נהלי רישום לקורס מורי דרך
מועמדים יקרים ,אנו שמחים להודיעכם כי עברתם בהצלחה את שלבי המיונים לקורס מורי דרך של יד יצחק
בן-צבי.
אנא ,קראו בעיון מסמך זה בו הנחיות ומידע מפורט על אודות שכר הלימוד ,נהלי תשלום וביטול .בתום
הקריאה תצטרכו להתחייב ולאשר קבלתכם בחתימה דיגיטלית.
 .1דרישות הקורס:
א.

ב.

ג.

נוכחות בקורס:


חלה חובת נוכחות ב 90% -מהסיורים.



חלה חובת נוכחות ב 85% -מההרצאות.



תלמידים שיחסירו מעבר לכך ,בין בהרצאות ובין בסיורים מחויבים להשלים את
הסיור/הרצאה במסגרת קורסי מורי דרך מקבילים .אם ההשלמה תעשה
במסגרת קורס מקביל המתקיים ביד יצחק בן-צבי ההשלמה תעשה ללא עלות
נוספת .אם ההשלמה תעשה בגוף אחר התשלום יהיה באחריות התלמידים
מול המוסד המשלים.



השלמת הסיורים בקורס מקביל המתקיים ביד יצחק בן-צבי ,תעשה בתיאום
ובאישור האחראית במוקד שירות הלקוחות של יד יצחק בן-צבי.



השלמת ההרצאות תעשה בתיאום ובאישור רכז הקורס.

מטלות:


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



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

מבחנים:
על כל נושא בקורס יהיה מבחן .במחצית הקורס יתקיים מבחן אמצע ולאחר סיום הקורס
יתקיים מבחן הסמכה במשרד התיירות.


ציון המעבר בכל המבחנים במהלך הקורס יהיה לכל הפחות .70



למבחני האמצע יורשו לגשת רק תלמידים אשר החסירו לא יותר מ 20%
סיורים ולא יותר מ 25%מההרצאות עד חודש לפני הבחינה ,ונכשלו לא יותר
ממבחן אחד.



תלמידים שלא עברו את מבחן האמצע ,תינתן להם האפשרות להבחן במועד
ב' ,ובאם גם אותו לא יעברו יופסקו לימודיהם לאלתר ,ותשלח הודעה בכתב על
הפסקת הלימודים עם העתק להנהלת יד יצחק בן-צבי ולמשרד התיירות.



בעלי לקות למידה הזקוקים להתאמות במבחן הרישוי של משרד התיירות,
נדרשים להעביר לרכז הקורס בראשית הקורס אישור על אבחון מקצועי ממוסד
מוכר ורשמי במדינת ישראל.

 .2שכר לימוד ותנאי תשלום:
א.

על מנת להבטיח את מקומך בקורס ,עליך לאשר מסמך זה ולהסדיר תשלום מקדמה
בסך  ₪1,000וזאת עד שבועיים מיום קבלת הודעה על קבלתם לקורס בדוא"ל.
מועמדים שלא יסדירו את הרשמתם עד מועד זה ,מקומם בקורס לא יובטח.

ב.

שכר הלימוד ,₪ 21,500 :מתוכם  ₪ 1,000 -ישולמו כמקדמה בהמחאה/כרטיס
אשראי/העברה בנקאית ,יתרת הסכום תשולם באופנים הבאים:

ג.



בתשלום אחד  -במקרה זה תהיה הנחה של  ,₪ 600תשלום זה אפשר לשלם
בהמחאה/אשראי/העברה בנקאית.



בתשלומים  -ניתן לשלם עד  14תשלומים וזאת באמצעות המחאות /כרטיס
אשראי.



תינתן אפשרות לתשלום על חשבון הפיקדון.



אין אפשרות לשנות צורת תשלום לאחר תחילת ביצוע תשלומים.



את יתרת התשלום יש להסדיר עד לתאריך הכתוב בטופס הרישום.

תנאי ביטול הרשמה לקורס:


דמי ההרשמה ע"ס  ₪ 250והמקדמה בסך  1,000ש"ח לא יוחזרו בשום
מקרה.



במקרה של ביטול ההשתתפות בקורס עד שבועיים לפני פתיחתו ,יהא חיוב של
דמי ההרשמה והמקדמה בלבד .באם המועמד ישלם סכומים נוספים הם יוחזרו
לו.



ד.

בכל מקרה של עזיבת הקורס לאחר מועד זה (שבועיים לפני פתיחתו) לא יוחזר
שכר הלימוד בשום מקרה לרבות עזיבת הקורס בין מרצון המשתתף ובין בגין אי
עמידה במטלות ובחובות הקורס.

הערות:
המחיר כולל את כל התכנים ,ההרצאות והסיורים ,כולל לינה ואוכל בקמפוסים
(הקמפוסים הינם על בסיס פנסיון מלא 2 ,או  3בחדר).

 .3הטבות ומתנות
במהלך הקורס יחולקו שוברי מתנה בסך  ₪ 400לקניית ספרים בהוצאת יד בן-צבי ומנוי חינם
לכתבי העת 'עת-מול' ו'קתדרה' לתקופת הקורס.

 .4הקפאת לימודים
תלמידים המבקשים להקפיא את לימודיהם בכל שלב במהלך הקורס ,עליהם לבצע את הפעולות הבאות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

למלא ולחתום על מסמך "בקשה להקפאת לימודים" (הנמצא במרכז קשרי לקוחות).
הבקשה תידון ותיבדק ע"י רכז הקורס והנהלת יד יצחק בן-צבי ,בסמכותם לאשר או
לדחות את הבקשה לפי שיקול הדעת המקצועית שלהם.
במידה ויוחלט לאשר את ההקפאה ,היא תהיה בתוקף עד חמש שנים מיום תחילת
הקורס המקורי ובתנאי ששכר הלימוד שולם במלואו.
אישור ההקפאה יישמר אצל התלמידים והעתק במזכירות.
הפשרת לימודים והשתתפות בקורס עתידי יתאפשרו על בסיס מקום פנוי בלבד
ובאישור משרד התיירות.
אין באישור הקפאת לימודים התחייבות מצד יד בן-צבי לפתוח קורסים במהלך השנים
הבאות.

 .5הפסקת לימודים:
תלמידים שקיבלו מכתב על הפסקת הלימודים ,זכאים לערער בכתב בלבד תוך  7ימים ,לוועדת הערעורים של
מחלקת ההכשרות של יד יצחק בן-צבי.

שם התלמיד

ת"ז

תאריך

חתימה

