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 בית הספר להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים

 2010-2020תש"פ 

  AAT / AAP-טופס רישום ל     

 

  שם משפחה:

 תמונה

  שם פרטי:

  ת"ז:

  שנת לידה:

  מצב משפחתי:

  כתובת בבית:

  אלקטרוני:דואר 

 :יטל' סלולאר              טל' בבית:

 מקום העבודה:

 תפקיד בעבודה:

 כתובת בעבודה:

 טל' בעבודה:

 השכלה/ השכלה גבוהה

 שנת סיום תואר תחום לימוד מוסד

    

    

    

 

 

 מקומות עבודה קודמים

 שנים תפקיד מוסד
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 טיפול והדרכהרקע וניסיון בתחומי 

 )תאר בקצרה את הכשרתך וניסיונך. ציין שמות מדריכים(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נא ציינ/י לאיזו תוכנית את/ה מעוניינ/ת להרשם:

 

AAT-                        התוכנית לטיפול בעזרת בע"חAAP-פסיכותרפיה בעזרת בע"ח 

      תוכנית ערב )יום ה'( -ירושלים

     תוכנית ערב )יום ב'( -תל אביב 

 )יום א'( תוכנית בוקר -תל אביב 

 

 נא צרפ/י את המסמכים המתאימים:

 קורות חיים .1

 העתק תעודת זהות .2

 העתק תעודות אקדמיות וגליונות ציונים* .3

 העתק תעודות הסמכה, תעודות מקצועיות מכל תחום, רישוי וכו' *  .4

 שונים המעידים על תכונות אופי )מהשנה האחרונה(מכתבים משני ממליצים מתחומי הכירות  .5

 תמונות פספורט 2 .6

 תשלום זה מהווה תנאי לראיון קבלה.  -₪  375דמי הרשמה בסך  .7

יגולמו דמי ההרשמה כחלק  לומדים במקביל במכללת בית ברל)לתלמידים בשלוחת בית ברל אשר 

 משכר הלימוד(

 

 תומים ע"י הנוטריון* יש להציג בראיון תעודות מקוריות או העתקים ח
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 בית הספר להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים

 2019-2020תש"פ 

 טופס התחייבות לתוכנית הלימודים

 

 אני הח"מ _________________________ ]שם פרטי ומשפחה[ בעל מ.ז. ______________
 

 ומאשר שידוע לי כי:מאשר/ת את השתתפותי בתוכנית _____________________________ 

קבלתי לתכנית מותנית בבדיקת התאמתי לתכנית מבחינת השכלתי והכשרתי המפורטים  .1

לעיל וכן מהתרשמות נציגי בית הספר לאחר קיום ראיון אישי עימי. ידוע לי כי מכיוון 

שהמקצוע מוגדר כמקצוע טיפולי וכי קבלת תעודת הגמר מאפשרת לי לטפל באנשים הרי 

שאל במהלך הריאיון שאלות הנוגעות לענייני האישיים ואני מוותר מראש על שאני עשוי להי

כל טענה לפגיעה בי או ברגשותיי עקב כך. כמובן שאהיה רשאי לסרב להשיב לשאלות כולן או 

 חלקן, אך ידוע לי שעשויה להיות לכך השלכה על קבלתי לתכנית. 

ים לימודיים אשר פעמים אינם התוכנית מורכבת מלימודים עיוניים, עבודה מעשית, סיור .2

בימי ושעות הלימוד הקבועים. בתכנית מטפל בעזרת בע"ח מתקיימים לימודים בימי שישי, 

 ימי לימודים במהלך שלוש שנות הלימוד. 40-כ

 משך הלימודים לקראת תעודה הינו שלוש שנים.  .3

חת שנת בשנה א' יחלו הלימודים במקביל לפתי -לתלמידי התוכנית לטיפול בעזרת בע"ח

ג' יחלו הלימודים כבר בתחילת ספטמבר על -הלימודים האקדמית )אוקטובר(. בשנים ב' ו

 מנת לאפשר הדרכה ותמיכה בתהליך ההשתלבות במסגרות העבודה המעשית טיפולית. 

קבלת תעודה מותנית בסיום תשלום שכר הלימוד וכן עמידה בכל הדרישות כפי שמפורטות  .4

 בתקנון הבית ספרי. 

ידוע לי שעלי להציג תעודה לתואר ראשון שניתנה לי ממוסד אקדמאי מוסמך ומוכר ע"י  .5

 זכאותהמל"ג מהארץ או מחו"ל, כתנאי לקבלת תעודת מטפל בעזרת בע"ח. הצגת תעודת 

היה ובחלוף מועד זה סיום הלימודים במכון מגיד. ממועד שנים  3תואר ראשון תתאפשר עד ל

יתברר שהשלמתי את כל החובות האקדמיים והכספיים בהתאם לכללי המכון מלבד הצגת 

תעודת זכאות לתואר ראשון כאמור אזי ידוע לי שהמכון ישקול אם להנפיק לי תעודת 

ולא  של המכון,על פי שיקול דעתו הבלעדית וזאת בע"ח" הסמכה של "יועץ טיפולי בעזרת 

ידוע לי שאי הצגת תעודת זכאות לתואר ראשון כל טענה כלפי המכון ביחס לכך.  ליתהיה 

 במועד האמור תשלול את זכותי לקבלת תעודת מטפל בעזרת בע"ח.

