
אקדמיה"ת השתלמויות וקורסים מקצועיים

תקנון לימודים לקורסים וסדנאות

הוועדה האקדמית המייעצת שלידוע לי כי - תנאי קבלה ייחודיים לקורס ייקבעו על-ידי

יש להעביר את המסמכיםיה"ת ויתפרסמו יחד עם פירוט הקורס.  במועד הרישום לקורס

הבאים:

מלא.רישום.טופס1

.הקורסממשתתףאחדכלידיעלחתוםזה.תקנון2

בקורס.להשתתפותכתנאיהמבוקשיםהחומרים.כלל3

מקצועי).נסיון,השכלהאישיים,(פרטיםחיים.קורות4

מוכר,ממוסדשנילתוארלימודיםסיוםתעודתצילוםאוביה"ת,חברותתעודת.צילום5

.2018ספטמברעדתעודהלימודיצילוםאו

אישיים.פרטיםספח+זהותתעודת.צילום6

.פספורט.תמונת7

והגשת חומרים. האישוראישור סופי לקבלה לקורס יימסר לאחר תשלום דמי רישום

ישלח בדואר אלקטרוני.

בדבר קבלת מועמדיםיובהר, למען הסר ספק, כי ליה"ת שיקול הדעת הבלעדי והמקצועי

קיימת לה כל התחייבותלקורס בהתאם לתנאי הקבלה כפי שייקבעו על ידה וכי לא

כלפי המועמד.

הנרשם לקורס לקבללתשומת לב המועמד העובד במשרד החינוך בלבד: באחריות

יום45לשלוחישלאישורהבקשהאתאישי.לימודיםמסלולעלהחינוךממשרדאישור

על הפיתוחלפני תחילת הקורס. את טופס הבקשה יש להפנות למפקחת האחראית



המקצועי במחוז בו עובד המועמד על מנת להסדיר את האישור. אין ליה"ת כל התחייבות

לקבלת האישור לגמול אישי.

חובות וזכויות המשתלם:

זאת,עםוהמעשיים.העיונייםהשיעוריםבכלנוכחלהיותמשתלםעלנוכחות:חובת.1

בכוחשמקורןסיבותעקבלימודנושאבכלמהשיעורים20%מ-היעדרותתתאפשר

לימוד,נושאבכל80%שלנוכחותבחובתיעמודלאאשרמשתלםספק,הסרלמעןעליון.

עבודת סיום בקורס  ולא יהיהלא יורשה לגשת לבחינת הסיום באותו הקורס,  או להגיש

טענה כנגד יה"ת בעניין זה.זכאי לקבל תעודת סיום קורס.  המשתלם יהיה מנוע מלטעון

לשליטת המשתלם, ייחשבלצורך סעיף זה- אירוע שהוא בלתי נמנע, בלתי צפוי ומחוץ

ככוח עליון.

בכלשעמדלאחררקהקורססיוםלתעודתזכאייהיהמשתלםלתעודה:זכאות.2

כן, )הענקת התעודה מותניתדרישות הקורס וקיבל ציון עובר על מטלת הסיכום. (כמו

למשרד החינוך אתבהסדרת שכר הלימוד בקורס. באחריות המשתלם בקורס להעביר

אחראית על תהליך עדכוןתעודת הסיום על מנת לקבל גמול השתלמות. יה"ת לא תהיה

גמולים במשרד החינוך.

משתלםכלעלעבודה:כתיבתנוהל-סיוםעבודתהגשתהינההסיוםומטלת.במידה3

הקורס. משתלם אשרהלומד בקורס לכתוב עבודה המסכמת את החומר הנלמד במהלך

עד לקבלת ציון עוברלא יעמוד בהצלחה בכתיבת העבודה יידרש לחזור על כתיבתה

הקורס. מובהר כי המשתלםלפחות. הציון על עבודת סיכום יינתן עד חודש ימים מתום

שכר לימוד.לא יהיה זכאי לקבל ציון על עבודת סיכום, בטרם סיים תשלומי

אומהלימודיםצפויההיעדרותבגיןהקורסמרכזתאתמראשליידעיש.היעדרויות:4

אישור רפואי. אישור רפואיבגין איחור. בכל היעדרות בגין מחלה או אשפוז, יש להמציא

שיעור הינהאינו משחרר ממטלות הקורס. השלמת חומר לימודים בגין החסרת



באחריותו הבלעדית של המשתלם. משתלם הזקוק לתרגול נוסף של החומר הנלמד

הקורס.יעשה זאת באופן עצמאי, וזאת על מנת לוודא עמידתו ברמת

לימודים.הקפאתלבצעניתןלאלימודים:.הקפאת5

החזר.ללאש"ח150בסךהינםלקורסרישוםדמי:הלימודושכררישום.דמי6

השתתפות:ביטול.7

דמי הרישום לא יוחזרומועמד אשר שילם את דמי הרישום ומבקש לבטל את הרשמתו,

לו.

