הנחיות למילוי טופסי המועמדות
למטפל זוגי ומשפחתי
מצורפות הוראות למילוי הטפסים להסמכה  .עקבו אחרי ההוראות  ,והמלאכה קלה.
א .לפני שאתם נכנסים אל הטפסים והקריטריונים ,אנו ממליצים בחום לקרוא בעיון את החומרים הבאים:
דף ההנחיות מטעם מועצת הסמכה; "משולחנה של מועצת הסמכה" ואת "שאלות שכיחות המופנות
למועצת הסמכה".
ב .בהמשך העמוד תוכלו למצוא קישור לקריטריונים להסמכה.
ג .בדקו תחילה האם אתם עומדים בדרישות המינימום של ההסמכה -סעיף א' בכל הקריטריונים -דרישות
השכלה אקדמאית .אם עברתם את דרישות המינימום כדאי להמשיך.
ד .בדקו את השנה בה למדת את הקורס הראשון בטיפול משפחתי ,לפי הקורס הראשון ,בחרי את
הקריטריונים המתאימים:
 .1קריטריונים למי שהחל את לימודיו החל מינואר 5002 -מי שהתחיל את לימודיו בין ינואר 5002
לינואר  .5002מכיוון שהקריטריונים המוקדמים יותר בוטלו ,קריטריונים אלו תקפים גם למי
שהתחיל את לימודיו קודם לינואר .5002
 .5קריטריונים למי שהחל את לימודיו החל מינואר 5002 -מי שהתחיל את לימודיו בין 5002-
.5022
 .3קריטריונים למי שהחל את לימודיו החל מיולי 5022 -מי שהתחיל את לימודיו מיולי  5022ועד
יולי .5022
 .2קריטריונים למי שהחל את לימודיו החל מיולי  – 5022מי שהתחיל את לימודיו מיולי  5022ועד
בכלל.
*** שימו לב!
לכל שנת התחלת לימודים יש תאריך אחרון להגשת הטפסים להסמכה לאגודה.
בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מתאריך  30למאי 5022
*הקריטריונים למי שהחל את לימודיו מינואר  5002ו 5002 -בטלים ומבוטלים החל מהתאריך  2באוגוסט 5022
*מי שטרם סיים את חובותיו עד לתאריך זה יצטרך להשלים את הדרישות בהתאם לקריטריונים החדשים.
ה .לאחר שמצאת וקראת בעיון רב את הקריטריונים להסמכה הרלוונטיים לך .זה הזמן לעבור למילוי
הטפסים.
 .2טפסי הבקשה להסמכה מופיעים באתר בפורמט  WORDולכן אין שום בעיה להורידם למחשב
האישי ולמלא אותם מודפסים – מועצת הסמכה דורשת להגיש טפסים מודפסים .
 .5לטופסי ההסמכה ישנה דרישה לצרף מסמכים ואישורים  ,אותם יש למספר בצורה מסודרת וברורה,
ולציין בטבלה ,בעמודה "מספר האישור שצורף" לציין את מספר האישור /מסמך.
*** במידה וישנו אישור/מסמך השייך למספר סעיפים בתיק מומלץ מאד לצלמו ולהכניסו לתיק
כמספר הפעמים שהוא מהווה הוכחת לימודים/הדרכה ולשבצו בתיק במקומות הרלוונטיים.
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