
 

 
 

 

 

 יקר/ה !  סטודנט/ית

 )הפניה להלן נעשית בלשון זכר, אך היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד(

 

מכללה ובטוחים כי תהנה ותפיק את ב הסטודנטיםאנו שמחים מאד על הצטרפותך לחוג 

 המרב מלימודיך.

המכללה הוקמה מתוך אמונה כי תוכן הלימודים "ההוליסטי" צריך להיות תואם לאווירת 

כלל ולאופן הניהול בפרט. לכן אנו  מזמינים אותך ליידע אותנו בתחושותיך בכל עניין המקום ב

שבחרנו  נחים והמרציםוזמן ומבטיחים לך הקשבה ותמיכה בכל נושא ועניין. בנוסף, צוות המ

עבורך הוא המקצועי ביותר הקיים בתחום ועומד לרשותך בכל נושא שמתעורר תוך כדי 

 לימודיך.

 

לשם כך השקענו  צים גדולים לשמור על צביון המקום "כבית חם" לכל באיו.אנו עושים מאמ

במבנה ובשטח המכללה הרבה מחשבה וממיטב יכולתנו על מנת לעמוד בתוכן אמונה זו. 

נשמח על עזרתך ושתוף הפעולה בשמירה על הקיים, ומבטיחים להתייחס לכל פניה בכובד 

 ראש.

 

 .בנוהלי המכללה ותךנו מבקשים ליידע אעל מנת לאפשר פעילות ולימוד מהנים א

 

 

 

 באהבה,

 צוות המכללה

 יה ומהנהיהמאחל לך שנת לימודים פור

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 הלי המכללהותקנון נ

 21שנות לימוד, גיל מינימלי של  12תנאי הקבלה ללימודים במכללה מותנים בראיון אישי,  .1

קורסים כולל חוות דעת שנים. בכל מקרה הסמכתו של סטודנט מותנית בעמידה בכל חובות ה

 מנחה. מקרים חריגים יועברו לטיפול ועדת חריגים.

בין מועמדים  תפלה המכללהן קבלת תלמידים ומינוי הסגל האקדמי לא ילעני :העדר הפליה .2

 שונים אך בשל גזעם, מינם, דתם, לאומיותם או מעמדם החברתי.

ף זה בכדי להוריד תשלום מלא עבור הקורסים יבוצע בעת ההרשמה. אין באמור בסעי .3

 מחובתו של הסטודנט לתשלום מלא, גם אם נרשם מחוץ לשנת הלימודים או לאחר פתיחתה.

את יתרת והם משולמים בעת ההרשמה,  מסכום שכר הלימוד 10%דמי ההרשמה הינם  .4

, כאשר התשלום האחרון יבוצע לא יאוחר מחודש תשלומים 12התשלום ניתן לפרוס עד 

 ספטמבר.

עבור ביטוח אחריות מקצועית אישי שמי, המכסה פעילות  ישולם ₪ 140תשלום בסך  .5

הקשורה בתרגול ותיקי מטופלים, שלא במסגרת כותלי המכללה ופיקוח מקצועי צמוד, יגבו 

 .בנפרד משכר הלימוד בעת ההרשמה בפועל

עד חודש לפני תחילת הלימודים.  המחאות, או  כרטיסי אשראי במזומן, ישולםשכר הלימוד  .6

שלא תכובד על ידי הבנק ותוחזר מכל סיבה שהיא תחייב את בעל החוב בתשלום  המחאה

לא כולל עמלת הבנק. בעל החוב מתחייב לכסות חובו תוך שבוע מיום  שקלים, 50מידי של 

פול משפטי, כולל הוצאות יקבלת ההמחאה החוזרת. במידה ולא יפרע חובו יועבר החוב לט

 פול.יהט

יה ופסיכותרפיה הוליסטית ינתנו מחירי תכנית מיוחדים )הנחה בתכניות הלימודים נטורופת .7

