
מכתב הרשמה

בס"ד

 | office@e-academic.co.il |  www.e-academic.co.il 

שיא ביעוץ

C.B.T
שיא ביעוץ C.B.Tsm ליועצים חינוכיים

מהמגזר החרדי והדתי
לימודי טיפול בראייה רב-היבטית

תכנית בשיתוף "חוי ארנפלד"

מכתב הרשמה

 054-7-100-200 לפרטים: 

כתה נפרדתהתאמהאמינותהצלחהיחס אישי

ארנפלד

התואר אל  הדרך  כל  איתך 

לימודים
לנשים 

ות חרדי



שיא  ביעוץ C.B.Tsm לפסיכולוגים ויועצים חינוכיים
קבוצה המיועדת למגזר החרדי בשיתוף חוי ארנפלד

בס"ד

2

התוארמכתב הרשמה אל  הדרך  כל  איתך 

לימודים
לנשים 

ות חרדי

חוי ארנפלד
איתך כל הדרך אל התואר

מעל 2,500 סטודנטים כבר בחרו ב-"חוי ארנפלד – לימודים  לנשים חרדיות" ו-"ארנפלד אקדמיק – לימודים לגברים 
חרדים".

אנו מברכים אותך על הצטרפותך למשפחת  "חוי ארנפלד".
אצלנו מקבלים יחס אישי, עידוד להצליח ומענה לכל שאלה, על מנת שתהיה פניות ללמידה מיטבית. 

הסטודנטים שלנו זוכים להתפתח מקצועית ואישית, בעקבות לימודיהם. הם נושאים כיום בתפקידים מגוונים במגזר 
הציבורי והפרטי וחשים סיפוק והצלחה.

מה אקבל מלמידה באמצעות "חוי ארנפלד"?
 כיתות נפרדות לנשים ולגברים מהמגזר החרדי והדתי

 מערכת לימודים נוחה ומותאמת: רק יום לימודים אחד בשבוע, התאמת מערכת הלימוד ללוח השנה היהודי ועוד*.

 רכז/ת סטודנטים מטעמנו – לליווי לאורך הלימודים

 טקסים וימי עיון נפרדים ומותאמים לציבור החרדי 

חברות במועדון היוקרתי של "חוי ארנפלד" מקנה הטבות ייחודיות כגון: השתתפות בכנסים בעלות מוזלת, תרגום 
מאמרים בעלות מיוחדת, ימי עיון והעשרה ייחודיים, חונכות אישית ועוד.

מהו התהליך שאעבור באמצעות "חוי ארנפלד"?
 שיחת ייעוץ טלפונית לפריסת האפשרויות העומדות בפניך

 בחירת מסלול הלימודים המתאים לך ביותר

 רישום טלפוני ללימודים במשרדנו, אשר יחסוך לך הרבה בירוקרטיה וכאב ראש

 ליווי אישי במהלך תקופת הלימודים 

שתהיה דרך צלחה,   
חוי ארנפלד וצוות המשרד  

*חוי ארנפלד אינה אחראית על ההיבטים האקדמיים, הפדגוגיים והמקצועיים, סגל המרצים, תכני הלימוד ולוחות הזמנים.
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דבר המנהלת האקדמית

מכון פסגות, הינו המכון הוותיק ביותר בארץ בטיפול קוגנטיבי התנהגותי ועוסק בהכשרת אנשי 
מקצוע כבר משנת 1993 במסגרת המכון, ומשנת 2002 במסגרות אקדמיות מובילות.

התכניות שלנו ייחודיות בכך שלכל פרופסיה טיפולית קיימת תכנית ייעודית וייחודית מותאמת 
לאוכלוסייה ותחומי הבעיות.

התכנית שיא בייעוץ היא תכנית ייעודית ליועצים חינוכיים ואנו גאים להיענות לגב' חוי ארנפלד 
לפתוח כיתות עבור יועצות ויועצים חינוכיים מהמגזר החרדי, כחלק מתוכנית ההתפתחות 

המקצועית- טיפולית שלהם.
אנו רואים בתוכנית זו שליחות לקידום הטיפול הקוגניטיבי - התנהגותי  בקרב היועצים החינוכיים 

בכלל ובקרב המגזר הדתי בפרט. 
לרשות התוכנית עומד צוות מרצים המוביל פרוטוקולים עדכניים וכלים יישומיים רבים, לימוד 

חוויתי ומרתק באווירה חמה ויחס אישי.
אני מזמינה אתכם להיות חלק מהנבחרת המובילה בארץ לטיפול קוגניטיבי התנהגותי.

