
 

 

 
 

 קנון לימודיםת      
 

 .נכתב בתקנון זה הינו בלשון זכר, אך הוא מופנה לגברים ונשים כאחדה
 

 תקנון ה .1

קנון הלימודים מסדיר את מסגרת הלימודים במכללות רשת "עתיד", והוא נועד להבהיר את ת .א
 בכל הנוגע ללימודיהם במכללה. סטודנטיםשל ההזכויות והחובות 

לת רשת "עתיד", אשר רשאית לשנותו מעת לעת, עפ"י הידי הנ –תקנון לימודים זה אושר על  .ב
 פרסם על לוחות המודעות.תתיים ונישה על עשיקול דעתה הבלעדי. הוד

 , באישור מנהל מכללה, רשאית לאשר חריגה מהוראות התקנוןסטודנטיםועדה לענייני ו .ג
 במקרים מיוחדים.

 קופת הלימודיםת .2

פיקוח ממלכתיים שונים  תקופת הלימודים ותכנית הלימודים כפופים לאישורי מוסדות .א
המאשרים את תכניות הלימודים במכללת עתיד ו/או רשויות הפיקוח ו/או מפקחים ו/או כל 

לת רשת גורם מוסמך אחר, ועשויים להשתנות בהתאם להנחיותיהם ו/או עפ"י שיקול דעת הנה
 "עתיד".

במהלך  וכללת "עתיד" רשאית בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לפני פתיחת קורס אמ .ב
הקורס, לשנות את ימי הלימודים ו/או את שעות הלימוד והיקף הלימודים, לרבות עקב דרישה 
מאת רשויות הפיקוח הממלכתיות, ככל שתידרש לכך. עתיד תהא רשאית לדרוש שכר לימוד 

, אם וככל שתידרש, להאריך את הלימודים, ע"י רשויות הפיקוח סטודנטנוסף מאת ה
 הממלכתיות.

דנט כי מפעם לפעם, עלולים להיות שינויים במערכת השעות ו/או ביטול שיעורים ידוע לסטו .ג
ו/או שינוי מועדי מפגשים ו/או הוספת מפגשים , ועל הסטודנט חלה החובה לדאוג  להתעדכן 
בשינויים אלו. על הסטודנט חלה  החובה לבדוק את ההודעות בגין השינויים, כאמור, כפי שהם 

במכללות ו/או באתר האינטרנט של רשת "עתיד", שכתובתו  יופיעו בלוחות המודעות
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 ודיםמסלול לימ

שבו שובץ  מסלול הלימודיםיהיה זכאי ללמוד אך ורק בשיעורי הקורס/השתלמות/ סטודנטה .ד
 ואליו נרשם.

במכללת עתיד הינה תכנית לימודים מלאה, ולא תתאפשר תכנית  כלל, תכנית הלימודיםכ .ה
ו ההשתלמויות או מסלולי הלימודים, למעט במקרים בהם חלקית, בכל אחד מהקורסים א

 ניתן פטור ע"י הגורם המפקח והמוסמך.
 ודמקצועות הלימ .3

רגילים, מבחנים ופרויקטים מעשיים, כפי תכנית הלימודים מבוססת על שיעורי חובה, ת .א
 . ת/מסלול לימודיםנקבע לגבי כל קורס/השתלמוש

, עפ"י תוכנית הלימודים מסלול לימודים /לעמוד בכל דרישות הקורס/השתלמות סטודנטל הע .ב
 דות ולבחינות בכל המקצועות.וובמועדים הקבועים לעב

, )תנאי סף( מותנה בעמידה בדרישות המוקדמותמסלול לימודים /ישום לקורס/השתלמותר .ג
שנרשם בניגוד לכלל זה לא יחשב רישומו וכן לא יחשב  סטודנטבהתאם לתכנית הלימודים. 

כירות, זציונו לכל דבר ועניין, אלא אם קיבל אישור מוקדם ממנהל המכללה באמצעות המ
 מראש ובכתב.

יעשה אך ורק עפ"י הוראות תקנון שכר מסלול לימודים /יטול רישום לקורס/השתלמותב .ד
 לימוד. 

 בשעורים, תרגילים ופרויקטים סטודנטיםנוכחות  והלנ

 סטודנטיםוכחות נ .4

 תכנית הלימודים.ל יעור, תרגיל או פרוייקט( בהתאםחייב להיות נוכח בכל מפגש )ש סטודנט .א

לקרוא את החומר הביבליוגרפי שנתבקשו  סטודנטיםנוסף על נוכחות בכיתה, חייבים הב .ב
ת, כפי בי-בכתב, להכין ולהגיש עבודותופה -לקרוא לקראת השיעור, לעמוד במבדקים בעל

 .שיוטלו עליהם על ידי המרצה

במפגשים שהוא  סטודנטיםבשיעור רשאי לבדוק בדרכים הנראות לו את נוכחות ה רצהמ .ג
 מקיים ו/או עפ"י הוראות רשויות הפיקוח השונות.
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 תנוכחו, אשר מטעמים מוצדקים אינו יכול להשתתף במפגש כלשהו בשיעור בו נבדקת סטודנט .ד
מכללה, ככל האפשר מראש )בהתאם הפה למזכירות -אישית, חייב להודיע על כך בכתב או בעל

 לנסיבות(, בצירוף הנמקה ואישורים מתאימים.
 בודות בכתבע .5

)להלן: "העבודות"( כחלק מן  בית ותרגילים-עבודתכי קיימת חובה להגיש רשאי לקבוע רצה מ .א
ת/מסלול לימודים בתחילת הקורס/השתלמו. ת/מסלול לימודיםהמטלות בקורס/השתלמו

 לכיתה לגבי עבודות אלו, וכן יודיע את משקלן בציון בקורס. יודיע המרצה

רשאי לקבוע כי הגשת העבודות, כולן או חלקן, מהווה תנאי לגשת לבחינת המעבר  מרצה .ב
 .מסלול לימודים/בקורס/השתלמות

י הנוהל להגשת עבודות שיפורסם פ-חייב להגיש את העבודות במועדים שנקבעו, ועל סטודנט .ג
חייב לשמור בידיו עותק מהעבודה כפי  טסטודנה. סטודנטיםידי מזכירות ה-מעת לעת על

 שהוגשה.

" גם אם 0בודה שלא הוגשה במועד )למעט מטעמים מוצדקים, כמפורט להלן( תקבל ציון "ע .ד
 להכין את עבודותיהם מראש. סטודנטיםחר מועד. מומלץ לאהוגשה ל

 דנטיםסטו. הסטודנטעטו של ה ת להיות פריוחייב סטודנטידי -ת עלודות המוגשל העבוכ .ה
חייב לנסח  סטודנטרשאים לעבוד בקבוצות בעת ההכנה לקראת כתיבת העבודות, אולם כל 

עתקה, ותהווינה עבירה האת עבודתו בעצמו ולא במשותף. עבודות שנוסחן דומה תיפסלנה בגין 
 על תקנון המשמעת.

עת מועד הגשת עבודה מסוימת מתקיימת לגביו אחת הנסיבות המיוחדות אשר ב סטודנט .ו
 :ההסדר בס"ק ז' להלןדלהלן, לא יחויב בהגשת העבודה במועדה, ויתקיים לגביו 

 ירות מילואים פעיל במועד הגשת העבודה;ש .1
פים לפחות, כאשר תאריך הגשת העבודה וימים רצ ירות מילואים פעיל של שבעהש .2

 ימים לאחר מועד השחרור משירות מילואים פעיל;חל פחות מארבעה 
 יום לפני הגשת העבודה; 14שילדה בתקופה של  יתסטודנט .3
שפוז בבית חולים במועד הגשת העבודה או אשפוז בבית חולים במשך שלושה א .4

ימים לאחר מועד  הימים רצופים, כאשר תאריך הגשת העבודה חל פחות מארבע
 השחרור מבית חולים.

 לה במהלך שבעת ימי אבל, על קרוב מדרגה ראשונה.גשת עבודה חה .5

לפנות למזכירות המכללה מוקדם ככל האפשר  סטודנטמקרים שפורטו בס"ק ו' לעיל, חייב הב .ז
)בהתחשב בנסיבות(, ולא יאוחר משבעה ימים מקרות הסיבה לאי הגשת העבודה במועד 

 מרצהוונטיים. ההרל מרציםיקבל מהמזכירות אישור ל סטודנטהולם. ה רולהמציא אישו
להגיש את העבודה באיחור, במועד שיקבע  סטודנט( לאפשר ל1בקורס יקבע, לפי שיקול דעתו: )

( לקבוע כי 3או ) מרצהלהגיש עבודה חלופית, במועד שיקבע ה סטודנט( לאפשר ל2או ) מרצהה
העבודה שלא הוגשה מסיבה מוצדקת לא תובא בחשבון בחישוב ציון הקורס, וציון העבודות 

יודיע למזכירות בכתב  מרצה. הסטודנטבקורס ישוקלל על בסיס יתר העבודות שהוגשו בידי ה
 על החלטתו. 

 פה-בדקים בעלמ .6
ה במהלך מפגשי הלימודים. פ-בשיעור, בתרגיל או בפרויקט רשאי לקיים מבדק או מבדקים בעל מרצה

תנאי לגשת לבחינת מעבר דיע מראש, כי עמידה במבדק או במבדקים מהווה ורשאי לקבוע ולה מרצהה
 –הזדמנויות שונות במהלך שנת  3לפחות  סטודנטאו לקבלת הציון בקורס. בכל מקרה כזה תינתנה ל

 פה.-הלימודים לעמוד בהצלחה בכל מבדק בעל

 מידה בדרישות הקורס תנאי לגשת לבחינה ע .7

אינו משתתף במפגש כלשהו בשיעור בו נבדקת נוכחות  םוצדקימאינם שאשר מטעמים  סטודנט .א
לא יהיה רשאי לגשת  –אישית ו/או נדרשת נוכחות חובה באופן מלא בכל אחד מהשיעורים 

לבחינת המעבר בקורס או לקבל ציון בו, ויהא עליו ללמוד את הקורס מחדש על כל המשתמע 
 מכך, לרבות תשלום שכר לימוד. 

ת בקורס שבו נקבע כי הגשת עבודות במספר הנדרש מהווה תנאי אשר לא הגיש עבודו סטודנט .ב
יו ללמוד ללא יהיה רשאי לגשת לבחינת המעבר בקורס או לקבל ציון בו ויהא ע –לגשת לבחינה 

 את כל הקורס מחדש על כל המשתמע מכך, לרבות תשלום שכר לימוד.

ציון בקורס  נטסטודמשיעור או שלא לתת ל סטודנטלהרחיק  מרצהכל מקרה בו מחליט ב .ג
 )באמצעות מזכירות המכללה(. סטודנטמסוים, יש להודיע על כך בכתב ל

רשאי לערער עליה בכתב בפני , שקיבל הודעה כאמור בסעיפים קטנים ב' או ג' לעיל סטודנטל כ .ד
 מרצהמנהל המכללה תוך חמישה ימים מיום שנמסרה לו ההודעה. מנהל המכללה יבקש מן ה

מכללה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות על הערעור. החלטות מנהל הפה -תגובה בכתב או בעל
 לערעור.

, בהתאם להחלטת הגורם נכשל""משיעור או מקורס יהא ציונו בקורס זה  סטודנטורחק ה .ה
 המפקח.



 

 

נעדר ממספר מסוים של מפגשים  ףלא עמד בדרישות הקורס, א סטודנטלקבוע ש רשאי רצהמה .ו
 הודיע על כך לכיתה מראש.המרצה מסיבות מוצדקות, ובלבד ש

 מהמפגשים בכל מקצועות החובה. 85%מינימום  נדרשת נוכחות בהיקף של .ז

 והל בחינות ובחני בינייםנ

 לליכ .8

על  רצהבחינת מעבר, אלא אם כן הודיע המ תיערך השתלמות/מסלול לימודים/תום כל קורסב .א
הקורס כי לא  ו/או ניתנה הודעה בתחילת בעבודה בכתב סטודנטיםהמרת הבחינה לכלל ה

 די המרצהי-בציון הסופי יימסר על משקלה של בחינת המעבר. נדרשת בחינה בתום הקורס
 בתחילת הקורס. 

והוא  קופת הלימודיםתרשאי לקבוע כי בקורס יתקיים גם בוחן ביניים בזמן מחצית  מרצה .ב
 ם. משקל בוחן הביניי ילת הקורס, כמו כן יודיע המרצה מה הואיודיע על כך לכיתה בתח

 לוקת הציון הסופי בין הרכיבים השונים בתחילת הקורס.חעל  סטודנטיםיודיע ל ל מרצהכ .ג

או לשנות את משקל העבודות ובחינת , לעיל מוריםוותר על אחד מן הרכיבים האלרשאי  רצהמ .ד
 האמצע בציון הסופי, ובלבד שקיבל אישור מראש ממנהל המכללה.