 ד'.-ב' ולשלושה קורסים בשנים ג' ו-מיוחדת( לנרשמים לארבעה קורסים בשנים א' ו

על הסטודנטים בתוכנית לפסיכותרפיה גופנית הוליסטית חלה חובת טיפול פרטני בתוספת  .8

 .EABP-תשלום לאורך שנות לימודיהם בצמוד לקריטריונים של ה

למכללה על החלטתו כולל בכתב שהחליט להפסיק לימודיו חלה החובה להודיע  סטודנטעל  .9

 לקליטת הודעתו. ולוודא קבלת אישור בכתבמועד ההפסקה המיועד, 

  במקרה של ביטול השתתפות בקורס / תכנית לימודים עד שלושה שבועות לפני

 ההרשמה שלא מוחזרים.תחילת הלימודים שכר הלימוד יוחזר לתלמיד בקיזוז דמי 

  תלמיד שיבטל השתתפות בקורס / תכנית לימודים פחות משלושה שבועות לפני

ישלם את דמי ההרשמה  / בתכנית בקורס 2מס' עד לשיעור תחילת הלימודים ו

 / התכנית. הקורס שלמהעלות הכוללת  15%ובנוסף 



 

 
 

 

  יחול גם על  סעיף זהלא יוחזר שכר הלימוד.  / בתכנית בקורס 2שיעור מס' לאחר

 תלמיד אשר ירשם לאחר תחילת שנת הלימודים.

 :בתנאים הבאים ת מטפל מותניתזכאות לתעוד .10

  עמידה בכל חובות ומטלות הקורס בהתאם , בשיעורים לפחות 85%נוכחות של

ל המבחנים בכבר ועמידה בציון עלמפורט בסילבוס לרבות: הגשת כל העבודות, 

, מילוי החובות בהתמחות /מרציםםנחימקורס והוהעבודות בהתאם לדרישות ה

 . נחה/הצוות המקצועיחוות דעת סופית של המוהקלינית 

  100%ב' , תקשור וחיבור למודעות על נוכחות של  -בקורסי יחסי מטפל מטופל א' ו 

 בשיעורים.

  'סטודנט אשר לא ישלים את משימותיו והמטלות שניתנו לו לא יוכל לגשת לסטאז

 נחה.בהתאם להנחיות של המ

עד חודשיים מיום למשרדי המכללה ע"י הסטודנטים  יוגשועבודות )ובכללן גם תיקי מטופל(  .11

של כל עבודה, עבורה  בדיקה חריגהאי עמידה בלוח הזמנים הנ"ל ידרוש סיום הקורס.  

בכל מקרה תאריך אחרון להגשת עבודות עבור לעבודה.  ₪ 150ישולם תשלום נוסף של 

זכאותו לתעודה של  סטודנט שלא יגיש  .בשנה העוקבת 1/5-מה הקורסים יהיה, לא יאוחר

 עבודותיו עד לתאריך זה תבוטל.

שיעמדו  סטודנטיםבמכללה יקבעו מועדים לבחינות ולהגשת עבודות.  נחים/מרציםהמ .12

במועד  סטודנטבתאריכי היעד יקבלו את התעודה המגיעה להם במועדה. במידה ולא עמד ה

במועד  ויאפשר בחינה במועד ב', סטודנטה בחינת/עבודתאת יבדוק  /מרצההנחשנקבע, המ

שלא עבר  סטודנט, ולכן במקרה כזה תוענק התעודה באיחור. מרוכז שיקבע ע"י המכללה

החומר  "יעפ סטודנט. במידה ויהיו שינויים בתוכנית ייבחן היחזור על הקורסבחינה במועד ב' 

ך שנת הלימודים הינה חובה מבחנים במהלבנבחן. ההשתתפות  הנלמד בשנה בה הוא

שלא ייגש לכל הבחנים והמבחנים במהלך  סטודנט טפל. מ תהלומדים לתעוד סטודנטיםל

 השנה לא יוכל להיבחן במבחן המסכם. 

