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התקנון מפרט את הנהלים הנהוגים במרכז ספורט הרכיבה בתחום הלימודי ,החברתי
והמנהלי .ההנחיות תקפות החל משנת  2012ועד לפרסום תקנון או תקנות חדשים .במהלך
שנת הלימודים ייתכנו שינויים הנובעים מהנחיות ומהחלטות משרד התרבות והספורט,
משרד האוצר ו/או רשויות שלטון אחרות .שינויים אלו ושינויים שהנם המשך להחלטות מרכז
ספורט הרכיבה ר''ג יפורסמו באתר מרכז ספורט הרכיבה באינטרנט בכתובת
 .www.soosoim.org.ilהכרת הנהלים והקפדה על מילויים הנם חובה לכל תלמיד.
רישום וקבלה
א( בעת הרישום על המועמד למלא טופס רישום ,הצהרת בריאות הכוללת אישור רפואי
ולעבור ראיון אישי ומבחן מעשי ברכיבה.
ב( הודעה לתלמיד על קבלתו לקורס תשלח לביתו בדוא"ל
ג( מס' המקומות לקורס מוגבל ,לכן בית הספר ישמור את מקום התלמיד בקורס רק
בכפוף להסדרת תשלום שכר לימוד לפני תחילת הקורס.
כל תלמיד מחויב לעבור מבחן כניסה מעשי ברכיבה .המבחן כולל:
א( רכיבה עצמאית ,בטוחה ובשיווי משקל בשלושת המקצבים :הליכה ,טרוט וקנטר
ב( שליטה בתנועות במגרש
ג( יכולת רכיבה ללא ארכובות בטרוט ובקנטר תוך שמירה על שיווי משקל
ד( יכולת רכיבה מעל קורות קרקע ,שמירת קצב ושיווי משקל.
ה( ציון עובר בבחינת הקבלה הוא  65נקודות ומעלה.
מעמד התלמיד :תלמיד מן המניין הנו תלמיד שמילא את טופס ההרשמה במלואו ,עבר את
ראיון הקבלה האישי ,עבר את מבחן הכניסה המעשי שילם את שכר הלימוד ומסר אישור
רפואי החתום ע"י רופא משפחה המעיד כי בריאותו תקינה .כל שינוי בפרטים האישיים כפי
שנמסרו בעת מילוי טופס הרישום מחייב את התלמיד לעדכן את משרד מרכז ספורט
הרכיבה ר''ג
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חובות לימודים:
א( כל תלמיד מחויב להשלים את כל העבודות ,התרגילים והמבחנים עד למועד שנקבע
ע''י מרכז ספורט הרכיבה או עד למבחן הגמר בנושא.
ב( תלמיד המבקש להשלים חוב לימודי יגיש בקשה בכתב לרכז הקורס
ג( תלמיד אשר לו חוב לימודי יידרש להשלימו תוך שנה ממועד סיום הקורס ,
השלמת חובות כרוכה בשכר לימוד בהתאם .לאחר זמן זה יידרש התלמיד ללמוד את
הנושא מחדש.
ד( חריגה בהשלמת החובות מעל שנה ולא יאוחר משלוש שנים מחייבת פנייה בכתב
לרכז הקורס לצורך קבלת אישור .יתכן שדרישות ההשלמה תהיינה שונות מהדרישות
בתכנית המקורית בתכנים ובהיקף השעות .בהתאם לכך תעשה גביית שכר לימוד בגין
השלמת חובות.
ה( תלמיד חייב להשלים את כל חובות הלימודים תוך שנתיים מיום תחילת הקורס .אם
לא יעמוד בתנאי זה יידרש ללמוד את כל הקורס מחדש
ו(בקורס הדרכת הרכיבה הטיפולית יש לבצע  40שעות התנדבות בחווה מוכרת .שעות
ההתנדבות כוללות 30 :שעות הובלה/השתתפות בשיעורי רכיבה טיפולית 10 +שעות
ממשק .על הסטודנט לסיים את השעות הנ,ל עד סוף הסמסטר הראשון.
הצגת תעודת קורס עזרה ראשונה בתוקף בהיקף של  29שעות הנה חלק מתנאי סיום
הלימודים בקורס.
הפסקת לימודים :תלמיד המבקש להפסיק את לימודיו במהלך הקורס יודיע על כך בכתב