תקיימו יביניים  –ו בחני א/ויערכו בכתב. בחינות ל בחינות המעבר ובחני הביניים במכללה יכ .ה
 סטודנטלגביהן הועברו ע"י ה ררק במקרים של קשיי למידה מאובחנים, שאישו פה-עלב

 .למכללה מראש ובכתב מאת מאבחן מוסמך

שינויים במועדי , או באתר האינטרנט וח המודעות של המכללהלועדי הבחינות יפורסמו במ .ו
יאושרו על ידי המכללה, ויפורסמו על גבי לוחות המודעות של הכיתות בחינות כפי שפורסמו 

 , לא יאוחר משבועיים לפני מועד הבחינה. או באתר האינטרנט הנוגעות בדבר

יהיה רשאי לקבוע  ר ובחני הביניים, תחת השגחה. מרצהכלל, תתקיימנה כל בחינות המעבכ .ז
 עריכת בחינה ללא פיקוח, או עריכת בחינת בית.

ת היקף החומר שייכלל בבחינת המעבר או בבוחן ביניים, לרבות חומר ארשאי לקבוע  רצהמ .ח
יודיע לכיתה זמן סביר מראש על היקף החומר  מרצהללימוד עצמי שלא נלמד בכיתה. ה

 המחייב בבחינה.
 הלך הבחינהמ .9

את משך הבחינה כך שיתאפשר לתכנן מראש  רציםא תינתן תוספת זמן בבחינות. על המל .א
ר צורך ופן בהם מתעורד-באופן סביר בזמן שנקבע לה. במקרים יוצא לענות עליה םלסטודנטי

ה להוסיף זמן לבחינה, אך יהיה חייב למסור דיווח מנומק צרחיוני בתוספת זמן רשאי המ
למנהל המכללה על הסיבות למתן תוספת הזמן. זאת ועוד, בבחינות המתקיימות תחת פיקוח 

אחרת, יגברו הוראות הפיקוח של הרשות המפקחת בכל הנוגע של רשות פיקוח ממשלתית זו או 
 לבחינות, על הוראות התקנון.

ו/או עפ"י הוראות  מרצהלפי שקול דעת ה לבחינות תערכנה בספרים סגורים או פתוחים הכוה .ב
יודיע בתחילת השנה או הקורס, לפי  הרלוונטיות בכל מקרה ומקרה. המרצהרשויות הפיקוח 

ההודעה תחייב את המרצה. המזכירות תשתדל לדאוג לכך והעניין, לגבי אופן עריכת הבחינה 
 שבחינות הנערכות עם ספרים פתוחים תבוצענה בחדרים הכוללים שולחנות.

 דיקת בחינותב .10

 ה או מי מטעמו ו/או ע"י רשויות הפיקוח. צרבחינות תיבדקנה על ידי המה .א

 רשויות הפיקוח. יה ו/או ע"צרזכירות רק לאחר שאושרו על ידי המיוני הבחינות יוגשו למצ .ב
 כאות לגשת לבחינהז .11

 ם אשר עמדו בדרישות הקורס זכאים להשתתף בבחינת המעבר או בבוחן הביניים.ק סטודנטיר .א

 יש זכות להיבחן פעם אחת בלבד בכל בחינת מעבר או בוחן ביניים. כל סטודנטל .ב

התייצבות לבחינת מעבר במועדה דינה כדין כישלון. אי התייצבות לבוחן ביניים דינה קבלת י א .ג
שנקבע לבוחן ביניים, למעט אי התייצבות מסיבה מוצדקת כאמור  " בחלק הציון היחסי0"

 בתקנון זה.

אשר ישלמו את מלוא שכר הלימוד שנדרשו לשלם עד מועד הבחינה במועדו,  סטודנטיםק ר .ד
שלא שילם את מלוא שכר הלימוד, ובשל כך לא  סטודנטלהשתתף בבחינות. יהיו רשאים 

 א ניגש לבחינה, על כל המשתמע מכך.לש סטודנטאושרה השתתפותו בבחינה, דינו כדין 
 ועד מיוחדמ .12

נעדר ממועד בחינות רגיל אחד מאחת מהסיבות  סטודנטכאשר  ך ורקאועד מיוחד יתקיים מ .א
אשר בחר שלא לגשת לבחינה ללא סיבה מיוחדת )שלא מאחת  סטודנטדלהלן. למען הסר ספק, 

 הסיבות דלהלן( לא יהיה זכאי למועד מיוחד.

 



 

 

 פי האמור לעיל, במועד מיוחד הינן: – סיבות המזכות, עלה

יציג אישור  סטודנטירות מילואים פעיל במועד הבחינה, זכאות תינתן בתנאי שהש .1
ללה. ללא הצגת אישור מקורי במזכירות המכ קורי בלבדמ( 3010שמ"פ )טופס 

 הבקשה תדחה;
ירות מילואים פעיל של שבעה ימים רצופים לפחות, כאשר תאריך הבחינה חל ש .2

 עד השחרור משירות מילואים פעיל;וארבעה ימים לאחר ממפחות 
שנולד לו ילד  סטודנטיום לפני בחינה,  14שילדה בתקופה של עד  יתסטודנט .3

 נה;ימים לפני הבחי 7בתקופה של עד 
 בבית חולים; סטודנטשפוז של הא .4
 שפוז פתאומי של קרוב משפחה מדרגה ראשונה בבית חולים;א .5
 על קרוב משפחה מדרגה ראשונה; בחינה חלה במהלך שבעת ימי האבלה .6
 ;סטודנטבחינה חלה שלושה ימים לפני או אחרי נישואין של הה .7
שאינה מצריכה אשפוז, עליה נותן הרופא אישור  סטודנטשל ה מורהחלה חמ .8

על פי בדיקה ביום הבחינה,  סטודנטמפורט המציין את הבעיות התפקודיות של ה
לעמוד בבחינה. אישורים  םאינו מסוגל בשום פני סטודנטתוך ציון מפורש שה

 שיעמדו בתנאים אלו, יישקלו לגופו של עניין בהתאם לתקנון הלימודים.

 בהקדם האפשרי, ולא יאוחר כללהמלמזכירות ה למועד מיוחד יגיש בקשההזכאי  סטודנט .ב
ים רלוונטיים לאישור כממזכה אותו במועד מיוחד, ויצרף מסמשבועיים לאחר תום הסיבה ה

שלא יגיש את הבקשה במועד, מסתכן בכך שהבחינה במועד המיוחד תיערך  סטודנטזכאותו. 
ללה. אין לפנות כמזכירות המליוגשו אך ורק בלי שהוא נרשם אליה. בקשות למועד מיוחד מ

 .מרצהבנושא זה ישירות ל
 תנהגות בשעת מבחןה .13

הפוגע בטוהר  סטודנטסוד בלימודים בכלל ובמכללת עתיד בפרט. י-והר הבחינות מהווה אבןט .א
הבחינות פוגע לא רק בהערכת לימודיו, אלא גם בחבריו, שנהגו כהלכה וקיבלו את הציונים 

 הראויים להם.

דקות לפני מועד תחילתה והוא לא יורשה לצאת את החדר,  10ל נבחן להיכנס לחדר הבחינה ע .ב
אלא באישור מראש של המשגיחים. בשלושים הדקות הראשונות ובשלושים הדקות האחרונות 
של הבחינה לא תינתן אפשרות לצאת מחדר הבחינה. לא תותר יציאה מחדר של יותר מנבחן 

 אחד בעת ובעונה אחת.

 למשגיח תעודה מזהה, אם וככל שיידרש לעשות זאת. גכניסתו לחדר, על הנבחן להציעת ב .ג

ם כניסתו לחדר יניח הנבחן חפציו בכניסה ויצטייד רק בחומר המותר לשימוש בבחינה, ע .ד
אחרים במהלך כל  סטודנטיםדי המשגיח וימנע מדיבורים עם י-יתיישב במקום שנקבע לו על

ם קשורים לבחינה. חל נהבחינה בכל נושא שהוא, לרבות בנושאים טכניים ובנושאים שאי
איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה ובסמוך לכך לו משך של כל הבחינה, או להשתמש 
בחומר הקשור לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, אלא אם הותר הדבר עפ"י הוראות 

או המשגיחים, ורק בהתאם למותר. חל איסור להשתמש בשעת הבחינה במכשירי /המכללה ו
טלפון סלולאריים או בכל דרך תקשורת אחרת. אין להעביר בין הנבחנים חומר כלשהו כולל 

 מכשירי כתיבה וכדומה.

ם תום הזמן שהוקצב לבחינה יפסיק הנבחן מיידית את הכתיבה וימסור את המחברות ע .ה
בה לאחר תום הזמן מהווה עבירת משמעת, והמשגיח לא יקבל מחברת למשגיח. המשך כתי

 יד עם תום הזמן.א מסרה מלבחינה שהנבחן 

הונאה בבחינה, אי ציות להוראות משגיח, ניסיון כי מופנית לכך  סטודנטיםשומת לב הת .ו
מורה, כאמור להונאה בבחינה והפרת הוראות התקנון לגבי בחינות, מהוות עבירת משמעת ח

 .לתקנון המשמעת של רשת עתיד 2.3 בסעיף

בחן שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את השאלון לידיו נחשב כאילו נבחן במועד זה. היה והחליט נ .ז
". נבחן כאמור לא יהא רשאי לעזוב את חדר הבחינה 0לכתוב את הבחינה, ציונו יהיה " שלא

 ת השאלון.אלא כעבור חצי שעה ממועד תחילת הבחינה ולאחר שהחזיר את המחברת וא

דקות ממועד תחילת  20נערכת בחינה אסורה בהחלט לאחר  סטודנט לכיתה בהניסת כ .ח
 הבחינה.

ר אך ורק על פי נוהלי המכללה לנושא זה כפי שיפורסמו תשימוש במחשבים בשעת הבחינה מוה .ט
, לא ניתן להשתמש במחשב כמקור מידע או באתר האינטרנט מעת לעת על לוחות המודעות

 .מוש בספרים בחומר "פתוח" אחרימותר לעשות שבבחינות בהן 
 הוראות הנוגעות לכתב יד במבחנים .14

 ךש לכתוב התשובות בעט. בכתב ברור ונקי, על צד אחד של הדף בלבד. טיוטות ירשמו בתוי .א
 המחברת בלבד. אין לתלוש דפים מהמחברת.

רשאי שלא לבדוק מחברת בחינה כאשר כתב היד בלתי קריא. הודעה על כך תימסר  מרצה .ב
 תינתן אפשרות להעתיק את המחברת כלשונה. סטודנטבהקדם האפשרי, ול סטודנטל



 

 

 שכתב ידו בלתי קריא רשאי באישור מוקדם של הנהלת המכללה, ועפ"י שיקול דעתה סטודנט .ג
לנוהלי המכללה לגבי הדפסה  במחשב,  הדפיס את הבחינה על מחשב, בהתאםל הבלעדי,

 במסגרת הזמן שנקבע לבחינה )ללא כל תוספת בגין ההדפסה או בגין תקלה אפשרית במחשב(;
 וצאות של בחינותת .15

וצאות בחינות המעבר, בחני ביניים והציונים הסופיים בקורס יפורסמו על גבי לוחות ת .א
הבחינה ו/או עפ"י נהלים של , תוך כארבעה שבועות מיום או באתר האינטרנט המודעות

מכות, ועפ"י שיקול סרשויות הפיקוח בכל קורס ו/או מסלול לימודים הנערך בפיקוח רשויות מו
 דעתן.

או באתר  לברר את תוצאות הבחינות בעצמם באמצעות לוחות המודעות סטודנטיםל הע .ב
 חייבת למסור ציונים באופן אישי. האינטרנט. המזכירות לא תהא

 ן בבחינות ובבחני בינייםרעור על ציוע .16

שהינם מבחנים חיצוניים של רשויות פיקוח שונות, יחולו הוראות רשויות הפיקוח ם מבחניב .א
 .ות בעניין זהנהשו

יהא רשאי לערער על ציונו  סטודנטמקרה בו הבחינה הינה בחינה פנימית של המכללה, הב .ב
את טענותיו ודרישתו לבחינת הציון מחדש. כתב  סטודנטבבחינה בכתב ערעור בו יסביר ה

 ימים מיום פרסום הציון, כאמור לעיל. 7הערעור יוגש תוך 

פעמים בלבד במהלך לימודיו. לא ניתן יהיה להגיש  3 ןיהיה זכאי להגיש ערעור על ציו סטודנט .ג
 ך זה.פעמים במהלך הלימודים. ערעור שיתקבל לא יחשב לצור 2-ערעור על ציון חיובי יותר מ

נסיבות ברשאי גם,  מרצהה , אם נפלה טעות במתן הציון.מרצהמסגרת הערעור יבדוק הב .ד
 מתאימות, לקבוע כי הציון יופחת.

