הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

الكلية لعلوم الرفاه والصحة
בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות

היחידה ללימודי המשך

العالج عن طريق الفنون

وحدة التعليم االستكمالي

התחייבות של מקום הכשרה במסגרת תכנית הכשרה מעשית מתקדמת בטיפול באמצעות
אמנויות (שנה ג')  -תשפ"א
התלמיד ימסור את ההתחייבות חתומה במקור על ידי מקום ההכשרה למזכירות היחידה ללימודי המשך לא
יאוחר מתאריך .1.11.20
יש להקפיד למלא את כל הסעיפים בכתב ברור.
א .פרטי התלמיד:
תחום התמחות [סמן] :טיפול באמצעות  -אמנות חזותית /דרמה תרפיה  /תנועה ומחול /פסיכודרמה/מוסיקה
שם התלמיד  ____________________________ :ת.ז________________________________ .
טלפון ____________________ :דוא"ל___________________________________________ :
ב.

ג.

פרטי מקום ההכשרה המעשית:
שם המקום_____________________________________________________________ :
כתובת _________________________ :שם איש הקשר____________________________:
טלפון של איש הקשר ________________ :דוא"ל________________________________ :
סה"כ ימי הכשרה בשבוע __________________ :סה"כ שעות טיפול בשבוע_______________ :
תנאי ההכשרה:1
.1

ההכשרה תתקיים בחודשים ספטמבר/אוקטובר  2018עד חודש יוני/יולי/אוגוסט  40( 2019שבועות);

.2

היקף ההכשרה בשדה ,לפחות  20שעות שעון* שבועיות ,כ 3 -ימים בשבוע (סה"כ  770שעות בשנה);

.3

כל שבוע ,מתוך  20השעות לפחות  8שעות טיפול בפועל ולא יותר מ 15 -שעות טיפול (לפחות
קבוצה אחת) וסה"כ לפחות  400שעות טיפול בשנה;

.4

המקום יקצה חלל מוגדר וקבוע למפגשי הטיפול;

.5

המקום ידאג לשלב את התלמיד במפגשי צוות ובפעילויות מקצועיות אחרות שיהוו חלק מההכשרה;

.6

המקום יספק חומרי אמנות על חשבונו (עבור הכשרה בטיפול באמנות חזותית);

.7

התלמיד יבוטח על ידי האוניברסיטה למשך תקופת ההכשרה בביטוח אחריות מקצועית ,צד ג',
וביטוח הכשרה מעשית (למעט בהכשרה בשכר).

במקרה שיווצרו קשיים מקצועיים ,המקום ידווח לרכזת התכנית באוניברסיטת חיפה :גב' מירי פלג,
.054-7851518 mpeleg2@univ.haifa.ac.il
*שעת שעון =  60דק'.
ד.

התחייבות מקום ההכשרה:

אנו מאשרים ומתחייבים בזאת כלפי אוניברסיטת חיפה כי התלמיד שפרטיו צוינו לעיל יבצע אצלנו את
ההכשרה בהתאם לתנאים הנ"ל:
שם מקום ההכשרה_________________ :
חתימה וחותמת מקום ההכשרה___________________________ :
תאריך________________ :

 1במידה ותנאי ההכשרה שונים בהיקפם מבחינת האמור בסעיפים  ,2,3המקום ישנה בכתב יד ויחתום ליד השינוי

פקסFax: 972-4-824-9873 :
Fax:

הר הכרמל ,חיפה Mount Carmel, Haifa |3498838
דוא"ל E-mail: draize@univ.haifa.ac.il :
דוא"לE-mail: :

טל' Phone: 972-4-824-0801 :
Phone:

