נהלי קמפוס הישגים להסמכת מדריכים ומאמנים בספורט בריאות ומחול –
שנה"ל תשע"ח
א .הסדרת רישום ותשלום:
קמפוס הישגים פועל על-פי תקנון להסמכת מדריכים ומאמנים ועל-פי תקנון של מרכז הספורט
של אוניברסיטת בן גוריון.
ב .תנאי קבלה:
 .1הגשת טופס הרשמה הכולל :פרטים אישיים ,תמונת פספורט ,אישור רפואי /בדיקת מאמץ
הצהרה חתומה )חובה חתימת הורים לסטודנטים מתחת לגיל .(18
 .2מעבר מבחני קבלה :מבחן מעשי/עיוני וראיון אישי.
 .3הסדרת רישום :דמי רישום בסך .₪ 350
 .4תשלום שכר לימוד :השלמת התשלום תתבצע לפני פתיחת הקורס.
 .5תנאי קבלה נוספים יקבעו בהתאם לקורס הנלמד.
ג .חובות בתלמיד:
 .1על הסטודנט להיות נוכח לפחות ב 80%-מהלימודים בכל פרק עיוני ומעשי.
תלמיד אשר ייעדר ,מכל סיבה שהיא ,מעבר ל 20%-משעות הלימוד בכל פרק לימודים ,לא יורשה
לגשת לבחינה באותו פרק ולא יוכל להיבחן במבחנים המסכמים) .למעט אישורים חריגים שינתנו
בכתב מוועדת חריגים אשר בראשה מנהלת קמפוס הישגים אשר תדון בעניין(.
 .2על כל סטודנט להגיש את המטלות במועד שנקבע על-ידי המרצה בכל פרק לימודי.
 .3בסיום כל פרק לימוד ,תיערך בחינה.
ציון עובר בבחינה בפרקים מדעיים.60:
ציון עובר בבחינה בתורת הענף.65 :
לכל מבחן שני מועדים בלבד.
תלמיד שלא עבר במועד א' זכאי לגשת למועד ב'.
אי הגעה לבחינה תחשב כאי-הצלחה בבחינה )למעט מקרים מיוחדים עליהם יינתן מראש אישור
ממנהלת קמפוס הישגים :הגב' חנה נגאר אשר תכנס וועדת חריגים שתדון בנושא(.
 .4במקרים מיוחדים וחריגים בלבד המלווים בצירוף מסמכים יינתן מועד ג' לאחר הגשת בקשה
למנהלת קמפוס הישגים ,עלות בחינה במועד ג' מיוחד הינו – .₪ 300
 .5ערעור :סטודנט רשאי לעיין בבחינה בנוכחות מרצה של הפרק הלימודי הרלוונטי ולהגיש ערעור
על ציונו בבחינה עד שבועיים מיום פרסום התוצאות ויהיה זכאי לתשובה על הערעור מהמרצה עד
שבועיים מיום הגשת הערעור.
 .6תלמיד אינו רשאי לצלם או להעתיק את הבחינה או חלקים ממנה.
ד .עזרה ראשונה:
 .1זכאות לתעודת הסמכה תינתן רק לבעלי תעודת עזרה ראשונה בתוקף.
 .2פטור מלימודי עזרה ראשונה יינתן לחובשים צבאיים )שסיימו עד לפני  5שנים( בהצגת
מסמכים מתאימים.
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 .3פטור מלימודי עזרה ראשונה ייתן לבוגרי קורס עזרה ראשונה מחברה מוכרת ומאושרת
על-ידי משרד החינוך בהיקף של  28שעות לימוד לפחות בתוקף )תוקף כרטיס הוא למשך
שנתיים מיום ההנפקה(.
 .4קורס עזרה ראשונה כלול בשכר הלימוד אך אינו מזכה בהחזר כספי את בעלי הפטור
מקורס עזרה ראשונה.
ה .פטור והכרה בלימודים:
ניתן לקבל פטור מפרק לימודי מסוים לאור הכרה בלימודים קודמים )עד  6שנים בלבד – עקב חוק
התיישנות הידע(.
בקשה להכרה תוגש בכתב לפני מועד פתיחת הקורס למנהלת קמפוס הישגים להסמכת מדריכי
ספורט בריאות ומחול.
הבקשה תימסר למנהלת קמפוס הישגים לפני תחילת מועד הקורס ,על המגיש/ה לצרף גיליון
ציונים מפורט הכולל שמות הקורסים וציוניהם.
ו .הקלות ופטורים נוספים
 .1פטור ממעשי  -תלמידה בהריון חייבת להמציא אישור מרופא ולחתום על טופס
הצהרה/ויתור תביעות ,וכן תלמד אך ורק את העיוני ותוכל להשלים את לימודיה
המעשיים לאחר הלידה.
 .2תלמיד בעל לקויות למידה ,נדרש להציג אבחונים מתאימים לפני מועד פתיחת הקורס
למנהלת קמפוס הישגים שתחליט אילו התאמות לימודיות ניתן להעניק לסטודנט על סמך
האבחונים שהציג.
