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רישום לקורס מדרשה בסיסית :מבוא לכלבנות 2022

הצהרת התחייבות
קורס המדרשה הבסיסית מהווה בסיס משמעותי בכניסה לעולם הכלבנות בכלל והמתועדת בפרט ,הן העולמית והן
הישראלית .לאור זאת ישנן ציפיות ברורות מכם ,כתלמידים בקורס זה .אנו רואים בכם כוח החלוץ המשגרר נכונה
את העולם הכלבני ועל כן מפורטים בפניכם הנהלים לאורם יש לפעול.
●התנאים כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחסים לשני המינים.
אני החתום מטה מבקש להירשם לקורס "מבוא לכלבנות  "2022מבין ומסכים כי:
 .1המפגשים בקורס המדרשה הבסיסית לשנת  2022יתקיימו באופן פרונטלי .במידת הצורך הנהלת
המדרשה שומרת לעצמה את הזכות להעביר את הלימודים או חלקם ממפגשים פרונטליים
למקוונים באמצעות הזום (או פלטפורמה דומה) ,בהתאם למגבלות משרד הבריאות ,כולל או
מבלי לכלול הבחינות העיוניות.
 .2התנאים לסיום הקורס וקבלת תעודת בוגר מדרשה כוללים את כל התנאים הבאים:
א .נוכחות  -חובת השתתפות ב 80% -מהשיעורים בכל אחד משני סמסטרים.
במפגשים המקוונים תעשה באמצעות חיבור מקוון ,מצלמה ומיקרופון  -תקינותם במהלך כל המפגשים באחריות
התלמידים בלבד.
ב .מבחנים וציונים  -ציון מעבר הוא ציון של  65לכל הפחות ,בכל אחת מהבחינות בנפרד .היבחנות תוך שמירה על
כללי האתיקה האמורים במבחן (שמירה על השקט ,איסור העתקה וכו').
במקרים מסוימים יידרש אישור ועדה להמשך השתתפות בקורס.
ג .מטלת חובה  -כל תלמיד יציג גזע (לא לבחירה) ,פעם אחת ,במסגרת נושא "היכרות עם גזעים" .הסבר מפורט
יינתן במהלך הקורס.

ד .פעילויות  -חובת השתתפות בפעילויות ובתערוכות :ארבע פעילויות שלפחות אחת מהן תערוכת צורה ,והשאר
פעילויות אחרות במסגרת ההתאחדות הישראלית לכלבנות שאושרו ע"י ועדת חינוך ומדרשה .חובה להגיע
לפעילויות בחולצת המדרשה (יסופקו במהלך הקורס) ומכנס תואם למעמד ולאירוע .כמו כן יש להקפיד על הבנת
התפקיד ,משמעותו ודרישותיו .יש לכבד את השופטים ו/או הגורמים הקשורים באירוע ובעלי התפקידים הנוספים
בה.
 .3כמו כן אני מקבל על עצמי נהלי תלמידאות נאותה:
א .הגעה בזמן לשיעורים.
ב .התנהלות ראויה בשיעורים שאינה מפריעה למרצה ולעמיתי לקורס:
●יש לשמור על מרחב וסביבת למידה אישית נקיה ומסודרת ,הופעה מסודרת,
●יש לשמור על שקט והקשבה למרצה.
●אין לאכול במהלך השיעור ,אלא בזמן ההפסקה.
●חלה חובה על עטיית מסכה בשיעור ,הנושא לא נתון לבחירה אישית תואם לדרישות משרד
הבריאות.
●אין להתווכח עם המרצים ויש לעמוד על כבוד הדדי כלפי צוות המרצים וצוות המדרשה לאורך
כל הקורס.
●אין להגיע עם כלבים לשיעורים.
●אין להשתמש בטלפון נייד בשיעורים.
ג .אין לשכפל /להעתיק /לצלם /להפיץ /לשתף חומרים שחולקו בקורס ,אלא לשימוש אישי בלבד של המשתתפים
לצורך למידה בקורס.
 .4אני מודע ומקבל על עצמי כי:
א .אם אפר את הכללים המפורטים בסעיף  3לעיל במהלך השיעור ,המרצה או נציג הנהלת המדרשה רשאי להורות
לי לעזוב את השיעור וכי עלי לציית .ההכרעה בדבר הפרת הכללים  -בידי המרצה/נציג הנהלת המדרשה בלבד.

ב .אם אפר את הכללים הנ"ל שלוש פעמים ,רשאית הנהלת המדרשה להפסיק את השתתפותי בקורס מבלי להחזיר
לי את דמי ההשתתפות.
ג .מעבר בין שלב א' לשלב ב' וסיום הקורס בהצלחה ,מותנה בעמידה בתנאים שבסעיפים .2-3
מקרים חריגים ייבחנו באופן פרטני ויוכרעו ע"י ועדת המדרשה.

 .5קראתי את הוראות ותנאי ההשתתפות בקורס ואני מקבל אותם עליי ללא סייג.
●באם יידרש ,ועדת חינוך ומדרשה שומרת את הזכות לבצע שינויים במועדי הקורס ,שיבוץ
המרצים ונושאי הלימוד.
●השתתפות בקורס מותנית בחתימת התלמיד ,המהווה אישור והצהרת התחייבותו לדרישות
המפורטות מעלה .אישור הקבלה תהיה על ידי ועדת חינוך ומדרשה  -ההתאחדות הישראלית
לכלבנות.
●ההתאחדות הישראלית לכלבנות שומרת לעצמה את הזכות לתעד בצילום/הסרטה במהלך הקורס,
פעילויות ואירועים הקשורים ,ולעשות שימוש בצילומים אלו בכל פלטפורמה שתבחר באופן ישיר או
באמצעות גורם שלישי לאור מטרות ההתאחדות הישראלית לכלבנות.
מידת חולצה_________ :

שם מלא , __________________ :תאריך , ____________ :חתימה_________________ :
* המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך כל האמור במסמך זה מכוון לנשים וגברים כאחד.