 לקבל או לדחות את הערעור ינמק החלטתו בכתב. מרצהחליט הה .ה
 בקורס ןכישלו .17

שנכשל בקורס ו/או אם יקבל ציון  ייחשב כמי 55-שקיבל בקורס ציון סופי נמוך מ סטודנט .א
הנמוך מציון הקבוע בהוראות רשויות הפיקוח הרלוונטיות, בקורס/השתלמות/מסלול 

 המצוי בפיקוח רשויות חיצוניות.  מודיםיל

חשב , יי60 -, ציון סופי נמוך מקורסים בפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה זרוע עבודהב .ב
 אחרת. ותכ"נכשל", אלא אם הוראות הפיקוח של הרשויות קובע

אשר קיבל ציון סופי "נכשל" בקורס יהיה חייב ללמוד את הקורס מחדש, ולעמוד בכל  סטודנט .ג
 פה.-ומבדקים בעל לרבות נוכחות, הגשת עבודות המטלות של הקורס

 טורים כלליפ .18

חייב ללמוד את כל הקורסים ו/או הנושאים שנכללו בתוכנית הלימודים שנקבעה לו  סטודנט .א
ולא יינתנו פטורים, אלא בהתאם להוראות התקנון ו/או בהתאם להוראות רשויות הפיקוח 

 החיצוניות.

וזאת בהסתמך על לימודים קודמים במוסד מוכר , תן פטור יישקל במקרים מיוחדים בלבדמ .ב
המוחלט של עתיד ו/או  הבמוסדות אחרים. מתן הפטור נתון לשיקול דעתלהשכלה גבוהה ו/או 

רשויות הפיקוח, בהתחשב, בין היתר, בציון שניתן בקורס בגינו מתבקש הפטור )"הקורס 
הקודם"(, מידת השוני בין הקורס הקודם לקורס בתוכנית הלימודים במכללת עתיד, בהיקף 

בליוגרפיה, ובתקופה שחלפה מעת שמיעת הקורס הקודם, חומר הלימוד, במטלות או בבי
הקורס הקודם. )ככלל לא יינתן פטור לגבי קורסים שנלמדו חמש שנים ויותר לפני מועד הקורס 

 לגביו מבוקש הפטור(.

לימודים. הבקשה תוגש הת הבקשות יש להגיש במזכירות המכללה עד שבועיים לפני תחילת א .ג
י יים. אין להגיש בקשות ישירות למרצהרלוונט ויצורפו לה כל המסכים סטודנטבכתב על ידי ה

 הקורס.

כל החובות ביחס לקורס, לרבות  סטודנטל עוד לא אושרה בקשת פטור בכתב, חלות על הכ .ד
 חובת נוכחות והגשת תרגילים ועבודות.

ד מסוים לא יקבל הנחה בשכר הלימוד בגין ושאושר לו פטור מקורס או נושא לימ סטודנט .ה
 הפטור.

שביקש פטור מקורס מסוים או נושא לימוד מסוים, ובקשתו  סטודנטמובהר כי  מען הסר ספקל .ו
 אושרה, אינו רשאי לגשת לבחינה בקורס או בנושא הלימוד בו אושר לו הפטור.

 מכלל היקף שעות לימוד 20%ה"כ שעות הפטור לא יעלה בשום מקרה על ס .ז
 בקורס/השתלמות/מסלול לימודים. 

 

 

 



 

 

 פסקה/חידוש לימודיםה

 פסקת לימודיםה .19

למזכירות המכללה.  כתבבך מיד כ-שהחליט להפסיק את לימודיו, חייב להודיע על סטודנט .א
ואר רשום או במסירה דבבדוא"ל או  דרכים:שלושה באחת מ סטודנטידי ה-ההודעה תימסר על

בדואר רשום, או אישור בכתב  הודיע על משלוח ההודעה סטודנטאסמכתא על כך שהכאישית. 
מכללה על קבלת ההודעה האישית על הפסקת הלימודים. הודעות בדרכים אחרות ממזכירות ה

 )לרבות טלפוניות( לא תתקבלנה.

 ל הפסקת לימודים יחולו הכללים המצוינים בתקנון שכר הלימוד של המכללה.ע .ב
 ידוש לימודיםח .20

מבקש לשוב ללימודים, יגיש למזכירות וא' לעיל 20פי סעיף -שהפסיק לימודיו על סטודנט .א
המכללה בקשה לחידוש לימודים, לא יאוחר מחודש לפני תחילת הקורס/השתלמות/מסלול 
לימודים במועד חדש כפי שיהיה קיים, אם וככל שיפתח קורס/השתלמות/מסלול לימודים כזה 
במכללה. למען הסר ספק אין באמור לעיל משום התחייבות מצד עתיד לפתוח 

זה או אחר, או לפתוח  במועד עתידי ת/מסלול לימודיםקורס/השתלמו
 קורס/השתלמות/מסלול לימודים בכלל.

דבר הידו, בין אם -, שהופסקו עלסטודנטתיד אינה מתחייבת להכיר בלימודיו הקודמים של הע .ב
 היה ביוזמתו ובין אם לאו. לעתיד ו/או לרשויות הפיקוח יהיה שיקול הדעת הבלעדי לעניין זה.

 יון גמרצ .21

לימודיו. בית הספר/יחידת לסיום  נקבע ציון גמר לאחר שעמד בכל הדרישות סטודנטכל ל .א
 סטודנטיםלימוד יקבע את מרכיבי ציון הגמר ודרך שקלולם. דרך השקלול תובא לידיעת ה

 מבעוד מועד.

יונים בקורסים שנלמדו במוסדרות אחרים והיוו בסיס לפטור מקורסים במכללת עתיד, לא צ .ב
 ישוקללו בציון הגמר.

 גמר.הניתן לשפר ציון לאחר שקלול ציון  אל .ג
 כאות לתעודהז .22

 י שעמד בהצלחה בבחינות בכל מקצועות הלימוד זכאי לתעודה.מ .א

את מלוא שכר הלימוד או חלקו ו/או כל תשלום חובה אחר  סטודנטכל מקרה בו לא שילם הב .ב
בקשר ללימודיו במכללת עתיד, זכאית המכללה לעכב מסירת תעודה עד לתשלום כל החובות 

ות החזרת ספרים לספריה והחזרת כל ציוד אשר הושאל בהכספיים הקשורים ללימודים, לר
 .סטודנטעל ידי המכללה ל

לים של משרד הכלכלה והתעשייה זרוע עבודה וכן חוזרי מנהל מה"ט, כל האמור לעיל בכפוף לקבוע בנה
עדכונם מעת לעת הם המחייבים את הסטודנט. במידה וקיימת סתירה בין הכתוב בתקנון הרשת לבין 

 הכתוב בנהלים הרי כי הנהלים הם שיגברו. 
 להלן הקישורים הרלוונטים: 

 נוהל מוסדות הכשרה מקצועית עסקיים: 
-school-privates-procedures-https://www.gov.il/he/departments/policies/employment

accreditation  
 חוזרי מנהל מה"ט:

 0guidlines?skip=-manage-https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/mahat 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/employment-procedures-privates-school-accreditation
https://www.gov.il/he/departments/policies/employment-procedures-privates-school-accreditation
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/mahat-manage-guidlines?skip=0


 

 

 

 

 קנון משמעתת

 נכתב בתקנון זה הינו בלשון זכר, אך הוא מופנה לגברים ונשים כאחד.ה

 מונה על המשמעתמ .1

 דו לעניין זה, הינו  הממונה על נושאי המשמעת.י-ו/או מי שמונה עלנהל המכללה מ

 בירת משמעתע .2

 :הסטודנטדלקמן שיעבור כבירת משמעת הינה אחת העבירות ע

דם עקב מילוי תפקידם, שניתנו על י , מוריה או עובדיה,דמכללת עתיתקנון ציות להוראות של -יא .2.1
ו גורמי הפיקוח ו/או נהלי גורמי הפיקוח, או אי ציות להוראות כאמור של רשויות פיקוח ו/א

 או העובדים של המוסדות שהעמידו את מתקניהם לשימוש המכללה. מרציםה

גשתו לרשויות הפיקוח ו/או הסירת ידיעה כוזבת ביודעין למכללה, או חיבור מסמך כוזב ו/או מ .2.2
מידע  מי מטעמם, למוריה או לעובדיה של המכללה, לשם קבלת זכויות במכללה או הסתרת

 ביודעין, או עשיית מעשה תרמית לשם קבלת זכויות במכללת עתיד או בקשר ללימודים במכללה.

או סיוע  ונאה בבחינה, לרבות הפרה של הוראות הנוגעות לכתיבה או התנהגות במשך הבחינהה .2.3
לסטודנט אחר במעשה כזה, ובכלל זה החזקת חומר אסור, העתקה מסטודנט אחר או מתן 

במכשירי טלפון סלולאריים או בכל דרך תקשורת ט אחר להעתיק או שימוש אפשרות לסטודנ
או התנהגות בניגוד להוראות המשגיח או התנהגות הפוגעת במשגיח, או תקשורת כלשהי  אחרת

 עם נבחן אחר.

ת על הסטודנט בקשר לונאה או מצג שווא בעבודת בית, בפרויקט מעשי, או בעבודה אחרת המוטה .2.4
הפרה של הוראות הנוגעות לביצוע אותה עבודה, וכן סיוע לאחר לעשות מעשה עם לימודיו, כולל 

 כזה.

עשה תרמית אחר כלשהו, או מצג שהוא נעשה לשם קבלת זכויות במכללה או בקשר ללימודים מ .2.5
 בה, אם לטובת עצמו, אם לטובת אחר וכן סיוע בעשיית כל מעשה כאמור.

ה גמר או לעבוד-, פרויקט מעשי, לעבודתתבי-הוראות המתייחסות לבחינה, לעבודת פרה שלה .2.6
אחרת המוטלת על הסטודנט בקשר עם לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה 

 פה.-בכתב או בחינה בעל

בשטחם פועלת  פרה של תקנון או הוראות שימוש במתקני מכללת עתיד או במתקני המוסדותה .2.7
 מגרשי חנייה, כיתות סדנא ושטח פתוח. אולמות, ספריות, משרדים,לרבות יד, תעמכללת 

פרעה לסדרי הוראה ועבודה במכללה, הפרעה לכל פעילות שאישרו רשויות מכללת עתיד או ה .2.8
 רשויות המוסדות שבשטחם פועלת מכללת עתיד וכן סיוע לכל הפרעה כזו.

שמש לצרכיו או ברכוש מגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש מכללת עתיד או ברכוש אחר הפ .2.9
 וסדות שבשטחם פועלת מכללת עתיד.המ

 המכללה עובדיו או בכבודם, בגופם או ברכושם של מרצי תנהגות שיש בה משום פגיעהה .2.10
או פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מורי המוסדות שהעמידו בסטודנטים הלומדים במכללה,

כמרצים, כעובדים ת עקב מעמדם ו, אם נעשתה ההתנהגתקניהם לרשות המכללה, עובדיהםאת מ
או כסטודנטים או בקשר למעמדם זה, או אם נעשתה בשטחי המכללה או בתחומי המוסדות 

 שבשטחם פועלת מכללת עתיד, לרבות באזור החנייה הצמודה ו/או הקרובה למכללה.

 תנהגות שאינה הולמת את כבוד המכללה או מעמד של סטודנט.ה .2.11

 ילוי תפקידם במכללת עתיד.להזדהות בפני עובד או מרצה במסגרת מב ירוס .2.12

 י הופעה או סירוב להעיד בפני רשויות המשמעת.א .2.13

 תן עדות שקר או העלמת עובדות בדיון בפני רשויות משמעת.מ .2.14

 תנהגות הנוגדת את עקרונות המוסר הציבורי, וכן כל התנהגות שיש עמה קלון.ה .2.15

 תקנות למניעת, 1998 –התשמ"ח  -טרדה מינית והתנכלות כקבוע בחוק למניעת הטרדה מינית ה .2.16
 והתקנון למניעת הטרדה מינית של המכללה., 1998 –הטרדה מינית )חבות מעביד(, התשמ"ח 

 יסיון לעבור על אחת העבירות דלעיל.נ .2.17



 

 

שד בביצועה של כל עבירה פלילית, כמשמעותה בחוק העונשין, במסגרת הלימודים במכללת ח .2.18
 עתיד ו/או בשטח המכללה. 

 ונשיםע .3
                   הבאים:         ו עליו אחד או אחדים מהעונשים אשם בעבירות משמעת, יוטל סטודנטנמצא א.     

 .מורהזהרה, נזיפה או נזיפה חא .3.1

יטול הנחה בשכר לימוד או ביטול פרס לימודים או מלגה או ביטול הזכות לקבלם ב .3.2
 לתקופה שתיקבע.

