
 
 

 
 יה"ת השתלמויות וקורסים מקצועיים

 תקנון לימודים
 

 אני הח"מ_______________________ בעל ת.ז.________________

(להלן: ( (ע"ר בישראל באמנויות לטיפול האגודה יה"ת של המקצועי לקורס מועמדותי את               מגיש

: קורס מספר ________________________________ בנושא:       "יה"ת")

________________ 

 

 ידוע לי כי-

עם יחד ויתפרסמו יה"ת של המייעצת האקדמית הוועדה על-ידי ייקבעו לקורס ייחודיים קבלה               תנאי

 פירוט הקורס.

  במועד הרישום לקורס יש להעביר את המסמכים הבאים:

  טופס רישום מלא1.

 תקנון זה חתום על ידי משתתף הקורס2.

 כלל החומרים המבוקשים כתנאי להשתתפות בקורס3.

 קורות חיים (פרטים אישיים, השכלה , נסיון מקצועי)4.

צילום5. או מוכר ממוסד שני לתואר לימודים סיום תעודת צילום או ביה"ת חברות תעודת                צילום

 לימודי תעודה עד ספטמבר 2018

 צילום תעודת זהות + ספח פרטים אישיים6.

 תמונת פספורט7.

 אישור סופי לקורס  ימסר לאחר תשלום דמי הרישום והגשת החומרים  וישלח בדואר אלקטרוני.

בהתאם לקורס מועמדים קבלת בדבר והמקצועי הבלעדי הדעת שיקול ליה"ת כי ספק, להסר               מובהר

 לתנאי הקבלה כפי שייקבעו על ידה, וכי לא קיימת לה כל התחייבות כלפי המועמד.

 

  לתשומת לב המועמד העובד במשרד החינוך בלבד:



 
 

לאישור הבקשה את אישי. לימודים מסלול על החינוך ממשרד אישור לקבל לקורס הנרשם               באחריות

על האחראית למפקחת להפנות יש הבקשה טופס את הקורס. תחילת לפני יום 45 לשלוח                יש

  הפיתוח המקצועי במחוז בו עובד המועמד על מנת להסדיר את האישור.

 

 חובות וזכויות משתלם

 חובת נוכחות1.

20% מ- היעדרות תתאפשר זאת, עם והמעשיים. העיוניים השיעורים בכל נוכח להיות משתלם               על

לא אשר משתלם ספק, הסר למען עליון. בכוח שמקורן סיבות עקב לימוד נושא בכל                מהשיעורים

הקורס, באותו הסיום לבחינת לגשת יורשה לא לימוד, נושא בכל 80% של נוכחות בחובת                יעמוד

 ויהיה מנוע מלטעון טענה כנגד יה"ת בעניין זה.

 לצורך סעיף זה- אירוע שהוא בלתי נמנע, בלתי צפוי מחוץ לשליטת המשתלם ייחשב ככוח עליון.

 זכאות לתעודה2.

על עובר ציון וקיבל הקורס דרישות בכל שעמד לאחר רק הקורס סיום לתעודת זכאי יהיה                 משתלם

 עבודת הסיכום.

 כמו כן, הענקת התעודה מותנית בהסדרת שכר הלימוד בקורס.

השתלמות. גמול לקבל מנת על הסיום תעודת את החינוך למשרד להעביר בקורס הלומד               באחריות

 יה"ת לא תהיה אחראית על תהליך עדכון גמולים במשרד החינוך.

 נוהל כתיבת עבודה3.

 על כל משתלם הלומד בקורס לכתוב עבודה המסכמת את החומר הנלמד במהלך הקורס.

ציון לקבלת עד כתיבתה על לחזור יידרש העבודה בכתיבת בהצלחה יעמוד לא אשר               משתלם

 עובר לפחות.

 הציון על עבודת סיכום יינתן עד חודש ימים מתום הקורס.

  מובהר כי המשתלם לא יהיה זכאי לקבל ציון על עבודת סיכום, בטרם סיים תשלומי שכר לימוד.

 היעדרויות4.

 יש ליידע מראש את מרכזת הקורס בגין היעדרות צפויה מהלימודים או בגין איחור.

ממטלות משחרר אינו רפואי אישור רפואי. אישור להמציא יש אשפוז, או מחלה בגין היעדרות                בכל

 הקורס.

 השלמת חומר לימודים בגין החסרת שיעור הינה באחריותו הבלעדית של המשתלם.



 
 

לוודא מנת על וזאת עצמאי, באופן זאת יעשה הנלמד החומר של נוסף לתרגול הזקוק                משתלם

 עמידתו ברמת הקורס.

