טופס  - 11בקשת חברות בי.ה.ת לבוגרי תכניות תואר שני
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 ) ______________________ :( BA, MA

__________________________________

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

ג.
ד.
ה.

מסמך  - 11.1תעודת תואר ראשון
מסמך  - 11.2אישור על השלמת קורסי קדם בפסיכולוגיה )לפני תואר שני ,אם לא נלמד בתואר ראשון(:
מבוא לפסיכולוגיה ) 2נז( ,פסיכופיזיולוגיה ) 2נז( ,פסיכולוגיה התפתחותית ) 4נז(,
פסיכופתולוגיה ) 4נז( ,תאוריות אישיות ) 2נז( ,שיטות מחקר וסטטיסטיקה ) 4נז(
מסמך  - 11.3אישור על צבירת  500שעות בתחום האמנות הספציפי להתמחות
מסמך  - 11.4תעודת תואר שני  +אישור על השלמת  600שעות הכשרה מעשית במהלך התואר
מסמך  - 11.5אישור על השלמת  960שעות הכשרה מעשית מתקדמת )בשנה ג' ,במסגרת מוסד הכשרה
מוכר ולאחר לימודי התואר(

ו .תשלום דמי חברות )אישור חברות סופי מותנה בתשלום חברות ל-י.ה.ת(

* יש למלא את כל חלקי הבקשה ולצרף אישורים כנדרש
* בקשות מלאות בצרוף כל האישורים הנדרשים ,יש לסרוק ,לשמור לפי מספרי הסעיפים,
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_______________________________________________________ :
________________________________________________________________________________________________________

פ ר ט י ה מא שר:
וועדת מעבר בתחום_____________________ :

שם המאשר ________________ :חתימה ________________ :תאריך_____________ :

* מעמד תקף רק לאחר תשלום דמי חבר
לאחר אישור מעמד )ע"י ועדת מעבר( ותשלום דמי חבר )תישלח קבלה אוטומטית של י.ה.ת(:
א .יאושר המעמד על-ידי י.ה.ת
ב .במעמד חבר בי.ה.ת  -יפתח כרטיס מטפל באתר ,תשלח תעודת חבר ושמו יוסף לרשימת
הדיוור וברב-מסר.
ג .בשינוי מעמד – יעודכן המעמד במאגר המטפלים במערכות י.ה.ת ובאישור מעמד מדריך
תישלח תעודת מדריך.

