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 :מתכונת הלימוד בקורס
שעות גמול למשתתפים שיעמדו  40שעות אקדמיות אשר תקננה  40היקף השעות בתכנית הלימודים הנו 

 01.01.18 – 25.10.17פני התקופה שבין -במלא דרישות הקורס ואשר תתפרסנה על
 .25.10.17ב' למעט: מפגש הפתיחה שיתקיים ביום ד'   הלימודים יתקיימו, בימי

 

 שלהלן:הסעיפים  קבלת התעודה מותנית במילוי כלהשתתפות בהשתלמות ו
 
ידוע לי, כי על פי הקריטריונים של הוועדה לאישור קורסים לגמול השתלמות במשרד החינוך, רק  .1

שעות אקדמיות לפחות, עשויה לזכותי  40מות בת נוכחות( בהשתל 100%השתתפות מלאה שלי )
בגמול השתלמות. ידוע לי, כי על פי קריטריונים אלה, הנכם רשאים לקבל רק היעדרות מסיבה 

)אותו יש להעביר  המלווה באישור מתאיםמוצדקת )מחלה, מילואים, אירוע מדרגה ראשונה( 
מועד ההיעדרות( ובתנאי לאחראיות המנהליות במחלקת ההשתלמויות לא יאוחר משבוע מ

משעות הלימוד. ידוע לי כי היעדרות בשל לימודים בקורס  20%ששיעור ההיעדרות לא עולה על 
 אחר או פעילות במסגרת העבודה אינן מהוות היעדרויות מסיבה מוצדקת ולפיכך אלה לא יאושרו.

 ה בסיומו.ידוע לי כי העברת האישורים במועד, היא תנאי להשתתפות בקורס ולקבלת תעוד
 

ידוע לי, כי על פי קריטריונים אלה, נדרשת חתימתי האישית + מספר תעודת זהות עם הכניסה  .2
 . 19:45והן בסיום המפגש החל מהשעה  16:30לאולם על דף הנוכחות לא יאוחר מהשעה 

 חתימות ייחשבו כהשתתפות במפגש מלא.  2רק 
( לא תותר החתמה 16:30הראשונה ) בכל מקרה של איחור בהתייצבות להרצאה -למען הסר ספק

כנ"ל לגביי חתימה לאחר ההרצאה השנייה, משתלם)ת( אשר יעזבו  ולכן האיחור ייחשב כחיסור.
 ( לא יוכלו לחתום למחרת.19:45את המקום ללא חתימה בתום ההרצאה השנייה )

 הנו כל פרק זמן מעבר לשעה שנקבעה )אף אם מדובר בדקה אחת!( –"איחור" 

 

ידוע לי, כי במידה ואאלץ לצאת במהלך קיום המפגש מסיבה כלשהי, באחריותי לחתום על טופס  .3
 הנמצאת בכניסה לאולם( )הטפסים נמצאים אצל האחראיות המנהליות "יציאה במהלך מפגש" 

 

ידוע לי, כי על פי הקריטריונים של הוועדה, מפגש שהתקיים עם פחות משני שלישים ממספר  .4
לל במניין שעות הלימוד של הקורס, במצב שכזה, יידרש מן המשתלמים הרשומים, לא ייכ

 להשתתף במפגש השלמה אחר במקומו.
 

זכותי להמשיך ולהשתתף ויתור מראש על  היעדרות מעל שלושה מפגשים מהווהידוע לי, כי  .5
 בקורס ואינה מקנה תעודת סיום. 

 

קבלת גמול השתלמות מצויה בידי ידוע לי, והנני מסכים)ה( לכך, כי הסמכות להכרה בזכאותי ל .6
 הוועדות המתאימות לכך, ואין המרכז למשפט מסחרי לוקחים על עצמם התחייבות כלשהי בנדון.

 

 הנני מסכים)ה( לכך שפרטיי יועברו לוועדה הנ"ל. .7



 

 דרישות מן הלומדים במהלך קיום מפגש .8

 

 .אין להביא למפגש ילדים ו/או תינוקות 

 עור למעט מקרים חריגים ומוצדקים.אין לצאת מן הכיתה במהלך השי 

 .אין לשוחח בטלפון נייד במהלך השיעור 

 במהלך השיעורים שלא  שימוש במחשבים נייחים או ניידים וכן סמארטפונים אין לאפשר

 לצורך המחייב והנוגע ישירות לתכני השיעור הנלמד.

 יוצא בזה.אסורה קריאת עיתונים או חומר אחר שאינו קשור ישירות לשיעור הנלמד, וכ 

 

 התחייבות משתתף הקורס .9

 

משמעויותיו ותוצאותיו ואני תי את תוכנו, הבנוראתי את כל סעיפי מידעון זה שק )ה( הנני מצהיר

  עליו להלן. חותם)ת(

 
 ולראייה באתי על החתום,

 
 
 

___________       ____________        ___________      __________________ 
 שם פרטי ומשפחה                    ת.ז.   תימהח         תאריך

 
 
 


