
 

  האקדמיה לפילאטיס קונטרולוג'יתקנון 

  שים לב !! 
  מיועדים למנוע אי נעימויות. אלוהיטב את הפרטים הרשומים מטה. הפרטים  /יאנא קרא

      
  
 

 (אימון בשיטת פילאטיס) .מכינה בפילאטיס1הם:  פילאטיס מזרוןתנאי הקבלה לקורס מדריכי  – תנאי קבלה לקורס .1
. קורס 2. תעודת מדריך פילאטיס מזרון 1הם:  פילאטיס מכשיריםלה לקורס . תנאי הקבקורס עזרה ראשונה.2

 עזרה ראשונה.
 

על מנת לשמור על רמה ואיכות נאותה במהלך הקורס, על כל מועמד להשתתף  –מכינה לקורס מדריכי פילאטיס .2
כללים בסכום שכר י הקבלה. המכינה כוללת אימון בשיעורי פילאטיס שיעורים אלו נאבמכינה בפילאטיס, כחלק מתנ

הלימוד ומשמשים כבחינה ותנאי קבלה לקורס. אי הגעה לשיעור פילאטיס במסגרת המכינה, ללא הודעה מוקדמת 
 80שעות תחייב תשלום עבור השיעור והשלמתו במועד אחר על חשבון התלמיד. מחיר שיעור פילאטיס בודד  12של 
 דים כל מועמד המשתתף בשיעורים המקדימים.אין הנהלת בית הספר מתחייבת לקבל לתוכנית הלימו₪. 

  
 

כדי לקבל את תעודת ההסמכה על כל תלמיד לעבור קורס עזרה ראשונה. ללא תעודת  –קורס עזרה ראשונה  .3
מדריך עזרה ראשונה בתוקף לא ניתן לקבל את תעודת ההסמכה מטעם קונטרולוג'י. תלמיד שביצע את הקורס 

 קורס עזרה ראשונה.בעבר יציג תעודה בתוקף ויהי פטור מ
 

או במקום אחר, \תלמיד אשר ימצא לנכון לעבור מהקורס בו הוא משתתף לקורס במועד ו – מעבר מקורס לקורס .4
עליו להודיע למזכירות בית הספר. מעבר זה לאחר הרישום כרוך בתיאום ואישור מזכירות בית הספר ובדמי טיפול. 

ושמורות עם הנהלת בית הספר, אין הנהלת בית הספר מחויבת  במידה ואין אפשרות למעבר הנ"ל מסיבות הידועות
מעבר לאחר יום פתיחת ₪.  350דמי טיפול בסך  –לרצונו של התלמיד. מעבר לאחר הרישום ועד יום פתיחת הקורס 

 ₪. 550דמי טיפול בסך  –הקורס 
 

 .15 משתתפים. מספר משתתפים מקסימאלי 4פתיחת הקורס תלויה במינימום  – מספר משתתפים .5
 

מכלל השיעורים, כולל זמני התרגול וההרצאות. תלמיד אשר לא  80%על כל תלמיד להיות נוכח ב  - חובת נוכחות .6
יהיה נוכח ביום או יותר מימי הקורס יחויב להשלים יום זה במסגרת קורס מקביל, אם מתאפשר, או שיעור פרטי 

יש להשלים ימים אלו טרם המבחן העיוני. קבלת לשעה. ₪  150בעלות מוזלת עם מורת הקורס או מורה מביה"ס, 
תעודת ההשתתפות וההסמכה מותנית אף היא בהשלמת ימים אילו. קבלת התעודה מותנית בהשלמת מלוא 

 מחויבבאישור מזכירות בית הספר ותיאום של הימים אותם יש להשלים. בית הספר אינו  רקניתן להיעדר  החיסורים.
 המזכירות ולתאם ימים חלופיים, היעדרות במקרה זה תהיה על אחריותו בלבד. לתלמיד אשר לא ידאג לעדכן את

 
לידיעתך, אובדן חוברות לימוד הינה על אחריותו של התלמיד בלבד. אין הנהלת בית הספר  – חוברות וספרי לימוד .7

בחוברות  אחראית לספק חוברות חלופיות תחת אלו שאבדו. תלמיד שאיבד את החוברות או חלקם ויהיה מעוניין
חדשות יחויב ברכישת החוברות על חשבונו. תלמיד שמשתתף בקורס חוזר ומעוניין בחוברות חדשות יוכל לרכושן ב 

הנחה. תלמיד אשר החליט לא להשתתף בקורס, חייב להחזיר את החוברות למזכירות בית הספר. במידה  50%-
כל המעתיק או ₪.  350לם עבורן תשלום בסך ולא יחזירן תוך שבועיים מיום ההחלטה והפסקת הקורס יחויב לש

 משכפל חומר התוכן האינפורמטיבי או המעשי, צפוי לעונשים הנהוגים בחוק.
 

