תקנון מגמות הנטורופתיה והתזונה ההוליסטית
 .1מגמת הנטורופתיה פועלת במתכונת של מינימום  2800שעות אקדמיות במהלך
 4שנות לימוד ,הניתנים בשני ימי לימוד במהלך כל סמסטר .כמו כן על כל
סטודנט להשלים עוד  210שעות של קורסי בחירה מתחומים שונים.
 .2מגמת התזונה ההוליסטית פועלת במתכונת של מינימום  1700שעות אקדמיות
במהלך  3שנות לימוד ,הניתנים בשני ימי לימוד במהלך כל סמסטר .כמו כן
על כל סטודנט להשלים עוד  120שעות של קורסי בחירה מתחומים
שונים.
 .3ניתן ללמוד את תכנית המגמות בצורה מודולרית ובקצב הרצוי והמתאים
לסטודנט.
 .4דרישות הקבלה ללימודים:
תעודת בגרות
ראיון אישי
 .5מסטודנט במגמת הנטורופתיה ומגמת התזונה ההוליסטית נדרשת נוכחות מלאה
ועמידה בזמנים ובמטלות הלימודיות .כמו כן נדרשת השתתפות מלאה בכל
חלקי השיעורים .נוכחות מחייבת לציון מעבר הינה . 80%
 .6התרגול המעשי כולל מגע בין סגל ההוראה והתלמידים ובינם לבין עצמם.
תלמיד שלא יסכים שיתרגלו עליו כמוהו כאי עמידה במחויבות אקדמית.
 .7אם מסיבה בריאותית לא ניתן לתרגל עליו ,יידרש הסטודנט להביא אישור
רפואי .תלמיד/ה שאינו מעוניין/ת לתרגל עם בני המין השני מטעמים עקרוניים,
יעדכן בכך את מורה הקורס.
 .8בקורסי המגע ,חובה על כל סטודנט להודיע לפני השיעור למורה על כל שינוי
במצב בריאותו ,בין אם זמני ובין אם קבוע ,בכלל זה הריון ו/או מצב של
אפשרות להריון .יש להקפיד על היגיינה  -שיער אסוף ,ציפורניים גזוזות וניקיון
אישי וכן סדינים נקיים ומגבת אישית .העבודה המעשית מתבצעת בידיים
חשופות -ללא תכשיטים או שעון יד .יש מקלחות ליד אולם "בג" .רצוי להביא
גם מגבונים לחים.
כמו כן יש להקפיד כי הסטודנט המתרגל יהיה לבוש בעת התרגול.
 .9יש להקפיד על התנהגות הולמת בזמן השעורים .אין לשוחח בטלפונים
סלולריים בזמן השיעור ויש להשתיקם .כמו כן אין לשבת עם רגליים על
השולחנות ו/או על המיטות ,ואין לאכול בכיתות הלימוד ובאולמות.
 .10צילום או הקלטה בזמן השיעור יעשה אך ורק באישור המורה .בשיעור מעשי
צילום תלמידים יחויב באישור התלמיד המטופל .בקליניקה חל איסור מוחלט
לצלם מטופלים מחוץ לבית הספר.
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 .11הדרישות להסמכה הנן עמידה במבחנים ,עמידה במטלות העבודות ,עמידה
בדרישות הקליניקה וסיום כל חובות הלימודים במהלך שנות הלימודים במגמה.
 .12תנאי השתתפות בסטאז' (בשנה הרביעית) – הסטודנט מחויב להיות מטופל
בקליניקות הסטודנטים בנטורופתיה במהלך שנות הלימוד א' ו – ב' ,כדי לחוות
את חוויית הטיפול בצורה שונה כל פעם .ללא קיום תנאי זה לא יוכל הסטודנט
לטפל ולקחת חלק בסטאז' עצמו.
 .13להנהלת ביה"ס שמורה הזכות להפסיק לימודים או לא לאשר תעודת הסמכה
לתלמיד שלא יעמוד בדרישות הנ"ל ,או יימצא לא מתאים על רקע תפקוד אישי
או חברתי.
 .14חובת התלמיד להודיע מוקדם ככל האפשר על היעדרות צפויה ,ולהשלים את
החומר שהפסיד .במקרה זה יובהר ,כי אם ההשלמה נעשתה בצורה שאינה
מספקת ,הדבר עלול ליצור פער בידע הנדרש מהתלמיד ,ולפגוע ברמה
הנדרשת לקבלת תעודת ההסמכה.
 .15המכללה מעמידה לרשותנו מתקנים וציוד חדישים ,ואנו מבקשים את עזרתכם
בשמירה עליהם:
יש לשמור על הניקיון בכיתות ואין לאכול בכיתות.
אין לגרור מיטות וכיסאות בכיתה.
בתום השיעור יש להחזיר את הציוד למקום.
 .16ציון עובר בקורס הינו  55למעט אם צוין אחרת בסילבוס הקורס.
 .17סטודנט אשר נעדר ממועד א' ולא המציא אישור מראש ,או נכשל במועד זה,
יהיה זכאי למועד אחד נוסף בלבד הוא מועד ב' .במידה והגיש בקשה או
המציא אישורים מתאימים יהיה זכאי למועד נוסף הוא מועד ג'.
בכל מקרה אחר מועד ג' יהי כרוך בתשלום של  270ש"ח .
מועד נוסף לא יינתן והסטודנט יהיה חייב לחזור על הקורס בעלות הקורס ולהיבחן
שוב.
 .18הקלות במבחנים – יש להגיש בקשה בכתב עם צרוף המסמכים הרלוונטיים
לגבי סוגי ההקלות הנדרשות.
 .19סטודנט המבקש פטור מלימודי קורס מסוים ימלא טופס ל"בקשת אקרדיטציה"
במשרד ביה"ס ויצרף את כל התעודות והמסמכים המעידים על מספר השעות שלמד
בקורס בו הוא מבקש את הפטור.
 .20סטודנט שלא עומד בתנאי שכר הלימוד כנדרש לא יורשה להמשיך לימודיו ולא
יורשה לגשת למבחנים.
 .21שכר הלימוד מתפרסם בקטלוג הקורסים של המכללה והינו מחייב לשנת
הלימודים בו פורסם שכ"ל .שכ"ל מתעדכן מעת לעת ויכול להשתנות בהתאם
לשינויים אקדמיים או לעלויות במשק .סטודנט המעוניין לבקש הנחה בשכר

