קרב מגע ישראל KRAV MAGA ISRAEL /
המובא במסמך זה הינו תיאור תמציתי בלבד ואינו מחליף את התקנון וטפסי הרישום המחייבים ,עליהם כל
סטודנט של "קרב מגע ישראל" מחויב לחתום ולפעול לפיהם ,המסמכים זמינים לעיון באתר האינטרנט של
"קרב מגע ישראל".
כללי
המסלולים השונים של "קרב מגע ישראל" (עפ"י נוהל חברת האם  )Shalom College LLC U u.s.aמאפשרים
לימודים באופן פרטני או קבוצה של קורסים פרונטליים ומקוונים במגוון נושאים ,בהתאמה לקורס שאליו נרשם
הסטודנט בו הינו מעוניין להשלים באמצעותנו .עם סיום מוצלח של הקורס תוענק לבוגר/ת תעודת מטעם
"קרב מגע ישראל".
פתיחת הלימודים מותנת בהסדרת תשלום מלא מול מדור שכר לימוד של ,על כל נרשם לחתום על כלל
הטפסים הכוללים רישום כתב שחרור תקנון אישור רפואי אשר הינו מחויב לכל התנאים המפורטים בהם
והפרשנות תהיה זכות "לקרב מגע ישראל" בלבד!.
לפני תחילת ההדרכות/האימונים,
נוהל הודעה על ביטול לימודים והחזרי כספים
נרשם אשר השלים את תהליך הרישום ושעדיין לא התחיל באימוניו אשר מעוניין להפסיק או לדחות אל לימודיו
יודיע על כך במשרדי "קרב מגע ישראל" ,יחתום על טופס בקשה ויחויב בשכר לימוד בהתאם לתנאים
המפורטים בתקנון הלימודים עליו חתם.
לא יתקבלו ביטולים ולא יוחזרו כספים לאחר תחילת אימונים בשום מקרה!
שיטת הלימוד במסלולים מסוימים הינם משולבים פרונטאלי ומקוונן:








תחילת לימוד קורסים לפי סדר קבוע מראש ועפ"י סילבוס שיש לקחת ממדור רישום.
התקדמות לקורס הבא מותנית בקבלת ציון עובר בקורס הנוכחי.
בכל קורס ישנם לימודים עצמאים של החומר הלימודי.
במידת הצורך  -קבלת עזרה מהמחלקה הפדגוגית/מאמן של "קרב מגע ישראל" באמצעות דואל/טלפון/
במפגש במתקן "קרב מגע ישראל" עפ"י תיאום מראש .
לאחר השלמת הקורס ובקיאות בחומר ,יש להיכנס למבחן מקוון (מבחן אמריקאי) על החומר הנלמד
אותו יש לעבור בציון הנדרש בהתאם למסלול אליו נרשם הסטודנט.
לכל מבחן מקוון יתאפשרו  2מועדים בהם חייב הסטודנט לעבור בציון הנדרש ,כל  2מועדים נוספים
יחויבו בתשלום בהתאם לתקנון "קרב מגע ישראל" ()₪ 300
ציון עובר במבחן המקוון מאפשר מעבר ללימוד הקורס המקוון הבא

