
 

 מידע לקראת הרשמה 

 ייעוץ גרונטולוגי ללימודי

  להירשם ללימודי הייעוץ הגרונטולוגי של מכון באר אמונה ומכללת שערי מדע ומשפט. כםעל בחירתאנו שמחים 

  .נמצאים כאן ותאריכיםתכנים  -הלימודים הפרטים המלאים על תכנית 

  מערכת מפורטת תשלח לכם עם תחילת הלימודים. יש לקחת בחשבון כי ייתכנו שינויים קלים.

  אנא עברו על הדברים בנחת, כדי לוודא שאתם מודעים לפרטים השונים: -מספר דגשים שחשוב מאוד לדעת

 מסגרת הלימודים:

  בשטח והשאר בכיתה. 60-שעות אקדמיות, מתוכן כ 420התכנית כוללת # 

 2023 פברואר -2022נובמבר תאריכי התכנית: # 

 :הלימודים מתקיימים# 

 מקוון ופרונטלי לסירוגין )שבוע מקוון, שבוע פרונטלי( 9:30-15:30בשעות  ראשוןבימי   תכנית ירושלים:

 כשני שליש מקוון, שליש פרונטלי )פירוט במערכת(, 15:45-21:00 בימי שלישי בשעות תכנית הוד השרון:

שתקבלו שבהם ניפגש בשעות הבוקר במקום אחה"צ. התאריכים יצוינו במערכת ברחבי הארץ ימי סיור  3יהיו # 

  חובה!היא הסיורים הינם חלק מתוכנית הלימודים וההשתתפות בהם  עם תחילת הלימודים.

 לערוך סיור באופן פרטי ולמלא משוב. -מי שיעדר, מסיבות מוצדקות, יחויב להשלים

מצולמים שעליכם לצפות בהם שיעורים קורס מוקלט אחד( של  –)בתכנית ירושלים  קורסים מוקלטים 2ישנם # 

 .קורסים אלובזמנכם. יש מטלות להגשה לאורך 

 דרישות הלימודים:

 אחוז.  #90 ישנה חובת נוכחות של 

 בשיעורים פרונטליים: חובת נוכחות בקמפוס )אין אפשרות חיבור לזום בשיעורים אלו(. 

חשב תנוכחות מלאה וקשובה עם מצלמה פתוחה בלי עיסוק אחר. ללא מצלמה פתוחה לא בשיעורים מקוונים: 

  .יש לדאוג לאינטרנט יציב ולסביבה שקטה ופרטית לשעות הלימודים נוכחות.ה

יש להגיש את העבודות  ברוב הקורסים ישנה מטלת סיכום )עבודה או בוחן( או מטלות קטנות לאורך הקורס.# 

  ל ידי המרצה.בהתאם לזמן שיצוין ע

 # ישנה דרישה לשליטה ביישומי מחשב בסיסיים )במידה ואין, יש לדאוג לכך במקביל ללימודים(.

 שעות שטח:

 .שטח נעשות בזמן שלכםהשעות  #

 שעות שטח(.  25) למדוייליווי משפחה עפ"י מודלים ש -פרקטיקום בניהול טיפול .1

  סיכום.בנוסף כל סטודנט יציג פרזנטציה בכיתה ויגיש מטלת 

 

 

https://machon-beer.org.il/%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a5-%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%98%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99/
https://machon-beer.org.il/%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a5-%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%98%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99/
https://machon-beer.org.il/%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a5-%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%98%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99/


 

 

 

 שעות שטח(. 25) נעשה בזוגותייעוץ גרונטולוגי: תכנון ויישום פרויקט חברתי/קהילתי. הפרויקט פרקטיקום  .2

 .מטלת סיכוםויגיש פרזנטציה בכיתה בנוסף כל זוג סטודנטים יציג 

, דיור מוגן, בית חברת סיעודתלוות לעובד מקצועי או למסגרת מקצועית אחרת בתחום הגיל השלישי )כגון ה .3

 .שעות 10 אבות( בהיקף של 

 זכאות לתעודה:

# תעודת סיום לימודים תינתן לכל תלמיד/ה שימלא את חובותיו )נוכחות, הגשת מטלות, מילוי חובת הפרקטיקום 

 , שליטה ביישומי מחשב(.יםועמידה בדרישות המרצ

או בשל  ,רשאי לקבל תעודה בסיום הלימודיםתהיה את האפשרות להודיע לתלמיד כי לא יהיה  -במקרים חריגים

אי עמידה בדרישות או בשל חוסר התאמה משמעותי. במקרה של חוסר התאמה ההודעה תינתן לא יאוחר מסוף 

 .הסמסטר הראשון

 .בלבד ואר ראשוןתלבעלי  -ביטוח לאומי והאגודה הישראלית לגרונטולוגיהל התעודה מוכרת ע"י המוסד# 

 

 נהלי תשלום וביטול:

 # תשלום שכר הלימוד:

זז תקו)ש ₪ 1000מקדמה ע"ס תשלום חתימה על מסמך זה והבטחת מקום בתוכנית הלימודים תעשה לאחר 

 ת יתרת התשלום יש להשלים עד התאריך המצויין באתר.משכ"ל(. א

מכון בכרטיס אשראי או בצ'קים על מלוא שכ"ל )כתובת לשליחה: תשלומים ולשלם  10ניתן לפרוס את שכ"ל עד 

 (.9789158  , ירושלים43באר אמונה, החי"ל 

 # נהלי ביטול הרשמה:

 .דמי ביטול 10%יום לפני תחילת הלימודים יקבל החזר למעט  21כל המבטל את הרשמתו עד 

דמי  20%ימי לימוד( יקבל החזר למעט  שניהמבטל הרשמתו מתאריך זה ועד שבועיים אל תוך שנת הלימודים )

 .לימודים לאחר תאריך זה לא יקבל החזר שכ"להמבטל  .ביטול

מסיבה שמקובלת על  ם,כל תלמיד שהודיע בכתב על ביטול הרשמתו ללימודים, במהלך שנת הלימודי :עם זאת

יחויב בשכר הלימוד היחסי עד תאריך של חודשיים ממועד  י,אישור רשמ הנהלת המכון בצירוף אישור רפואי או

 .על כל הודעת סיום לימודים יש להודיע בכתב(. חודשיים נוספים מיום ההודעה בכתבההודעה )כלומר ישלם על 

 . nilia@miemunah.orgל: לוועדת ערר ניתן לפנות עם הסבר מנומק 

 בחתימתך על מסמך זה, הנך מאשר כי קראת את הדרישות והנהלים והנך מסכים לתנאים.

 ______________ תאריך:      ______________  חתימה:       ______________ מלא:שם 

 

 בין תלמידינו!!! לראותךאנו מאחלים לך הצלחה רבה ומקווים 

mailto:nilia@miemunah.org