 סדנאות, למשך תקופה שתיקבע.ניעת שימוש במתקני המכללה כולל מעבדות, ספריות, מ .3.3

 סילת בחינה שבה נבחן.פ .3.4

 סילת עבודה המוטלת עליו בקשר עם לימודיו.פ .3.5

 השתתף בהם. סטודנטיטול קורסים/נושאי לימוד/שעות לימוד שהב .3.6

 יסור לגשת לבחינה או לבחינות במועד מסוים או במועדים מסוימים.א .3.7

שתיקבע ו/או  הסטודנט למשך תקופהב מתן תעודה או מתן אישור המעיד על לימודי ויכע  .3.8
 תעודה תוך ציון דבר העבירה שנעשתה.מתן אישור ו/או מתן      

בע לרבות איסור כניסת הסטודנט במשך תקופת קרחקה מחלק הלימודים לתקופה שתיה  .3.9
 הרחקה לתחומי המכללה.

רחקה מלימודים במכללה לצמיתות, לרבות איסור כניסת הסטודנט לצמיתות לתחומי ה  .3.10
 מכללה.ה

יטול זכויות או הישגים בלימודים שנרכשו כתוצאה ממרמה, לרבות שלילת הזכות לקבל ב  .3.11
 תעודה או אישור המעידים על לימודים אלה.

לת איסור על הסטודנט, לתקופה מוגדרת או לצמיתות, להשתמש במתקני המכללה הט  .3.12
 אלא למילוי החובות הלימודיות המוטלות עליו כסטודנט.

ה, יוב הסטודנט בפיצוי כספי בגין נזק חומרי שגרם לרכוש המכללה, ובכלל זה הספריח  .3.13
ים סטודנטהמעבדות ו/או הסדנאות, וכן בגין נזק חומרי שגרם לעובדי המכללה או 

קבע לגבי כל מקרה יידי הסטודנט -. מועד ותנאי פרעון סכום הפיצוי עלהלומדים בה
 בנפרד.

נעשתה באמצעות רכבו של הסטודנט, בשטח המכללה רירת רכב, אם עבירת המשמעת ג  .3.14
 יזור המוגדר כשטח החנייה הצמוד למכללה.או/או ב

לימודיו,  סטודנט בקשר עםבכל מקרה של הרשעה בהונאה בבחינה או בעבודה המוטלת על ה .ב
כאמור תיעשה בלא קשר נה או העבודה נשוא ההונאה. פסילה את הבחיחייב הממונה לפסול 

 ת הרשעתו בהונאה.ועל הסטודנט בעקב לכל עונש שיוטל

כולו או מקצתו  –יהיה  3.11 - 3.7הממונה על המשמעת רשאי להורות, שעונש לפי סעיפים  .ג
תנאי יישא בעונשו, אלא אם עבר, בתוך  –תנאי.  סטודנט שנידון לעונש על  –עונש על  –

תעלה על קופה שלא תפחת משנה ולא ת-תקופה שתיקבע בהחלטת הממונה על המשמעת
אלה שיפורטו בהחלטה והורשע בשל מעבירת משמעת -שנתיים )להלן "תקופת התנאי"(

ת בהחלטת כן ייקבע אחר-עבירה כאמור, בין תוך תקופת התנאי ובין אחריה. אלא אם
 החלטה. הממונה, תתחיל תקופת התנאי ביום מתן

ל שיון ציונים ממונה על המשמעת רשאי להורות על עיכוב מתן אישור רשמי לרבות גילה .ד
ו/או קובלנה וזאת עד לקבלת החלטה  המכללה, לסטודנט אשר הוגשה נגדו תלונה משמעתית

 .סופית בעניינו

כתוצאה ולעיל,  3.10 -ו 3.9שהורחק מלימודיו, ונגזר עונשו, כאמור בסעיפים  סטודנט .ה
ר נו להשלים את לימודיו, לא יהא זכאי הסטודנט לקבל החזר שכממהרחקתו זו, נמנע מ

לימוד ו/או החזר חלק שכר הלימוד ששילם לעתיד. אם יבקש הסטודנט להשלים את 
לעיל, והסטודנט יאלץ לחזור על  3.9לימודיו, אם הורחק לתקופה מוגבלת כאמור בסעיף 

הקורס ו/או ההשתלמות ו/או מסלול הלימודים, הסטודנט לא יהא זכאי להנחה ו/או 
קרה דנן יאלץ הסטודנט לשלם את מלוא שכר לתשלום חלקי בגין השלמת הלימודים. במ

 הלימוד.

 



 

 

 

 

 קנון מניעת הטרדה מיניתת

 נכתב בתקנון זה הינו בלשון זכר, אך הוא מופנה לגברים ונשים כאחד.ה

 

מהטרדה מינית. מכללה עתיד רואה  מען סביבת לימודים ועבודה חופשיתלכללת עתיד פועלת ונלחמת מ
מנעם לעל מנת  ית, ותעשה כל שביכולתהבחומרה רבה כל הטרדה מינית, התנכלות על רקע הטרדה מינ

 במסגרת פעילות המכללה.

 

 על רגע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים. תטרדה מינית והתנכלוה

ת החל מתאריך זה הטרדה מיני. 1998 –החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח נכנס לתוקפו  20.9.98ביום 
 ין.קבנזי הלתביע הליוהתנכלות מהווים מעשים פליליים וע

קנון זה נועד להבהיר את עיקרי החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית. במקרה של סתירה בין תקנון זה ת
 תקנון זה.ל 10ם, וניתן לעיין בהם כאמור בסעיף בעיוהחוק והתקנות הם הק ,לבין החוק והתקנות על פיו

 

 מה יש בתקנון זה?

 

 סעיפים חלק

 

 מהן הטרדה מינית והתנכלות 1-4   א'

 

 נית והתנכלותיהתוצאות המשפטיות של הטרדה מ 5-6   ב'

 

 מדיניות מכללת עתיד ואחריותה 7-8   ג'

 

 מניעת הטרדה מינית והתנכלות  9-10  ד' 

 

 לעשות אם הוטרדת מינית או אם התנכלו לך?מה 11-12ה'       

 

 של מכללת עתיד. ההליך הגשת התלונה והטיפול במסגרת אחריות13-17 ו'

 

 .ינתה מטעמה אחראית לטיפול בתלונות בדבר הטרדה מיניתממכללה ה

 פרטי הממונה על הטרדות מיניות:

 שם: נטע ליבן מוגזח  

 054-7770948 : לפון ניידמס' ט

 

 

 הטרדה מינית והתנכלות?א יה הלק א: מח

 הי הטרדה מינית?מ .1

ר כלפי אישה, הטרדה מינית עשויה בם כי ברוב המקרים הטרדה מינית נעשית על ידי גא .א
להתרחש במצבים בהם אישה מטרידה מינית גבר, ולעיתים אף בין שני גברים או שתי 

 נשים. והחוק מכסה את כל האפשרויות האלה.



 

 

 היא אחת מחמש צורות התנהגות אסורות, ואלה הן:ל פי החוק, הטרדה מינית ע .ב

 דם לבצע מעשה בעל אופי מיני.א-חיטת בןס (1
 
: ממונה או עובד הנוגע בעובדת אם תסרב לקיים עמו יחסי מין. הדוגמל

ות יכשיל ישאם לא תיכנע לדרישותיו המינ סטודנטיתמרצה המאיים על 
 אותה.

 עשה מגונה.מ (2
 
במקומות אינטימיים ללא  בדתודוגמא: ממונה או עובד הנוגע בעל

 , ללא הסכמתה.סטודנטיתהחושף עצמו בפני  סטודנטהסכמתה. מרצה או 

, דוזרות בעלות אופי מיני, המופנות אל אדם אשר הראה למטריחצעות ה (3
 בהן. ןבאופן שאינו משתמע לשתי פנים, כי הוא אינו מעוניי

 
ותף בבית דוגמא: מרצה פונה לסטודנטית ומציע שיבלו סוף שבוע משל

מלון. המרצה חוזר על הצעתו זו מספר פעמים למרות שהסטודנטית 
 כך.בהבהירה לו שהיא אינה מעוניינת 

 
מצבים בהם יש ניצול יחסי מרות בעבודה, האדם אליו מופנות ההצעות ב

 אינו צריך להראות שאינו מעונין בהן.

, לרבות תייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או מיניותוה (4
 נטייתו המינית.

 
דוגמה: מעביד המכנה עובדת בשמות גנאי בעלי הקשר מיני. במקרים אלו ל

ו דורש שהאדם כלפיו הופנתה ההתייחסות יראה שהדבר מפריע נהחוק אי
 לו.

פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות  (5
שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו ולא ניתנה הסכמתו 

 לפרסום. 

 פגנות חוסר עניין:ה .ג

במעשה ההטרדה  ןכלל אדם צריך להחצין את העובדה שהוא אינו מעונייכ (1
ת בסחיטה, המינית. חובה זו אינה חלה לגבי הטרדה מינית שמתבטא

 בהתייחסות מבזה או משפילה או תוך ניצול יחסי מרות בעבודה.

מינית צריך אדם להראות בדה שהוא אינו מעוניין במעשה ההטרדה הועהת א (2
 .םשאינן משתמעות לשתי פניבמילים או בהתנהגות 

אדם מסכים  ש הבדל בין העדר הסכמה להעדר עניין. יש מצבים בהםי (3
 וימות בעלות אופי מיני אך אינו מעוניין בהן.מסלהצעות או התייחסויות 

 
שר מיני עם המעביד מחשש לפיטורין קדוגמא: עובדת המסכימה לקיום ל

אם תסרב. יתכן שהעובדת הסכימה לקשר, אולם לא הייתה מעוניינת בו, 
 והסבירה זאת למעביד.

 ה איננו הטרדה מינית?מ .2
 
רה מינית, מטבען של ההגדרות שתמיד מרות ניסיון המחוקק להגדיר בצורה מפורטת מהי הטל

מה ייחשב להתייחסות "מבזה" או "משפילה"  שיוותר תחום אפור. לדוגמא, קשה להגדיר מרא
ביחס למינו או מיניותו של אדם. האיסור על הטרדה מינית איננו אוסר חיזורים הנעשים ברוח 

 הקשר מיני. טובה, ומתוך עניין הדדי. החוק גם אינו עוסק בהטרדות שאינן בעלות

 הי התנכלות ופגיעה על רקע הטרדה מינית בעבודה?מ .3

עת הטרדה מינית התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה יל פי החוק למנע .א
 בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו בעקבות הטרדה מינית.

קשורה על רקע הטרדה מינית היא פגיעה מכל סוג שהוא, ה המסגרת יחסי עבודה פגיעב .ב
 למקום העבודה כאשר הסיבה לפגיעה היא אחת מאלו:



 

 

של דורש העבודה שנעשתה בידי המעביד, בידי  וטרדה מינית של העובד אה (1
 הממונה מטעמו או בידי עובד אחר.

 
לדוגמא: מעביד שאיננו מקדם או מפטר עובדת ראויה מכיוון שהיא סירבה 

 להצעותיו המיניות.
 
שהמקורות לפגיעה היו התייחסות או הצעה חד הקשר לכך יש להדגיש שדי ב

סויות או הצעות חוזרות ונשנות של חפעמית. לצרכי סעיף זה אין צורך בהתיי
המטריד על מנת שהפגיעה תחשב לפגיעה על רקע הטרדה מינית. די בהצעה 

אחת שבעקבותיה פוטרה עובדת על מנת שהדבר יחשב לפגיעה על רקע 
 הטרדה מינית.

של עובד או של דורש עבודה בשל פגיעה על רגע הטרדה  לונה או תביעהת (2
 מינית.

חר בקשר לתלונה או לתביעה בשל פגיעה על רקע איוע של עובד לעובד ס (3
 הטרדה מינית.