 - Mediwinביה"ס לרפואה משלימה במכללה האקדמית בוינגייט
דואר מכון וינגייט ,נתניה 4290200
mediwin@wincol.ac.ilטל 09-8639390 :פקס09-8639327 :
דואל :
אתרwww.wincol.ac.il/mediwin :

הלימוד ,חייב למלא טופס בקשה ולהגישו ל"ועדה לתיאום שכר לימוד" עד
חודש מתחילת שנת הלימודים.
 .22במידה והפסיק סטודנט לימודיו בטרם עת ,חזרתו ללימודים תהיה כרוכה
בהחלטת ההנהלה האקדמיים אשר תיבחן את הישגיו ,ידיעותיו ואת מידת
ההתאמה לתכניות הלימוד העדכניות באותה עת.
בכלל זה ,תהה רשאית ההנהלה לקבלו בתנאים אקדמיים של השלמת קורסים
לפי שיקול דעתה.
 .23לרשות הסטודנטים מערכת מידע  Moodleהקיימת באתר המכללה ומאפשרת
גישה למידע מקצועי ,מצגות וחומר לימודי ומערכת תקשורת בין הסטודנטים
לבין עצמם ובינם לבין המרצה - /http://online.wincol.ac.il .כניסה למערכת
.Moodle
 .24תכנית הלימודים הנה תכנית אשר אושרה ע"י הצוות האקדמי ועל סמך
דרישותיו האקדמיות של "אגודת הנטורופתים בישראל" ,וניתנת לשינויי/עדכון
מעת לעת כנדרש גם במהלך שנת הלימודים .הצוות יהיה רשאי להוסיף
ו/או להוריד שעות לימוד שימצא לנכון או שיידרש ע"י האיגוד.
 .25חל איסור מוחלט על כל הסטודנטים מכל השנים להעמיד עצמם כמטפלים
בנטורופתיה טרם סיימו את לימודיהם כולל קבלת תעודת הסמכה והם
מתחייבים בזאת שלא לעשות כן.
 .26בסיום לימודי המגמה ,על הסטודנט להגיש עבודת גמר לא יאוחר מתחילת
חודש פברואר שאחרי מועד סיום הלימודים.
 .27תקנון זה הינו כפוף לתקנון ביה"ס להשתלמויות ולמכללה בווינגייט ונוסף אליו.
אין בו כדי להחליפו ו/או לגרוע ממנו .בכל מקרה של ניגוד ביניהם ואו חוסר
בהירות ,תתקבל הפרשנות העולה מתקנון ביה"ס להשתלמויות.

בכפוף לתקנון ביה"ס להשתלמויות במכללה בווינגייט.

*עדכון אחרון מאי 2017
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