לרכז הקורס .במקרה זה יהיה זכאי התלמיד לקבל אישור על הנושאים שלמד שנבחן וקבל
עליהם ציון .במקרה שהתלמיד יבקש לחזור יחול עליו סעיף  )5חובות לימודים( ,החזר
תשלום כמפורט בסעיף .16
נוכחות והשתתפות בשיעורים
א( חובת נוכחות חלה על כל התלמידים בכל השיעורים עיונים ומעשיים .תלמיד שיעדר
מעל  20%מסך שעות הלימוד בנושא  -לא יורשה לגשת לבחינה בנושא זה ויהיה
עליו להשלים את שעות הלימוד שהחסיר) בתשלום( בקורס הבא .רכז הקורס יבדוק
כל מקרה בו יוגשו הסברים להיעדרות מוצדקת מהסיבות הבאות" :כוח עליון" או
מהסיבות הבאות :מחלה ,תאונה ,אבל ,מילואים ,חתונה וכד' -יש להציג אישור לכל
אירוע .בקורס הדרכת רכיבה טיפולית ניתן להחסיר עד יום לימודים אחד בכל
סמסטר.
ב( איחורים :תלמיד אשר איחר לשיעור מעבר ל 10דקות לא יורשה להשתתף בשיעור.
ג( בקורסי הדרכת רכיבת ספורט כל תלמיד מחויב להשתתף באורח פעיל בלפחות מ
 80%מהשיעורים המעשיים .נוכחות בשיעורים המעשיים ללא השתתפות פעילה
מסיבה מוצדקת) לדוגמה :מחלה ,פציעה וכד'( תגובה באישורים מתאימים ובאישור
רכז הקורס.
ד( בקורס הדרכת רכיבה טיפולית קיימת חובת נוכחות בכל מפגשי של ההתנסות
המעשית במקרה של חסר בשני מפגשים או יותר -יהיה על הסטודנט להשלים את
כלל ההתנסות בשנה שלאחר מכן.
ה( הריון :תלמידה בהריון תודיע על כך בעת תהליך הרישום והקבלה ותצרף לכך
אישור רפואי .אם בשל הריונה נמנעה התלמידה מלהשתתף באורח פעיל בלמעלה
מ  20%מהשיעורים המעשיים ,יהיה עליה להשלים את השעות שהחסירה .בקורס
הבא ,לפי סעיף 5
הופעה ,לבוש וניקיון
א( תלמידי הקורס מתבקשים להקפיד על הופעה אישית מסודרת ונאותה .לשיעורים
המעשיים יש להגיע בביגוד מתאים ובטיחותי :מכנס ארוך ונעליים סגורות  .לשיעורי
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הרכיבה יש להופיע בביגוד רכיבה  ,נעליים המתאימות לרכיבה ועם קסדת מגן
רכוסה המתאימה לרכיבת סוסים.
ב( התלמידים נדרשים לשמור על ניקיון כיתות הלימוד ושלמות הציוד בהן.
ג( התלמידים נדרשים לשמור על ניקיון וסדר בחוות הסוסים ,לדאוג לסדר את ציוד
הרכיבה ולהחזירו כנדרש .
 .10השתתפות בבחינות והגשת עבודות:
א( .באחריות התלמיד לוודא את מועדי הבחינות וקיומן במועד ובשעה כפי שפורסם מראש.
ב( במהלך המבחנים יידרש התלמיד להציג תעודה מזהה -ללא הצגת תעודה מזהה לא יוכל
התלמיד להשתתף בבחינה.
ג( הלימודים והמבחנים בקורס מתקיימים בשפה העברית בלבד .אישור להבחן בשפה זרה
יינתן ע''י רכז הקורס לאחר הגשת בקשה בכתב.
ד( חובה על כל תלמיד להשתתף בכל המבחנים במועד א' .תלמיד אשר נכשל בבחינה זכאי
להיבחן שוב במועד ב'.
ה( במהלך בחינה לא ניתן לשאול שאלות כלשהן הקשורות לתוכן הבחינה .תלמידים בעלי
לקות למידה או עולים חדשים יציגו אישור לכך ויוכלו להשתמש במילון ולשאול שאלות
הקשורות בהבנת הנקרא.
ו( חל איסור על יציאה מהכיתה או עזיבת שטח הבחינה בזמן בחינה.
ז( במקרים מיוחדים בהם לא השתתף התלמיד במבחנים במועד א' ו/או ב' מסיבה
מוצדקת)תאונה ,מחלה ,פציעה ,אבל ,חתונה וכד'( ,יהיה זכאי התלמיד להיבחן במועד מיוחד
ללא תוספת תשלום ,במידה ויציג אישורים מתאימים לרכז הקורס אשר יאשר מועד מיוחד
ח(
לבחינה אישית.
מבחן במועד מיוחד :במידה והתלמיד לא השתתף במבחנים במועד א' ו/או ב' מסיבה
מוצדקת יהיה התלמיד זכאי להיבחן במועד מיוחד אשר יקבע ע''י רכז הקורס לאחר
שהתלמיד יגיש בקשה להשלמת חוב לימודי לרכז הקורס .במידה והתלמיד הפסיד מבחן
במועד א' ו/או ב' מסיבה בלתי מוצדקת יהיה עליו ללמוד מחדש את המקצוע בו נכשל ,לשלם
שכר לימוד בהתאם לשעות בלימוד ולקבל אפשרות להיבחן בשני מועדים.
ט( בקשה להקלה במבחנים עיוניים :בקשה להקלה במבחנים עיוניים תינתן רק אל מול
אבחון פסיכולוגי או פסיכו דידקטי בלבד .יש להגיש בקשה בכתב לא יאוחר מחודש ימים
מתאריך פתיחת הלימודים ,יש לצרף אבחונים במלואם.
חריגה
י( בקורס הדרכה הטיפולית עבודות להגשה יוגשו עד לתאריך שיימסר מראש .כל
מתאריך זה ללא אישור רכז הקורס -תגרור הורדה של  5נק' מהציון הסופי
 .11מעבר קורסים
א( ציון עובר בבחינה הוא  70נקודות ומעלה.
ב( ביה''ס רשאי לשנות את סף המעבר במבחנים בהתאם לדרישות מנהל הספורט.
ג( תוצאות הבחינות יימסרו בדוא"ל האישי תוך שבועיים ממועד הבחינה.
ד( תלמיד אשר נכשל פעמיים בבחינה ,יהיה חייב ללמוד את המקצוע פעם נוספת
בתשלום ולהבחן שוב.
ה( ערעור על ציון :תלמיד המבקש לערער על ציון יגיש בקשה בכתב לרכז הקורס תוך
שבועיים מיום פרסום תוצאות המבחן .יטופלו ערעורים שהוגשו בכתב בלבד.
ו( תוצאות הערעור הנן סופיות והן יוגשו בכתב לתמיד ע"י רכז הקורס לא יאוחר
מחודש מתאריך הגשת הערעור.
ז( לא ניתן לערער על ציונים במבחנים מעשים או בע"פ.
 .12הסמכה
א( זכאי לקבל תעודת הסמכה תלמיד אשר עבר בהצלחה את כל דרישות הקורס.
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ב( כתנאי לקבלת תעודת ההסמכה חייב התלמיד להציג אישור כי עבר קורס עזרה
ראשונה בהיקף של  28שעות.
ג( תלמיד זכאי לאישור סיום לימודים אחד ותעודה אחת .עבור כל אישור ו/או תעודה
נוספים ייגבה תשלום.
ד( תעודת מדריך רכיבה טיפולית תימסר לסטודנט רק לאחר הצגת תעודת מדריך
רכיבה ספורטיבית.
 .13עבירות משמעת עלולות לגרום להשעיה מהלימודים עד לבירור העניין .הפרות משמעת:
א( אי ציות להוראות או העלבת חבר סגל הוראה ,תלמיד אחר או נציג ביה"ס.
ב( הונאה בבחינה ,בעבודה בכתב או בכל מטלה אחרת המוטלת על התלמיד.
ג( פגיעה בזדון ברכוש מרכז ספורט הרכיבה ר''ג ו/או הכיתות והתקנים המשמשים
לצורך הלימוד בקורס.
ד( אי ציות לכללי ההתנהגות של כללי מרכז ספורט הרכיבה ר''ג )נוהל ,סדר וכד'(
ה( מסירת מידע כוזב ביודעין למרכז ספורט הרכיבה ר''ג.
ו( הרשעה בעבירה פלילית שיש עמה קלון במרכז ספורט הרכיבה או מחוצה לו.
ז( התנהגות שאינה הולמת תלמיד ,מדריך או מאמן במרכז ספורט הרכיבה או מחוצה
לו.
ח( כל תלונה שתוגש נגד תלמיד תידון ע''י ועדת משמעת שתהיה מורכבת מרכז
הקורס וחבר הנהלת מרכז ספורט הרכיבה ר''ג )לא ישתתף בוועדה אדם הקשור
ישירות למהות התלונה שהוגשה( .ועדת המשמעת תתכנס תוך שבועיים מיום