ז .כללי התנהגות:
 .1הפרת משמעת כגון התחצפות או העלבת סגל ההוראה ,הונאה בבחינה ,מסירת מידע כוזב או
הרשעה בעבירה פלילית עלולה לגרום להשעיה מהלימודים עד לבירור העניין .וועדת משמעת
רשאית להפסיק את לימודיו של התלמיד ללא תמורה כספית .בראש ועדת משמעת עומדת מנהלת
קמפוס הישגים וחברי הוועדה יהיו :רכז הקורס ,מרצה רלוונטי אדמינית הקורסים מיטל.
 .2יש להגיע בבגדי אימון ובנעלי אימון בלבד לכל השיעורים המעשיים בקורס.
 .3חל איסור מוחלט לאחר להרצאות.
 .4חל איסור מוחלט לצאת מוקדם מההרצאות.
ח .השלמת חובות לימודים:
 .1על הסטודנט לסיים את חובותיו הלימודיים תוך שנה מסיום הקורס.
 .2סטודנט שירצה להאריך תקופה זו בשנה נוספת יגיש בקשה מנומקת בכתב למנהלת קמפוס
הישגים ויקבל את אישורה לכך )הבקשה והאישור יתויקו בתיקו האישי של הסטודנט/ית(.
 .3השלמת חובות לימודיים בתקופה של מעל שנתיים מיום סיום הקורס תתאפשר רק במקרים
חריגים ותהיה כרוכה בתשלום נוסף שיוחלט עליו בועדת שכר לימוד.
 .4לאחר  6שנים לא תתאפשר שום השלמה גם לא בתשלום ועל הסטודנט יהיה לעבור את הקורס
מחדש.
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ט .תנאי הסמכה :תעודת הסמכה תינתן לתלמיד שיעמוד בתנאים הבאים:
 .1נוכחות בשיעורים בהיקף  80%לפחות בכל פרק לימודי – באחריות הסטודנט לוודא עם המרצה כי
נוכחותו רשומה.
 .2הגשת ציון עובר לפחות בכל המבחנים בקורס.
 .3הצגת תעודה בתוקף בסיום הקורס של מגיש עזרה ראשונה.
 .4הסדרת כל התשלומים והחובות הכספיים מול גזברות מרכז הספורט של אוניברסיטת בן גוריון.
 .5את התעודה ניתן יהיה לקבל במשרדי הקמפוס בטקס סיום קורס או במזכירות הקמפוס )למי
שלא נכח באירוע סיום קורס(.
' .6אישור סיום' ניתן יהיה לקבל עד שבוע מיום קבלת כל הציונים בקורס.
י .בריאות הסטודנט:
אין קמפוס הישגים במרכז הספורט באוניברסיטת בן גוריון מחויב כלפי הסטודנט במתן
שירותיים רפואיים כל שהם ו/או פיצויים בגין טיפול רפואי .כל סטודנט חייב להיות מבוטח
באחת מקופות החולים ו/או לכיסוי ביטוח רפואי ,לרבות האחריות לתשלום בגין שירותים
רפואיים שיקבל הסטודנט מכל גוף.
יא .הפסקת לימודים:
 .1סטודנט המבקש להפסיק את לימודיו חייב לפנות בכתב למנהלת קמפוס הישגים ולפרט את
הסיבות לבקשה.
 .2שיעור החזר שכר הלימוד יקבע בהתאם לנוהלי הקמפוס.
 .3סטודנט שלא התחיל כלל את הקורס והודיע על כך – יהא זכאי להחזר מלא של שכר הלימוד.
 .4הפסקת הלימודים עד חודש ממועד הפתיחה – תשלום של  25%מגובה שכר הלימוד של הקורס.
 .5הפסקת הלימודים עד חודשיים ממועד הפתיחה  -תשלום של  50%מגובה שכ"ל של הקורס.
 .6הפסקת הלימודים עד  3חודשים ממועד הפתיחה  -תשלום של  75%מגובה שכ"ל של הקורס.
 .7הפסקת הלימודים לאחר מחצית תקופת הלימודים  -חיוב בשכ"ל מלא.
הערה :דמי רישום לא יוחזרו בשום מיקרה אל המועמד או הסטודנט אלא אם קמפוס הישגים
החליט שלא לפתוח את הקורס מסיבות שאין הוא חייב לדווח עליהן.
לידיעה :לכל הבקשות החריגות :פטורים ,מועדים מיוחדים ,אישורים מיוחדים ,אבחונים,
הקלות וכדומה  -יש למלא טופס מתאים ולצרף מסמכים רלוונטיים אצל אדמינית הקורסים
מיטל.
========================================================
הצהרה:
אני ____________________ :ת.ז ___________________ :מצהיר בזאת כי קראתי את
כל הנהלים ,הם ידועים לי ומובנים לי ואנקוט על פיהם.
תאריך _________________ :חתימת המועמד  /הסטודנט______________________ :
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