טופס  - 10בקשת חברות בי.ה.ת
לבוגרי תכניות תעודה אשר סיימו את לימודיהם עד ספטמבר 2018

ולמסיימי תכניות השלמה לתואר-מ.א.
תאריך הגשת הבקשה__________________ :
י.ה.ת – ארגון המאגד מטפלים לטיפול באמצעות אמנויות :דרמה תרפיה ,פסיכודרמה ,תנועה ,מוזיקה ,אמנות חזותית,
ביבליותרפיה .הארגון מיועד למסיימי מסלולי הכשרה לטיפול באמצעות אמנויות.

פרטי המבקש/ת:
שם המבקש/ת ___________________ :ת.ז __________________ .תאריך לידה________________ :
כתובת _______________________ :טלפון ___________________ :מייל___________________ :

פרטים מקצועיים:
תחום ההתמחות הספציפי בטיפול באמנויות__________________________________ :

שם המוסד בו סיימת לימודי טיפול באמנויות______________________________ :
תאריך סיום לימודי טיפול באמנויות_______________________________________ :
תארים אקדמים נוספים (לציין גם מסלול השלמה  MAבטיפול באמצעות אמנויות):
________________________

______________________

__________________________

קריטריונים לחברות בי.ה.ת:
לכל קריטריון יש לצרף אישור/תעודה ולשמור כקובץ ממוספר לפי הפרוט:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

מסמך  – 10.1תעודת תואר ראשוןBA ,
מסמך  – 10.2תעודה  /אישור על סיום תכנית הכשרה וזכאות לתעודת מטפל באמצעות אמנויות.
מסמך  - 10.3אישור על הקורסים המקדימים בפסיכולוגיה לבעלי תואר ראשון המצריך תוספת זו
(מבוא לפסיכולוגיה ,פסיכולוגיה התפתחותית ,פסיכופתולוגיה ,תאוריות אישיות)
מסמך  - 10.4אישור על קיום  600שעות התנסות בתחום האומנות הספציפי למבקש/ת
מסמך  - 10.5אישור על  900שעות הכשרה מעשית/פרקטיקום בזמן הלימודים
תשלום דמי חברות (רק לאחר קבלת אישור מי.ה.ת על אישור החברות)

ז .במקום לצרף אישורים לסעיפים ג ,ד ,ה ,ניתן להשתמש בטופס ( 17באתר)  -אישור דרישות קדם החתום ע"י
מוסד לימודי טיפול באמצעות אמנויות ולצרף לבקשה זו.
* יש למלא את טופס הבקשה על גבי מסמך ה word -שניתן להורידו מהאתר .את האישורים הנלווים ניתן
לסרוק ולצרף לקובץ ה -word -ולשלוח למיילyahat2013@gmail.com :

אישור  /אי אישור בקשה לחברות ב-י.ה.ת
בקשת _______________________ לחברות ב-י.ה.ת ,אושרה !
בקשת _______________________ לחברות ב-י.ה.ת ,לא אושרה !
מהסיבות הבאות_______________________________________________________ :
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

פרטי המאשר:
וועדת מעבר בתחום _________________ :שם המאשר___________________ :
חתימת המאשר _________________ :תאריך_____________ :

חברות ב-י.ה.ת מקנה למטפל/ת באמצעות אמנויות שייכות ,זהות והתפתחות בסביבה מקצועית.
מטפל במעמד 'חבר' שמתכוון להתפתח למעמד 'מדריך' ב-י.ה.ת .מומלץ שיאסוף מראש שעות עבודה קליניות
במסגרות ציבוריות ושעות הדרכה כמפורט בטופס .12
(להקלה באיסוף שעות קליניות ושעות הדרכה במסגרת העבודה בכל שנה ,קיים טופס עזר באתר י.ה.ת טופס )99

* מעמד מאושר ע"י ועדת מעבר חטיבתית ותקף רק לאחר תשלום דמי חבר*
א .במעמד חבר בי.ה.ת  -יפתח כרטיס מטפל באתר ,תשלח תעודת חבר ,שם החבר יתווסף לרשימת הדיוור
וברב-מסר וכן לפנקס המטפלים.
ב .בשינוי מעמד – יעודכן המעמד במאגר המטפלים ובפנקס המטפלים בי.ה.ת.
ג .באישור מעמד מדריך תישלח תעודת מדריך.
פנקס המטפלים באתר י.ה.ת .מתעדכן בכל שנה בתחילתה.

