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 : 2016קריטריונים להסמכה להדרכה עבור מי שהוסמך כמטפל זוגי ומשפחתי החל מיוני 
 
 

 דרישות הבסיס להתחלת תהליך ההסמכה להדרכה:

 וותק של שנתיים כמטפל/ת זוגי/ת ומשפחתי/ת מוסמך/ת, בטרם התחלת תהליך ההסמכה.  .1

 חברות באגודה במשך כל תקופת ההסמכה להדרכה.  .2

 ליידע על תחילת תהליך ההסמכה בהדרכה על ידי הרשמה באגודה )על גבי טופס מצורף(.על המועמד/ת  .3

 

 הדרישות לקבלת הכרה כמדריך/ה הן:

 מתן שעות הדרכה: .1

 שעות הדרכה לפחות, במשך שנתיים לפחות, לשני מודרכים לפחות, בטיפול זוגי ומשפחתי.  200מתן  .א

ודים תיאורטיים )כמחצית מהשעות הנדרשות( שעות של לימ 140מודרך יחשב רק מי שסיים לפחות  .ב

 בטיפול זוגי או משפחתי. 

 ההדרכה הינה על משפחות/זוגות במסגרת ציבורית או מוכרת.  .ג

 ההדרכה עצמה צריכה להתבצע במקום ציבורי או מוכר ולא בקליניקה פרטית.  .ד

 א  1הבהרה לסעיף 
 !  פרטניתשעות הדרכה  200מתן  –שעות הדרכה לפחות  200מתן 
  

 קבלת הדרכה על הדרכה: .2

 סמכים בטיפול זוגי ומשפחתי, חברי אגודה. שעות של הדרכה על הדרכה, ע"י שני מדריכים מו 75קבלת  .א

 שעות הדרכה )במידה ויש שני מדריכים בלבד(. 25 –מינימום שעות הנדרשות מכל מדריך  .ב

 שעות ההדרכה צריכות לכלול: .ג

השעות הנותרות יכולות להתקיים במסגרת הדרכה  25-שעות הדרכה איניבידואליות, כש 50לפחות  .1

 קבוצתית. 

 מודרכים.  5בוצתית תכלול עד קבוצת הדרכה במסגרת ק .2

יש להוכיח קשר בין שעות ההדרכה שהמועמד נתן לבין שעות ההדרכה על הדרכה שהמועמד מקבל  .ד

 באמצעות אישור מהמדריך של המדריך. 
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 קורסים נדרשים )שילמדו לאחר עמידה בדרישות הבסיס להתחלת תהליך ההסמכה להדרכה(: .3

שעות ללימוד סוגיות ייחודיות של הדרכה בטיפול זוגי ומשפחתי, עפ"י אסכולות  56סמינר מתקדם בן  .א

 שונות. יוכר רק קורס שיינתן ע"י מי שהינו מדריך מוסמך, חבר אגודה. 

 שעות לימוד בסוגיות בטיפול זוגי ומשפחתי.  28 .ב

 

 המלצות: .4

 על המועמד להציג בפני המועצה שתי המלצות.  .א

צריכות להינתן ע"י מדריכים מוסמכים בטיפול זוגי ומשפחתי, שהדריכו אותו והינם חברי אגודה ההמלצות  .ב

 בתקופת מתן ההדרכה. 

הממליץ להסמכה יתבקש להעריך במפורש את איכות ההדרכה, הבשלות המקצועית והמיומנות של  .ג

 המועמד ולהתייחס לבגרות האישית ולאתיקה המקצועית של המועמד. 

 
 

 ך !!! לתשומת ליב
 

 *** מועצת ההסמכה רשאית לבקש הבהרות או המלצות נוספות. 
 *** מועצת ההסמכה רשאית להודיע למועמד כי יידרש לשעות הדרכה נוספות. 
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