 

 

בברכה,  
מרב ברקבי-שני  

מנהלת ביה"ס לפסיכותרפיה התנהגותית קוגניטיבית  
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שיא ביעוץ C.B.Tsm לפסיכולוגים ויועצים חינוכיים
הגישה הקוגניטיבית התנהגותית

פסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית הינה תרפיה עכשווית המאמינה שניתן ליצור שינוי באמצעות למידה, תרגול 
ויישום של מיומנויות חברתיות, מיומנויות שליטה עצמית, מיומנויות פתרון בעיות ופרשנויות אלטרנטיביות לעיוותים 

הקוגניטיביים המובילים להתנהגות בלתי מסתגלת.
גישה טיפולית זו מאמינה שלכל אדם, באשר הוא, יש כוחות בהם ניתן להשתמש כמוקד לשינוי ולהעצמת היכולות. 

הגישה מתמקדת בהווה ואילו העבר נבחן במטרה לחולל שינוי בהווה ובעתיד. 
הטיפול ממוקד מטרות ומתבסס על ידע מחקרי נצבר. הקשר הבינאישי שנוצר  בין המטפל למטופל הינו מרכיב חשוב 

אך לא בלעדי בתהליך הטיפולי.

יתרונותיהם של כלי C.B.T בגישה פסיכו-חינוכית: 
1. מתמקדת בתיאוריות ובדרכי טיפול יעילים להתמודדות עם אתגרים ועם משברים המתרחשים במעגל החיים של 

הילד/הנער, משפחתו ומערכות החינוך.
2. מדגישה את הסביבה הקרובה כמודל המשפיע על הפרט ואת הדמויות בסביבה כסוכני שינוי. 

3. חותרת לתכנון, הערכה ובדיקת תוצאות על רקע  מטרות אישיות וחברתיות.
תכנית שיא ביעוץ C.B.Tsm היא תכנית ייחודית המותאמת לפרופסיות היועצים והפסיכולוגים החינוכיים. התכנית 

משלבת בין צרכי אוכלוסיות היעד )ילדים, נוער, משפחות ומערכת החינוך(, בדגש על הפרעות אופייניות , לבין הטיפול 
הקוגניטיבי התנהגותי.

מטרת התכנית היא להבין את התפיסה הפילוסופית של ה-C.B.T על כל דורותיה ולהקנות כלים יעילים להתערבויות 
טיפוליות: כלים המשלבים טיפול ממוקד וקצר מועד. הגישה רואה את המטופל כשותף שווה ואקטיבי בטיפול. 

הנושאים מתמקדים בהווה בראייה לעתיד, תוך שימוש בכלים מגוונים ובכוחות והחוזקות של המטופל וסביבתו. 
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תכנית הלימודים
 המפגשים יתקיימו אחת לשבוע

בשנה א' בשעות הערב, בין השעות: 16.30-20:45
בשנה ב' בשעות הבוקר, בין השעות 09:00-13:15

מיקום*:יום:
רמת גןג'
בית שמשד'

* מיקום השלוחות ניתן לשינוי בהתאם לביקוש ומקום מגורי הנרשמים. ככלל, עתידות להיפתח שלוש שלוחות: בצפון, 
בדרום ובמרכז, בכפוף למספר הנרשמים.

 התכנית בנויה מארבעה סמסטרים ונמשכת כשנתיים.
 התכנית בהיקף 334 שעות אקדמיות.

 במהלך הלימודים יתקיימו סדנאות וימי עיון מרוכזים.
 התוכנית מותאמת ללוח השנה היהודי.

 במסגרת התכנית ישתתפו הסטודנטים ב- 50 שעות הדרכה קבוצתיות, בקבוצות קטנות, בנוסף לשעות הלימוד. 
ההדרכה בעלות מוזלת.

הלימודים מתקיימים במתכונת של למידה תיאורטית וחווייתית, תרגול והדרכה בקבוצות קטנות והדגמה בכיתה, כולל 
צפייה בסרטי הדגמה טיפוליים.
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שכר לימוד 
 דמי רישום )חד פעמי( - 350 ₪. 
 שכר לימוד -  10,950 ₪ לשנה.

 ניתן לשלם את שכ"ל השנתי ב-10 המחאות שוות ללא תוספת ריבית והצמדה.
 50 שעות הדרכה קבוצתית במחיר מוזל )משולם ישירות למדריך( 

*94 ש"ח למשתתף, בקבוצה של ארבעה משתתפים, סה"כ 375 ₪ להדרכה קבוצתית של 60 דקות.

*100 ש"ח למשתתף, בקבוצה של שלושה משתתפים, סה"כ 300 ₪ להדרכה קבוצתית של 45 דקות.

 תשלום עבור בדיקת עבודת גמר על ידי המדריך, בעלות של  300 ₪ .