 הקפאת לימודים5.

 לא ניתן לבצע הקפאת לימודים.

 דמי רישום ושכר הלימוד6.

 דמי רישום לקורס הינם בסך 150 ₪ (ללא החזר)

 ביטול השתתפות7.

ולקבל כן לעשות יכול הרשמתו, ומבטל עבורו, ושילם הרשמתו לאחר לקורס סופית שהתקבל               מועמד

 את מלוא כספו חזרה עד שבוע מיום הרישום. אין החזר תשלום לאחר שבוע.

לא ההרשמה ודמי הרשמתו תבוטל הופיע, ולא וכו' מקדימים ראיונות קבלה/ לוועדת שהוזמן               מועמד

  יוחזרו לו.

 

 מועמד שניגש לוועדת קבלה ולא התקבל, יקבל על כך הודעה בכתב.

 על משתלם להסדיר את שכר הלימוד כפי המפורט בתנאי הקורס ולא יאוחר ממועד פתיחת הקורס.

עד בשיעורים להשתתף יוכל לא הקורס פתיחת מועד עד הלימוד שכר מלוא את הסדיר שלא                 משתלם

מספר בהם בקורסים מקום לשמור מתחייבת אינה יה"ת התשלום; של מלאה             להסדרה

  המשתתפים מוגבל למשתלם אשר לא הסדיר את שכר הלימוד כמפורט בסעיף זה.

מכל בקורס השתתפות ביטול של במקרה כספי החזר לקבל יהיה ניתן לא הקורס, תחילת                לאחר

משכר יחסי חלק למשתלם להשיב יה"ת תשקול מיוחדות בנסיבות האמור, אף על שהיא.               סיבה

של מקומו את למלא האפשרות היתר (ובין ומקרה מקרה כל נסיבות פי על וזאת ששילם,                 הלימוד

  המשתלם בקורס) ועל פי שיקול דעתה של יה"ת בלבד.

  פתיחת קורס8.

או לקורס שנקבע כפי מינימאלי, משתלמים במספר מותנית תכנית או קורס בכל הלימודים               פתיחת

עת בכל להודיע, יה"ת רשאית לקורס, או לתכנית משתלמים די נרשמו לא בהם במקרים                לתכנית.

 ועל פי שיקול דעתה, על דחיית מועד פתיחת הלימודים או על ביטולם.

לימודים, תוכנית או קורס בכל המרצים שיבוץ גם כמו הקורסים, של הלימודים ותכניות הזמנים                לוחות

 יהיו לפי שיקול דעתה של יה"ת.

 כללי9.



 
 

דבר כל לקבוע הבלעדי, דעתה שיקול לפי והמוחלטת, הסופית הזכות את לעצמה שומרת               יה"ת

 הקשור לנוהלי הלימודים במסגרת תקנון זה.

שהיא, סיבה מכל לעת, מעת בקורסים הלימוד שכר גובה את לשנות הזכות את לעצמה שומרת                 יה"ת

קורסים לגבי יחול כאמור שינוי כל ספק להסרת הבלעדי. דעתה לשיקול בהתאם עת,               בכל

  שהרישום להם טרם החל בלבד.

אבדן, נוחות, אי נפשי, או פיסי אבדן, הפסד, גוף), נזק (לרבות נזק לכל אחריות בכל תישא לא                   יה"ת

עקיפות או ישירות תוצאות, בכל ו/או מהמשתלמים למי שיגרמו וסוג מין מכל הוצאה נפש,                עגמת

כל על מוותר והמשתלם בקורס הלימודים בשל שלישי, צד לכל ו/או לרכושו למשתלם,               שייגרמו

 טענה, תביעה או דרישה כלפי יה"ת בקשר לכך.

ובהשתתפותו עליו, ומוסכמים לו ידועים וכלליו במלואו זה תקנון והבין שקרא בזאת, מאשר               המועמד

אלו וכי זה, תקנון הוראות אחר ימלא כי ומתחייב מאשר הינו יה"ת ידי על המועבר                 בקורס

הקשורה, תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מטעמה מי וכל יה"ת את פוטר והוא אותו                 מחייבות

 במישרין או בעקיפין, ללימודים בקורס יה"ת.

 

 הצהרת המועמד הנרשם לקורס:

ההסדרים, ההסברים, לכל מסכים ואני הבנתי בעיון, קראתי כי בזאת מצהיר             הריני

 הנהלים ושאר ההוראות לעיל:

 טלפון: שם מלא:

  דואר אלקטרוני:

 חתימה: תאריך:

 