 
דוגמא: עובדת מסרה עדות בקשר להתנכלות של ממונה כלפי עובדת ל

 אחרת.
 עקבות כך מורעים תנאי עובדתה.ב

 הי "מסגרת יחסי עבודה"מ .4
חוק למניעת הטרדה מינית, הטרדה מינית או פגיעה על רקע הטרדה מינית "במסגרת ל פי הע

 סיבות אלה:נ 4-עבודה" מתקיימות בכל אחת מ ייחס

 מקום עבודה.ב .א

 מקום אחר בו מתנהלת פעילות מטעם המעביד.ב .ב
 
וגמא: דוכן הסברה של המעביד ביריד. השתלמות מקצועית שמעביד מקיים מחוץ ד

 .רועים מטעם החברה ונסיעה במסגרת העבודה, אילמקום העבודה

 וך כדי עבודה.ת .ג

 וך ניצול מרות ביחסי עבודה בכל מקום שהוא.ת .ד
 מתרחשת בביתו של ממונה.הדוגמא: הטרדה מינית ל

 

 לק ב': התוצאות של הטרדה מינית, התנכלות, ופגיעה על רקע הטרדה מינית בעבודהח

 מינית בעבודה הן התנהגויות בלתי חוקיות.טרדה מינית, התנכלות, פגיעה על רקע הטרדה ה .5

 טרדה מינית, התנכלות, או פגיעה על רגע הטרדה מינית בעבודה מהוות:ה .א

 עשויה להוביל למאסרו של המטריד המתנכל ולחיובו בקנס.הבירה פלילית ע (1

וולה אזרחית שבגינה ניתן להגיש תביעה אזרחית. בתביעה זו ניתן לתבוע ע (2
מהמטריד או מתנכל פיצוי כספי, כולל פיצויים עונשים ללא הוכחת נזק 

קבועים או זמניים. במקרים מסוימים ניתן אף להגיש  –סעדים אחרים 
ביד. תביעה כנגד המעביד, על הטרדה מינית שהתבצעה עתביעה כנגד המ

 יחסי העבודה, יש להגיש בבית הדין לעבודה. במסגרת

חר מתלונן לפעול באחד האפיקים המנויים בסעיף קטן )א(, אין בכך לשלול ב (3
 את זכותו לפעול גם במישורים האחרים המנויים בסעיף זה.

 .סטודנטיםהתקנון המשמעת על  נית והתנכלות מהוות עבירות משמעת לפייטרדה מה .6
במסגרת פעילות המכללה מהווה עבירת  סטודנטתבצעות על ידי טרדה מינית או התנכלות המה

 על פי תקנון המשמעת. מורהמשמעת ח

 

 חלק ג': מדיניות מכללת עתיד ואחריותה

 טרדה מינית, התנכלות ופגיעה על רקע הטרדה מינית נוגדות את מדיניות מכללת עתידה .7
מדיניות המכללה והיא לא ינית, התנכלות ופגיעה על רקע הטרדה מינית נוגדות את מטרדה ה



 

 

ים מהתנהגויות יתשלים עימן. מכללת עתיד תפעל ותלחם למען סביבת לימודים ועבודה חופש
 אלו.

 חריות מכללת עתידא .8

דים ועל מוסדות להשכלה אחריות מיוחדת יחוק למניעת הטרדה מינית מטיל על מעבה .א
 של עובדיהם ועל ממונים מטעמם. םבגין מעשיה

חוק זה יראו במכללה כמעביד, במרצים כעובדים או עפ"י לה הקשר לאחריות המכלב .ב
 כעובדים. סטודנטיםו ממונים מטעם המכללה

הלומדת במכללה יראו זאת  סטודנטית מינית ד במקרה בו מרצה מטרי דוגמא:ל
הסטודנטים  כהטרדה בין ממונה לעובד. במקרה שמתרחשת הטרדה מינית בין שני

 עובדים.יראו בכך הטרדה מינית בין שני 

חוק פוטר את המעביד מאחריות מיוחדת זו במקרים בהם מילא המעביד את חובותיו ה .ג
על פי החוק למניעת הטרדה מינית. החובה בעיקרה היא למנוע באמצעים סבירים 

הישנות  תהטרדה מינית והתנכלות, לטפל ביעילות בכל מקרה שהובא לידיעתו, ולמנוע א
ת הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או א תקןלהמעשים. כמו כן חייב המעביד 

ההתנכלות. החלקים הבאים בתקנון באים להבהיר כיצד ערוכה המכללה למנוע הטרדה 
 ובמידה ואלו אירעו בכל זאת, כיצד יטפל בהם.ה, מינית והתנכלות במסגרת פעילותי

 

   כלות ופגיעה על רקע הטרדה מיניתנלק ד': מניעת הטרדה מינית, התח

 נעעדי מצ .9

להימנע ממעשים של  סטודנטמכללה דורשת מכל עובד, מרצה, ממונה מטעמה וה .א
 הטרדה מינית, התנכלות ופגיעה על רקע הטרדה מינית במסגרת פעילות המכללה.

לעשות כל שביכולתם למנוע  סטודנטמכללה דורשת מכל עובד, מרצה, ממונה מטעמה וה .ב
הטרדה מינית והתנכלות, והכל כדי ליצור סביבת עבודה ולימודים חופשית מהטרדה 

 מינית והתנכלות.

מכללה מעודדת ותאפשר, בפרקי זמן סבירים, לכל עובד, מרצה, ממונה מטעמה ה .ג
להשתתף בפעולות הסברה מאורגנות בנושא הטרדה מינית, ובלבד שאין בכך  סטודנטו

 פגוע במהלך העבודה והלימודים התקין במכללת עתיד.ל כדי

וממונה מטעמה להשתתף בכל פעילות הסברה  סטודנטכללת עתיד דורשת מכל עובד, מ .ד
 והדרכה שתאורגן על ידי המכללה, בנושא הטרדה מינית ומניעתה.

 גישות למידענ .10

של כל  יוממונה מטעם המכללה זכאי ומוזמן לעיין ולקבל העתק צילומ סטודנטל עובד, כ .א
 אחד מאלה:

 .1998 –חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח ה (1

 .1998 –קנות למניעת הטרדה מינית )חובות מעביד(, התשנ"ח ת (2

 תקנון למניעת הטרדה מינית של מכללת עתידה (3

איסור ההטרדה ידע על פעילות ההסברה וההדרכה של מכללת עתיד בדבר מ (4
 המינית ומניעתה.

ול לקבל מסמכים אלו מאת מנהל המכללה כובד וממונה מטעם המכללה יע (5
ו/או מי מטעמו. להסברים ומידע נוסף ניתן לפנות לאחראי לעניין הטרדה 

 מינית.

של המכללה יכול לפנות להסברים ומידע נוסף לאחראי לעניין  סטודנט (6
 הטרדה מינית במכללה.

 

 עשות אם הוטרדת מינית או התנכלו בך?לק ה': מה לח

 גע מהטרדה מינית או מהתנכלותפת לנוהעומדאפשריות רכי פעולה ד .11



 

 

אדם הסבור כי הוטרד מינית או כי התנכלו לו עומדות על פי חוק כל אחת מן ל .א
 האפשרויות הבאות או כולן:

יפול במסגרת מכללת עתיד: אם ההטרדה המינית או התנכלות התרחשה ט (1
פעילות המכללה )הן במסגרת העבודה והן במסגרת הלימודים( ניתן במסגרת 

נה לאחראי לעניין הטרדה מינית. ההליך לעניין זה מפורט בחלק ולהגיש תל
 ו'.

 גשת תלונה במשטרה.ה (2

 תיחה בהליכים אזרחיים.פ (3

כללת עתיד ממליצה בפני נפגע מהטרדה מינית והתנכלות לפנות בכל מקרה לאחראי מ .ב
מינית במכללה, וזאת על מנת לאפשר למכללה לפעול למניעת הישנות לעניין ההטרדה 

קשר להחלטת הנפגע האם לפתוח ללא מינית או ההתנכלות, כל זאת, הההטרדה 
 במקביל בהליכים משפטיים.

 

 לק ו': הליך הגשת התלונה בדבר הטרדה מינית והתנכלות והטיפול בתלונה במסגרת מכללת עתידח

 ובאילו נסיבות?י יכול להגיש תלונה, מ .12
 לונה יכולה להיות מוגשת בידי אחד מאלה:ת

מינית או כי התנכלו לו במסגרת פעילות מכללת עתיד, בין אם  דדם שטוען כי הוטרא .א
, עובד המכללה, דורש עבודה, ממונה מטעם המכללה, עובד של קבלן כח סטודנטהוא 

 .אדם או קבלן משנה המוצב לעבודתו במכללת עתיד, או אדם אחר

חר מטעמו של אדם כאמור בסעיף קטן )א(. במקרה כזה מוצע להביא ראיה לכך א .ב
 ע מסכים להגשת התלונה )למשל, מכתב חתום בידי המוטרד(.גשהנפ

 פני מה מתלוננים?ב .13

ל תלונה בדבר הטרדה מינית או התנכלות שהתרחשה במסגרת פעילות המכללה יש כ .א
 עניין הטרדה מינית.ל להגיש לאחראי

ונן מרגיש שלא בנוח לפנות לאחראי )למשל, מכיוון שהוא רוצה להתלונן מקרה שהמתלב .ב
ושב שיש לו נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה(, תוגש התלונה חעליו או 

 לממלא המקום.

העדר האחראי, וממלא המקום ניתן לפנות למנהל המכללה, שיעביר את הטיפול ב .ג
 בתלונה לגורם המתאים.

 וכן התלונהת .14
 תלונה תכלול את תיאור המקרה, לרבות:ה

 ירוט זהות המעורבים במקרה, ועדים אם ישנםפ .א

 ירוט נסיבות האירוע או האירועים )כגון: מקום, זמן(פ .ב

 מקרים שנטען כי בוצע מעשה של הטרדה מינית:ב .ג

ירוט האם המוטרד הראה למטריד באופן שאינו משתמע לשני פנים פ (1
 שההתנהגות מפריעה לו.

 יש בין המטריד למוטרד יחסי תלות, מרות וכדומה.ירוט האם פ (2

 ופן הגשת תלונהא .15

 ה.פ-ה בכתב אולם ניתן גם להתלונן בעלנצוי להגיש תלור .א

  –פה -גשת תלונה בעלה .ב

 אחראי ירשום את תוכן התלונהה (1

 מתלונן יחתום על הרישום של האחראי, על מנת לאשר את תוכן הדברים ה (2

 ה.אחראי ימסור למתלונן עותק מהתלונה (3



 

 

 ליך בירור התלונהה .16

  –תקבלה תלונה ינקוט האחראי  בצעדים הבאים ה .א

ונן באשר לאפשרויות העומדות בפניו מבחינה חוקית )כאמור לידע את המתי (1
 לתקנון זה(. 11בסעיף 

פעל לבירור התלונה. לצורך כך, ובין היתר, ישמע את המתלונן את הנילון י (2
ע אליו בעניין יכל מידע שהגואף עדים אחרים, אם ישנם, ויבדוק בקפידה 

 התלונה.

ה אישית לנושא התלונה או למעורבים עחראי לא יטפל בבירור תלונה אם הוא בעל נגיא .ב
בה. במקרים אלו יעביר האחראי את בירור התלונה לממלא מקומו ובהעדרם, למנהל 

 המכללה.

 ירור התלונה יעשה ללא דיחוי.ב .ג

אחראי יפעל תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המתלונן, הנילון, ועדים ה .ד
 –אחרים, ובין היתר 

אליו במהלך בירור התלונה אלא אם כן הוא  עיא יגלה האחראי מידע שהגל (1
 חייב לעשות כן לשם הבירור עצמו או על פי דין.

 א ישאל האחראי שאלות בקשר לעברו המיני של המתלונן שאינו קשורל (2
המיני של המתלונן כאמור, האמור  ולנילון, ולא יתייחס למידע על עבר

או יתייחס   בפסקה זו לא יחול אם האחראי סבור שאם לא ישאל שאלות
 כאמור, ייגרם עוול בלתי ניתן לתיקון לנילון.   

כללת עתיד תגן על מתלונן, במהלך בירור התלונה, מפני פגיעה, בענייני עבודה או מ .ה
תוצאה מהגשת תלונה או מפני פגיעה אחרת במסגרת יחסי עבודה או לימודים, כ

המכללה להרחקת  לימודים, שיש בה כדי לשבש את בירור התלונה, בין היתר תפעל
 הנילון מהמתלונן ככל שניתן, וככל שנראה נכון בנסיבות העניין.

ת וומקתום בירור התלונה יגיש האחראי ללא דיחוי סיכום בכתב בלווי המלצותיו המנב .ו
 .17לגבי המשך הטיפול בתלונה, לרבות כל אחד מהעניינים המפורטים בסעיף 

 יכום למנהל המכללה.סהלומד במכללה יוגש ה סטודנטגבי תלונה כנגד ל (1

גבי תלונה כנגד עובד המכללה, ממונה מטעמה, וכל אדם אחר יוגש הסיכום ל (2
 לאחראי על מניעת הטרדה מינית בהנהלת רשת "עתיד", בחיפה.

עובד של קבלן כח אדם או קבלן משנה המוצב  אמקרים בהם הנילון הוב (3
י של לבמכללה לצורך ביצוע עבודתו, יוגש הסיכום גם למעבידו הפורמא

 הנילון.

ודע למכללה על מקרה של הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי נ (4
העבודה או הלימודים, ולא הוגשה תלונה או שהמתלונן חזר בו מתלונתו, 

ור על אודות המקרה לפי סעיף זה, ובשינויים רם האחראי ככל שניתן, בייקיי
המחויבים, ואם המתלונן חזר בו מתלונתו, יברר גם את סיבת החזרה 

 מהתלונה.