הלימוד עבורומועמד אשר התקבל סופית לקורס, לאחר הרשמה, שילם את שכר

ומבקש לבטל הרשמה, יכול לעשות כן בתנאים הבאים:

לפניעסקיםימי14ועדבפועלהתשלוםממועדימים14בתוךלקורסרישוםביטולא.

על ידופתיחת הקורס – יוחזר למועמד מלוא סכום שכר הלימוד ששולם

עסקיםימי7ועדהקורספתיחתלפניעסקיםימי14שלבטווחלקורסרישוםביטולב.

לקורס.הלימודשכרמסכום60%בהמועמדיחוייב-(כולל)הקורספתיחתמיום

פתיחתליוםועדהקורספתיחתלפניעסקיםימי7שלבטווחלקורסרישוםביטולג.

הלימודשכרמסכום80%-בהנרשםיחוייב-עצמו)הקורספתיחתיוםכולל(לאהקורס

לקורס.

מכן יחוייב המועמד במלואד. ביטול רישום לקורס ביום פתיחת הקורס ובכל מועד לאחר

סכום שכר הלימוד לקורס.

הופיע, תבוטל הרשמתו ודמימועמד שהוזמן לוועדת קבלה/ ראיונות מקדימים וכו' ולא

יקבל על כך הודעהההרשמה לא יוחזרו לו. מועמד שניגש לוועדת קבלה ולא התקבל,



בכתב. (במייל). על מועמד להסדיר את שכר הלימוד כפי שמפורט בתנאי הקורס ולא

יאוחר ממועד פתיחת הקורס.

לא יוכל להשתתףמשתלם שלא הסדיר את מלוא שכר הלימוד עד מועד פתיחת הקורס

לשמור מקום בקורסיםבשיעורים עד להסדרה מלאה של התשלום; יה"ת אינה מתחייבת

הלימוד כמפורטבהם מספר המשתתפים מוגבל למשתלם אשר לא הסדיר את שכר

בסעיף

במקרה של ביטול השתתפותזה. לאחר תחילת הקורס, לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי

תשקול יה"ת להשיבבקורס מכל סיבה שהיא. על אף האמור, בנסיבות מיוחדות

כל מקרה ומקרה (וביןלמשתלם חלק יחסי משכר הלימוד ששילם, וזאת על פי נסיבות

שיקול דעתה של יה"תהיתר האפשרות למלא את מקומו של המשתלם בקורס) ועל פי

בלבד.

משתלמיםבמספרמותניתתכניתאוקורסבכלהלימודים:פתיחתקורס.פתיחת8

נרשמו די משתלמים לתכניתמינימאלי, כפי שנקבע לקורס או לתכנית. במקרים בהם לא

על דחיית מועד פתיחתאו לקורס, רשאית יה"ת להודיע, בכל עת ועל פי שיקול דעתה,

של הקורסים, כמו גם שיבוץהלימודים או על ביטולם. לוחות הזמנים ותכניות הלימודים

ת.דעתה של יה"המרצים בכל קורס או תוכנית לימודים, יהיו לפי שיקול

דעתהשיקוללפיוהמוחלטת,הסופיתהזכותאתלעצמהשומרתיה"ת:.כללי9

זה. יה"ת שומרתהבלעדי, לקבוע כל דבר הקשור לנהלי הלימודים במסגרת תקנון

לעת, מכל סיבה שהיא,לעצמה את הזכות לשנות את גובה שכר הלימוד בקורסים מעת

כאמור יחול לגביבכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. להסרת ספק, כל שינוי

אחריות לכל נזק (לרבותקורסים שהרישום להם טרם החל בלבד. יה"ת לא תישא בכל



נזק גוף), הפסד, אבדן, פיסי או נפשי, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש, הוצאה מכל מין וסוג

שיגרמו למי מהמשתלמים ו/או בכל

לכל צד שלישי, בשלתוצאות, ישירות או עקיפות שיגרמו למשתלם, לרכושו ו/או

דרישה כלפי יה"ת בקשרהלימודים בקורס. המשתלם מוותר על כל טענה, תביעה או

לכך.

ידועים לו ומוסכמיםהמועמד מאשר בזאת, שקרא והבין תקנון זה במלואו וכלליו

ומתחייב כי ימלא אחרבהשתתפותו בקורס המועבר על ידי יה"ת הינו מאשר.עליו

יה"ת וכל מי מטעמה מכלהוראות תקנון זה  וכי אלו מחייבות אותו והוא פוטר את

ללימודים בקורסטענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין,

יה"ת.