תנאי קבלה
 תואר שני בייעוץ חינוכי או פסיכולוגיה* 

 ניסיון טיפולי 
 ראיון אישי

 2 המלצות

*ניתן להתקבל לתכנית גם עם תואר שני בעו"ס, תחומי הטיפול ולימודים פרה רפואיים
*בעלי תואר ראשון יוכלו להגיש מועמדות לוועדת חריגים

חובות הלימודים
 חובת נוכחות

 הגשת תרגילים
 קריאת חומר אקדמי

 נגישות למטופלים
 השתתפות בהדרכות- מינימום 50 שעות הדרכה קבוצתית במהלך שנתיים

 השתתפות בכנסים ובימי עיון מרוכזים
 single case design-הגשת עבודת גמר - תיאור מקרה טיפולי על פי כללי ה 
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הכרה לגמול השתלמות 
התוכנית מוכרת לגמול השתלמות במסלול אישי לאופק חדש ועוז לתמורה בסך 60 שעות )30 שעות בשנה(. 

הכרה לשנת שבתון
 אופק חדש – 120 שעות בשנתיים )60 שעות בשנה(. 
 עוז לתמורה – 180 שעות בשנתיים )90 שעות בשנה(.

 התוכנית מוכרת לשנת שבתון גמול קרן בסך 196 שעות )7 ש"ש(

תעודת הסמכה
התעודה בסיום התכנית מוענקת מטעם מכון פסגות, בחסות המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה ומערך לימודי החוץ של 

האוניברסיטה הפתוחה ומוכרת על ידי איט"ה, לקבלת חברות באגודה.
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 מכון פסגות

 התנהגותית קוגניטיביתסיכותרפיה בית ספר לפ
 
 
 

 
 

 
 

 מערכת שנתית

 *2018שנה א' תשע"ח / 

 

 סמסטר ב' סמסטר א' 

 תאריכים:
 25/12/18 עד ה' ניסן ז' טבת

- 21/3/18 

   עד כ"ח תמוז כ"ה ניסן

10/4/18 - 11/7/18 

 12 12 מספר מפגשים:

 ב' / ג' / ד' ב' / ג' / ד' יום לימודים:

 בית שמשחיפה/ רמת גן /  בית שמשחיפה/ רמת גן /  מקום לימודים:

 16:30 – 20:45  16:30 – 20:45 שעות:

מספר שעות 
 אקדמיות:

 ש"ש 5 ש"ש 5

 

 

 ש"ש יתקיימו בע"ה:  8* ימי עיון בהיקף 

 

  26/3/18, י' ניסן 25/3/18בסיום סמסטר א' בתאריכים: ט' ניסן 

 

  17/7/18, ה' אב 10/7/18בסיום סמסטר ב' בתאריכים: כ"ז תמוז 

 

 רסמו במהלך שנת הלימודים.נושאי ימי העיון יפו 
 .חובת השתתפות במינימום ארבעה ימי עיון בשנה 
 .קיום יום עיון מותנה במספר נרשמים מינימלי 
 .יום העיון יתקיים באזור המרכז או באחת השלוחות החרדיות 

 

 

 

 *2019שנה ב' תשע"ט / 

 

 סמסטר ב' סמסטר א' 

 תאריכים:
 עד י"ז שבט כ"ט תשרי

8/10/18 - 23/1/19 

 11/2/19 עד כ"ג סיון ו' אדר א'

- 26/6/17  

 15 15 מספר מפגשים:

 ב' / ג' / ד' ב' / ג' / ד' יום לימודים:

 בית שמשחיפה/ רמת גן /  בית שמשחיפה/ רמת גן /  מקום לימודים:

 9:00 – 13:15 9:00 – 13:15 שעות:

מספר שעות   
 אקדמיות:

 ש"ש 5 ש"ש 5

 

 ש"ש כל אחד, יפורסמו לקראת פתיחת שנת הלימודים השנייה: 8* מועדי ימי עיון, בהיקף 

 בקיץ 2בחופשת פסח,  1בחופשת חנוכה,  1

 

  :ש"ש 334היקף התכנית 
  ש"ש בנוסף לשעות הלימוד הפרונטליות. 50יש לקחת חלק בהדרכה קבוצית בהיקף 

 לוח אקדמי יפורסם לקראת פתיחת שנה"ל 
 

מערכת שנתית
שנה א' תשע"ח / 2018*

סמסטר ב'סמסטר א'

ז' טבת עד ה' ניסןתאריכים:
25/12/17 - 21/3/18

כ"ה ניסן עד כ"ח תמוז
10/4/18 - 11/7/18

1212מספר מפגשים:

 ג' / ד' ג' / ד'יום לימודים:
 רמת גן / בית שמשרמת גן / בית שמשמקום לימודים:

20:45 – 20:4516:30 – 16:30שעות:
5 ש"ש5 ש"שמספר שעות אקדמיות:

* ימי עיון בהיקף 8 ש"ש יתקיימו בע"ה: 
בסיום סמסטר א' בתאריכים: ט' ניסן 25/3/18, י' ניסן 26/3/18 

בסיום סמסטר ב' בתאריכים: כ"ז תמוז 10/7/18, ה' אב 17/7/18 

 נושאי ימי העיון יפורסמו במהלך שנת הלימודים.
 חובת השתתפות במינימום ארבעה ימי עיון בשנה.

