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 בחינות וציונים. 1

ומעלה אלא צוין אחרת  80ומעלה וציון עובר בבחינה מעשית הוא  80ציון עובר בבחינה עיונית הוא  1.1
  לגבי מבחן ספציפי.

חובה על כל תלמיד להשתתף בכל הבחינות במועד א'. תלמיד שנכשל במועד א' זכאי להשתתף  1.2
 ., ללא עלות נוספתנה במועד ב'בבחי
במקרים חריגים המוכרים כבאים: מחלה, מילואים, אירוע משמח או אבל משפחתי אשר בעטיים לא  1.3

יוכל התלמיד להשתתף בבחינה )במועד א' או ב'(, יהיה רשאי להבחן במועד מיוחד ללא תשלום נוסף, 
 (.1.10נה )ראה להלן סעיף באישור הנהלת ביה"ס ובתנאי שיצדיק את אי השתתפותו בבחי

 בשעת הבחינה יהיה מורה נוכח באולם, אבל לא יענה על שאלות כלשהן. 1.4
תלמיד אשר נכשל פעמיים בבחינה יהיה חייב ללמוד את המקצוע פעם נוספת ולהבחן. חזרה על  1.5

 התשלום הינו מלא. קורס או חלק ממנו כרוכה בתשלום שכ"ל יחסי לאותו פרק.
 שבועות מיום הבחינה. האחריות לבדיקת הציונים היא על התלמיד. 3חינות יפורסמו בתוך ציוני הב 1.6
 בגיליון הציונים יירשם רק הציון האחרון שהתלמיד קיבל. 1.7
  -ערעור על ציון 1.8

הקורס או  תלמיד רשאי לעיין בטופס מבחן אותו עשה ובתנאי שהעיון יעשה בנוכחות רכז/ת  1.8.1
 המרצה.

 תן לפגוש את הבוחן לעיון משותף לטופס המבחן, בתיאום מראש.ני 1.8.2
 רק במידה שהבוחן לא השביע את רצונו של הנבחן, יגיש הנבחן ערעור על הציון שקיבל. 1.8.3
 תלמיד המבקש לערער על ציון בבחינה יכול לעשות זאת באמצעות פנייה לאורלי. 1.8.4
 למיד ע"י אורלי אורן תוך חודש מיום הגשת הערעור.תוצאות הערעור הן סופיות ותימסרנה לת 1.8.5

 )מועד המבחן נקבע לכל תלמידי ביה"ס בכל הקורסים(. -מבחן במועד מיוחד 1.9
 (.1.2לכל תלמיד זכות לממש שתי אפשרויות לכל מבחן )כנאמר לעיל בסעיף  1.9.1
בחן במועד מיוחד" רק במקרה בו לא מימש התלמיד את אחד משני המועדים, יוכל לגשת ל"מ 1.9.2

 )מועד המבחן נקבע לכל תלמידי ביה"ס בכל הקורסים(.
היעדרות מוצדקת ממבחן )במועד א' או במועד ב'( לא תחייב את התלמיד בתשלום עבוד המבחן  1.9.3

 במועד המיוחד.
 600אם הסיבה לאי התייצבות התלמיד למבחן הייתה בלתי מוצדקת, יהיה עליו לשלם אגרה בסך  1.9.4

 ח עבור הבחינה במועד המיוחד. ש"
 מבחנים במועד המיוחד יתקיימו במקצועות העיוניים או המעשיים בהתאם להחלטת ביה"ס. 1.9.5
ומעלה יוגדר כבוגר בהצטיינות  95תלמיד שממוצע ציווני בקורס יהיה  -בהצטיינות  סיום קורס 1.10

  ויקבל מכתב המאשר את הישגו זה בלימודים. 
 מבחני הסיום רק עם סיום כל שעות ההתלמדות כפי שמפורטות מטה. . ניתן לגשת ל2

תלמיד אשר לא יסיים את שעותיו עד למועד המבחן, לא יוגש למבחן במועד הקבוע לקורס בו  2.1
 השתתף.