, יוכל להשלים חובותיו יו"בבחינות, עבודות וכ , לרבותשלא עמד בחובות הקורס סטודנט .13

הרלוונטית ובהתאם לנאמר בהסכם בשנה  1.5עד לתאריך  לצורך הסמכתו בשנה העוקבת,

 מעבר לפרק הזמן הנ"ל, לא יוכל להיות מוסמך על בסיס הכשרתו הקודמת.  הלימודים.

על סטודנט שסיים את לימודיו ועמד בכל חובות הקורס, להגיש בקשה למזכירות המכללה  .14

 לשם הנפקת תעודת הסמכתו.



 

 
 

בקש לשלוח מייל לכתובת סטודנט אשר סיים את כל חובות הקורס ומעוניין בתעודה מת .15

info@spirit.co.il   .על כל בצירוף שם מלא בעברית, שם הקורס אותו למד ושם המנחה

 .לכל תעודה ₪ 50של התעודה יידרש הסטודנט לשלם סך של  חוזרתבקשה להדפסה 

 התעודה תונפק עד חודש מיום הבקשה.

הגיש למזכירות בקשה : על מנת לקבל פטור מקורס, על הסטודנט לבקשה לפטור מקורס .16

בכתב הכוללת: סילבוס של הקורס שנלמד, גיליון ציונים ותעודה שסיים בהצלחה הקורס. 

הבקשה תידון ע"י המנהלת המקצועית של המכללה ואישור סופי לפטור, יינתן אך ורק בכתב 

כל סיכום אחר לרבות בע"פ ועם מי שאינו מאושר לתת פטורים ובחתימת מנהלת המשרד, 

 מכללה, לא ייחשב לאישור תקין ורשמי.  מטעם ה

שעות הלימוד וימי הלימוד במכללה קבועים. יחד עם זאת ייתכנו שינויים במקרים חריגים עקב  .17

להופיע לשיעור. המכללה מתחייבת להשלים כל שיעור  נחהצרכי הלימוד, או אי יכולתו של מ

 במנחה.שבוטל עקב סיבות התלויות במכללה או 

א כל אחד מהסטודנטים שאלון בריאות, ובמידה וחל שינוי במצב בתחילת השנה ימל .18

הבריאותי, הפיזי או הנפשי, על הסטודנט לעדכן את המכללה בשינוי, אחרת יהווה הדבר 

 הפרה חמורה של תקנון זה.

אשר ימסור פרטים אישיים ו/או רפואיים ו/או אחרים, שהם כוזבים ו/או לא  סטודנטלימודיו של  .19

טעים, יופסקו, וזכאותו לתעודות מקצועיות ולהחזר שכר הלימוד בגין הקורסים מדויקים ו/או מ

 שלמד תישלל.

העתקה בבחינות הינה אסורה ונחשבת כמעשה עבירה. סטודנט אשר ייתפס מעתיק או מנסה  .20

 .בחינתו תיפסל ותעודת המטפל שלו תישלל -להעתיק במהלך בחינה במכללה 

21. Moodleקשורת בין המנחים לסטודנטים. במערכת זו תוכלו : מערכת המודל הינה מערכת ת

למצוא עדכונים שוטפים, סילבוסים של הקורסים השונים, משימות ותכתובות של המנחה, 

ם יקבל סיסמא אישית להורדת החומרים השונים ובאחריותו להביא סטודנטה ציונים ועוד'.

 .המכללהלא יחולקו העתקים מודפסים על ידי  ור.לשיע

שלא הגיע לשיעור חלה החובה להשלים את החומר שהפסיד ולהתעדכן לגבי  סטודנטעל  .22

 הודעות שנמסרו במהלך השיעור. על מנת להקל עליכם את הקשר יחולק דף קשר.

המחולקות בתחילת השנה בכל כיתה הן לשימושכם האישי בקשר  סטודנטיםימות השר .23

גורם נוסף אסורה ומטרתה כיתה. אנו מדגישים כי הפצתם לכל בוהמורים  הסטודנטיםבין 

  לשמור על פרטיות כל אחד מכם, ולמנוע מכם הטרדה מיותרת.