 קיום יום עיון מותנה במספר נרשמים מינימלי.
 יום העיון יתקיים באזור המרכז או באחת השלוחות החרדיות.

שנה ב' תשע"ט / 2019*

סמסטר ב'סמסטר א'

כ"ט תשרי עד י"ז שבט תאריכים:
8/10/18 - 23/1/19

ו' אדר א' עד כ"ג סיון 
 11/2/19 - 26/6/19

1515מספר מפגשים:

ג' / ד' ג' / ד'יום לימודים:
רמת גן / בית שמשרמת גן / בית שמשמקום לימודים:

13:15 – 13:159:00 – 9:00שעות:
5 ש"ש5 ש"שמספר שעות   אקדמיות:

* מועדי ימי עיון, בהיקף 8 ש"ש כל אחד, יפורסמו לקראת פתיחת שנת הלימודים השנייה:
1 בחופשת חנוכה, 1 בחופשת פסח, 2 בקיץ

 היקף התכנית: 334 ש"ש
 יש לקחת חלק בהדרכה קבוצית בהיקף 50 ש"ש בנוסף לשעות הלימוד הפרונטליות.

 לוח אקדמי יפורסם לקראת פתיחת שנה"ל.
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נהלי הרשמה
1. שיחת ייעוץ טלפונית עם נציגת חוי ארנפלד

2. שליחת המסמכים הבאים למשרדי חוי ארנפלד:
לכתובת דוא"ל: office@e-academic.co.il או לפקס שמספרו: 02-9660872

)נא לציין על הטפסים: שם מלא ומספר טלפון(
 טופס הרשמה מלא )עמודים 11-12(

 אישור סיום תואר שני + גיליון ציונים
 קורות חיים

 שתי המלצות על עבודה טיפולית ע”י סמכות מקצועית
 הצהרה חתומה )עמוד 10(

 תקנון חתום )עמוד 14(

3. תשלום דמי רישום ע”ס ₪ 350

4. הגעה לראיון אישי
ראיון קבלה מתקיים בתיאום מראש. משך הראיון כשעתיים. הראיון מתקיים עם סגל

ההוראה של התכנית. לתאום ראיון יש ליצור עימנו קשר.
יש להגיע לראיון עם תעודות מקוריות + טופס רישום + 2 תמונות פספורט, יש לגשת למזכירות.

*פתיחת כיתת הלימוד מותנית במספר נרשמים.

משרד חוי ארנפלד
074-7022470  

0547-100-200 )זמינים גם בוואטסאפ(  

02-9660872 ,1535-47-100-200  

office@e-academic.co.il  

www.e-academic.co.il  

חוי ארנפלד - קידום השכלה אקדמית לנשים חרדיות  
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התוארמכתב הרשמה אל  הדרך  כל  איתך 

לימודים
לנשים 

ות חרדי

הצהרה 
1. ידוע לי ששכר הלימוד הסופי והמחייב נקבע על-ידי המכון ואני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד הנ"ל  על-פי הנחיות אלו 

למכון ואין בסכום שכר הלימוד המשוער שנמסר לי כדי להוות את שכר הלימוד הסופי והמחייב ואין ולא תהיה לי כל טענה למצג 
בעניין זה.

2. ידוע לי כי חברת ארנפלד לימודים בע"מ, אחראית להעביר את טפסי הרישום, התעודות המסמכים ואמצעי התשלום למכון.
3. ידוע לי כי דמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה גם אם אבטל את הרשמתי מכל סיבה ובכל מועד, למעט במקרה שלא 

נפתחה התכנית.
4. ידוע לי כי ארנפלד לימודים בע"מ אינה אחראית על ההיבטים האקדמיים והמקצועיים של התכנית, סגל המרצים, לוחות 

הזמנים ותכני הלימוד.
5. ידוע לי כי במסגרת לימודיי במכון, באמצעות "ארנפלד לימודים בע"מ" אשתתף בפעילויות שונות. ארנפלד לימודים בע"מ 

שומרת לעצמה את הזכות לצלם את האירועים השונים ו/או לתעד אותם בכל דרך שהיא ולהשתמש בחומרים המצולמים או 
בכל חלק מהם לצרכיה, כולל פרסום באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק , ערוץ ה- youtube  של חוי ארנפלד, ארנפלד אקדמיק 

