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 התמחות ועבודה במכון ברקאי  ,תקנון לימודים 

לחוק הפסיכולוגים והעו"סים ובהתאם לכללי האתיקה של האגודה הישראלית  בכפוף  פועל  )להלן: "המכון"(  מכון ברקאי  

 זה.  ולתקנון יהם לפעול בהתאם אללעיין בהם ובמכון מקבל על עצמו   או עובד\הלומד ו לטיפול זוגי ומשפחתי. כל 

הלימ )לרבות  והעבודה  דים  ובמסגרת  הרצאה,  קורס,בשיעור,  במכון  לימודים,  סדנ  מסלול  פרקטיקום,  ,  ההשתלמות, 

, אתם עשויים  (( , עבודה לרבות עם מחשבי ותיקי המכון וכו' )להלן: "הפעילות"התמחות  ה,הדרכטיפול, צפייה בטיפול,  

ומוקלטים,לצפות   "חיים"  בט  בטיפולים  באנשיםלהשתתף  ולתוכן    יפול  ובעולם  בארץ  שטופלו  לאנשים  ולהתוודע 

.  או תחשפו   על חובת סודיות וחיסיון המידע אליו נחשפתם  לרבותלשמור על כללי האתיקה    מתחייביםהטיפולים. הנכם  

אף  חובה זו חלה עליכם בדיוק כאילו הייתם מטפלים וטיפלתם בעצמכם. מוסכם עליכם כי אין להעביר מידע לאיש, או  

 או הצפייה בהם, ואין להזכיר שמות האנשים בהם צפיתם. \ לשוחח, על תוכן הטיפולים, על עצם ההשתתפות ו

או כל הקשור    ן או חומר מה\ו   או עקיף בכל חלק של הפעילויות\ו  או לעשות כל שימוש ישיר \ו לשכפל    או \ו   אין להקליט 

 . מכון המהווה קנין רוחני של  הנ"למכון. כל החומר הללא רשות מפורשת בכתב של הנהלת  , ןלה

 אדם אליו המכון מפנה מטופל)ים( לטיפול מתחייב להתמיד בטיפול עד לסיומו או עד שהמכון יתיר לו להפסיק בטיפול.  

)"האגודה"(.   ומשפחתי  זוגי  לטיפול  הישראלית  האגודה  ע"י  ניתנת  וזוגיים  משפחתיים  וכמדריכים  כמטפלים  הסמכה 

ותאמים לקריטריונים להסמכת מטפלים ומדריכים של האגודה. המכון ממליץ בזאת לכל  מכון מהשל  להסמכה  הקורסים 

של   ההסמכה  בקריטריוני  עומד  הוא  האם  במכון,  הלימודים  תחילת  לפני  לבדוק,  האגודה  בהסמכת  המעונין  אדם 

ובאחריותו הבלעדית של האדם  , םלימודיה התחלת לפני טיפולי ה והניסיון האקדמית  האגודה, לרבות דרישות ההשכלה

כל אדם המתקבל ללימודים במכון אך אינו מתאים לקריטריוני ההסמכה של האגודה מתחייב בזאת כי לא    לעשות זאת.

יפנה בעתיד לאגודה לבקש הסמכה על סמך הלימודים במכון. למען הסר ספק, המכון אינו מתחייב כי האגודה תסמיך  

 לטה מקצועית בלעדית של האגודה. את בוגרי המכון מאחר ומדובר בהח 

לפעילות   לםי יוחזר שכר הלימוד שש  הלפני תחילת  ייםיותר מחודש לפעילות  לנרשם המבטל הרשמה   נרשם  בפועל   .

בחודש  נרשם המבטל לאחר תחילת  שכה"למ  20%ישלם למכון    הפעילות   תחילת לפני    יים המבטל הרשמה    פעילות . 

  בפעילות   השתתף יכולת להשתתף, המכון ישתדל לאפשר לנרשם ל-חוסר)במקרה של    שכה"ל ישלם למכון את מלוא  

 . במידה ויהיה מקום פנוי בכתה(  הבאה הזדמנותב

למסלול שנרשם  לשנ   לימודים   מי  להמשיך  לא  לרבות  במסלול,  השתתפותו  המשך  את  לבטל  של    יםזכאי  נוספות 

יות בהן החל להשתתף עד לגובה שכה"ל שלהן  ובכפוף להשלמת תשלום למכון של מלוא שכה"ל עבור הפעיל  המסלול, 

 . ולמכון לא יהיו טענות מעבר לכך בגין הביטולבה זכה בגין הרשמה למסלול,  הללא ההנח

 וקבלה לכל שנה בפני עצמה. הרשמה שנתי עומדת כפעילות בפני עצמה, וקיימת חובת -רבלימודים כל שנה של מסלול  

לפי שיקול הדעת    ,חלקה, לפני תחילתה או במהלך קיומהבאו    המכון זכאי לבטל את השתתפותו של אדם בפעילות

  בדרך של ביטול של פעילות  ו/אוהבלעדי של המכון, בין בדרך של ביטול המתייחס לאדם ספציפי ו/או למועד ספציפי  

  שכה"ל המכון יחזיר לאדם את    , או למכון  הפרעות ע"י האדם לפעילות  עשה לאורלא נהביטול  אם    .  באופן מלא או חלקי

או תביעות נוספות כלפי המכון  \לא תהיינה לאדם טענות ובכל מקרה  , וששילם בפועל עבור החלק מהפעילות שבוטל

ים אלה יעשה מאמץ המכון רשאי לשנות את המועדים של שיעורים, סדר השיעורים והמרצים בהם, ובמקר  בגין הביטול.

   להודיע למשתתפים בהקדם לאחר קבלת ההחלטה על השינוי. 

 שיתקיים במלואו.  שנתי  פרקטיקום שישתתף בכל מפגשי  שעות הדרכה חיה למשתתף 10המכון מתחייב לספק לפחות  

בה השתתפות  אישור  יעניק  ה  פעילות מכון  דרישות  כל  אחר  שמילא  תשלוםפעילותלמשתתף  לרבות  עבור    מלא   , 

שאינם  המסלול, ולאלה כל  לומדים במסלול לאחר השלמת  היוענקו לזכאים  םאישוריה  .נוכחותהדרישות  מלוי ו  פעילותה

נוכחות מלאה  .  פעילותסיום כל    לאחרלומדים במסלול   לסיבת  הצגת  ו  פעילות ממפגשי ה  80%-ב )נדרשת  כל  אישור 

 מונפק, כגון האגודה או הסתדרות המורים(. היעדרות, או כפי שיקבע מדי פעם הגורם עבורו האישור 

 מוסכם כי הוראות תקנון זה גוברות על כל הוראה ו/או התחייבות סותרת. 

 אנו מאחלים לך לימודים מעניינים, מרחיבים, מעצימים ומהנים 
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