 

 
 

דואר ו/או  SMSמשלוח הדואר, במהלך השנה יועברו הודעות מטעם המכללה באמצעות  .24

לעדכן את המזכירות, על  עליכם כתובת, מס' טלפון או כתובת מיילבמידה ושיניתם . אלקטרוני

 עילה. הודעות אלו יחשבו כהודעות לכל דבר.מנת שהתקשורת עמכם תהיה י

הלומדים בכיתה בכל הקשור  סטודנטיםמתחייבים להתנהגות אתית כלפי ה סטודנטיםה .25

לתכנים האישיים העולים במסגרת השיעורים. אין להוציא כל מידע העולה במהלך השיעורים 

 לשימוש כל שהוא מחוץ לתחומי הכיתה.

ייבים מטפל לפי כל דין או נוהג, לרבות ביצוע עבירה הפרת כללי המקצוע והאתיקה המח .26

פגיעה פגיעה פיזית או מילולית בתלמידים אחרים או במרצים, פלילית כולל שימוש בסמים, 

בכללי סודיות ופרטיות המטופל, תגרום להפסקת הלימודים לאלתר ושלילת הזכות לתעודת 

 ימודיו.בגין הפסקת ל סטודנטמטפל. במקרה כזה לא יוחזר שכ"ל ל

כחוק. כל הוצאת מידע  סטודנטיםהמכללה מתחייבת לשמור כל מידע שנמסר לה על ידי ה .27

על ויתור סודיות, למעט אם  הסטודנט וחתימתולגורם כל שהוא תדרוש מהמכללה הסכמת 

 פי דין ו/או רשות מוסמכת.-קיימת חובה לכך על

ברמה גבוהה, ולכן אין המכללה עושה מאמצים רבים לשמור על ניקיון המכללה ואחזקתה  .28

 להכניס שתייה ומזון לכיתות הלימוד, פרט לבקבוקי מים.

 סטודנטשימוש במטבחים שבמתקן. באחריות ה סטודנטיםהמכללה מאפשרת לציבור ה .29

. אנו מודים לכם על במהלך יום הלימודיםוהכיתה לדאוג לשטיפת הכוסות וניקיון המטבח 

 .זרתכם בשמירה על ניקיון השירותיםשיתוף הפעולה בנושא זה ומבקשים את ע

  מותר רק בפינות העישון שהוקצו לשם כך. העישון .30

מכונת צילום העומדת לרשות התלמידים, וניתן להשתמש בשירותיה בתעריף מיוחד  במועדון .31

 אגורות לדף. 30התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ובעלות של  לציבור הסטודנטים.

רכוש מוצרים מקצועיים בסיסיים במשרדי המכללה. המוצרים לרשותכם עומדת האפשרות ל .32

האמורים הינם ספציפיים באיכותם ומקורם המקצועי ובקשתם האישית של מנחי הקורסים 

המקצועיים שלכם. אנו מאפשרים לרכשם באמצעותנו כשרות ובשל אמונתנו כי יש לספק את 

 הטוב ביותר גם בתחום זה.

ך וצמחי מרפא. תמציות באך ניתן להזמין במייל או להגיע ניתן להזמין ולרכוש תמציות בא .33

המזכירות  את התמציות ניתן לאסוף מהמכללה בימים שני וחמישי בשעות פעילות למזכירות

 התשלום יתבצע במזומן בלבד. .בלבד

 במהלך שהותם במכללה. סטודנטיםהמכללה אינה אחראית לגבי רכושם הפרטי של ה .34

 נחיםוהמ סטודנטיםות של כל מוצר שהוא במכללה אסורים על הפרסומים של קורסים או מכיר .35

 .)למעט מקרים שאושרו ע"י הנהלת המכללה(



 

 
 

לרשותכם חניה  נבקשכם להקפיד על חנייה כך שלא תיחסם החנייה והגישה לבתים פרטיים .36

 מרוווחת בצד האחורי של המכללה.

