✓ אני מבקש/ת להתקבל כחבר/ה באַ יֶל"ת ,האגודה הישראלית ליעוץ תעסוקתי ולפיתוח קריירה:
❑ אני מזדהה עם מטרות האגודה ומתחייב/ת לכבד את התקנון ואת קוד האתיקה המקצועית שלה .

❑

ידוע לי כי קבלתי כחבר או כעמית מותנית באישור צוות החברות

שם פרטי ומשפחה______________________:

מספר זהות מלא________________:טל' סלולרי___________________:

אימייל _______________________________:כתובת_____________________________________________________:
עיסוק  /תפקיד נוכחי _______________________________________ :מקום עבודה_____________________________ :
השכלה אקדמית:
שם המוסד  /עיר  /ארץ

שנת סיום

תואר

חוג  /מחלקה

הערות

קורסים והשתלמויות עיקריים בתחום הייעוץ התעסוקתי:
מוסד

משך הלימודים

נושא

סיום

הערות

ניסיון מקצועי עיקרי בתחום הייעוץ התעסוקתי:
מעסיק

תפקיד

תאריכים

הערות

האם תרצה/י לסייע לפעילות האגודה? (מקום לאירוע; תוכן האתר; השתלמויות ,כספים ,קשרי חוץ; אחר – פרט)
_______________________________________________________________________________

סוג חברות (סמנ/י):

❑ רגיל –  ₪ 270לשנה ❑ סטודנט בתוכנית מלאה או אזרח ותיק –  ₪ 180לשנה

❑ כרטיס אשראי ❑ צ'ק  -למוטב בלבד ,לפקודת 'האגודה הישראלית ליעוץ תעסוקתי
❑ מזומן
אמצעי תשלום (סמנ/י):
ולפיתוח קריירה' בנק הפועלים  ,12סניף  704אחוזה ,חשבון 389762
לאחר המילוי יש להעביר או לסרוק ולשלוח ל  contact@ayellet.org.il -או בפקס בתיאום מראש 04-8388703

תאריך _____________________

חתימה _________________________

איל"ת הינה אגודה מקצועית לכלל העוסקים בתחומי הייעוץ התעסוקתי ,הכוון לתעסוקה ופיתוח קריירה .מטרתה המרכזית
הנה קידום הפיתוח המקצועי של העוסקים במלאכה זו.
אם אתם פסיכולוגים תעסוקתיים ,עובדים סוציאלים תעסוקתיים ,יועצי תעסוקה ,מאבחנים ,מאמני קריירה ,רכזי השמה ,מנחי
סדנאות תעסוקה ,אנשי משאבי אנוש..

איל"ת היא הבית המקצועי עבורכם!

חזון האגודה:
איל"ת מובילה קהילה מקצועית ,דינאמית ומתפתחת של כלל
העוסקים בתחומי פיתוח ההון האנושי לתעסוקה וקריירה,
המאפשרת לכלל חבריה ,כאגודה וכפרטים ,צמיחה מקצועית,
מרחב ביטוי והשפעה על נושאי חברה ומדיניות בתחום.

מה תקנה לך החברות באיל"ת?
✓ הנחה משמעותית מאד בימי העיון העוסקים בבעיות המעסיקות אותנו
✓ רישום באינדקס היועצים המתפרסם באתר איל"ת

✓

אפשרות לפרסם ליועצים מידע על סדנה או פעילות פעם בשנה חינם ולאחר מכן פרסום במחיר אטרקטיבי.

✓ השתתפות ללא תשלום נוסף במפגשי עמיתים המתקיימים אחת לחודשיים בחיפה בתל אביב ובמכללת ספיר
✓ השתתפות ללא תשלום נוסף בפעילויות איל"ת פותחת דלת  -נפגשים עם מעסיקים.
✓ הזדמנות להיות חלק מקהילה מקצועי צומחת ותוססת

האגודה נמצאת בתהליך של פיתוח והתחדשות.
בואו לקחת חלק בבניתה ובפיתוחה של הקהילה המקצועית שלכם!
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