הגשת התלונה .הודעה בכתב תישלח לתלמיד אשר חייב להגיע להופיע בפני ועדת
המשמעת .בהעדר התלמיד תקבל ועדת המשמעת החלטה שלא בנוכחותו.
 .14במידה והתלמיד נמצא אשם ע"י ועדת המשמעת בתלונה שהוגשה נגדו תטיל עליו הועדה
אחד או יותר מהעונשים הבאים:
* התראה
* נזיפה
* מניעת שימוש במתקני ורכוש מרכז ספורט הרכיבה ו/או כיתות הלימוד בקורס
* פסילת בחינה ו/או פסילת עבודה
* איסור לגשת לבחינה
* עיכוב קבלת תעודה או אישור לימודים
* הרחקה מלימודים לפרק זמן שיוחלט עליו או לצמיתות
* ביטול זכויות או הישגים בלימודים שהושגו במרמה
* קנס כספי
* ועדת המשמעת רשאית לקבוע כי אחד העונשים או יותר יהיה על תנאי
 .15בריאות התלמיד ותאונות
א( ביטוח התלמיד :כל תלמיד חייב להיות מבוטח באחת מקופות חולים ,עליו לדווח על
כך בטופס הרישום
ב( על כל תלמיד להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות המכסה רכיבה על סוסים.
ג( לתלמיד לא יינתן כל פיצוי עבור הוצאות נלוות לטיפול רפואי ו/או אובדן ימי עבודה
אלא במסגרת ביטוח צד ג' של מרכז ספורט הרכיבה ר''ג ובהתאם לתנאי הביטוח.
ד( אם חל שינוי במצבו הבריאותי של התלמיד במהלך הקורס עליו להודיע בכתב באופן
מיידי לרכז הקורס.
 .16הסדרי תשלום והחזרים
א( על התלמיד להסדיר את תשלום שכר הלימוד במלואו לפני תחילת הקורס .הסדרת
שכר הלימוד במלואו הנו תנאי להבטחת מקום בקורס ולקבלת תעודת ההסמכה .תלמיד
המבקש להסדיר את התשלום עבור שכר הלימוד בתשלומים -לא יהיה זכאי לקבלת
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מרכז ספורט הרכיבה ברמת גן )עמותה רשומה מס' (580170108
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תעודת ההסמכה עד להסדרת התשלום האחרון.
ב( תלמיד בעל חוב לימודי יחויב בתשלום של  ₪ 100עבור כל שעת לימוד בהתאם
למס' השעות שעליו להשלים .עלות ההשלמה המרבית לא תעלה על מחצית מתשלום
אותו הקורס.
ג( לימודים נוספים שאינם כלולים בחובות התלמיד למקצוע הנלמד יחויבו בתשלום
נוסף שיקבע ע''י מרכז ספורט הרכיבה ר''ג.
ד( דמי רישום  :תלמיד שנרשם לקורס ולא הגיע למבחני הקבלה ו/או נכשל במבחני
הקבלה לא יהיה זכאי להחזר דמי הרישום לקורס.
ה( תלמיד שלימודיו הופסקו עקב עברות משמעת לא יהיה זכאי להחזר שכר לימוד ללא
קשר למועד הפסקת הקורס.
ו( בכל מקרה של החזר שכר לימוד ששולם  ,לא יתווספו להחזר ריבית או דמי הצמדה
כלשהן.
ז( החזר כספי יבוצע בדואר תוך  60יום מתאריך קבלת הודעת התלמיד על הפסק
לימודיו.

מועד קבלת הודעת הביטול מהתלמיד

גובה ההחזר ב  %משכר הלימוד

עד שבועיים לפני תחילת הקורס

90

קורס הדרכה ספורטיבית עד  25%מהיקף השעות

50

קורס רכיבה טיפולית -בסוף סמסטר א

50

קורס הדרכת רכיבה ספורטיבית מעבר ל 25%משעות הקורס 0
קורס הדרכת רכיבה טיפולי החל מסמסטר ב'

0

התקנון מנוסח בלשון זכר ,אך הוא מתייחס לשני המינים
תאריך עדכון תקנון :אוקטובר 2015
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