ו/או בכל אמצעי לרבות אמצעי מדיה, שהוא לצרכי שיווק ו/או לכל צורך אחר בהתאם לשיקול דעתה. לצורך כך הנני מעניק/ה 
לארנפלד לימודים בע"מ רישיון בלתי חוזר ובלתי מוגבל בזמן לעשות כל שימוש שהוא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בזכויות 

היוצרים ו/או בכל יתר זכויות הקניין הרוחני, אם וככל שישנן ו/או יהיו לי באירועים כאמור ו/או בתמונות שיצולמו במסגרת אירועים 
אלו ו/או בכל דרך תיעוד אחרת מבלי לקבל את אישורי מראש לכך ומבלי שאהיה זכאי/ת לקבל כל תגמול או תמורה אחרת 

בגין כך ומבלי שתצטרך להזכיר את שמי.
6. אני מודע/ת לנקבע בתקנון המכון בדבר הפסקת הלימודים במידה ואבחר להפסיק את לימודיי במכון. אני מתחייב/ת להודיע 

על כך ישירות למכון ולקבל אישור על קבלת ההודעה והכל בהתאם לתקנון המכון .
7.אני מאשרת בחתימתי לקבל מארנפלד לימודים בע"מ עדכונים והודעות בנוגע ללימודים ולנושאים הקשורים לפעילותה, 

לרבות אירועים שהיא ו/או כל גורם אחר אתו היא תשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, באמצעות הודעות מסר, הודעות דוא"ל 
ובדרכים אחרות. ידוע לי שהודעות כאלה עשויות לכלול דברי פרסומת מטעם ארנפלד לימודים בע"מ ואני מסכימה לקבל אותן.

הריני מאשרת כי קראתי והבנתי את כל האמור לעיל וכן את תקנון המכון והידיעון וכי הם המחייבים.
אני מאשרת בזאת את הסכמתי והתחייבותי כאמור לעיל בחתימתי.

ת.ז. ________________________________ שם מלא ______________________________ 
דוא"ל _______________________________ טלפון ________________________________ 

מסלול לימודים _______________________________________________________________
חתימה_______________________________ תאריך ________________________________ 

יש לשלוח את הטופס המלא לפקס : 1535-47-100-200 או 02-9660872
office@e-academic.co.il :או לדוא"ל
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 מכון פסגות 

 התנהגותית קוגניטיביתבית ספר לפסיכותרפיה 
 
 
 

 
 

 תאריך:_________
 

 sm CBT ביעוץ שיאתכנית טופס הרשמה ל
 לימודי פסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית 

 טתשע" -חשנה"ל תשע"
   2017 דצמבר

 , המחלקה לחינוך ופסיכולוגיהמכון פסגות בשיתוף 
 מעל"ה(די החוץ של האוניברסיטה הפתוחה )מערך לימובחסות 

 
 :סטודנטפרטי ה

 

 _____________________  מס' ת.ז:____________: ______ שם פרטי______שם המשפחה: ______

 ___ ________________________________: __ דוא"ל_____ כתובת תאריך לידה: _____________

 ___מיקוד:____________ ___________________דואר:_____________________משלוח כתובת ל

 __________________      _______      טלפון נייד: _______________________________ טלפון בבית:

 ________________________________________________________: כיצד שמעת עלינו )נא לפרט(
 

 ית שמשב   רמת גן        :  )נא להקיף( הרשמה למסלול

 לימודים קודמים: 

 ______ שם המוסד:_________________ תאריך סיום: ____________________:________Iתואר 

 _______ שם המוסד:__________________ תאריך סיום: ____________  _____:________IIתואר 

 פרטי ממליצים 

 דרכי התקשרות מקום ועבודה ותפקיד במסגרת ההמלצה שם הממליץ

   

   

 
 אקדמיות. צילום תעודות 1 נא לצרף:

 . קורות חיים )כולל פירוט ניסיון מקצועי(2    
 מודפסות. שתי המלצות 3    
 . תמונת פספורט4    
 ותמונת פספורט  מלא . למעוניינים בכרטיס סטודנט: טופס פרטי כרטיס סטודנט5    
 . נא לסמן את מסלול התשלום : 6    
 

                                        
                

 

 

   academic.co.il-office@eאת טפסי הרישום יש להעביר למשרדי חוי ארנפלד בדוא"ל: 

 0547-100-200טלפון: 

 , בניין אמות משפט, קומת מסד8שד' שאול המלך  : באופן אישי למשרד המכוןאו  תתבצעהמחאות העברת 

 .52108רמת גן  886ואר רשום : למכון פסגות,  לת.ד. בדאו 

  

 מס' תשלומים לכל שנה:
                

1       2        3    
 המחאות         10
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 מכון פסגות 

 התנהגותית קוגניטיביתבית ספר לפסיכותרפיה 
 
 
 

 
 

 

 :תשלום בגין דמי רישוםאופן ה

  בכרטיס אשראי המופיע מטה₪  350דמי רישום ע"ס. 