כניות הלימודים המכללה נמצאת בתהליך התפתחות מתמיד לאורך השנים, שינויים בתו .37

הם חלק מתהליך זה. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים אלה נחים ובצוות המ

 וידרשו.במידה 

חודשיות וחתומות דיגיטלית בדיוור ישיר לדואר אלקטרוני. פעולה  המכללה שולחת חשבוניות .38

עביר בקשה יש לה -כדי לקבל חשבונית מודפסת שתישלח בדואר  זו חוסכת ניירת ואנרגיה.

 במזכירות.

בחתימתי על   2008 -לחוק התקשורת )בזק ושידורים( התשס"ח  40בהתאם לתיקון מס'  .39

רפואה  –מכללת כרכור ת קבלת דיוור שוטף מקצועי ופרסומי מאת ר/שאלון אני מאש/  התקנון

 הוליסטית טבעית.

 וה תצלם בווידאהסטודנט מאשר בזאת והוא מסכים לכך שידוע לו כי המכללה ו/או מי מטעמ .40

ו/או בסטילס מעת לעת חלקים ממהלך הקורס ומשתתפיו למטרות פרסום ושיווק והוא מוותר 

 בזאת על כל טענה בדבר זכויות כלשהן בצילומים ו/או הפרת פרטיותו.

הקוד האתי של המכללה מצורף כנספח למסמך זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. הוא מחייב  .41

פת לימודיו במכללה והפרתו עלולה לגרור הפסקת לימודיו ו/או את הסטודנט במהלך כל תקו

 זכות לתעודה. 

תקנון נוהלי המכללה, מחייב את התלמיד במהלך כל תקופת לימודיו והפרתו עלולה לגרור  .42

 .הפסקת לימודיו  ו/או הזכות לתעודה

 

 

 מכללה והבאים בשעריה. הסטודנטים בכל האמור לעיל מחייב את כל 

 הפעולה. לכם על שיתוףאנו מודים לכו

 

 מסכים ומאשר את תוכנובחתימתי על מסמך זה אני 
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 אתיהקוד ה

 

הקוד האתי נכתב בעבודה משותפת של מנחי המכללה ובהנחיה מקצועית והוא משקף את הלך 

ה: הקוד האתי מחייב את כל קהילת המכלל הרוח ו"האני מאמין" של המכללה וצוות המנחים.

)הקוד האתי כתוב בלשון זכר אך הוא מיועד לנשים וגברים  מנחים, תלמידים, עובדים והנהלה

 .כאחד(

 

, עובדים והנהלה )להלן קהילת המכללה( סטודנטיםהקוד האתי מתייחס ליחסי הגומלין בין מנחים, 

ה על ונשען על ההבנה כי לכלל הקהילה מטרות משותפות בעבודתם בין כותלי המכללה תוך שמיר

ערכיות, יחסי הדדיות, יחסי גומלין, מוסר עבודה, נאמנות, שותפות לדרך וכבוד אחד כלפי השני 

 וכלפי המכללה.

 

יכבדו את המרחב הפרטי, הפיזי, הפסיכולוגי והרגשי אחד של השני. קהילת  מנחים וסטודנטים

 טופל.המכללה מקבלת על עצמה מגבלות אי ניצול כח ואי יצירת תלות ביחסי מטפל ומ

 

קהילת המכללה תנהג בכבוד, ביושר ובהגינות בחבריה בפניהם ושלא בפניהם, ללא הבדל והפרדה 

 על רקע כלשהו וחבריה ימנעו מכל הקשור להוצאת דיבה, לשון הרע או רכילות. 

 

מתחייבים להתנהגות אתית כלפי התלמידים הלומדים בכל הקשור לתכנים האישיים  סטודנטיםה

שיעורים. אין להוציא כל מידע העולה במהלך השיעורים לשימוש כל שהוא מחוץ העולים במסגרת ה

 לתחומי הכיתה.

