כתב התחייבות קורס מורי דרך
תלמיד יקר ,עליך לקרוא בעיון את ההנחיות ופרטי שכר הלימוד ולאשר בחתימתך בשולי מסמך זה את הסכמתך והתחייבותך
לפעול על פיהם ועל פי נהלי הקורס המצ"ב.
מובהר כי הקורס וקבלת ההסמכה כמורה דרך הנם בכפוף להנחיות משרד התיירות ולדרישותיו כפי שיהיו בתוקף.

מועד פתיחת הקורס :יום ראשון  ,י' בכסלו תשע"ט.8118811081 ,

.8

התנהלות

יד בן צבי הינה מוסד ממלכתי ,ובגין כך כל הבאים בשעריה מחויבים להתנהלות והתנהגות התואמים את רוח המקום.
.1

.8

.1

נוכחות בקורס:
א.

חלה חובת נוכחות בכל הסיורים .מותר להחסיר עד  4סיורים.

ב.

חלה חובת נוכחות בכל ההרצאות ,מותר להעדר עד  5%מן ההרצאות.

ג.

תלמיד שהחסיר מעבר לכך ,בין בהרצאות ובין בסיורים מחויב להשלים את הסיור1הרצאה שהחסיר במסגרת
קורסי מורה דרך מקבילים .אם ההשלמה תעשה במסגרת קורס מקביל המתקיים ביד יצחק בן צבי ההשלמה
תעשה ללא עלות נוספת ,ואם ההשלמה תעשה בגוף אחר התשלום יהיה באחריות התלמיד מול המוסד המשלים.

מטלות:
א.

התנסויות :במהלך הקורס כל תלמיד יעבור לפחות שתי התנסויות בהדרכה שעליהם יקבל הערכה.

ב.

דוחות סיור :לאחר כל סיור על התלמיד להגיש דו"ח סיור ,הגשת דוחות הסיור בזמן היא תנאי להגשת התלמיד
למבחני האמצע והגמר.

מבחנים:
הקורס מחולק לנושאים ,כל נושא שהיקף הלימוד בו מתמשך למעלה מ 10שעות אקדמיות ,יהיה מלווה בבחינה או
מטלת כתיבה .במחצית הקורס מתקיים מבחן אמצע ,ובסיום הקורס מתקיים מבחן הסמכה במשרד התיירות.
א.

חלה חובה לעבור בהצלחה את כל המבחנים שבקורס .ציון המעבר בכל המבחנים במהלך הקורס יהיה לכל
הפחות .55

ב.

למבחן האמצע ייגש רק תלמיד אשר החסיר לא יותר מאשר  4סיורים עד חודש לפני הבחינה ונכח בלפחות 00%
מההרצאות

ג.

תלמיד שנכשל בשני מבחנים במהלך הקורס לא יורשה לגשת למבחן אמצע.

ד.

תלמיד שלא עבר את מבחן האמצע ,תינתן לו אפשרות להבחן במועד ב' ,ובאם גם אותו לא יעבור יופסקו לימודיו
לאלתר  ,התלמיד יקבל הודעה בכתב על הפסקת לימודיו עם העתק להנהלת יד יצחק בן-צבי ולמשרד התיירות.

.3

הפסקת לימודים :תלמיד שקיבל מכתב על הפסקת לימודיו ,יוכל לערער בכתב בלבד תוך  7ימים ,לוועדת הערעורים של יד
בן צבי.

.4

יד יצחק בן צבי שומרת לעצמה את הזכות לדחות את פתיחת הקורס למועד מאוחר יותר ואף לבטלו לפי שיקוליה היא.

.5

שכר לימוד ותנאי לימוד:
א.

מחיר הקורס + ₪ 15,500 :דמי הרשמה ע"ס .₪ 150

ב.

דמי ההרשמה לראיונות ע"ס  ₪ 150לא יוחזרו בשום מקרה ,כך גם תשלום המקדמה ע"ס ₪ 8,000

ג.

יתר התשלומים יוחזרו באם התלמיד יבטל את השתתפותו בקורס עד שבועיים לפני פתיחתו.

ד.

לאחר מועד זה לא יוחזר שכר הלימוד בשום מקרה לרבות עזיבת התלמיד את הקורס בין מרצונו ובין בגין אי
עמידתו במטלות ובחובות הקורס.

.5

הקפאת לימודים :תלמיד המבקש להקפיא את לימודיו בכל שלב במהלך הקורס ,עליו לבצע את הפעולות הבאות:
א .למלא ולחתום על מסמך "בקשה להקפאת לימודים" (הנמצא במזכירות).
ב.

הבקשה תידון ותיבדק ע"י רכז הקורס והנהלת יד יצחק בן-צבי ,בסמכותם לאשר או לדחות את הבקשה לפי שיקול
הדעת המקצועית שלהם.

ג.

במידה ויוחלט לאשר את ההקפאה ,היא תהיה בתוקף עד חמש שנים מיום תחילת הקורס המקורי ובתנאי שכל
הסדרי התשלום בוצעו במלואם ,לפי התוכנית המקורית.

ד.

אישור ההקפאה יישמר אצל התלמיד והעתק שלו במזכירות.

ה.

אין באישור הקפאת לימודים התחייבות מצד יד בן צבי לפתוח קורסים במהלך השנים הבאות.

הצהרה :יש לסמן 
א.

הריני מתחייב לפעול בהתאם לאמור לעיל ובכלל האמור לשלם את שכר הלימוד בגין הלימודים
במלואו ובמועדו.

ב.

הריני לאשר את הצטרפותי לרשימת התפוצה של יב"צ וזאת לצורך קבלת מידע ,לרבות חומר
פרסומי ,מאת יב"צ.

ג.

הריני מצהיר כי כל הפרטים אשר מסרתי במהלך הליך ההרשמה נכונים ומלאים וכי קראתי
את כל הכללים האמורים לעיל ואני מסכים לכך.

___________________
שם התלמיד

__________________
ת .ז

___________________
תאריך

__________________
חתימה

