תקנון המכינה הקדם-אקדמית
כללי
המכינה נועדה לאפשר לתלמידים להשלים זכאותם לתעודת בגרות או
לשפר הישגיהם בבחינות הבגרות ,לקראת לימודים אקדמיים בכל אחת
מהאוניברסיטאות או המכללות.
צוות המכינה יעשה כמיטב יכולתו כדי לסייע בידך להשיג את מטרתך .אולם
כדי להבטיח ההצלחה התלמיד מחוייב לפעול על פי הכללים שיפורטו להלן:
(התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכתוב מתייחס במידה שווה לגברים
ולנשים).

מערכת הלימודים
 .1כל תלמיד המתחיל לימודיו במכינה לומד על פי מערכת שהורכבה לו במפגש
אישי ואושרה על ידי מנהל המכינה.
 .2כל שינוי במערכת לאחר תחילת הלימודים חייב באישור מנהל המכינה.
 .3תלמיד במכינה לבגרות חייב ללמוד לפחות  22שעות שבועיות בסמסטר.
תלמיד יוכל ללמוד במסלול של פחות מ 22-שעות (מדורג) רק במשך שנת
לימודים אחת .תלמיד במכינה הייעודית חייב ללמוד את התכנית המלאה
של המכינה ולא יוכל לוותר על קורסים.

מהלך הלימודים
 .1התלמיד חייב בנוכחות של  80%לפחות ממפגשי הלימוד של כל מקצוע.
 .2היעדרות מטעמי מילואים או אשפוז ,אשר לגביה יעביר התלמיד אישור
מתאים ליועצת המכינה ,לא תיכלל במנין השעות שמהן נעדר התלמיד.
 .3תלמיד אשר במערכת השעות שלו יופיעו שיעורי עזר יחויב ללמוד אותם.
 .4על תלמיד אשר מחסיר שיעור מוטלת האחריות להשלים החומר שהפסיד.
 .5על כל תלמיד חלה החובה להביא את כל הציוד הנדרש ללימודים :מילון,
מחשבון ,ספרים קלסר וכו'.
 .6על כל תלמיד מוטלת החובה להכין שיעורי בית ,עבודות ותרגילים בצורה
סדירה.
 .7התלמיד חייב בהשתתפות בכל הבחנים והבחינות של כל שיעור.
 .8תלמיד שמאחר לשיעור פוגע בחבריו ללימודים .תלמיד מאחר יורשה להיכנס
לכיתה רק באישור המורה.
תלמיד מחוייב בנוכחות של  80%לפחות ממפגשי הלימוד של כל מקצוע.

שכר לימוד
.1
.2
.3
.4

תלמיד מכינה חייב בתשלום דמי רישום .דמי הרישום למכינה לתשע"ז הם
 .₪ 400דמי הרישום לא יוחזרו בשום מקרה.
שכר הלימוד במכינה לבגרות הינו  ₪ 6,000לסמסטר.
שכר לימוד במכינה הייעודית הינו  ₪ 12,600לשנת לימודים.
תלמיד שלומד במכינה לבגרות מקצוע אחד בלבד יחויב בתשלום על פי
שכר הלימוד של מקצוע 2-1 :יח"ל  5-3 ,₪ 2500יח"ל  ,₪ 4000מתמטיקה 5
ופיזיקה  5יח"ל .₪ 4500

מלגות
 .1כל תלמיד יכול לבקש מלגת לימודים של משרד הביטחון או משרד החינוך.
המלגה נקבעת על ידי נציגי משרד הביטחון (עבור חיילים משוחררים) או
משרד החינוך (עבור מי שאינו חייל משוחרר) על פי הנתונים שמילא התלמיד
בטפסי הרישום והמסמכים שצירף לטופס .תלמיד שלא ימציא למכינה במועד
את האישורים הדרושים לא תיבחן בקשתו למלגת לימודים והוא יחוייב במלוא
שכר הלימוד.
 .2משרד הביטחון שוקל גם אפשרות למתן מלגת קיום לחיילים משוחררים,
בנוסף למלגת לימודים .אם הוכרה זכאותו של התלמיד למלגת קיום היא
תועבר למפרע החל מחודשיים וחצי מתחילת הלימודים ,ישירות לחשבון
הבנק של התלמיד .תלמיד שזכאי למלגת קיום לא רשאי לשנות את מספר
חשבון הבנק שמסר במועד רישומו למכינה.
 .3תלמיד שחל שינוי במצב הסוציו-כלכלי של משפחתו במהלך לימודיו במכינה
חייב לעדכן על כך את יועצת המכינה ולצרף אישורים על השינוי כדי שאפשר
יהיה לבדוק מחדש זכאותו למלגת לימודים ו/או מלגת קיום.
 .4תלמיד שאושרה לו מלגת קיום יקבלה כל עוד הוא חייל משוחרר .מלגת
הקיום תיפסק עם סיום תקופת זכאותו כחייל משוחרר .מלגת הלימודים
תימשך עד לסיום מסלול הלימודים.
 .5מלגת הלימודים ומלגת הקיום מותנות בנוכחות של  80%לפחות מהשיעורים
במהלך כל חודש .תלמיד שלא עמד בחובת הנוכחות  -תוקפא מלגת הקיום
שלו בחודש הראשון ,ובמקרה שימשיך להחסיר יופסק הסיוע כליל והוא
יחוייב בתשלום שכר לימוד מלא על כל חודש נוסף שהוא לומד במכינה.
 .6תקופת הסיוע של משרד הביטחון או משרד החינוך נקבעת בהתאם לרקע
הלימודי של התלמיד במועד הגעתו למכינה .קבלה רציפה של מלגה
מותנית בהצלחה בלימודים .התלמיד מחויב להביא גיליון ציונים מעודכן בסיום

