
 המתקדמת בסימן גידול   הצהרת התחייבות לתלמיד במדרשה 

 מבין כי:  לשנת  2022 " מדרשה מתקדמת בסימן גידול"  -אני החתום מטה הרשום לקורס  

 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 

ת באולם בהתאחדות  יתקיימו פרונטאלי 2202לשנת  מדרשה מתקדמת בסימן גידול המפגשים בקורס  .1
 באור יהודה .  לכלבנות 

 התנאים האלה:   כלהתנאים האקדמיים לסיום הקורס וקבלת תעודת בוגר מדרשה כוללים את 

 .  בקורסמהשיעורים  %80-חובת השתתפות ב  ( א 

   לכל הפחות.   70בציון   וםבחינת הסי מעבר  ( ב 

 

2.  
 כמו כן אני מקבל על עצמי את כללי ההתנהגות האלה:  

 

 .  בזמןהגעה לשיעורים   א( 

 נאותה הכוללת בין השאר התנהלות ראויה שאינה מפריעה לעמיתי לקורס.   תלמידאות  ב(  

 איסור וויכוח עם מרצים ועמידה על כיבודם לאורך כל הקורס.    ג(  

 

 אני מודע ומקבל על עצמי כי:    .3

לעיל במהלך שיעור, המרצה או נציג הנהלת   2אם אפר את הכללים המפורטים בסעיף   ( א
 המדרשה רשאי להורות לי לעזוב את השיעור וכי עלי לציית.  

רשאית הנהלת המדרשה להפסיק את השתתפותי   אם אפר את הכללים הנ"ל שלוש פעמים  ( ב
 בקורס מבלי להחזיר לי את דמי ההשתתפות.  

4 . 

 ועדת חינוך ומדרשה שומרת הזכות לשינוי במרצים, נושאי הלימוד והמועדים.   •

 ההשתתפות מותנית בחתימה /אישור  הצהרת  התחייבות   זו לתלמיד המדרשה  ואישור •

 קבלה  על ידי ועדת  חינוך ומדרשה – ההתאחדות הישראלית לכלבנות 

 המפגשים בקורס  המדרשה המתקדמת  לשנת  2022 יתקיימו 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 הב חינה העיונית 

 

  

  



ההתאחדות הישראלית לכלבנות שומרת לעצמה את הזכות לתעד בצילום/הסרטה במהלך הקורס,       ●

שתבחר באופן ישיר או  פעילויות ואירועים הקשורים, ולעשות שימוש בצילומים אלו בכל פלטפורמה 

 באמצעות גורם שלישי לאור מטרות ההתאחדות הישראלית לכלבנות.  

באם יידרש, ועדת חינוך ומדרשה שומרת את הזכות לבצע שינויים במועדי הקורס, שיבוץ       ●

 המרצים ונושאי הלימוד. 

 קראתי את הוראות ותנאי ההשתתפות בקורס ואני מקבל אותם עליי ללא סייג.   

 שם מלא: __________________ , תאריך: ____________ , חתימה: _________________ 

 ות בלבד, אך כל האמור במסמך זה מכוון לנשים וגברים כאחד.  * המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוח

 

 