  1.9תלמיד אשר יבחן במועד מיוחד חלות עליו ההוראות כפי שצוינו ב"מבחן במועד מיוחד" בסעיפים  2.2
 100על כל  ₪ 500לא השלים את שעותיו בתוך השנה יחויב על שעות הסטאז' על פי  תלמיד אשר 2.3

 שעות. 
תלמיד אשר לא השלים את כל שעותיו ולא נבחן במסגרת תאריכי המבחן, ורוצה לממש את זכותו  2.4

 להיבחן יהיה חייב בלימוד הפרק היחסי עליו להיבחן בתשלום מלא, יחסי לאותו הפרק.  
 דמעמד התלמי.2

נמצא ברמה גופנית הלימוד, תלמיד מן המניין הוא תלמיד שעבר את שלבי הקבלה, שילם את שכר  2.1
 מתאימה וחתם על הצהרת בריאות.

תלמיד שהתקבל לקורס יחתום על הצהרת בריאות המשחררות את הסטודיו מאחריות למצבו  2.2
 הבריאותי של התלמיד. 
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ביה"ס אישור על קבלתו  יה זכאי לקבל ממזכירותתלמיד שהתקבל ללימודים בבית הספר יה 2.3
  ללימודים.

תלמיד המבקש להפסיק את לימודיו יודיע על כך בכתב, למזכירות ביה"ס. במקרה זה יהיה התלמיד  2.4
זכאי לקבל אישור מבית הספר על לימודים שלמד, נבחן וקיבל ציון. היה והתלמיד יבקש לחדש את 

  ה"ס וקבלת אישור על המסלולים האפשריים ושכה"ל ככל שידרש.לימודיו, יעשה הדבר בפניה לבי
 תלמידה בהריון. 2.5
תלמידה בהריון תודיע על כך מיד לרכז הקורס. כמו כן עליה לחתום על טופס הצהרה מתאים  2.6

  במזכירות ביה"ס.
יה , יה20%אם בשל הריונה נמנעה התלמידה מלהשתתף בשיעורים המעשיים בהיקף של יותר מ  2.7

, במועד הקורס הקרוב ביותר לזמן לידתה וחישוב חופשת הלידה. עליה להשלים השעות שהחסירה
  חודשים מיום לידתה, תדרש לשלם את שכ"הל היחסי לזמן וללימודיה.  6בתום 

  
 נוכחות בלימודים. 3

 חובת נוכחות חלה על כל התלמידים בכל השיעורים העיוניים ובכל השיעורים המעשיים. 3.1
 המורה ירשום במחברתו שמות הנוכחים בכל שיעור.  3.2
מסך שעות הלימוד במקצוע מסוים, לא יורשה לגשת לבחינה באותו  20% -תלמיד אשר נעדר מעל ל 3.3

( כמוצדקת )על התלמיד להציג אישורים המצדיקים היעדרות 20%מקצוע אלא אם הוכרה היעדרותו )עד 
מפגשים  2מפגשים לכל היותר, לא  2שירים מותרת היעדרות של זו(. בקורסי הדרכת פילאטיס מזרן ומכ

 מפגשים רצופים. 2ראשונים ולא 
 רכז הקורס יבדוק כל מקרה בו יוגשו הסברים להיעדרות מוצדקת. 3.4
 היעדרות מוצדקת הנה כתוצאה מ"כוח עליון" )חתונה, מחלה, אבל, מילואים וכו'(. 3.5
משעות הלימוד בכל מקצוע לא תאפשר בכל  20% -מעל ל למען הסר ספק ייאמר כי היעדרות  3.6

 מקרה הגשת התלמיד לבחינת הגמר באותו מקצוע.
 בהיעדרות מחלק השיעור רשאי המרצה להחליט האם לציין זאת כהיעדרות משיעור מלא. 3.7
 ניתן להשלים יום לימודים/ או חלקו בדרכים הבאות בלבד: 3.8

 שנבחרה ע"י בית הספר. א. שיעור פרטי בתשלום מלא עם מורה
 ב. קורס מקביל ללא עלות.