  בהמחאת מזומן לפקודת מכון פסגות לטיפול והכשרה בע"מ. ₪  350דמי רישום על סך 
 

  תשלום בגין שכר לימוד

 תשלום בגין שכר לימוד:
 על  יודיע על כך בכתב ויקבל החזר מלא 'יש להסדיר את שכ"ל עבור שנתיים. תלמיד שלא ימשיך לשנה ב

 .פי התקנון
 תשלומים  3 -המחאות או ל 10 -, ללא ריבית והצמדה  לת לימודיםניתן לפרוס את התשלום בכל שנ

 אשראי.כרטיס ב

  .תלמידי שנת שבתון ימלאו טופס רישום נפרד 
 

 : מחיר מלא
 

 תשלום בכרטיס אשראי: :סכום :יןבג
 

 :המחאותתשלום ב
)לפקודת מכון פסגות לטיפול 

 והכשרה בע"מ(

דמי 
 רישום

350 ₪ 
 

 ₪ 350   מיידי ₪ 350מיידי    
 

 
פריסת 

תשלומים 
עבור 

 התכנית
 

21,900₪ 
 

 שנה א'
 
 

 שנה ב'

 10,950₪                               :(1/12/2017)תשלום  1
 אחדכל ₪  5,475             :(1/01/18, 1/12/17)לומים תש 2
 אחד כל  ₪ 3,650 :(1/2/18, 1/01/18, 1/12/17לומים )תש 3

 

 אחדכל ₪  1,095 :תשלומים 10
(1/12/17    ,1/01/18    ,1/02/18, 

1/3/18,    1/4/18,     1/5/18    ,1/6/18 
,1/7/18    ,1/8/18   ,1/9/18  ) 

 10,950₪                               (:1/12/18תשלום  ) 1
  אחד כל₪  5,475              :(1/01/19, 1/12/18תשלומים ) 2
  אחד כל 3,650₪  :(1/02/19,1/1/19, 1/12/18)תשלומים  3

 

 אחדכל ₪  1,095תשלומים  10
(1/10/18,   1/11/18    ,1/12/18, 

1/1/19, 1/2/19  ,1/4/19  ,1/5/19   
, 1/6/19 , 1/7/19   ,1/8/19) 

 
 :כרטיס אשראיפרטי 

 
 )נא להקיף בעיגול(:  ישראכרט  /  מאסטר קארד  /  ויזה קאל  /  ויזה לאומי  /  דיינרס חברת אשראי

 
 מספר הכרטיס

                

 
 CVVתוקף הכרטיס                   

        

 
 חתימה ת.ז שם משפחה + פרטי 

    פרטי סטודנט
    אשראיהטי בעל כרטיס פר
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 מכון פסגות

 התנהגותית קוגניטיבית בית ספר לפסיכותרפיה
 
 

 התנהגותית תקוגניטיביפסיכותרפיה תכנית ל הרשמהתקנון 
 

 התחייבות כתב 

   20172017דצמבר דצמבר אשר מתחילה באשר מתחילה ב  פסיכותרפיה קוגנטיבית התנהגותיתפסיכותרפיה קוגנטיבית התנהגותיתלימודי לימודי ל דו שנתית לתכניתמעוניין להירשם  התלמיד .1

 מעל"ה( של האוניברסיטה הפתוחה ומכון פסגות.במסגרת מערך לימודי החוץ )תשע"ח תשע"ח     טבת

 שמסר לעיל הינם נכונים. פרטי ההתקשרותכל כי  מאשר התלמיד .2

 ומכון פסגות של מעל"ה יוזנו וינוהלו במחשב אשר מולאו על ידו בטופס ההרשמהוהוא מסכים כי הפרטים  תלמידידוע ל .3
 לרבות לצורכי פרסום. לנכון,ימצאו  ומכון פסגות שמעל"ה כפי התלמידלצורך שימוש בפרטי 

, מוסדותיה ולרשויות הבוחנות האוניברסיטה הפתוחהלק מהנתונים יועברו להנהלת והוא מסכים כי ח תלמידידוע ל .4
 מידע וזאת עפ"י הנהלים הקיימים. במסגרת ניהול מערכות כספיות ומערכות

ידוע לתלמיד והוא מסכים כי חלק מהנתונים יועברו למאגרי המידע של מכון פסגות. מכון פסגות רשאי להשתמש בנתוניו  .5
יגם כתלמידיו. בתום הלימודים מכון פסגות רשאי לפרסם נתונים נבחרים ברשימת הבוגרים שבאתר התלמידים ולהצ
 האינטרנט שלו. 