מבחן מסכם – השלמת לימודים וקבלת תעודת גמר
 בסיום מוצלח של המבחנים בכל הקורסים הפרונטליים והמקוונים ,על הסטודנט לתאם מבחן סופי מול
משרדי "קרב מגע ישראל".
 לכל מבחן סופי מסכם יתאפשרו  2מועדים בהם חייב הסטודנט לעבור בציון הנדרש (בהתאם למסלול),
כל  2מועדים נוספים יחויבו בתשלום בהתאם לתקנון "קרב מגע ישראל" ()₪ 300
 הציון הסופי המשוקלל מורכב מ 80%-ציוני המבחנים הפרונטליים ו 20%-ציון המבחן המקוונן.
זכאות וקבלת תעודת גמר
סטודנט אשר השלים לימודיו ,עמד בכל חובותיו ועבר בהצלחה את כל המבחנים יהיה זכאי לקבלת תעודת גמר
בהתאם למסלול אותו השלים .התעודה תינתן במשרדי "קרב מגע ישראל" לאחר חתימה על טפסים בהתאם
לנהלי "קרב מגע ישראל".
בחינות וציונים (עלויות בחינה חוזרת)
א .ציון עובר בבחינה עיונית בקורסים במסגרת לימודי המשך לרמה גבוה יותר הינו  .+70כמו כן על
הסטודנט לבדוק עם מוסד את תנאי הקבלה עבורו לרמה גבוה יותר ,חובה על כל סטודנט להשתתף
בבחינות במועד א' .במידה ונכשל במועד א' יהיה זכאי להשתתף במועד ב' .כל מועד נוסף כרוך בתשלום
בכפוף לתקנות.
ב .במקרים חריגים מוכחים כגון :מחלה ,מילואים ,אירוע משמח או אבל משפחתי ,אשר בעיתיים לא יוכל
הסטודנט להשתתף בבחינה (מועד א' ו/או ב') ,יהיה רשאי להיבחן במועד מיוחד ללא תשלום נוסף.
ג .בחינה  3ו  4חוזרת בעלות של  ,₪ 300בחינה נוספת  25% - 5עלות קורס  .₪במידה ונכשל הקפאת
לימודים ל  6חודשים ושוב תשלום עבור קורס חוזר  25%עלות קורס  .₪והגשת עבודה עפ"י הנחיות
מנהל הפדגוגי/המאמן.
ד .חובה על כל סטודנט שעשה לימודיו להגיע למבחן מסכם במשרד /במתקני החברה "קרב מגע ישראל" או
כל מקום אשר יידרש לכך .ובתיאום מראש !
טוהר הבחינות
"קרב מגע ישראל" רואה בנושא טוהר הבחינות נדבך יסודי וחשוב עליו מושתתים הלימודים ובו מותנת קבלת
תעודה וגיליון ציונים מטעמו .קיום טוהר הבחינות וניהולן התקין הן משימות חינוכיות ,ערכיות ומוסריות,
שהמערכת כולה נקראת להיערך להצלחתן המלאה.
במרכזן של הבחינות הפרונטליות והמתוקשבות מצויים הסטודנטים הנבחנים והמתבקשים להציג את מלוא
יכולתם והישגיהם הלימודיים במקצועות אשר בהם נבחנו מחוץ ל"קרב מגע ישראל"(זכיינים) ,זאת תוך מיצוי
יכולתם האישית בבחינה פיזית ופרונטאלית המיועדת לבדוק את אמינות הישגיהם והוכחת ההישגים אליהם
הגיעו באופן ללא פיקוח ישיר של ההנהלה ,בכדי לאפשר לנבחנים תנאי בחינה הוגנים ואחידים .
אחריות הנבחן
א .חובתו לשמור על כל התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר הבחינות.
ב .חובתו לשמור על טוהר הבחינות ,ואחריות זו היא אישית ומוחלטת ,ואינה תלויה או מותנית בהתחייבויות
הנבחן לבדו יישא באחריות אם יפר את תקנון הבחינות ולא ישמור על טוהר הבחינות.
ג .חובתו לעמוד בכלל תנאי הבחינה ענות על שאלות הבחינה מבלי להיעזר באחרים או לעזור לאחרים ובלי
להשתמש או להיעזר בחומר שלא הותר בשימוש לגבי אותה בחינה.

אחריות "קרב מגע ישראל" לשמירה על טוהר הבחינות תתבטא
א .בקיום הסברה בקרב הסטודנטים והמורים על נוהלי הבחינה ועל חובת השמירה על טוהר הבחינה.
ב .בהפצת תוכן התקנון לשמירה על טוהר הבחינות בקרב הסטודנטים.
ג .בעריכת בחינות על-פי כללי טוהר הבחינות ובאכיפתם של הכללים.
ד .במתן ההנחיות למשגיחים לפני הבחינה ובבקרה על הנעשה בשעת הבחינה.
התנהגות הנבחן
א .הנבחן נדרש למלא בקפדנות ובדייקנות אחר כל ההוראות הדיגיטליות על גבי המסך ,כמו כן עליו
למלא אחר ההוראות שתינתנה לו בכתב או בעל פה לפני או בעת הבחינה ,על ידי המשגיחים .אי קיום
ההוראות עשוי להביא לפסילת מבחנו.
ב .על הנבחן לעבוד עבודה עצמית בלבד .אסור לו לעזור לנבחן אחר או לאחרים או להיעזר בנבחן אחר
או באחרים בכל צורה שהיא ,כגון שיחה והעברה או קבלה של פתקים והחזקה בספרים ,ברשימות
ובאמצעי עזר נוספים ,פרט לאלה המותרים לשימוש בשאלון המסוים שהוא נבחן בו או שקיבל עליהם
הודעה לפני הבחינה.
ג .אסור לנבחן להכניס לחדר הבחינה כל חומר (ציוד  ,ויטמינים  ,תרופות ,כתוב ,מוקלט וכו') או כל
מכשיר (רדיו ,ווקמן ,מחשבון ,פלאפון ,טלפון אלחוטי וכו') שלא הוגדר במפורש בהוראות כ"חומר עזר
המותר בשימוש" .רצוי שחומר מעין זה לא יובא כלל ביום הבחינה .אם בכל-זאת הובא חומר כזה על
ידי הנבחן ,הוא יונח מאחורי שולחן המשגיח עד לסיום הבחינה .הימצאותו של חומר כזה ברשות
הנבחן בזמן המבחן תגרור את פסילת מבחנו.
ד .נבחן לא יורשה לעזוב את חדר הבחינה ,גם אם סיים את בחינתו או החליט להפסיקה ,בטרם תעבור
מחצית השעה מרגע התחלת הבחינה .יציאת הנבחן מחדר הבחינה ,למרות אזהרת המשגיח ,תגרור
את פסילת המבחן ,וועדת טוהר הבחינות תשקול צעדים משמעתיים נוספים נגדו.
נוהל צעדים משמעתיים
א .משרד "קרב מגע ישראל" ינקוט את אחד או יותר מהצעדים המשמעתיים הבאים נגד נבחן שנמצא
אשם בהפרת טוהר הבחינות או בהפרה של אחת או יותר של הוראות נוהל הבחינות:
ב .פסילת הבחינה והשעיית הזכאות לתעודה וגיליון ציונים עד להיבחנות חוזרת באותו מקצוע (לא תינתן
האפשרות לבטל מקצוע זה מהרכב הבחינות המזכה ,אף אם המקצוע שנפסל הוא מקצוע בחירה
עודף ,מעבר להרכב הנדרש לצורך הזכאות לתעודת ולגיליון הציונים).
ג .השעיית האפשרות לבחינה חוזרת למספר קצוב של מועדים ,עד שנה.
ד .השעיית הנבחן מהיבחנות בכל המקצועות שנותרו לו לפרק זמן של עד שנה.
ה .ביטול כל הבחינות שבהן הספיק הנבחן להיבחן או חלקן.
ו .השעיה או הדחת הסטודנט לאלתר מלימודיו במסגרת "קרב מגע ישראל" על כול המשתמע מכך.
 יצוין כי כול סטודנט שנרשם חלים עליו כל נהלי טוהר הבחינות וכלל נהלי המוסד ובכפוף לחתימה על
טופס רישום ,תקנון וכתב שחרור בו הבין את נוהל טוהר הבחינות