 
 השלמת חובות לימודים. 4

חייב להשלים את כל העבודות, התרגילים והמבחנים עד למועד שנקבע על ידי ביה"ס  ההתלמיד יהי 4.1
 או עד למבחן הגמר בנושא. במקרה של אי השלמת מקצוע כלשהו, יירשם לתלמיד חוב לימודי.

ודי. תלמיד אשר חייב בחינה יידרש להשלימה מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר השלמת חוב לימ 4.2
 .מלא בתשלום יחויב התלמיד בלימוד המקצוע מחדשה הלימודים בקורס. מעבר לשנ משנה מסיום

 
 עבירות משמעת. 5

הפרת משמעת עלולה לגרום להשעיה מהלימודים עד לבירור בעניין. הפרת משמעת לצורך התקנון  5.1
 תהיה:

 א. אי ציות להוראות או העלבת חבר סגל הוראה או נציג בית הספר.
 ב. הונאה בבחינה, בעבודה בכתב או בכל עבודה המוטלת על התלמיד.

 ג. פגיעה בזדון ברכוש בית הספר או המתקן בו מתקיימים הלימודים.
 ד. אי ציות לכללי התנהגות של בית הספר )נוהל, סדר וכו'(

 ודעים לבית הספר.ה. מסירת מידע כוזב בי
 ו. הרשעה בעבירה פלילית שיש עימה קלון בביה"ס או מחוצה לו.

ז. התנהגות שאינה הולמת תלמיד, מדריך או מאמן בעת תקופת הלימודים או התמחות בביה"ס או 
 מחוצה לו.

 ח. כניסה לסטודיו ללא אישור מפורש בכתב.
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 דיווח על תאונה. 6
ביה"ס או בעת פעילותו בשיעורים מטעם בית הספר נדרש לדווח  תלמיד אשר נפגע בעת שהותו בתחומי

 על פגיעתו לאורלי אורן. 
  
 הגשת עזרה ראשונה. 7

בית הספר אינו מחויב כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כל שהם ו/או פיצויים בגין קבלת טיפול 
י בטוח רפואי תחול על רפואי, זולת מתן עזרה ראשונה. האחריות לחברות בקופת חולים ו/או לכסו

 התלמיד בלבד, רבות האחריות לתשלום בגין שירותים רפואיים שיקבל התלמיד מכל גוף שהוא.
 
 ניקיון ושמירה על ציוד. 8

התלמידים נדרשים לשמור על ניקיון הכיתות והאולמות ועל שלמות הציוד בהן. אין לאכול או לשתות 
 בכיתות. התנהגות שכזו מהווה עבירת משמעת.

 
 עדכון פרטים. 9

כל שינוי בפרטים אישיים של התלמיד בהשוואה לפרטים אשר מסר בטופס ההרשמה מחייב את התלמיד 
  לעדכן.

 ביטול הרשמה או הפסקת לימודים. 10

  תחילת הלימודים, יחויב התלמיד ב שבוע הודעה על ביטול הרשמה אשר מתקבלת עד- 
 משכר הלימוד. 10%

 מהלימודים, יחויב התלמיד ב  50%מתקבלת עד שחלפו  הודעה על ביטול הרשמה אשר
 משכר הלימוד. 50% -

  הודעה על ביטול הרשמה אשר מתקבלת לאחר שעברה מחצית הקורס, יחויב התלמיד
 בשכר לימוד מלא.

  תלמיד המודיע על הפסקת לימודיו ומבקש להשלים את חובותיו, יוכל להשלים את
ם במשך שנה מיום הפסקת הלימודים. חובותיו במסגרת הקורסים הבאים הנפתחי

להחזר כלשהו של שכ"ל במידה ולא יצטרף  לא יהיה זכאי תלמיד שבחר בחלופה זו
 לקורסים במשך שנה מיום הפסקת הלימודים.