 

מנחה המכללה יימנע לחלוטין ויפעל למניעת פגיעה בכתב או בע"פ בשמו הטוב או במעמדו של 

ובפרהסיה. השימוש בשפה  סטודנטים/ מנחה לעבודה ובמכללה, במיוחד בנוכחות  / קולגה חבר

 י ומכובד, בין אם בתקשורת מדוברת ובין בכתב.יהיה מקצוע

 

מנחה המכללה ישקוד על שיתוף פעולה פדגוגי, מקצועי ואקדמי במובן הטכני, בתפיסות עולם 

ובגישות טיפוליות עם עמיתיו לטובת שמה הטוב של המכללה, שמו הטוב כמנחה ועמיתיו בכפוף 

יימת חובה לכך על פי חוק דין ו/או רשות למדיניות הכללית של המכללה בעניינים אלה, למעט אם ק

 מוסמכת.

 



 

 
 

 

הפרת כללי המקצוע והאתיקה המחייבים מטפל לפי כל דין או נוהג, לרבות ביצוע עבירה פלילית 

כולל שימוש בסמים, נגיעה בכללי סודיות ופרטיות המטופל, תגרום להפסקת הלימודים לאלתר 

 ושלילת הזכות לתעודת מטפל.

 

 ישיר שלו. ודנטסטמנחה לא יטפל ב

 

עקיף )הלומד במכללה, אבל לא בקורסים האישיים של המנחה  סטודנטמנחה יוכל לטפל ב

עקיף: הטיפול  סטודנטהספציפי(, במידה ויבחר ולאחר שהבין את המורכבות הכרוכה בטיפול ב

עקיף כרוך במפגש נוסף אתו במסגרת שאיננה חדר הטיפולים, כמו שטח המכללה,  סטודנטב

משיעור ועוד... מצב זה יכול להעמיד את המנחה במצב לא נוח. בנוסף שייכותו של בהפסקה 

 סטודנטוהמנחה לאותו גוף מקצועי )המכללה( עלולים ליצור מצבים לא נוחים נוספים.  סטודנטה

 .בקורס של אותו מנחה סטודנטמטופל יכול להיות בעתיד 

 

 סטודנטנחה אחר במכללה כל עוד אינו לטיפול מקצועי פרטי אצל מ סטודנטיוכל להפנות  מנחה

אינו אמור ללמוד אצל אותו מנחה בתקופה הקרובה  סטודנטישיר של אותו מנחה ויוודא שאותו 

לא יעמדו במצב  סטודנטארבעה שבועות לפחות(, על מנת שהמנחה וה -לטיפול )פרק הזמן לצינון 

 העלול להביכם או לפגוע בכללי האתיקה המקובלים במכללה.

 

יזכרו כי אינם פטורים  מנחיםאחר בתחום הלימודי או הייעוצי, שני ה מנחהל סטודנטהמפנה  המנח

מחובותיהם )כגון חובת הסודיות, כבוד, הגינות, יושרה, חיסיון רפואי, צנעת הפרט....( כלפי 

המידע על הנושא  מנחיםובהסכמתו בלבד יועבר בין ה סטודנט. כמו כן בהפניית סטודנטה

 רט.בפ סטודנטוה

 

יהיה נכון לבסס שיתוף פעולה מקצועי מועיל עם מורים/מנחים/ מטפלים אחרים של  מנחהה

כגון חובת הסודיות, חיסיון רפואי,   הםכלפי מנחהוזאת מבלי לפגוע בחובות ההסטודנטים 

 מקצועיות, אחריות ושמירה על צנעת הפרט.

 

הישירים )מבחינה  הסטודנטיםעם  המנחה לא יקיים יחסים רומנטיים ו/או מיניים ו/או ארוטיים

 מהותית ואתית רצוי להימנע מיחסים אלה עם כל סטודנט במכללה(.