כתב שחרור לכלל מסלול הקורס וביחס לאימונים בהם אשתתף או שאשתתף בעתיד אני נותן הסכמתי
ומאשר ל "קרב מגע ישראל " כי אני נוטל על עצמי את כל הסיכונים של פציעה או נזק שעשויים להיגרם
לי או לרכושי במהלך הפעילות המתוארת לעיל ואני מקבל על עצמי בשמי ובשם יורשיי והבאים שבשום
מקרה לא תוגש תלונה או תביעה נגד " קרב מגע ישראל " או שלום דרור ,או נגד מי מבין המשרה שלה,
שולחיה ומדריכיה בגין נזקים או בתביעה לפיצויים בשל פגיעה או נזק שייגרמו לי או לרכושי כתוצאה
ישירה או עקיפה מהשתתפותי או נוכחותי במהלך האימונים(השתתפותי בקורס) ,ואני גם מסכים בשמי
ובשם יורשי ובשם מבצעי צוואתי או מנהלי עזבוני לפטור מכל אחריות את " קרב מגע ישראל " או שלום
דרור ,או את נושאי המשרה שלה את שולחיה ואת עובדיה ,ואת מדריכיה ואת כולם  ,ומתחייב לשפות
את " קרב מגע ישראל " או שלום דרור ,או את כל אחד מהאמורים לעיל בשל תביעה שתוגש נגדם.
אני מאשר ומקבל את כל הסיכונים הטבעיים הכרוכים באימון אומניות לחימה שאני מתעד לבצע " קרב
מגע ישראל " ביחד עם שלום דרור ,או את נושאי המשרה שלה את שולחיה ,ואת כולם.
אני מאשר ומסכים להשתתף בפעילות הקורס אומניות לחימה הכוללות כושר גופני ,תרגילים שונים
הכוללים קרבות ועוד בדיקות הכרוכות בהשתתפותי בקורס.
הנני מצהיר/ה כי קראתי והבנתי האמור בכתב ויתור זה ,כמו כן ידוע לי כי מרגע שחתמתי על כתב ויתור זה לא
אוכל לחזור בי.
מציינים :כי ההחלטה לביטול הלימודים במסגרת "קרב מגע ישראל" הינה החלטת הסטודנט בלבד וסיכום
עליו חתם הינו מרצונו החופשי  -כל אחריות לכך חלה עליו בלבד!
מציינים:








המידע המוצג כאן אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך .נכונות המידע
עלולה להשתנות מעת לעת.כל המסתמך על המידע המוצג עושה זאת על אחריותו בלבד!
מציינים :חובת הסטודנט לבדיקת כלל נושא הרישום  ,וכל אחריות לכך חלה עליו בלבד!
כי כלל קורסי הלחימה הינם תחת קרב מגע ישראל בלבד! ואינם תחת מנהל הספורט או כיו"ב!
כי מאשר לצלמו במסגרת האימונים כולל שימוש בתמונה/סרטונים וכיו"ב לצורך שיווק במדיה ולא תהיה
לא שום תביעה כנגד או דרישה או טענה כול שהיא כנגד קרב מגע ישראל מנהלי או עובדיה !
כלל החומר הנלמד הינו בבעלות "קרב מגע ישראל " בלבד ואין רשות להשתמש בו לצורכי הדרכה או עשיית רווח.
כי החומר הנלמד מהווה כלי לשימוש אישי לצורכי הגברת הביטחון והגנה עצמית.
למעוניינים לקבלת רישיון או זכיינות יש לעמוד בתנאים נוספים וזאת מול הנהלת "קרב מגע ישראל".

הכתוב מופנה לנשים וגברים כאחד

_________________
חתימת סטודנט

______________________
חותמת "קרב מגע ישראל"

