משיב הרוח – תכנית הכשרה לליווי רוחני ישראלי
שכר לימוד והסדרי תשלום לשנת הלימודים תשע"ט 2018-19
הערה :מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות גרידא והוא מיועד לגברים ונשים כאחד.
כל הנאמר כאן בלשון זכר ,גם נקבה במשמע.

להלן מידע מפורט הנוגע לנהלי התשלום ,ביטול והחזרי כספים .נשמח לסייע בכל שאלה שתתעורר.
אנו מאחלים לכם הצלחה והנאה בלימודים.

 .1דמי הרשמה
א.

דמי רישום בסך  ₪ 250יש לצרף לטופס ההרשמה .לא יוזמן מועמד לראיון אישי ללא השלמת
כל הנדרש כמפורט ב"טופס הרשמה ופרטי מועמד".

ב.

דמי ההרשמה לא יוחזרו בכל מקרה.

ג.

מקרים חריגים יידונו לגופם מתוך ראיה מתחשבת ככל הניתן.

 .2שכר הלימוד
א .שכר הלימוד עבור התכנית הוא  ₪ 8,500לשנת לימודים אחת מתוך שתיים .דמי ההרשמה
הם בנוסף לשכר הלימוד ועל כן הסכום הכולל הוא .₪ 8,750
ב .סכום זה מכסה את כל העלויות בשנת הלימודים ,כולל ההדרכה האישית וההדרכה
המצולמת .כמו כן נכללים בו כל צילומי חומרי הלימוד ,המאמרים והמקראות.
ג .מסגרת התכנית קובעת את כמות מפגשי ההדרכה האישית ,והיא עומדת על  15שעות
הדרכה אישית-שבועית במשך שנת הלימודים .בנוסף יתקיימו  6שעות של הדרכה קבוצתית
ייעודית.
ד .סטודנט שיבקש לקבל הדרכה אישית מעבר לשעות המובטחות במסגרת הקורס ,יוכל
לעשות זאת בתשלום נוסף בסך  ₪ 200לשעת הדרכה אישית.
ה .פעילות מעבר לתכנית הלימודים הרגילה ,כגון סוף שבוע או יציאה לכנס  /להשתלמות /
להרצאה חיצונית ,ייגבה בעבורה תשלום בנפרד ,אשר יוסדר קודם היציאה לפעילות.

ו.

ניתן לפרוס את שכר הלימוד למקסימום  10תשלומים חודשיים רצופים ועוקבים ,באמצעות
כרטיס אשראי .התשלום הראשון ייגבה בשבוע הראשון של חודש אוגוסט  2018ולאחר מכן
בכל תחילת חודש ,במשך  9חודשים נוספים (ספטמבר - -2018יוני .)2019

 .3הפסקת לימודים
א .סטודנט שיודיע על ביטול השתתפותו בקורס עד שבועיים לפני מועד פתיחת הלימודים ,יקבל
החזר בגובה  90%משכר הלימוד ששילם.
ב .במקרה ביטול בתוך שבועיים לפני מועד תחילת הלימודים ,יוחזר לסטודנט שכר הלימוד
ששילם בניכוי .30%
ג .במקרה של ביטול לאחר תחילת הלימודים ,לא יינתן כל החזר של שכר הלימוד ששולם או
שהתחייב התלמיד לשלם.
ד .מקרים חריגים יידונו לגופם מתוך ראייה מתחשבת ככל הניתן.
ה .כל החזר יבוצע בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של הסטודנט.
 .4מלגות
א .אין ביכולתנו להבטיח מראש מלגות לסטודנטים .אנחנו תלויים בתרומות וקרנות המיועדות
לכך .אנו עושים כמיטב יכולתנו לגייס תרומות למטרה זו ונשמח להעניק מלגות ככל שיהיה
בידינו.
ב .הודעה על האפשרויות לקבל מלגות כולל תנאים וסכומים ,תפורסם מיד לאחר שנקבל
משאבים כאלה והסטודנטים יוזמנו להגיש את בקשותיהם בנוהל מסודר .כל זאת אחרי
תשלום שכר הלימוד במלואו.
ג .כל החזר שכ"ל בגין מלגה יבוצע בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של הסטודנט.
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