  אינם מוחזרים במקרה של ביטול השתתפות, בין אם , ₪ 1500לקורס בסך דמי הרשמה
י עמידה במבחני הקבלה לקורס או לפני או אחרי פתיחת הקורס, אלא אם הסיבה היא א

, למעט שיעורי אי פתיחה של הקורס משיקולי ביה"ס אז יוחזרו דמי הרשמה באופן מלא
  הסטודיו בהם השתתף התלמיד.

 התלמדות 
ביהס מאפשר לתלמידי הקורס להתאמן בסטודיו במס' אופנים: צפייה, אימון ולימוד. שעות אלה הינן חלק 

ם לקחת חלק בשעות התלמדות כמפורט מטה. השעות המעשיות הנן החלק מחובות הקורס. על כל נרש
הפרקטי, הלכה למעשה ויישום החומר הנלמד במהלך המפגשים הרשמיים. חובת התלמיד לשמור על 

, להימנע מלהסיח את דעתם של על  התלמיד לשמור על השקטכללי ההתנהגות כפי שנהוגים במכון: 
ולא להפריע לנעשה שבת במקום אשר מקובל על המורה בשיעור ל ,תלמידי הקורס והמורה בסטודיו

 מספר השעות הואבסטודיו אלא לסייע. 
 שעות לקורס מזרון 50 .1
 שעות לקורס מזרון ומכשירים 250 .2
 שעות לקורס הדרכה מתקדם. 320 .3

 קורס אליו נרשם התלמיד.מספר השעות בהתאמה ל
גיש את שעות האימון/ הצפייה/ ההדרכה אך בחוברת אשר קיבל התלמיד, קיימים דפי חתימות ניתן לה

ורק על גבי שעות אלה. תלמיד אשר לא יגיש את שעות הסטאג' שלו בפורמט זה לא יוכל לגשת לבחינה/ 
 לקבל את תעודת ההסמכה. 
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 .אחראי על דפי החתימהבלבד התלמיד 
 שעות הסטאג' לרבות: צפייה, אימון, הדרכה, ניתן לקיים ב:את 

 ן.סטודיו אורלי אור .1
 סטודיו גל גבע.  .2
 סטודיו חן סולומון. .3
 סטודיו קרן לישנסקי .4

 תלמיד אשר לא יקיים את שעות הסטאג' שלו כמפורט מעלה, לא יכול להבחן בבחינת הגמר.
 :/ סטאג'חלוקת שעות ההתלמדות

כל זמן אשר תלמיד מתכנן להגיע לסטודיו על מנת לקיים את שעות הסטאג' יש לתאם ולקבל 
שר לא יתאם, והיה והגיע לסטודיו והזמן אינו מתאים/ מקובל לא יוכל התלמיד אישור. תלמיד א
 הכניסה לסטודיו הינה רק בשעות הפתיחה של הסטודיו! להשאר בסטודיו!

 
על כל תלמיד לצפות  במהלך השיעורים במדריכים המעבירים שיעורי פילאטיס, על מנת ללמוד   צפייה

 . מניסיון ומאופן העבודה
  

 כל תלמיד לחזור על החומר הנלמד בדרך חווית הלימוד הגופנית.  על אימון
שעות האימון האישי ייעשו בזמן שהסטודיו פנוי או כאשר יש משמרת של מדריך בסטודיו בתנאי 

. עדיפות הכניסה על בסיס מקום פנוי בלבדשהתלמיד אינו מפריע. כל נרשם זכאי לשיעור בשבוע 
 השיעורים אינם נצברים וניתנים לניצול במהלך הקורס בלבד. לשעורים תינתן לתלמידי הסטודיו.

 מיום סיום הקורס תלמיד אשר יהיה מעוניין להתאמן יוכל לרכוש כרטיסייה בהנחת סטודנט.
 