 

 הסדר התשלומיםשכר הלימוד ו

 כמפורט בטופס ההרשמה.  .6

ו/או  בקורס התלמידלמנוע השתתפות ולמכון פסגות  מעל"התאפשר להנהלת  במלואו ובמועדו תשלום שכר הלימוד אי .7
 תעודה ו/או כל מסמך אחר הקשור לקורס.לעכב כל 

וכן  ,יחזור כבלתי נפרע התלמידשנתן  התשלום באם  יחויב מכון פסגותכל עמלה בה  למכון פסגותמתחייב לשלם  התלמיד .8
 .ידו-על גין אי עמידה בתשלום שכר הלימודלשאת בכל העלויות הנלוות ב התלמידמתחייב 

 המפורטים בטופס ההרשמה.שכר הלימוד ישולם לא יאוחר מן המועדים  .9
 דרך האוניברסיטה הפתוחה ועל ידי טפסי הרשמה שלהם. תגביית שכר הלימוד נעשי –ליוצאים לשנת שבתון  .11

 
 פרטי הקורס 

מצהיר כי בדק את תכנית הלימודים ואת התשתיות, כי הן מספקות אותו לכל דבר ועניין ולא תישמע מפיו כל טענה  התלמיד .11
 ודרישה בעניין זה.  

ומכון   מעל"הוהוא מסכים כי  תלמידמותנית במספר נרשמים מינימאלי. כמו כן ידוע להתכנית כי פתיחת  תלמידדוע לי .12
כל  תלמידל יוחזרונרשם. במקרה כאמור, התכנית אליה הבלעדי, שלא לפתוח את דעתם לפי שיקול פסגות רשאים 

 ., לרבות דמי ההרשמהבתכניתהלימודים התשלומים ששילם בגין 
במהלך השנה שינויים בתוכנית , וכן ייתכנו סיומהובמועד התכנית תחילת  שינויים במועדתכנו יוהוא מסכים כי י תלמידוע ליד .13

 הלימודים, בזהות המרצים, בימי הלימוד ושעות הלימוד.
יא אישית התוכנית מוכרת ע"י איט"ה: האגודה הישראלית לטיפול התנהגותי קוגניטיבי. ידוע לתלמיד כי קבלה לאיט"ה ה .14

 תוכנית.לימודים בובהתאם להשכלה אקדמית קודמת ל
 

 פרישהביטולים ו .15

 

 גובה החיוב מועד ההודעה בדבר הביטול

 חיוב בגין דמי הרישום בלבד לפני תחילת הלימודים חודשעד 
 למס' השיעורים שנלמדוחיוב  באופן יחסי  עד חודש מיום תחילת הלימודים
 תשלום מלא בעבור השנה םמעל חודש מיום תחילת הלימודי

 
יהיה יום קבלת  יום הביטולמכל סיבה שהיא, "המועד הקובע" לבתכנית להפסיק השתתפותו  לבטל ו/או התלמידאם יחליט 

)להלן: לימודיו בתכנית בה הוא מודיע במפורש על רצונו לבטל ו/או להפסיק את , מכון פסגות אצל בכתב התלמידהודעתו של 
 . 52108ר"ג  886לכתובת: מכון פסגות ת.ד.  בדואר רשום בלבדודעת הביטול תישלח "(. ההודעת הביטול"
 

 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול. 30בתוך  מכון פסגותזה יבוצעו ע"י  כתב התחייבותפי -החזרים על .16
 מכון פסגות שומר על זכות הפסקת לימודים לתלמיד על בסיס אי התאמה טיפולית. .17
 

 עת:נוכחות בשיעורים ומשמ

 הינך נרשם לקורס הנמצא בפיקוח של משרד החינוך הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות.

תלמיד הלומד בקורסים שבחסות האו"פ, מחוייב לקיום נהלי ההתנהגות והמשמעת של האוניברסיטה הפתוחה: 
http://www.openu.ac.il/general/ethics.html 
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 מכון פסגות

 התנהגותית קוגניטיבית בית ספר לפסיכותרפיה
 
 

 מחויב לחתום על עמידה בכל נהלי הוועדה .כל לומד/ת, במעמד ההרשמה לקורס, 

עלולה לגרום לביטול אישור הקורס לגמול השתלמות. במקרה כזה,  ים: חריגה מנהלי הוועדה על ידי הלומדלתשומת לבך

 ושכר הלימוד לא יוחזר. מעל"ה ומכון פסגותהאחריות לא תחול על 

 . רישום נוכחות וחתימה1

 פתיחת מפגש: לפני תחילת השיעור הלומד/ת ימלא מס' זהות ויחתום על גבי דף - דף נוכחות ראשון* 
 הנוכחות . עם תחילת השיעור, לא יורשו המאחרים/ות לחתום על דף הנוכחות.