 יפול מכללת עתיד במקרה של הטרדה מינית או התנכלותט .17

)ו(, יחליט מנהל המכללה או  16אחר קבלת הסיכום והמלצות האחראי כאמור בסעיף ל .א
נית, בהנהלת רשת "עתיד" )בהתאם למי שאליו הוגשו יממונה על מניעת הטרדה מה

הסיכום וההמלצות(, ובתוך תקופה שלא תעלה על שבעה ימי עבודה, על הפעלת 
 הסמכויות בידיו לגבי כל אחד מאלה:

תן הוראות לעובדים במקרה, לרבות בדבר כללי התנהגות ראויים במסגרת מ (1
נקיטת צעדים בעיניי  ןחקת הנילון מהקורבן, וכיחסי עבודה ולימודים והר

עבודה ולימודים, והכל כדי למנוע את הישנות מעשה ההטרדה המינית או 
ההתנכלות, או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה לקורבן עקב ההטרדה או 

 ההתנכלות.

של המכללה, פתיחה בהליכים  סטודנטמקרה של הטרדה מינית על ידי ב (2
 ם.יתקנון המשמעת של הסטודנטמשמעתיים לפי הוראות 



 

 

 י נקיטת צעד כלשהו.א (3

כללת עתיד תפעל ללא דיחוי לביצוע החלטת הגורם המתאים לפי סעיף קטן )א( מ .ב
וימסור הודעה מנומקת בכתב על החלטתו למתלונן, לנילון ולאחראי, כן יאפשר המעביד 

 למתלונן ולנילון לעיין בסיכום האחראי ובהמלצותיו.

נות את החלטתה לפי סעיף קטן )א( או שרשאית, עקב שינוי בנסיבות, לכללת עתיד מ .ג
לעכב את ביצוע ההחלטה, וימסור הודעה מנומקת על כך בכתב למתלונן, לנילון 

 ולאחראי.

ל אף האמור בסעיף זה רשאית המכללה, לדחות את החלטתה, לעכב את ביצועה או ע .ד
ם הנוגעים למקרה נשוא לשנותה, בשל קיומם של הליכים משפטיים או משמעתיי

  –תעשה כן המכללה , ההחלטה

 מסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן, לנילון ולאחראית (1

 16ל עוד לא הסתיימו ההליכים כאמור, תפעל המכללה לפי הוראות סעיף כ (2
 )ה(.

 תום ההליכים תקבל המכללה החלטה לפי סעיף קטן )א(.ב (3

אדם או  חמעבידו הפורמאלי הוא קבלן כ יה הנילון אדם המועסק בפועל במכללה אךה .ה
קבלן משנה, רשאית המכללה, בהסכמה עם מעבידו של הנילון, להכריע בשאלה מי 

 מביניהם יבצע את הוראות סעיף זה, כולן או חלקן.

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 נגישותקנון ת

 נכתב בתקנון זה הינו בלשון זכר, אך הוא מופנה לגברים ונשים כאחד.ה

 

מען סביבת לימודים ועבודה שוויוניים ומכבדים בכלל ומונגשים לאנשים עם לכללת עתיד פועלת ונלחמת מ
 מוגבלות בפרט.

 

קרה של סתירה בין תקנון זה לבין . במזכויותיהם של אנשים עם מוגבלותקנון זה נועד להבהיר את עיקרי ת
החוק והתקנות הם  ,והתקנות על פיו"( )להלן: "החוק 1998 –שיוויון לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח חוק 

 תקנון זה.ל 16בעים, וניתן לעיין בהם כאמור בסעיף והק

 

 בעניינים הקשורים לנגישות.ינתה מטעמה אחראית לטיפול ממכללה ה

 פרטי הממונה הנגישות:

 שם: דנה יעקובוביץ' 

 054-9777500: לפון ניידמס' ט

 

את מתקניה ותשתיותיה, על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלות, להשתמש  רשת עתיד פעלה להנגיש .1
בהם, תוך שמירה על כבודם ועל מנת לכבד את חירותם לעבוד ברשת עתיד ולרכוש אצלה השכלה 

 ללא אפליה על רקע מוגבלותם.

בנוסף, פעלה רשת עתיד, להנגיש את השירותים אותם היא מספקת על מנת לאפשר לתלמידי הרשת  .2
 ידע, באמצעים המותאמים לצרכיהם. לרכוש

כל אחד ממתקני וסניפי עתיד, עבר תהליך בו הותקנו בו אמצעים המאפשרים לאנשים עם מוגבלות,  .3
להגיע אליהם, להיכנס אליהם ולהתנייד בהם. כך לדוגמה, הוכשרו חניות נכים, הותקנו מעליות 

הותקנו לחיצים בכתב ברייל,  אשר בהן מותקנות מערכות לכריזת הקומה אליה מגיעה המעליות,
 הותקן שילוט מכווין, הותקנו סימונים על הרצפות ועוד.

כאמור, גם השירותים אותם מעניקה עתיד מונגשים לקהל בעלי המוגבלות. כך למשל נרכשו  .4
והותקנו טבעות השראה לרווחת הסטודנטים, הטפסים הותאמו לדרישות החוק והתקנות, הוקם 

ני הלימוד עוברים תהליך מתמיד של הנגשה, המרצים וחברי הסגל עוברים אתר אינטרנט מונגש, תכ
 הדרכות מתאימות ועוד.

מעבר להתאמות הפיזיות והנגשת המתקנים, התשתיות והשירות, נקבעו נהלים המאפשרים לצוות  .5
הרשת להעניק שירות שוויוני ומכבד לציבור הרחב, תוך שמירה מירבית על כבוד הבאים בשערי 

 תוך פגיעה מינימלית בפרטיותם. מתקניה ו

עובדי עתיד, עוברים הדרכות תקופתיות, בנושאים שונים הקשורים לנגישות והם מחויבים לפעול  .6
 על פי החוק והתקנות שהותקנו מכוחו וכן על פי נוהלי העבודה שנכתבו בהתאם לחוק ולתקנות.

יש בקשה להתאמות ככל שסטודנט סבור, כי הוא זקוק להתאמות מיוחדות, הוא רשאי להג .7
מיוחדת. את הבקשה יש להגיש באמצעות המזכירות או באמצעות מרכז המידע הטלפוני, על יד 

 מילוי טופס מתאים.

ימים לפחות, טרם תחילת הפעילות אליה נרשם הסטודנט. לטופס  45את טופס הבקשה, יש להגיש  .8
שה, עלול להביא לדחייתה או זה יש לצרף חוות דעת של מומחה )על פי העניין(. איחור בהגשת הבק

 לעיקוב בביצוע ההתאמות המיוחדות.

לאחר מילוי הטופס, הוא יועבר לדיון בוועדת התאמות מיוחדות, אשר חבריה הם נציגי המגמה  .9
 אליה נרשם הסטודנט, מומחה נגישות וחברים נוספים, על פי שיקול לדעתה של ההנהלה.

דנט, לזמן את הסטודנט המבקש להיות נוכח הועדה רשאית )אך איננה חייבת(, לבקשת הסטו .10
 בדיוניה )כולם או חלקם(.

 לאחר קיום דיון בוועדה בעניינו של הסטודנט, רשאית הוועדה לקבוע אחת מאלו: .11



 

 

 לבקש מהסטודנט להמציא מסמכים ו/או אישורים נוספים. .א

 לקבל את בקשת הסטודנט במלואה. .ב

 לקבל את בקשת הסטודנט בחלקה. .ג

 ודנט.לדחות את בקשת הסט .ד

 החלטת הודעה תשלח לסטודנט מיד בהקדם האפשרי. .12

על סטודנט המוצא את עצמו נפגע מהחלטת הוועדה, לפנות בפניה מנומקת בכתב, אל מנהל  .13
 המכללה אליה נרשם.

על אדם הזקוק להתאמות מיוחדות, לידע על כך מראש את צוות הרשת, על מנת לאפשר לרשת  .14
 כבודו ובחירותו.להיערך בהתאם ועל מנת למנוע פגיעה ב

על אדם אשר סבור כי נפגעה איזו מזכויותיו כתוצאה מהיותו אדם בעל מוגבלות, לפנות בבקשה  .15
 מפורטת ומנומקת בכתב אל מנהל המכללה הרלוונטי.

 חוק והתקנות במזכירויות כל אחת ממכללות הרשת.בניתן לעיין  .16

 

 
  



 

 

 

 

 דנאות ומעבדותס

 .הוא מופנה לגברים ונשים כאחדנכתב במסמך זה הינו בלשון זכר, אך ה

 

המעבדות והסדנאות מאובזרות בציוד יקר ערך, לרבות מערכות אלקטרוניות, מערכות חשמליות, 
 מחשבים, כלי עבודה וציוד אחר. המחשבים מצוידים בתוכנות חדישות ביותר ומעודכנים בתכיפות. 

 לצורך לימודים בלבד. סטודנטיםבים פתוחות לשירות השכיתות המח

 

 נוגע לשימוש בציוד והימצאות בסדנאות ובמעבדותבקנון ת

ו/או מדריך  מרצהין להיכנס למעבדות ו/או לסדנאות ו/או לכיתות המחשב ללא ליווי של מרצה ו/או א
 מוסמך, הפועל מטעם המכללה. יש לפעול עפ"י הוראותיו של המלווה.

 יס אוכל ושתיה מכל סוג שהוא לסדנאות ולמעבדות.נין להכא 

 לכבות טלפונים סלולאריים בכניסה סדנאות ולמעבדות. שי 

 ש לשמור על שקט במעבדות המחשבים.י 

 ין לעשות שימוש בכל ציוד ו/או אביזר המצוי במעבדה ו/או בסדנא, אלא לאחר קבלת הדרכה א
ו/או אביזר ו/או תוכנה  כלשהו יפנה אל  דשאינו יודע כיצד להשתמש בציו סטודנטמאת המלווה. 

 המלווה.

 ש לשמור על הניקיון.י 

 ל איסור חמור על עישון בשטח הסדנאות ו/או המעבדות.ח 

 ין להתקין, לשנות ולהוריד כל תכנה וכל חמרה שהיא הנמצאת במחשבי המכללה. אין להוריד א
 אל מחשבים כל תוכנה מרשת האינטרנט.

 אין לבצע כל שמע להוראות הבטיחות שימסרו ע"י המלווה בכניסה לכל סדנא או מעבדה. יש להי
פעולה בשטח הסדנא ו/או המעבדה, אלא עפ"י הוראה מפורשת של המלווה. אין לעשות שימוש 

בכל ציוד ו/או אביזר המצוי בסדנא, לרבות שימוש במחשב ו/או תוכנה אלא עפ"י הוראה מפורשת 
 של המלווה.

 ודיים, לרבות ת הכניסה לחלק מהסדנאות, יש להצטייד בציוד מגן אישי ו/או פרטי לבוש ייחבע
. המכללה שומרת סטודנטנעלי בטיחות, סרבלי עבודה, כפפות ו/או ציוד מגן אחר, כפי שיידרש מה

כנס לסדנא. במקרה י, שלא הצטייד כראוי, ולא לאפשר לו להסטודנטלעצמה את הזכות למנוע מ
ן לשיעור והמלווה ו/או המרצה יהא רשאי לסמ סטודנטכזה, ייחשב הדבר כאילו לא הופיע ה

 ביומן הקורס סימן המעיד על אי הופעה לשיעור.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 מדיניות פרטיות
 

 עתיד מכבדת את פרטיותך ורואה חשיבות בשמירה עליה.
על מנת לספק שירות מיטבי לסטודנטים במסלולי ההכשרה והלימוד השונים, כל המידע שתמסור 

 לעתיד ישמר על ידי עתיד במאגרי המידע שלה.
 

עשוי לכלול פרטים אישיים )שמות, מספרי תעודות זהות, כתובות, מידע על השכלה קודמת, המידע 
רישומי נוכחות, ציונים בעבודות ומבחנים, פרטי יצירת קשר טלפוני, כתובות, כתובות דואל אלק', 

 מידע חשבונאי(.
 

ד. עתיד תהיה מידע זה נאגר לצורך מתן השירותים על ידי עתיד והוא נועד לשימושה של עתיד בלב
רשאית לעבד את המידע שתמסור לצורך טיוב השירות שהיא מעניקה ולצורך הצעת שירותים 

 ומוצרים נוספים שהיא מספקת או תספק. 
 