 : אפשרויות 3-בית הספר מאפשר לתלמיד למלא את שעות ההדרכה ב הדרכה
 להתלוות לשיעורים אצל מדריך בכיר ולסייע לו. .א
 לתלמידי הקורס.  להעביר שיעורים .ב
 להעביר שיעורים פרטיים לתלמידי הסטודיו/ חברים. .ג

 ניתנות לחלוקה באופן שווה. והללו  האפשרויות 3על התלמיד לבחור את  למען הסר ספק:
  האופנים כולם ולא באחד מהם. 3-ניתן לגשת לבחינה לאחר אימון והדרכה ב

חבריו להשלים  במידה והתלמיד מעוניין להעביר שיעורים לחבריו אשר אינם תלמידי הסטודיו, על
 התשלום לסטודיו טרם כניסה לשיעורים.

במהלך השיעורים יעזור ויסייע התלמיד על פי בקשתו של המורה למהלך השיעור. את האסיסטנט יש 
לקבוע מראש. יש להגיע רבע שעה טרם תחילת המשמרת לשם תיאום עם המדריך ושיחה. בזמן 

 .צ"ב דפי חתימות. נא לשמור עליהןמ האסיסטנט התלמיד כפוף להוראות המדריך המלמד.
 

 . שימרו עליה.₪ 600מחיר חוברת הלימודים הינו  חוברת לימודים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 אורלי אורן   הסטודיו לפילאטיס קלאסי
 הכשרה, העשרה, הסמכה

 
 

 מבחני גמר
 

 קיימים שני מבחנים מעשיים ואחד עיוני.
לשלושת המבחנים ניתן לגשת בין שישה חודשים מסיום הקורס ועד שנה בתאריכים שיישלחו לתלמידים. 

 אותו יום. ניתן לקיים את שלושת המבחנים ב
 מבחן. ליום הביהס שולח תאריכים 

, המועד א', ב' ובמועד מיוחד, כפי שרשום במידה ותלמיד אינו עומד בתאריכים או בזמנים שקבע ביהס
 . ₪ 600לתאם מבחן באופן פרטי ובתשלום מלא של  התלמיד על מעלה, 

תלמידים הסטודיו/ הקורס ברמת  2-שני חלקים: שיעור אשר התלמיד מעביר להמבחן המעשי נחלק ל
מתחילים ובינוניים. בשיעור זה ייבחן התלמיד על הנושאים הבאים : אופן העברת החומר, תמלול, הסבר, 

 אינדיקציות במידה וקיימות, בניית שיעור עפ'י שליטה ברפרטואר.  -התייחסות לפתולוגיות וקונטרה
התלמיד משתתף: בשיעור זה אנו בוחנים את רמת הכושר הגופני ויכולת הביצוע של  שיעור אשר

 התלמיד ברפרטואר פילאטיס רצפה רמה מתקדמת וכן ידיעת הרצף.
מבחן כתוב על החומר ברמה העיונית הכולל היסטוריה, אנטומיה, שמות תרגילים, הבנת  -מבחן עיוני

 פן שווה בין שלושת המרכיבים. החומר והאינטגרציה שלו. הציון ישוקלל באו
 יקבל את תעודת ההסמכה. המבחנים 3, חובותיו ועבר את תלמיד אשר עמד בכל דרישות בית הספר

  .(חובות: חובת נוכחות, סיום שעות הסטאג', מעבר המבחנים)
 

 תעודת הסמכה
ת פילאטיס עם סיום חובות הלימוד בהצלחה ושכלול הציון הסופי תינתן תעודת הסמכה מקיפה להדרכ

 רצפה ומכשירים. יש להגיע לסטודיו ע'מ לאסוף את התעודה.
. בשנה השנייה 30%תלמידי בי"הס זכאים להנחות בסדנאות השונות המתקיימות. בשנה הראשונה 

 הנחות אלה אינן כוללות סדנאות העשרה המגיעות לסטודיו מחו"ל. . 25%ולאחריהן 
 

 ס וכי אני מסכים בכל תנאיו, אני מצהיר בזאת כי קראתי את תקנון ביה"
 חובותיי וזכויותיי כתלמיד בביה"ס.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________         __________________         __________________      
 חתימה    ת.ז  שם )פרטי + משפחה(

 
 
 
 
 
 
 


