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 בפ"תש – תקנון בית הספר לפסיכותרפיה

   
 

 סטודנט/ית  יקר/ה
 במכון אדלר.בבית הספר לפסיכותרפיה שלך הראשונה  הלימודיםאנו מברכים אותך לרגל תחילת שנת 

 .מעניינת ומהנה, מלמדתאנו תקווה שהשנה תהיה 
 

  ביה"ס.הקשורים ללימודיך בכרות עם ההתנהלות במכון, ריכזנו עבורך נהלים והנחיות ילמען הסדר הטוב וה
 .למשרד חתוםנך מוזמנ/ת לקרוא בעיון את המסמך, ולהחזיר עותק ה 

 
 נמצאת לשירותכם. ביה"סרכזת   – נת גבאיע 
   072-2447579פקס:   072-2510802טלפון:  

 anat@m-adler.com 
 
 

 נוכחות
ייחשבו )מעל רבע שעה( ה מוקדמת . איחור או יציאקורסכל ל מפגשי כלמ 80%עליך להיות נוכח/ת בלפחות 
ע מופי )הנוהל  ללא תשלום נוסף  תחייב חזרה על הקורסמכלל מפגשי הקורס,    20%- כחיסור. היעדרות של יותר מ

 .(ביה"ס באתר
 
 

 מודיםיהשלמת ל
מבוא לפסיכולוגיה, תיאוריות אישיות,  :במידה ואין בסילבוס של לימודיך הקודמים את הקורסים הבאים

ולהעביר אישור ממוסד הלימודים  עד אמצע שנה ב'עליך להשלים אותם  ,לוגיה התפתחותית ופסיכופתולוגיהפסיכו
 .לא תתאפשר התחלת פרקטיקום לפני השלמת לימודים אלועל השלמתם. 

 
 

 טיפול
 אין להתחיל טיפול לפני הסבר של מנהלת ביה"ס לקראת סיום הסמס' הראשון של שנת הלימודים הראשונה.

 מפגשים.  16נטים יתנסו בטיפול אדלריאני של לפחות סטוד
  .הפרקטיקוםאת על מנת להתחיל  ת/שעות טיפול חתום על ידי המטפל 16יש להגיש אישור סיום 

 . המופיעה באתר ל פי הרשימהע –את המטפל/ת יש לבחור מתוך מטפלי הקליניקה במכון בלבד 
 ישירות מול המטפל/ת.נעשה  התשלום עבור הטיפול

 
 
 

 הגשת תרגילים ועבודות

  .לבדיקת המנחה למשרד במכון עותק מודפס יש להגיש את העבודות בשני עותקים: האחד,
 פר סבא כ 2235, ת.ד  14רחוב  התע"ש  –באפשרותכם לשלוח בדואר רשום לכתובת 

  4442514מיקוד:  

 anat@m-adler.com לענת גבאי  עותק במייל השני,

 .מרצה הקורס ויפורסמו באתר ביה"ס בעו ע"יקימועדי הגשת העבודות י
 לחזור על הקורס, ללא תשלום נוסף. תתבקש /יתבקש ללא אישורעבודה בזמן  תגיש/גישיסטודנט/ית שלא 
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 התמחות - פרקטיקום
 שעות הדרכה. 60שעות טיפול בליווי  250חובותיכם לקבלת תעודה במסלול, הנכם נדרשים לקיים  במסגרת 

עליכם לוודא שאתם מוכרים בשלטונות מס ההכנסה ומע"מ, כנדרש  :קרי ,כאמור יבוצעו באופן עצמאיהטיפולים 
 בחוק.

יקבעו ע"י הנהלת ביה"ס ויועברו לידיעתכם, יהוו עבורכם יהסכומים הנגבים במסגרת הטיפולים שתבצעו, כפי ש
 מימון מלא של עלות ההדרכות להן אתם נדרשים. 

 פסיכותרפיה.ל ביה"ס מידע מפורט מופיע בנוהל פרקטיקום באתר
 

  עבודת גמר וסיום הפרקטיקום
 .בתום השנה השלישית ללימודים, עד סוף חודש נובמבר - מועד להגשת עבודת גמר

  מתאריך סיום הלימודים.  תייםעד שנ - לסיום הפרקטיקום אחרון מועד
 .ה מסיום הלימודים, ויידונו בוועדה הפדגוגית של ביה"סיוגשו בכתב, לפני תום שנאישורים חריגים 

להשלים את  תרצה/את הפרקטיקום וירצהתסיים  /ים יסיאת העבודה ו/או לא  תגיש /גישישלא  ית /סטודנט
 על לימודי שנה ג', ללא תשלום נוסף. תחזור /יחזורתיבחן האפשרות ש, ה/לימודיו

 
 הערכת הסטודנט/ית לשם המשך לימודים

וע"פ החלטת  בהמלצת צוות ההוראה/הדרכה, ר משנת לימודים אחת לבאה אחריה מותנה במילוי כל החובותהמעב
 .הוועדה הפדגוגית בראשות מנהלת ביה"ס

ו"ד מקצועית חיובית של מורי וקבלת תעודת סיום הלימודים בביה"ס לפסיכותרפיה תהיה מותנית ובכפוף לח
  ית במסגרת ההתמחות בפרקטיקום./התוכנית ושל המדריכים שליוו את הסטודנט

 
 מדיה

 אין להשתמש במכשירים סלולאריים/אינטרנט בזמן השיעורים. אין גם להניחם על שולחן הכתיבה.
 אין לצלם או להקליט במהלך שיעור ו/או במהלך פגישה אישית, ללא אישור מפורש הן של המנחה והן של הקבוצה.

 
 אוכל ושתייה

 לשימושכם מטבחון תלמידים.
 באחריותכם להשאיר כיתה נקייה ומסודרת עבור הסטודנטים הבאים. ,בתום יום הלימודים

 
 
 
 

 ת המסמך ואני מקבל/ת את הכתוב בואני מאשר/ת שקראתי א
 
 
 
 

   תאריך:        חתימה:                                                 שם:
 
 

 
 ,םופוריי יםמעניינ ימודיםלמאחלים לכם                                                                                         

 
 וות ביה"ס לפסיכותרפיהצ                                                                                                    
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