ו/או בעקבות  שתספק לך עתיד כל המידע שיימסר על ידיך ו/או מידע שיתקבל במסגרת השירותים
 1981 –ם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א שימושך באתר ו/או באפליקציה, יישמר בסודיות בהתא

 .עתידאו דרישות חוקיות או רגולטוריות החלות על /ובכפוף לחובות ו
 ה,להשתמש או להפעיל תוכנות הצוברות ו/או מאפיינות מידע על כלל פעילותך מול העשוי עתיד

ולשם התאמה  םשירותיה, ומנתחות אותה לצורך ייעול אספקת הבמגוון אמצעי התקשורת מול
לעתיד ו/או הרשמה לאחד ממסלולי  ךפנייתוטובה יותר של השירותים לצרכיך או למאפייניך, 

 מהווה הסכמתך לכך.הלימוד ו/או ההכשרה שהיא מפעילה, 
 

עתיד רושמת את מאגרי המידע שלה בהתאם לחוק ודואגת לאבטח אותם כך שהמידע השמור בהם, 
 שאינו מורשה מפורשות על ידי עתיד לעשות כן. לא יזלוג לצפייה ו/או שימוש של מי

 
ניתן להודיע לעתיד בכל עת על רצונך שלא לקבל הודעות שיווקיות ממנה ובקשה זו תמולא מייד. 
את ההודעה על הסירוב לקבל הודעות שיווקיות ניתן להעביר באמצעות משלוח הודעה חוזרת ו/או 

ו/או באמצעות פניה בכתב לכל אחת  באמצעות קישור ככל שכלול בכל אחת מהודעות אלו
 ממזכירויות המכללות ו/או באמצעות פניה כתובה אל הנהלת עתיד.

 
בכל שאלה או בקשה או אם אתם סבורים שפרטיותכם נפגעה, אתה מוזמנים לפנות אל עתיד 

 .www.atid.org.ilבאמצעות "צור קשר" באתר עתיד: 
  

http://www.atid.org.il/


 

 

 
 
 

 
 נה בין לומד בקורס לגמול לבין רשת עתידאמ

    
, קיום 4מחייבת לפי סעיף  2005ביולי  27הואיל והועדה לגמול השתלמות בעדכון נהליה מיום 

נדרש הלומד לחתום על  הסכם בין המוסד לתלמיד אשר מחייב שקורס יתנהל לפי הנהלים,

 הסכמתו להסכם.

   
שנות לימוד אינם  רשאים ללמוד עם  11בעלי השכלה , שנות לימוד ומעלה 12-השכלתי מ .1

   בעלי השכלה אקדמית.

בקורס ואישורה בחתימתי על גבי טופס  100%ידוע על חובתי לנוכחות מלאה של  .2

 הנוכחות של הקורס. 

 זמני החתימות:  .3

 -----------------עד שעה  א. החתימה לתחילת המפגש: 

 -------------- לא לפני השעהב. החתימה לסוף המפגש: 

חובת המכללה לסגור/לחסום חתימות מיד עם תחילת השיעור ולא לאפשר לחתום גם . 4

  למאחרים במקרים חריגים או מסיבות מוצדקות.

  ידוע לי כי עלי לחתום בצורה אחידה וזהה על גבי דפי החתימות.. 5

ומד על היעדרות משעות לימוד בקורס, על פי הצהרה בכתב של הל 10%. ניתן להיעדר עד 6

מסיבה מוצדקת ובעלת אופי מיוחד, שלא ניתן להמציא עבורה אישור מגורם מוסמך. 

תתאפשר רק ע"פ אישור מגורם מוסמך  נוספים משעות הלימוד בקורס, 10%היעדרות של 

 אישור מצה"ל על שירות מילואים פעיל.  רופא, כגון: אישור של מעביד לצורכי עבודה,

אלא אם האישור מופעל מצה"ל על ביצוע  ביל כסיבה מוצדקת להיעדרות,)צו מילואים אינו ק

 שירות מילואים פעיל(. 

 מבטלת זכאות לתעודת גמר. אין אפשרות להשלים היעדרות.  20%. היעדרות מוצדקת מעל 7

 שעות ביממה בקורס אחד או יותר ובמכללה אחת או יותר.  8. משתלם יכול ללמוד עד 8

 . במקרה שתלמיד נאלץ לצאת במהלך השיעור עליו למלא טופס "יציאה במהלך מפגש" 9

 אין לעזוב את השיעור בלי להודיע למנהלן ולמלא את הטופס הנ"ל. 

. מכללת עתיד מתחייבת לקיים ולנהל את הקורס על פי הנהלים הנדרשים על ידי הועדה 10

 לגמול השתלמות. 

 לאישור גמול השתלמות עלול לפסול תלמיד או קורס. .ידוע כי חריגה מנהלי הועדה11

 .אין לצאת מן הכיתה במהלך המפגש למעט מקרים חריגים ומוצדקים.12

 .אין לשוחח בטלפון נייד במהלך המפגש.13

 

 קראתי את ההנחיות והתנאים המצוינים לעיל והבנתי את משמעותם.

רד החינוך, המחלקה לגמול שות מבנוסף לאמור לעיל, אני הח"מ, מתחייב/ת לעמוד בכל דריש

השתלמות, ולעמוד בכל דרישות הנהלים הנוגעים לקורסים המוכרים לצורך גמול השתלמות. 



 

 

הנני מצהיר/ה כי ידועים לי דרישות משרד החינוך בעניין קורסים אלה ובאפשרותי לעמוד בהן, 

 עפ"י דרישות, בנהלים /או הוראות אלו.

 

-:תאריך __________ ת.ז : __________________שם פרטי ומשפחה: ____________

_______________ 

 

מקום עבודה: 

_________________________________________________חתימה:_____________

__     

  



 

 

 
 

 תקנון שכר לימוד, במסלולי לימוד לתואר
 "טכנאי"/"הנדסאי"

 מה"ט – העבודהבפיקוח משרד 
 

 זה הינו בלשון זכר, אך הוא מופנה לגברים ונשים כאחד.הנכתב בתקנון 

לשלם טרם תחילת  עליךבמסלול הלימודים של בית ספר להנדסאים, כדי להבטיח את מקומך  .1
, מלוא שכר הלימודמועמד אשר לא ישלם את /תלמידשכר הלימוד.  שנת הלימודים את מלוא

. עם את לימודיו במכללת עתידאו להמשיך כתלמיד מן המניין להתקבל  עלול לאבד את זכותו
אי רצון אינו מהווה הודעה על  התלמיד, , ע"י במועד שכר הלימוד אי תשלום זאת מובהר, כי

  להשתתף בלימודים ו/או חזרה מרישום ללימודים ו/או על ביטול הרישום למסלול הלימודים.

מכללת יתנים לשינוי בידי והקריטריונים להגדרתם נ גובה שכר הלימוד, התשלומים הנוספים .2
 - הכלכלה והתעשייה זרוע עבודהועפ"י הוראות נהלי משרד , השיקול דעת פי-על, "עתיד"

 מה"ט, הגורם המפקח על מסלולי הלימודים לתואר "טכנאי"/"הנדסאי".

לידיעתך, מסלולי הלימודים במסגרת בית הספר להנדסאים, מפוקחים ומאושרים על ידי משרד  .3
מה"ט.  חובות וזכויות התלמיד הנוגעות לשכר לימוד  – יה זרוע עבודההכלכלה והתעשי

 .  מקום בו05-4-50ותשלומים נוספים, מוגדרות נוסף על תקנון זה, גם בחוזר מנהל מה"ט מס' 
קיימת סתירה כלשהי בין תקנון זה ובין הקבוע בחוזר מנהל מה"ט, גובר הקבוע בחוזר מנהל 

 ספר להנדסאים.מה"ט והוא אשר מחייב את בית ה

לעיל. אם לא ישולם שכר הלימוד במועדו  1יש לשלם את שכר הלימוד במועדו, כאמור בסעיף  .4
תהא המכללה זכאית לגבות תוספות שונות, בגין אי תשלום שכר הלימוד במועד, לרבות 
תוספות בגין הצמדה וריבית ו/או גביית תשלום בגין שכר לימוד מעודכן, ככל ששכר לימוד 

 תקופה שבין מועד התשלום לבין מועד התשלום בפועל.עודכן ב

אשר לא כובד על  כרטיס אשראיבהמחאה/ תשלום כלשהו מתשלומי שכר הלימוד תלמידשילם  .5
 מכללהה של הבתשלום הוצאותי תלמידה יחויב - ובגינ החויב המכללהידי הבנק ולא נפרע ו

 ה אחרת, כתוצאה מכך. , לרבות הוצאות בגין טיפול משפטי ו/או כל הוצאכתוצאה מכך

יכובד ע"י חברת האשראי, יבטל את אפשרות  אקרדיט, אשר למזומן/ -תשלום בכרטיס אשראי  .6
 , לצורך ביצוע התשלום.מסגרת אשראי מתאימה לוודא קיום התלמידהתשלום במסלול זה. על 

שלא להשתתף במסלול הלימודים אשר החליט  מועמד / תלמיד הנרשם ללימודים או תלמיד .7
החלטתו יד עם מ בכתב חייב להודיעבמסלול הלימודים להפסיק לימודיו אליו נרשם או 

הודעתו התקבלה. הודעה טלפונית לא תיחשב כביטול רשמי. הנך  ולוודא כי למזכירות המכללה
על  הסעיפים הדנים בהפסקת לימודים, ובמיוחד את אופן ההודעה מתבקש לקרוא בעיון את

ביטול לימודים או ההודעה על  מועדיהמפרטות את היחס בין  הפסקת לימודים והטבלאות
 ד.הפסקת לימודים ובין חובת תשלום שכר לימו

הפסקת לימודים אינה פוטרת בהכרח מחובת תשלום שכר ביטול רישום או לתשומת לבך, 
 ר יבטל את רישומו אוהמועמד או התלמיד, אשהלימוד שבו יחויב  . גובה שכראו חלקו לימוד

בהמשך.  , כמפורטלמכללהמועד מתן ההודעה בכתב נקבע ביחס ללימודיו  שיודיע על הפסקת
הקבלה של  המועד הקובע לעניין חישוב ההחזרים או החיובים בגין שכר לימוד, הוא תאריך

בדוא"ל בכתב על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים, אשר תישלח  המועמד או התלמידהודעת 
 מזכירות המכללה.רשום או תימסר במסירה אישית ל בדוארו א

לגבי זכאותו של  של המכללהמשום אישור  בעצם ביצוע תשלום שכר הלימודאין  .8
תחילת הלימודים ו/או המשכם . התחיל בלימודיו, להמשיכם ו/או לסיימםל המועמד/התלמיד

פ"י הוראות רשויות הפיקוח ו/או סיומם מותנה בתנאי סף המוגדרים לכל קורס וקורס, לרבות ע
 .המיניסטריאליות, ככל שאלה קיימות

 בכל מקרה בו ,לימודהתשלום שכר מלוא יחויב ב המתקבל ללימודים על תנאי מועמד/תלמיד .9
 לקבלתו.לימודיו על רקע אי עמידה בתנאים שנקבעו  להפסיק אתהמכללה אלץ ת



 

 

לימודים או הפסקת לימודים לבין להלן טבלה המפרטת את היחס בין מועד ההודעה על ביטול  .10
 :חובת תשלום שכר לימוד ו/או זכאות להחזר

 

מועד ההודעה על ביטול לימודים / רישום 
 או הפסקת לימודים

חלק ההחזר או הזכות לאי תשלום חלקי של שכר 
 % -הלימוד ב

ממועד הרישום ללימודים ועד למועד 
 פתיחת אותה שנת לימודים.

( של כל התשלומים שבוצעו על 100%החזר מלא )
 ₪.  500ידי הסטודנט, בניכוי 

יום לאחר  90ממועד תחילת הלימודים ועד 
 תחילתם.

מגובה שכר הלימוד והתשלומים  50%החזר בגובה 
האחרים ששולמו על ידי התלמיד.  החזר מלא 

( של תשלומים בגין בחינות גמר ממלכתיות 100%)
גמר במידה והתלמיד לא ניגש ודמי הגנת פרויקט 

דמי  אליהם ובכפוף למפורט בחוזר מנהל מה"ט.
 רישום לא יושבו.

יום מתחילת שנת הלימודים  90לאחר 
 ואילך.

אין החזר שכר לימוד ותשלומים אחרים ששולמו 
, פרט להחזר )לרבות דמי רישום( על ידי התלמיד

( של תשלומים בגין בחינות גמר 100מלא )
י הגנת פרויקט גמר במידה ממלכתיות ודמ

והתלמיד לא ניגש אליהם ובכפוף למפורט בחוזר 
 מנהל מה"ט.

 

מכללת "עתיד" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד פתיחת שנת הלימודים, זאת עפ"י  .11
מה"ט ועפ"י שיקול דעתה, לרבות עקב מיעוט  – עבודה הכלכלה והתעשייה זרוע הנחיות משרד

 עדר אישור מאת רשויות הפיקוח המוסמכות לפתיחת מסלול לימודים.נרשמים לקורס ו/או הי

למכללת עתיד שמורה הזכות להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד עקב אי הופעה לשיעורים  .12
ו/או אי עמידה במטלות מסלול הלימודים, עפ"י תקנון הלימודים ו/או עקב עבירות משמעת, 

יהא זכאי להחזר שכר הלימוד, או חלקו, ואם  עפ"י תקנון המשמעת. במקרה כזה התלמיד לא
 יבקש לחזור שנית על הקורס יאלץ לשלם שכר לימוד מלא עבור מסלול לימודים.