 



 

 
 

 

אם נרקמים יחסים אישיים על גווניהם, כולל אינטימיים בין מנחי המכללה, המנחים יתחייבו להתנהג 

ירוט בצורה מושכלת, נבונה וצנועה בין כותלי המכללה, תוך הקפדה על התנהגותם בפרהסיה ובפ

 הסטודנטים. פרטי היחסים מול 

 

 במכללה יעשו במסגרת החוק. סטודנטכל היחסים הטיפוליים עם 

 

ישיבות הצוות המתקיימות מעת לעת במכללה הן המקום המקצועי והמתבקש להעברת מידע 

 רלוונטי בין המנחים לגבי סטודנטים משותפים.

 

ישירים ועקיפים. לא  סטודנטיםות כזו עם לא יכנס המנחה לשותפ -מסחריות  ויזמיותשותפויות 

מסחריים מסוג כלשהוא, חד פעמיים או מתמשכים לרבות שותפות  / ינהל המנחה יחסים עסקיים

 בשכירת קליניקה. 

 

אשר בוחרים לבנות יחסים עסקיים ביניהם ימנעו בכל הקשור לשיווק  סטודנטיםהמנחים ו/או ה

לא אישור הנהלת המכללה( בהתאם לכללי האתיקה עסקיהם או מוצריהם בין כותלי המכללה )ל

 הנהוגים במכללה.

 

מורים המשתפים פעולה בעבודתם )מורה מחליף.. תמיכה ... העשרה..( ינהגו בכבוד, בהגינות 

וביושרה ביניהם ובוודאי למול תלמידיהם.  ]וברוח " ואהבת לרעך כמוך" ו"אל תעשה לחברך מה 

 ששנוא עליך".[ 

 

לבסס שיתוף פעולה מקצועי מועיל עם מורים/מנחים/ מטפלים אחרים של תלמידיו  המורה יהיה נכון

וזאת מבלי לפגוע בחובות המורה כלפי תלמידיו כגון חובת הסודיות, חיסיון רפואי, מקצועיות, 

 אחריות ושמירה על צנעת הפרט.

 

 לא יקבל המנחה טובות הנאה מכל סוג שהוא מתלמידיו הישירים או העקיפים.

 

דע המגיע למנחה על תלמיד ישיר או עקיף הינו חסוי, לא ישתמש המנחה במידע אליו נחשף המי

 לטובתו הוא. 

 



 

 
 

 

מנחי המכללה ישמרו על צנעת הפרט והחיסיון הרפואי של עמיתיהם ותלמידי עמיתיהם כאשר 

 בוחרים לקבל טיפול מקצועי זה אצל זה ולא ישתמשו במידע אשר בידיהם בשום צורה שהיא.

 

יאסר על מטופל לפנות לרפואה הקונבנציונאלית, לא תינתן הוראה להפסקת טיפול תרופתי לא י

 שניתן על ידי הרופא.

 

 מטפל לא ייקח על עצמו לטפל בנסיבות מקצועיות ונפשיות בהן אין לתת טיפול.

 

המנחה מתחייב לדווח ו/או לפעול בכל הקשור לפגיעה בכללי ההתנהגות הנוגעים לשימוש בלתי 

 או בלתי מוסרי במידע על המכללה או אנשי צוותו או מנחיו. הולם

 

 המנחה מתחייב לשמירה על זכויות יוצרים ועל קניין רוחני של המכללה והמנחים האחרים במכללה.

 

 המנחה יסייע לכל תלמידיו באתגרי הלימוד, תוך שיתוף פעולה עם התלמיד.

 

לה מנחה, עובד, הנהלה מתמודד עם לאור כל האמור לעיל, ובמידה ומשהוא מקהילת המכל

דילמה, יתייעץ עם קולגה ועם מנהלת המכללה לצורך בחינת הנושא לעומק, בהתאם לעקרונות 

 האתיקה של המכללה לצורך קבלת החלטה.

 

 