 ות לימוד. לומד/ת שאיחר/ה, לא יוכלשע 4אמצע מפגש : מוחתם רק במפגש מעל  - דף נוכחות שני* 
 לא יורשו המאחר/ת לחתום על דף הנוכחות. –לחתום על דפי הנוכחות כמי שנכח. החל השיעור 

 סיום מפגש : בסיום המפגש על כל לומד היוצא מהכיתה לחתום על גבי דף - דף נוכחות שלישי* 
 נוכחות .דקות לאחר סיום המפגש לא ניתן לחתום על דפי ה 10הנוכחות . 

 הבהרה:

 הן הלומד החותם והן הלומד שחתם עבורו יודחו מהקורס. –לומד/ת החותם/ת במקום חברו 
 

 . חובת נוכחות מלאה2

 משעות הלימוד בקורס. 100%קיימת חובת נוכחות מלאה של 

 משעות הלימוד בקורס תתאפשר רק על פי ההנחיות הבאות: 20%היעדרות עד 

 ת הלימוד בקורס, על פי הצהרה בכתב של הלומד/ת על היעדרותמשעו 10%* ניתן להיעדר עד 
 מסיבה מוצדקת ובעלת אופי מיוחד, שלא ניתן להמציא עבורה אישור מגורם מוסמך.  

 נוספים משעות הלימוד בקורס, תתאפשר רק על פי אישור מגורם מוסמך 10%* היעדרות של 
 לואים פעיל.כגון: אישור רופא, אישור מצה"ל על ביצוע שירות מי  

 לא תונפק תעודה ללומד/ת , גם אם היעדרותו/ה הייתה מסיבה - 20%* היעדרות לומד מעל 
 מוצדקת.  
 
 . יציאת משתלמים במהלך מפגש3

 * במקרה של יציאת לומד/ת: תצוין, )לפני עזיבתו/ה את המפגש( בדף הנוכחות הרלבנטי
 גש, הלומד/ת יחתום על גבי טופס)פתיחה/אמצע/סוף( שעת היציאה וסיבת היציאה מן המפ  
 "יציאה במהלך מפגש". כמו כן, חלה חובה על הלומד/ת להביא אישור של היעדרות מוצדקת ו/או בעלת   
 אופי מיוחד .  
 
  איסור הרשמה לשני קורסים המתקיימים במקביל -. הבהרה 4

 חופפות הן במוסד זה * חל איסור על הלומד/ת ללמוד בו זמנית בשני קורסים ויותר בשעות לימוד
 והן בכל מוסד אחר. המפר הנחייה זו , תישלל ממנו הזכאות לקבלת תעודת סיום הקורס.  

 * הצהרת הלומד/ת כי נעדר/ת מסיבה מוצדקת כ "כוח עליון" שאין ללומד/ת שליטה עליו/ה ואינו יכול
 ה הפרה בוטה של נהלילהציג אישור מגורם מוסמך להיעדרות זו בשל לימודיו/ה בקורס אחר, מהוו  
 הוועדה. אין להנפיק תעודה ללומד/ת אשר נעדר/ת בשל לימודיו/ה בקורס אחר.  
 
 . דרישות חשובות מן הלומדים בקורס5

 * חובה לחתום בעט על דפי הנוכחות ובאופן זהה כל זמן משך קיום הקורס. אין לשנות סגנון חתימה
 במשך קיום הקורס.  

 יעדרות משיעור, וסימון חיסור ביומן הקורס.* היעדר חתימה משמעותה ה
 * שעת תחילת השיעור הינה שעה בה מסתיימת כל פעילות מנהלית ומתחילה פעילות לימודית.

 * אין להביא למפגש ילדים ו/או תינוקות.
 * אין לצאת מהכיתה במהלך השיעור למעט מקרים חריגים .

 במחשב שלא לצורך. * אין לשוחח בטלפון נייד במהלך השיעור או להשתמש
 .במהלך השיעור * אסורה קריאת עיתונים ו/ או חומר אחר שאינו קשור ישירות לשיעור הנלמד

 השיעור יבוטל לפי נהלי משרד החינוך. –* נוכחות של פחות משני שלישים מהמשתתפים בקורס 
........................................................................................................................................................................... 

קראתי בעיון את ההסכם לעיל ואני מסכים לפירוט הנהלים כפי שפורטו לעיל וכפי שפורסמו על ידי הוועדה לאישור קיום 
 על פיהם.קורסים לגמול השתלמות של משרד החינוך , ומתחייב לפעול 

                                                                                                                             

 שם ושם משפחה_____________________   מס' זהות_________________

 __חתימה __________________________     תאריך _________________


