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__________________________________

מ"ז _________________________

מ ________________________________________________________________
להלן התלמיד
 .1מטרת הקורס
א .הקורס מקנה לתלמיד הכשרה בסיסית בשיטת האינטגרציה התנועתית ,ומסמיך אותו להורות את השיטה לקבוצות )(ATM
וליחידים ).(FI
 .2מבנה הקורס
א .היקף הקורס הוא  200ימי לימוד בני  6שעות ,סה"כ  1200שעות לימוד.
ב .במהלך הקורס יקבל התלמיד  10שיעורי אינטגרציה פונקציונלית ) (FIאישיים.
 .3חובות התלמיד
א .התלמיד חייב להיות נוכח ב 180-ימי לימוד לכל הפחות על מנת להיות זכאי לתעודת הסמכה בסיום הקורס.
ב .התלמיד מתחייב לבצע באופן משביע רצון את כל המטלות הלימודיות ,האישיות והקבוצתיות אשר יוטלו על התלמידים במהלך
הקורס.
ג .התלמיד מתחייב להתנהג באופן אתי כלפי התלמידים האחרים בקורס וכלפי צוות ההוראה של הקורס.
 .4אי מתן הסמכה ,הרחקה מהקורס או עזיבה הקורס ביוזמת התלמיד
א .למורה שמורה הזכות להודיע לתלמיד שלא יוכל לקבל תעודת הסמכה בסיום הקורס מפאת אי-התאמתו למקצוע .המורה ינצל
זכותו זו לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לא יאוחר מתום  70ימי לימוד בקורס.
ב .למורה שמורה הזכות להרחיק מהקורס תלמיד אשר מפריע למהלך התקין של הלימודים; ו/או פוגע בחבריו התלמידים ו/או
בצוות הקורס ו/או באתיקה המקצועית .המורה ינצל זכותו זו לאחר שיחת שימוע שיערוך עם התלמיד ומתן תקופת ניסיון
של חודש ימים .במקרים חמורים במיוחד יוכל המורה לנצל זכותו זו לאחר שיחת שימוע שיערוך עם התלמיד ובאופן מידי
ללא מתן תקופת ניסיון.
ג .לתלמיד שמורה הזכות לעזוב את הקורס לפי שיקול דעתו בכל עת שיחפוץ.
ד .עזב תלמיד את הקורס ביוזמתו או עקב הרחקה ,יחול עליו הנאמר בסעיפים 7ב' ו7-ג' להלן.
 .5הסמכה
א .בסיום הקורס ,תיבדק ותוערך יכולתו של התלמיד ללמד שיעורים קבוצתיים ) (ATMושיעורים אישיים ) ,(FIועל פי מידת
הצלחתו יקבל התלמיד תעודת הסמכה ללמד שיעורים קבוצתיים ושיעורים אישיים "באינטגרציה תנועתית לפי שיטת ד"ר
משה פלדנקרייז".
ב .תלמיד אשר לא יעמוד בסטנדרטים הנדרשים על מנת לקבל תעודת הסמכה מקצועית יהא רשאי לגשת לבדיקה והערכה
מחודשת )מועד ב'(.
ג .ככל שיחולו חוקי מדינת ישראל על עיסוק במקצוע הנלמד ,יהא על התלמיד לעמוד בכל התנאים והדרישות החוקיים החלים
על העוסקים במקצוע זה לפני קבלת תעודת ההסמכה.
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 .6הקלטה ,צילום ותיעוד
א .בכוונת המורה להקליט את מהלך הקורס באודיו ו/או בווידאו ,הכול לפי העניין.
ב .תלמיד יהא רשאי לרכוש עותק של תיעוד זה של הקורס ,כולו או מקצתו ,תמורת עלות הכנת העותק האישי עבורו.
ג .במידה ולא תצא לפועל כוונתו זו של המורה לגבי הקורס ,כולו או חלקו ,יהיה התלמיד רשאי להקליט בעצמו ,באודיו ו/או
בווידאו ו/או בתמונות את מהלך השיעורים שאינם מתועדים ע"י המורה.
ד .בכל מקרה ,תלמיד לא יקליט ולא יצלם ,לא באודיו ולא בווידאו ולא בתמונות ,את חבריו התלמידים ללא ידיעתם ו/או ללא
הסכמתם.
ה .כל תיעוד באודיו ו/או וידאו ו/או תמונות של מהלך הקורס ,בין אם נערך ע"י התלמיד ובין אם ע"י המורה ,בין אם נמסר
בחינם או תמורת תשלום ,יהא התלמיד רשאי לעשות בו שימוש לצרכיו האישיים בלבד .התלמיד מתחייב לא לעשות שימוש
מסחרי בחומרים אלה ,לא לפרסמם ברבים ,ולא להעבירם לצד שלישי כלשהו אלא לאחר קבלת הסכמה בכתב מאת המורה.
 .7שכר הלימוד
א .תמורת השתתפותו בקורס ,ותמורת קבלת כל החומר הלימודי המחייב המחולק לתלמידים ,בנייר ו/או באופן אלקטרוני ישלם
התלמיד למורה את הסכום של ) ₪ 45,000ארבעים וארבעה אלף שקלים חדשים() ,להלן שכר הלימוד( לפי הפירוט הבא:
 ₪ 1,000 (1דמי הרשמה במעמד חתימת הסכם זה.
 ₪ 44,000 (2במהלך הקורס ,ב 40-תשלומים חודשיים שווים בני  ₪ 1,100כל אחד.
 (3לשם הבטחת תשלום שכר הלימוד ,ימסור התלמיד למורה  40המחאות חודשיות )ע"ס  ₪ 1,100כל אחת( בארבע
פעימות:
א(  10המחאות במעמד חתימת הסכם זה.
ב(  10המחאות לא יאוחר מחלוף  50ימי לימוד בקורס.
ג(  10המחאות לא יאוחר מחלוף  100ימי לימוד בקורס.
ד(  10המחאות לא יאוחר מחלוף  150ימי לימוד בקורס.
 (4הוסכם כי מסירת ההמחאות לא תיחשב לסילוק שכר הלימוד ,ורק התשלום המלא של כל המחאה במועדה יהיה הוכחה
לתשלום שכר הלימוד לפי הסכם זה.
ב .עזב תלמיד את הקורס מכל סיבה שהיא )ביוזמתו או עקב הרחקה( ,יחויב במלוא דמי ההרשמה ) ,(₪ 1,000ובתשלום יחסי
למספר ימי הלימוד שחלפו בקורס עד למועד עזיבתו ) ₪ 220לכל יום לימוד( .במידה והתלמיד כבר שילם בפועל סכום
הגבוה מהחיוב לפי סעיף זה ,יחזיר לו המורה את ההפרש בתוך  14ימים מיום עזיבת התלמיד את הקורס.
ג .עזב תלמיד את הקורס מכל סיבה שהיא ,יהא הוא רשאי להחזיק בכל חומר הלימודי שחולק עד ליום עזיבתו ,אך לא יהא הוא
זכאי לקבל חומר לימודי נוסף אשר יחולק לתלמידים לאחר מכן.
ד .כל הנאמר בסעיף זה איננו נוגע לתיעוד הקורס הנזכר בסעיף  6לעיל ,ו/או לכל חומר נוסף )כגון ספרים ,מאמרים ,ציוד
מקצועי וכד'( שיוצע לתלמידים לרכוש לפי בחירתם.

ולראיה באנו על החתום ב _______________________ ביום _________________________
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