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 C2הגשת מועמדות לקורס 

 שם פרטי ומשפחה: ____________________________________________

 כתובת מגורים: _______________________________________________

 _________________________________________________כתובת מייל: 

 טלפון נייד: __________________________________________________

 שנת סיום לימודים ומוסד אקדמי: 

__________________________________________________________ 

 ____________________מספר רישיון ושנת הוצאתו: __________________

 תואר אקדמי: ________________________________________________

פרוט שנות ותק קליני 

 ________________________________________במקצוע:___________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

מקום עבודה נוכחי: 

_________________________________________________________________________ 

 קורסים: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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 :(C1תעודת סיום קורס  צילוםיש לצרף C1 ( מועד ומיקום הסמכת קורס

______________________________________________________________ 

 :C1השתלמויות נוספות בתחום היציבה מאז הסמכת קורס 

______________________________________________________________ 

 ממוצע שבועי של שעות טיפול בליקויי יציבה:

______________________________________________________________ 

שעות בשעות  4שיגיע לקורס באופן יום יומי ל חודשי טיפול( 3יחסית חדש )עד להביא מטופל  יש

 ומוכן לקבל טיפול באולם ללא מחיצות במקביל לילדים ומטפלים אחרים.הבוקר 

עתיים בשעות הצהריים מטופלים )/מטופל( יחסית מאומנים בשרוט שיגיעו לש אבנוסף יש להבי

 עדיפות למטופלים מתחלפים ושונים לטיפולי אחה"צ, לכל יום מטופל אחד.ימים,  5למשך 

 תתבקשו לשלוח את כל הפרטים אודות המטופלים. ת הקורסכחודש לפני תחיל
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  BSPTS C2מסמך האתיקה של 

מעשי בסוף  BSPTS C2אלא לאחר שאעבור מבחן  C2אינו מסמיך אותי כמטפל  C2נהיר לי שסיום קורס 

 הקורס.  אם אכשל במבחן ברור לי שאדרש לעבור שוב את הקורס במחיר מלא לפני שאוכל להבחן שוב. 

נהיר לי שההכשרה שלי הינה לטיפולים במטופלים עם עקמת עמוד השדרה. הכשרתי לא מאפשרת לי ללמד 

.  כמו כן אני מחויב לא BSPTS. לשם כך, עלי לעבור קורס מדריכי SCHROTH ו  BSPTSולהדריך קורסי  

 לצורך הרצאות, ימי עיון, סדנאות וקורסים.   C2ו  C1להשתמש בחומר הנלמד ב 

 C2עם סיום קורס  BSPTSחייב לחתום על מסמך האתיקה של אני מת

 

  ___________________________ ________________________ _________________ 

 תאריך    חתימה   שם פרטי ומשפחה      

 

 מדיניות ביטולים:

 מדיניות הביטולים של קורסים הינה כדלקמן:

 יום מהקורס: 30זמן של פחות מ . אם נרשם מבטל השתתפות בתקופת 1

 ביטול.דמי  10%אם מקומו התמלא ע"י נרשם אחר, הוא יקבל החזר פחות -

 אם מקומו לא התמלא ע"י נרשם אחר, הוא לא יקבל כל החזר על התשלום שביצע-

 יום מהקורס:   30. אם נרשם מבטל השתתפות בתקופת זמן של יותר מ 2

 ביטול.דמי  10%יקבל החזר פחות -

 . אנו שומרים לעצמינו את הזכות לבטל קורס מסיבות של היענות נמוכה או אחרות3

 אם הקורס מבוטל ע"י המדריכים, הנרשמים יקבלו החזר מלא -

 

 .טופס זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד
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