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  !למורה הדרך, שלום רב
 

השתלמויות מטעם וההשתתפות במצ"ב נהלי ההרשמה   2021יוני -2020דשים יולי ובמסגרת השתלמות החובה לח
 מוזיאון חצר הישוב הישן לחידוש הרישיון.

 
 .של המוזיאוןתר האינטרנט טופס מקוון באבאמצעות תתבצע ההרשמה להשתלמויות  .1
 נרשמים.שתלמות מותנה במינימום הקיום  .2
 .02-6276319 בטלפון (15:00 - 9:00ה' בין השעות -)בימים א'המוזיאון  ניתן לפנות למשרדבכל בעיה  .3
הצטרפות להשתלמות תתאפשר רק לאחר הרשמה מראש ולאחר קבלת אישור להשתתפות בהשתלמות מטעם  .4

 מוזיאון חצר הישוב הישן.

 באמצעות כרטיס אשראי עבור ההשתלמות אישור ההשתתפות כרוך בתשלום . 

  בטופס המקוון. שנרשמום יבוצע טלפונית אל מול נציג המוזיאון שיצור עמכם קשר ע"פ הפרטיהתשלום 

 השתתפות בהשתלמות מתחילתה ועד סופה. -תנאי הכרחי להכרה בהשתלמות לצורך חידוש הרישיון  .5
 !המאחר ו/או העוזב השתלמות לפני סיומה, לא ייחשב כמי שמילא את חובת ההשתלמות

  

 פעמים על נוכחות ולמלא משוב. 3במהלך ההשתלמות תתבקשו לחתום 

 תהמאשר תחוזר תכתובתעם קבלת  – דוא"להודעת ביטול חייבת להתבצע מול משרד המוזיאון )טלפונית או ב .6
, אחרת ישולם תשלום מלא עבור ההשתלמות גם ללא יום לפני ההשתלמות 14את ביטול ההשתתפות( עד 

 .)הביטולימי שישי ושבת המשרד סגור, לכן ימים אלה אינם נכללים בנוהל הודעת )השתתפות בה 
אין צורך להתקשר ולוודא קיום השתלמות. במידה ויהיה שינוי, אנו נתקשר ונודיע על כך לכל אחד  לידיעתך:  .7

מספרי מהמשתתפים, וזאת בתנאי שמורה/ת הדרך דאג/ה לעדכן במערכת ההשתלמויות את פרטי ההתקשרות )
 (.טלפון וכתובת דוא"ל

לנצל את הזמן העומד לרשותנו ביום מנים ועל מנת משום החשיבות שאנו מייחסים לעמידה בלוח הז .8
 לא נוכל להמתין למאחרים. הסיור ייצא בזמן!ההשתלמות, 

 ההגעה בזמן לנקודת המפגש הינה על אחריות מורה/ת הדרך בלבד. .9
 .ללא החזר כספילוותר על ההשתלמות  צוייאל יםהמאחר .11
 איסוף נוספות. האיסוף הינו בתחנות המצוינות בלבד. אין לפנות ולבקש תחנות .11
 במהלך ההשתלמות לא נתיר שימוש במכשירים סלולאריים, אלא בהפסקות בלבד. .12
  .בכובע, בנעלי הליכה נוחות ובקרם הגנה מפני השמש ,במזון לכל היוםלכל סיור יש להצטייד במי שתיה ו .13
 .ההשתלמויות מיועדות אך ורק למורי דרך .14

 ם.אין להביא אורחים, תינוקות וילדי .א
 .כלבים ובעלי חיים אחרים אין להביא .ב
 אין להשתתף בסיור ברכב פרטי או באופניים.  .ג
 .ההשתלמות היא כקבוצה אחידה, מתחילתה ועד סופה .ד

הבריאותי ומתוך הכרת תחום הטיולים והכרת תנאי השטח,  םעל מצב םאחראי המשתתפים בהשתלמויות .15
 .להשתבץ ולהשתלמות אליה בחר םולכשירות םליכולת יםלהיות מודע הםעלי

 

 שימו לב:
 יתכנו שינויים בתוכנית יום השתלמות, שינויים הנובעים מאילוצים שונים שאינם תלויים בנו. 

  המפגש שנקבע להשתלמות. מומלץ להקדים ברבע שעה למקום 

  השתלמות. האין אפשרות להתקשר לבירורים ביום 

  .כל איחור או כל בעיה הינם באחריותו הבלעדית של מורה הדרך 

  .המאחר ייאלץ לוותר על ההשתלמות ולשלם עבורה 

 לא נעתר לבקשה להמתין למאחרים ואין אפשרות להצטרף להשתלמות במהלך היום, גם לא ברכב פרטי. 
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