תלמדות בזמן הקורס ועד חודשיים מסיומו בכדי לקבל את העל כל תלמיד להשלים שעות ההתמחות וה – סטאג' .8
וג'י או בכל סטודיו מוכר שיחתום על השעות קונטרולאת מגוון השעות ניתן להשלים בסטודיו תעודת ההסמכה. 

. לכל שעות ההתמחות המתבצעות בסטודיו יש להירשם מראש בקבלה. בתום כל שעה יש להחתים בהתאם לנהלים
המורה בו צפה התלמיד. ניתן להשלים את שעות במכוני פילאטיס אחרים, באישור ביה"ס בלבד. \את המזכירות

במכונים אחרים ללא האישור המתאים מביה"ס, עושה זאת על אחריותו  צויןמהמתלמיד אשר ישלים שעות אחרות 
 בלבד.

 
תום הקורס יוזמן התלמיד ב. 80מסכם על החומר הנלמד, ציון מעבר  מבחן עיוניבתום הקורס יתקיים  –מבחן  .9

חלטת הנחיות למבחן המעשי ימסרו לקראת מועד המבחן והן נתונות לשינויים מעת לעת לפי ה .לבחינה מעשית
ב'. במידה  ד. תלמיד אשר לא יעבור את אחד המבחנים יוכל לגשת למוע80בית הספר. ציון עובר במבחן מעשי הוא 

ההכשרה והשלמת החסר לשם מעבר  בהמשךב' יעלה לועדת בית הספר לדון  -  ולא עבר את אחד ממועדי ה
ים יתכן ויידרש לבצע השלמות המבחן. תלמיד אשר רמת ביצועיו בתום הקורס לא תעמוד בסטנדרטים הנדרש



 

אין בית הספר אחראי על הצלחת התלמיד במבחנים הן המעשי והן העיוני. תלמיד אשר עמד בדרישות  בתשלום.
 בית הספר יקבל את תעודת ההסמכה מטעם קונטרולוג'י.

 
הלימודים בבית הספר, מבוססים על אמון בין הלומדים בו ומחייבים התנהגות ההולמת את כבוד המוסד  –משמעת  .10

ואת המעמד של התלמיד בבית הספר. על התלמידים להקפיד על משמעת והתנהגות נאותה בתחומי הפעילות 
, לצמיתות, ואף ללא השונים בבית הספר. בפני בית הספר נתונה האפשרות להרחקה מהלימודים לתקופות ארוכות

החזר כספי, על פי שיקול דעתו. עברת משמעת הינה אחת העברות המפורטות להלן אשר בוצעה ע"י התלמיד: אי 
שניתנה ע"י רשות מרשויות בית הספר במסגרת מילוי תפקידה, מסירת ידיעה כוזבת ביודעין  להוראהציות 

תרמית לשם קבלת זכויות בבית הספר או בקשר או ביצוע מעשה  לרשויותיה או הסתרת מידע מהם ביודעין
ללימודים בו, הונאה בבחינה או בעבודה, הפרת של תקנון או הוראות המתייחסים לשימוש במתקני בית הספר או 

של כללי ההתנהגות בהם, פגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש בית הספר או ברכוש אחר המשמש לצרכיו. התנהגות 
דם גופם או רכושם של מורי, עובדי או תלמידי בית הספר, אם נעשתה בתחומיו, או שיש בה משום פגיעה בכבו

 שנעשתה מחוץ להם אולם עקב או בקשר למעמדם כמורים, או תלמידים.
 

בית הספר פותח את שעריו בפני התלמידים ומאפשר לתלמידים להתאמן בשטחי  – אימון בשטחי הסטודיו  .11
יש לנהוג ע"פ הכללים הבאים, תלמיד אשר יעבור על אחד הכללים, לא יוכל  הסטודיו. בזמן אימון בשטחי הסטודיו

להמשיך בשעות ההתלמדות וההתמחות עד לשיחה עם מנהלת בית הספר. באחריות התלמיד להחזיר את הציוד בו 
די השתמש במהלך האימון ולהשאיר את המכון נקי ומסודר. אין לאמן את לקוחות הסטודיו אלא אם אושר אחרת על י

ל ביטול הגעתו לביצוע שעות ההתלמדות שלוש פעמים ברצף לא יוכל לתאם צוות המורים. תלמיד אשר לא יודיע ע
זמנים חדשים במשך שבועיים. תלמיד אשר יגבה כספים מלקוחות וחברים בגין העברת שיעורים יסולק מבית הספר 

כול , לשתות, להרעיש, לשוחח בטלפון או עם ללא זכות לקבלת החזר כספי. אין להתאמן בסטודיו בשבתות, אין לא
למדריך בשום צורה ואופן בזמן  לפנות. אין ולהפריע בכך לשיעורים המתנהלים בסטודיו תלמיד אחר המצוי בסטודיו

 .במידה וזה יפריע למדריך ללמד השיעור
 

לקבלת תעודת הסמכה במידה והתלמיד נכח בכל המפגשים ועבר את הבחינות הוא יהיה זכאי  – תעודות ואישורים .12
מטעם קונטרולוג'י. במידה ולא עבר את הבחינות הוא יוכל לקבל אישור השתתפות בלבד. תלמיד אשר יאבד מי 

עבור אישור ₪  50עבור תעודה ו ₪  100תעודה נוספת בתשלום סמלי של  \מהמסמכים זכאי לבקש אישור 
 השתתפות.

 
מה מקצועית נאותה אשר מתייחסת הן לצד התיאורטי והן אנו דורשים ר – תהליך הטמעה והשתתפות בשיעורים .13

לצד הגופני. לעיתים, על אף השיעורים המקדימים לקורס ולימוד במהלך הקורס אין התלמיד עומד בקריטריונים 
הדרושים ותהליך ההפנמה וההטמעה אינו מתקיים כצפוי וכרצוי. בפני תלמיד זה יומלץ לקחת עוד שיעורים על מנת 

 עשויהכולת והמודעות הגופנית. ההשתתפות הינה על חשבון התלמיד ואחריותו בלבד. המלצה זו לשפר את הי
לסייע לתלמיד לעבור את המבחן המעשי. אנו מבקשים מתלמידי בית הספר להתחשב בפנייה זו, ולהתייחס אליה 

 במבחן. במלוא הרצינות. תלמיד אשר ימצא לנכון לא להשתתף בשיעורים אלו ישא באחריות אי מעבר
 

 או במחירים, בהתאם לקיים בשוק.\קונטרולוג'י שומרת לעצמה את הזכות לשינויים בתאריכים ו – שינויים .14
  

עם ההרשמה לקורס יגבו דמי השתתפות. ביום הראשון לקורס יש להסדיר את שאר התשלומים  – תשלום לקורס .15
ות לימוד ולא יוכל להמשיך את הקורס עד לשכר הלימוד. תלמיד אשר לא יסדיר את התשלומים לא יוכל לקבל חובר

להסדר התשלומים. במקרה שתשלום כלשהו לא יכובד ע"י הבנק, יעמוד החוב לפירעון מיידי במזומן בתוספת 
או ריבית ודמי גבייה, כפי שייקבעו ע"י בית הספר. תלמיד המבקש לבטל מכל סיבה שהיא הוראת \הפרשי הצמדה ו

ישלם בית הספר לחברת האשראי, בגין \שראי, ישלם גם את העמלות ששילםחיוב שבוצעה באמצעות כרטיס הא
 ביטול עסקת האשראי הכוללת.

 
בכל מקרה של ביטול, דמי המקדמה לא יוחזרו. במידה והתלמיד אינו מעוניין להשתתף בקורס   - ביטול הרשמה .16

יוחזרו  –לפני מועד פתיחת הקורס עליו להודיע עד חודש מיום פתיחת הקורס למזכירות בית הספר. ביטול עד חודש 
משכר הלימוד. עבור ביטול  25%יוחזרו  –משכר הלימוד. ביטול פחות מחודש לפני מועד פתיחת הקורס  50%

 משבוע לפני הפתיחה אין החזרי כספים בשום מקרה.
  
  

  תיי כתלמיד בבית הספר.קראתי את כל תקנון בית הספר וכי אני מסכים בכל תנאיו, חובותיו וזכויואני מצהיר בזאת, כי 
  

  על החתום,

  חתימה: _________  ת.ז _______________________   תאריך ___________   שם


