טופס בקשה לתהליך הסמכה להדרכה ב –CBT
תנאי הבסיס להגשת בקשה לתהליך הסמכה להדרכה הם:
 3 .1שנות חברות באיטה בסטטוס מומחה/ית.
 5 .2שנות ניסיון בטיפול ב .CBT -
 .3על מועמד/ת שהתקבל/ה בנוהל קבלה חריג כמומחה/ית לעבור ראיון עם שני מדריכים
מוסמכים של איט"ה ,אחד/ת מהם לפחות חבר/ה ועדת ההדרכה של איט"ה.

א .פרטים אישיים
שם משפחה ______________________ :שם פרטי_________________________ :
מס' ת.ז ____________________ :.שם משפחה באנגלית_____________________ :
שם משפחה קודם (במידה וקיים) ____________________ :מין_______________ :
תאריך לידה ____________________ :שנת עליה_______________ :
כתובת :ישוב __________________ :רחוב _______________ :מס' בית________ :
מס' דירה ______ :מיקוד ___________ :טלפון ___________ :נייד______________ :

ב .פרטי השכלה וממליצים (בלשון זכר ומכוון לשני המינים)
מספר רישום :כעו"ס  /כפסיכולוג (מתמחה/מומחה)  /כפסיכיאטר  /כרופא כללי  /כקרימינולוג
קליני  /כמטפל באומנויות ___________ :תאריך הרישום____________ :

מדריכים המוכרים על ידי איט"ה וממליצים על התאמה לתהליך הסמכה להדרכה:
שם המדריך/כה _______________ :שם המדריך/כה__________________ :
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ג .אישור ממדריך או ממוסד המוכר ע"י איט"ה להסמכה להדרכה ב CBT -
שם המוסד ____________________ :כתובת_____________________ :
טלפון ___________________ :כתובת אימייל_____________________ :
אנו מאשרים בזה כי ___________________ יתקבל/תתקבל במוסדנו לתהליך הסמכה
בהדרכת  CBTמתאריך ___________ :לתקופה של___________ :
מנהל המוסד __________________ :חתימה וחותמת______________ :
תאריך________________ :
שם המדריך ____________________ :כתובת_____________________________ :
טלפון ___________________ :כתובת אימייל_____________________________ :
אני מאשר/ת בזה כי ___________________ יתקבל/תתקבל אצלי להדרכת CBT
מתאריך_____________ :

לתקופה של______________ :

חתימה וחותמת______________ :

תאריך________________ :

ד .מסמכים שיש לצרף
 .1הצהרה עצמית על לפחות חמש שנות עבודה ב .CBT -
 .2הצהרה עצמית על טיפול בלפחות  40מטופלים ב .CBT -
 .3קורות חיים עדכניים.
 .4אישור חברות כמומחה/ית באיט"ה ותאריך קבלה לחברות.
 .5שתי חוות דעת ממדריכים המוכרים על ידי איט"ה .על המדריכים להכיר את העבודה שעשית
ב  CBT -ולהתייחס להתאמתך לתהליך הסמכה להדרכה .חוות הדעת של הממליצים תינתן על
גבי טופס הנמצא באתר איטה "חוות דעת לקראת הסמכה להדרכה".
 .6מכתב שלך המנמק את בקשתך לתחילת הסמכה להדרכה.

תאריך_____________________ :

חתימה_____________________ :
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ה .החלטת תת הוועדה של איט"ה להדרכת CBT
מאושרת התחלת הסמכה להדרכה ב –  CBTמתאריך__________________ :

לא מאושרת התחלת הסמכה להדרכה ב –  CBTמהסיבה/ות:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

תאריך__________________ :
פרטי יו"ר הוועדה _____________________ :חתימת יו"ר הוועדה________________ :
פרטי חבר/ת הוועדה ___________________ :חתימת חבר/ת הוועדה______________ :
פרטי חבר/ת הוועדה ___________________ :חתימת חבר/ת הוועדה______________ :

את הבקשה ניתן לשלוח לדוא"לitacbtisrael@gmail.com :
לפקס077-4261073 :
או בדואר לכתובת( :נא לשלוח בדואר רגיל בלבד!)
תימור גביש – מזכירות איט"ה
ת.ד11472 .
תל אביב 61113
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