כל סמסטר של לימודים .תלמיד שלא הגיע ל 4-יח"ל חיוביות בתום סמסטר,
או ל 8-יח"ל בתוך שנה ,מופסקות המלגות שקיבל עד שיעמוד
בתנאים שצוינו.
 .7תלמיד שלא קיבל מלגת לימודים או שקיבל מלגת לימודים חלקית מחוייב
לשלם את שכר הלימוד המלא או החלקי עבור הקורסים שאליהם נרשם או
עבור הסמסטר (הנמוך מבין השניים).

הפסקת לימודים
 .1תלמיד המבקש להפסיק את לימודיו לפני סיומם ,חייב להודיע על כך בכתב
למנהל המכינה.
 .2תלמיד שהפסיק לימודיו ומבקש לשוב לאחר זמן ללימודים  -חזרתו מותנית
באישור גורם הסיוע .הפסקת הלימודים מביאה לביטול המלגות שניתנו
לתלמיד.
 .3תלמיד שמבקש לחזור ללימודים ובקשתו אושרה על ידי גורם הסיוע חייב
להמציא אישורים חדשים כדי שוועדת המלגות תדון מחדש בבקשתו לסיוע.
 .4תלמיד שהפסיק לימודיו במהלך החודש הראשון של הלימודים יחוייב
בתשלום של  ₪ 1,000למכינה .תלמיד שהפסיק לימודיו במכינה בין חודש
לחודשיים מתחילת הסמסטר יחוייב בתשלום של  .₪ 2,000תלמיד שהפסיק
לימודיו יותר מחודשיים לאחר תחילת הלימודים מחוייב בתשלום מלא עבור
הסמסטר .תלמידים שקיבלו מלגת לימודים מלאה של משרד הביטחון או
של משרד החינוך לא יחוייבו בתשלום אם הפסיקו לימודיהם ויחויבו בתשלום
יחסי אם קיבלו מלגת לימודים חלקית.
 .5מועמד למכינה שביקש אישור על קבלתו למכינה לשם קיצור השירות
הצבאי מחוייב לשלם  ₪ 1,000כמקדמת שכר לימוד .סכום זה לא יוחזר
במקרה שהמועמד קיבל קיצור שירות אך לא מימש לימודיו במכינה .במקביל
יועברו פרטיו האישיים לשלטונות הצבא לשם המשך טיפול בהחזרתו לשירות
צבאי.
 .6מנהל המכינה יכול להפסיק לימודיו של תלמיד אם התנהגותו אינה תואמת
את המקובל במוסד לימודי ומנוגדת לתקנון המכללה.

קורסים חוזרים במכינה לבגרות
 .1תלמיד יהיה זכאי לקורס חוזר על חשבון המכינה אם עמד בתנאים הבאים:
א .היה נוכח ביותר מ 80%-מהשיעורים וביצע את המטלות (שיעורי בית,
עבודות ובחינות) הנדרשות בקורס.
ב .ניגש לבחינת הבגרות וקיבל ציון הנמוך מ.90-
ג .נבחן באנגלית ברמה שהומלצה על ידי המכינה בהתאם למבחן המימ"ד.
ד .נבחן במתמטיקה ב 4-או  5יח"ל ,כאשר היה לו ציון קודם ב 4-יח"ל
לפחות או ציון  90ויותר ב 3-יח"ל.
ה .למד לא יותר מ 3-מקצועות בסמסטר.
 .2הקורס החוזר יינתן רק בתוך שנה ממועד הבחינה במקצוע בו נדרש הקורס
החוזר וזאת על פי פנייה בכתב של התלמיד למנהל המכינה.
 .3תלמיד שלא עמד באחד או יותר מהתנאים לעיל יוכל לעשות קורס חוזר
בתשלום של  50%מהמחיר של הקורס במכינה.
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תקנון המשמעת של מכללת לויסקי לחינוך חל גם על תלמידי המכינה
הקדם-אקדמית.
חל איסור מוחלט על עישון במבנה המכללה.
שיעור במכינה מתקיים במשך שעה וחצי ללא הפסקות וללא יציאות במהלך
השיעור.
יש לכבות טלפונים ניידים בכניסה לשיעור.
התלמיד חייב לשמור על ציוד המכללה ועל כללי הניקיון והסדר במכללה.
התלמיד חייב להימנע מכל הפרעה בשיעורים ועליו להישמע להוראות
המורים.
התלמיד חייב להישמע להוראות הנהלת המכינה והנהלת המכללה.
כל גילוי של אלימות יביא להרחקה מיידית ממסגרת המכינה.
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