 

 

 

 

 

 

 

 

____ חתימה בראשי תיבות: ______   
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  חובות התלמיד:  .6

 בקורס באישור(. 10%על התלמיד חלה חובת נוכחות מלאה בכל הקורסים )החסרה עד 

בקורסים בהם קיימת חובת הכנת עבודות בכתב, על כל תלמיד להגיש את העבודה לא  יאוחר 

 לאחר סיום הקורס.  מחודש

שעות שנתיות של עבודה  100-בשנה א' בנוסף ללימודים תיאורטיים התלמידים נדרשים ל

 מעשית בפינת חי.

שעות עבודה מעשית טיפולית  200בתוכנית לטיפול בעזרת בע"ח התלמידים נדרשים לצבירת 

לא ניתן  בתכנית לטיפול בעזרת בע"חשעות על פני שנתיים(.  400)סה"כ  בכל שנהפרטנית 

 .לבצע שעות אלו בימי ו' משום התנגשות בשעות לימוד

 ס "הדרכה קבוצתית".עבודה מעשית במסגרת טיפולית מהווה תנאי להשתתפות בקור .7

לא יינתנו אישורים או ציונים ולא יתאפשר המשך לימודים לתלמיד אשר לא יגיש את  .8

 עבודותיו במועד, ו/או לא יעמוד במטלות הקורסים השונים ובחובת הנוכחות המלאה.

תלמיד שנדרש לחזור על קורס יחויב בתשלום נוסף בגין אותו קורס, בהתאם לשכר הלימוד  .9

 באותה שנה בה ילמד לפי חישוב עלות נקודת זכות מלאה.  שנקבע לקורס

תנאי תשלום: התשלום יתבצע בנפרד לכל שנת לימודים. ברישום לתוכנית חלקית או קורסים  .10

נרשם התלמיד. שכר הלימוד   בודדים, שכר הלימוד נקבע עפ"י מספר נקודות הזכות שאליהם

את שכר הלימוד באמצעות הרשאה  ניתן לשלם₪.  750הינו  מלאהעבור נקודת זכות אחת 

תשלומים בהנחה  3תשלומים )עד  10בנקאית או צ'קים דחויים בלבד בחלוקה של עד 

 תשלומים בהנחה פחותה( כדלהלן: 10מקסימאלית ועד 

 
 

  
תשלום 

 אחד
2 

 תשלומים
3 

 תשלומים
4 

 תשלומים
5 

 תשלומים
6 

 תשלומים
7 

 תשלומים
8 

 תשלומים
9 

 תשלומים
10 

 תשלומים

 
שכר לימוד 

  מלא
- - - - - - - - - 

תוכנית לטיפול 
 1,357 1,504 1,688 1,924 2,239 2,680 3,342 4,400 6,600 13,200 13,200 בעזרת בע"ח

הנחה  5%
 1,289 1,429 1,604 1,828 2,127 2,546 3,175 4,180 6,270 12,540 12,540 לזכאים*

 

 לזכאיםעבור רישום מוקדם תינתן  5%* הנחה בגובה של 

 

מועד פתיחת שנת הלימודים, לא תינתן  לפניללא הסדרת שכר הלימוד השנתי במלואו 

 האפשרות להתחיל את הלימודים בתוכנית.

 

 

 

 

 

____ חתימה בראשי תיבות: ______   
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תלמיד אשר נרשם לתוכנית ומסיבה כלשהי מבקש לבטל הרשמתו  נהלי ביטול השתתפות: .11

לפני תחילת שנת לימודיו הראשונה, ובין שנות הלימוד, חייב להודיע על כך בכתב למזכירות 

 התוכנית ולוודא שהודעתו התקבלה.

 

 החזר שכר הלימוד במקרה של ביטול הרשמה/ הפסקת לימודים יהיה כמפורט להלן:

 החזר שכר הלימוד  תמועד ביטול ההשתתפו

 עד חודשיים לפני פתיחת שנת הלימודים   החזר מלא של שכר הלימוד השנתי בניכוי דמי הרישום 

  במהלך החודשיים שלפני פתיחת שנת הלימודים ועד

 שבועיים לפני פתיחת הלימודים

   משכר הלימוד ודמי  20%החזר שכר הלימוד השנתי בניכוי

 הרישום

  במהלך השבועיים שלפני תחילת שנת הלימודים ועד

 פתיחת הלימודים

   משכר הלימוד ודמי  50%החזר שכר הלימוד השנתי בניכוי

 הרישום

 מיום פתיחת שנת הלימודים   לא יוחזר שכר הלימוד 

 

אני מתחייב/ת למלא את כל התנאים האקדמיים וההכשרה המעשית ולשלם את שכר הלימוד 

 עבור התוכנית בסכומים ובתנאים המצוינים מעלה וכן בתקנון הבית ספרי. 

 

אני מאשר שקבלתי לעיוני וקראתי את התקנון הבית ספרי ואני מקבל את נהלי התוכנית, נהלי 

 ית.מכון מגיד ונהלי האוניברסיטה העבר

 

אני מצהיר כי אין ולא היה לי כל רישום פלילי בכל תחום שהוא )למעט עבירות חניה ו/או תעבורה 

ו/או תכנון ובניה(, כי לא תלויה ועומדת כנגדי כל תלונה על מעשים פליליים וכי לא ידוע לי על כל 

 הליך פלילי שמתנהל כנגדי או עשוי להתנהל כנגדי.

 

 
 ...................חתימה    -אני מאשר/ת קבלת עדכונים ומידע פרסומי ממכון מגיד   

 

 

 .אמת הינו לעיל והמפורט האמור שכל מצהיר אני

 

 שם מלא:_________________      תאריך: ____________     חתימה: _______________

      