התלמיד לא יהא זכאי לתעודה ו/או לכל מסמך אחר הקשור בלימודיו אם לא השלים את  .13
 תשלום שכר הלימוד במלואו.

רשויות פיקוח ממלכתיות לא תהווה עילה אי עמידה בבחינות הסמכה ו/או בחינות חיצוניות של  .14
 כנגד המכללה, לדרישה לקבלת החזר שכר הלימוד.

הנרשם למסלול לימודים או התלמיד ששילם שכר לימוד, מתחייב שלא לבטל כל המחאה ו/או  .15
הוראת תשלום לחברת כרטיסי אשראי בגין הלימודים אליהם נירשם. הנרשם או התלמיד יהא 

לתקנון ובכפוף  10זכאי להחזר, אם וככל שיהא זכאי, מאת המכללה, כמפורט בטבלה בסעיף 
 לנהלי מה"ט.

התלמיד מתחייב לעמוד בהתחייבויותיו לתשלום שכר הלימוד ובעצם רישומו הנרשם או  .16
 למסלול הלימודים הוא מסכים ומתחייב לעמוד בתנאי תקנון זה.

המכללה תסייע לתלמיד, אשר יהיה מעוניין בכך, לבדוק זכאותו למימון שכר הלימוד )כולו או  .17
רים במשרד הביטחון )להלן: חלק ממנו(, באמצעות פניה אל הקרן להכוונת חיילים משוחר

(. ככל וימצא כי התלמיד אינו זכאי למימון הקרן ו/או כי שכר הלימוד עולה על זה "הקרן"
שמוכנה הקרן לממן ו/או תישלל זכאותו מכל סיבה שהיא ובכל שלב, יהא על התלמיד לשלם 

 לפי העניין(, בעצמו. –את שכר הלימוד )או את יתרתו 

מתלמיד אשר נמצא זכאי למימון הקרן ופרש מלימודיו, את  המכללה תהיה רשאית לדרוש .18
ההפרש בין הכספים שהתקבלו עד הודעת הפרישה מהקרן, לסכום שעליו לשלם לעתיד ע"פ 

 לעיל. 10תקנון זה, בהתאם לטבלה שבסעיף 

  



 

 

 
 
 

 תקנון לימודים ושכר לימוד בזמן משבר הקורונה
 

 ר על בריאותם של הסטודנטיות והסטודנטים. רשת עתיד, עושה את מירב המאמצים על מנת לשמו
ידוע לרשת כי מעבר לסכנות הבריאותיות הנלוות למשבר הקורונה, קיים גם חוסר וודאות כלכלי 

כי ככל ותפורסם הודעה רשמית מטעם מה"ט על  ,ותעסוקתי ולפיכך, מוצאת לנכון הרשת להתחייב
ימים רצופים  75ה שתעלה על לתקופ טרם פתיחתוללימודים  סמסטרה דחיית מועד תחילת

, הרי שתהי/ה זכאי/ת להחזר מלא של שכר הלימוד ודמי ההרשמה אשר ישולמו על ידך, )במצטבר(
 טרם הודעת הביטול.

מובהר בזאת כי, לאור הוראות משרד הבריאות, יתכן והלימודים )כולם או חלקם( יתקיימו בצורה 
 לימוד ו/או דמי רישום. מקוונת ובמקרה כזה, לא תהי/ה זכאי/ת להשבת שכר

לידיעתך, אי הקפדה על הוראות משרד הבריאות )עטית מסיכה, שמירת מרחק וכו'(, מהווה עבירת 
 משמעת ותטופל ככזו, בהתאם לתקנון המשמעת של עתיד.

 

 

 
   

 ת.ז  שם מלא
   
   

 חתימה  תאריך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 תקנון שכר לימוד
 הנדסאים וטכנאים( מלבד)בכל המגמות והקורסים, 

 הנכתב בתקנון זה הינו בלשון זכר, אך הוא מופנה לגברים ונשים כאחד.
 

לשלם טרם  , עליךאליהם נרשמתכדי להבטיח את מקומך בקורס / השתלמות / מסלול לימודים  .1
תלמיד/מועמד אשר לא תחילת הקורס / השתלמות / מסלול הלימודים את מלוא שכר הלימוד. 

להתקבל כתלמיד מן המניין או להמשיך  ישלם את מלוא שכר הלימוד, עלול לאבד את זכותו
שכר הלימוד במועד, ע"י  התלמיד,  אי תשלום את לימודיו במכללת עתיד. עם זאת מובהר, כי

אינו מהווה הודעה על אי רצון להשתתף בקורס ו/או חזרה מרישום לקורס ו/או על ביטול 
  הרישום לקורס.

והקריטריונים להגדרתם ניתנים לשינוי בידי מכללת  גובה שכר הלימוד, התשלומים הנוספים .2
 לפני תחילת הקורס/השתלמות/מסלול הלימודים. ה הבלעדי, בכל עתפי שיקול דעת-עתיד, על

לעיל. אם לא ישולם שכר הלימוד במועדו  1יש לשלם את שכר הלימוד במועדו, כאמור בסעיף  .3
א המכללה זכאית לגבות תוספות שונות, בגין אי תשלום שכר הלימוד במועד, לרבות תה

תוספות בגין הצמדה וריבית ו/או גביית תשלום בגין שכר לימוד מעודכן, ככל ששכר לימוד 
 עודכן בתקופה שבין מועד התשלום לבין מועד התשלום בפועל.

כרטיס אשראי אשר לא כובד על בהמחאה/ שילם תלמיד תשלום כלשהו מתשלומי שכר הלימוד .4
התלמיד בתשלום הוצאותיה של המכללה  חויבי -ידי הבנק ולא נפרע והמכללה חויבה בגינו 

 כתוצאה מכך, לרבות הוצאות בגין טיפול משפטי ו/או כל הוצאה אחרת, כתוצאה מכך. 

רות יכובד ע"י חברת האשראי, יבטל את אפש אקרדיט, אשר למזומן/ -תשלום בכרטיס אשראי  .5
 מסגרת אשראי מתאימה, לצורך ביצוע התשלום. התשלום במסלול זה. על התלמיד לוודא קיום

מועמד/תלמיד הנירשם ללימודים או תלמיד אשר החליט שלא להשתתף בקורס אליו נרשם או  .6
הודעתו  מייד עם החלטתו למזכירות המכללה ולוודא כי בכתב להפסיק לימודיו חייב להודיע

הסעיפים  פונית לא תיחשב כביטול רשמי. הנך מתבקש לקרוא בעיון אתהתקבלה. הודעה טל
 הדנים בהפסקת לימודים, ובמיוחד את אופן ההודעה על הפסקת לימודים והטבלאות

המפרטות את היחס בין מועדי ההודעה על ביטול לימודים או הפסקת לימודים ובין חובת 
 תשלום שכר לימוד.

קת לימודים אינה פוטרת בהכרח מחובת תשלום שכר לתשומת לבך, ביטול רישום או הפס
הלימוד שבו יחויב המועמד או התלמיד, אשר יבטל את רישומו או  לימוד או חלקו. גובה שכר

בהמשך.  שיודיע על הפסקת לימודיו נקבע ביחס למועד מתן ההודעה בכתב למכללה, כמפורט
הקבלה של  לימוד, הוא תאריךהמועד הקובע לעניין חישוב ההחזרים או החיובים בגין שכר 

דוא"ל הודעת המועמד או התלמיד בכתב על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים, אשר תישלח ב
 רשום או תימסר במסירה אישית למזכירות המכללה. דואראו ב

אין בעצם ביצוע תשלום שכר הלימוד משום אישור של המכללה לגבי זכאותו של  .7
להמשיכם ו/או לסיימם. תחילת הלימודים ו/או המשכם המועמד/התלמיד להתחיל בלימודיו, 

ו/או סיומם מותנה בתנאי סף המוגדרים לכל קורס וקורס, לרבות עפ"י הוראות רשויות הפיקוח 
 המיניסטריאליות, ככל שאלה קיימות.

בכל מקרה בו  יחויב במלוא תשלום שכר הלימוד, מועמד/תלמיד המתקבל ללימודים על תנאי .8
 לימודיו על רקע אי עמידה בתנאים שנקבעו לקבלתו. סיק אתתאלץ המכללה להפ

תלמיד בקורס/מסלול אשר המשך הלימודים בו מותנה במעבר בהצלחה של שלבים מוקדמים  .9
ו/או במעבר של בחינות )חיצוניות או פנימיות( כלשהן, לא יהיה זכאי לכל החזר של שכר 

הי, אף אם יאלץ להפסיק את לימודיו הלימוד, אם לא יעבור בהצלחה שלב כלשהו או בחינה כלש
 בשל כך.



 

 

להלן טבלה המפרטת את היחס בין מועד ההודעה על ביטול לימודים או הפסקת לימודים לבין  .10
 :חובת תשלום שכר לימוד ו/או זכאות להחזר

 

מועד ההודעה על ביטול 
 לימודים/רישום או הפסקת לימודים

חלק ההחזר או הזכות לאי 
הלימוד תשלום חלקי של שכר 

 % -ב
 הערות

ימים מיום הרישום ובלבד  30בתוך 
ימים שאינם ימי  30שהביטול ייעשה 

מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת 
הקורס/השתלמות/תחילת שנת 

 הלימודים

החזר שכר לימוד או אין  100%
 חובה לתשלום שכר לימוד

דמי רישום 
וטיפול, ככל 
שניגבו, לא 

 יוחזרו*

ל ימי מנוחה( )לא כולימים  30 מתום
מועד תחילת הקורס / ל ועד

 השתלמות / תחילת שנת הלימודים
 .החזר שכר לימוד 90%

דמי רישום 
וטיפול, ככל 
שניגבו, לא 

 יוחזרו*

)שליש( מהמפגשים  1/3עד תום 
 המתכוננים בקורס / השתלמות

 .החזר שכר לימוד 60%

דמי רישום 
וטיפול, ככל 
שניגבו, לא 

 יוחזרו*

)שליש( מהמפגשים  1/3לאחר 
 המתוכננים בקורס / השתלמות

אין החזר שכר לימוד, קיימת 
חובה לתשלום מלא של שכר 
הלימוד, לרבות דמי רישום 

 וטיפול

לא תהא זכאות 
להחזר מכל סוג 

שהוא ומכל סיבה 
 שהיא

 

חודשים מיום המועד המשוער  6דמי ההרשמה והטיפול יוחזרו לנרשם אך ורק אם תוך  * הערה:
 לפתיחת הקורס/השתלמות לא נפתח הקורס/השתלמות או בוטל.

מכללת עתיד שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד פתיחת כל קורס / השתלמות / מסלול  .11
לימודים ואף לבטל את עצם פתיחת הקורס / השתלמות / מסלול לימודים, עפ"י שיקול דעתה 

אישור מאת רשויות הפיקוח  הבלעדי, לרבות עקב מיעוט נרשמים לקורס ו/או היעדר
 המוסמכות לפתיחת הקורס / השתלמות / מסלול לימודים.

למכללת עתיד שמורה הזכות להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד עקב אי הופעה לשיעורים  .12
ו/או אי עמידה במטלות קורס/השתלמות /מסלול לימודים, עפ"י תקנון הלימודים ו/או עקב 

המשמעת. במקרה כזה התלמיד לא יהא זכאי להחזר שכר הלימוד,  עבירות משמעת, עפ"י תקנון
או חלקו, ואם יבקש לחזור שנית על הקורס יאלץ לשלם שכר לימוד מלא עבור 

 הקורס/השתלמות/מסלול לימודים.

התלמיד לא יהא זכאי לתעודה ו/או לכל מסמך אחר הקשור בלימודיו אם לא השלים את  .13
 תשלום שכר הלימוד במלואו.

ידה בבחינות הסמכה ו/או בחינות חיצוניות של רשויות פיקוח ממלכתיות לא תהווה עילה אי עמ .14
 כנגד המכללה, לדרישה לקבלת החזר שכר הלימוד.

רשם לקורס/השתלמות/מסלול לימודים או התלמיד ששילם שכר לימוד, מתחייב שלא לבטל הנ .15
אליהם נירשם. הנרשם  כל המחאה ו/או הוראת תשלום לחברת כרטיסי אשראי בגין הלימודים

 9או התלמיד יהא זכאי להחזר, אם וככל שיהא זכאי, מאת המכללה, כמפורט בטבלה בסעיף 
 לתקנון.

הנרשם או התלמיד מתחייב לעמוד בהתחייבויותיו לתשלום שכר הלימוד ובעצם רישומו 

 לקורס/השתלמות/מסלול לימודים הוא 'מסכים ומתחייב לעמוד בתנאי תקנון זה.

 

 

 


