קריטריונים להסמכה להדרכה עבור מי שהוסמך כמטפל זוגי ומשפחתי לפני יוני 2016
הדרישות לקבלת הכרה כ"מדריך משפחתי מוסמך לטיפול משפחתי וזוגי" הן:
 .1חברות באגודה.
 3 .2שנות ניסיון כ"מטפל זוגי ומשפחתי מוסמך"
 .3מתן  200שעות הדרכה לפחות ,במשך שנתיים לפחות ,לשני מודרכים לפחות בטיפול משפחתי .המודרכים חייבים
להיות כאלה שסיימו את חובותיהם התיאורטיות בטיפול משפחתי .ההדרכה הינה על משפחות/זוגות במסגרת
ציבורית.
 .4קבלת  75שעות של הדר כה על הדרכה ,ע"י שני "מדריכים מוסמכים בטיפול משפחתי וזוגי" חברי אגודה .מינימום
שעות הנדרשות מכל מדריך –  25שעות הדרכה.
 .5יש להוכיח קשר בין שעות ההדרכה שהמועמד נותן לבין שעות ההדרכה על הדרכה שמקבל באמצעות אישור
מהמדריך של המדריך.
שעות ההדרכה על הדרכה מתחלקות:


 50שעות הדרכה אינדיבידואלית.



 25שעות הדרכה בקבוצה שלא תימנה יותר מ 4 -מודרכים .השעות תחושבנה רק עפ"י שעות ההצגה של
המועמדים את המודרכים שלהם.

*** בהתאמה לשינוי בקריטריונים התקפים לגבי מי שהוסמך כמטפל זוגי ומשפחתי החל מיוני ,2016
ניתנת האפשרות להמיר שעות הדרכה קבוצתית בשעות הדרכה אינדיבידואלית.
 .6על המועמד לעבור סמינר מתקדם בן  56שעות ללימוד סוגיות ייחודיות של הדרכה בטיפול משפחתי ,עפ"י
אסכולות שונות .יוכר רק קורס שיינתן ע"י מרצה ,שהינו מדריך מוסמך ,או מדריך המוכר ע"י מועצת ההסמכה ,חבר
אגודה.
 .7על המועמד להשלים  28שעות לימוד בסוגיות מתקדמות בטיפול משפחתי.
 .8על המועמד להציג בפני המועצה שלוש המלצות ,שלפחות שתיים מהן ניתנו ע"י מדריכים מוסמכים בטיפול
משפחתי שהדריכו אותו והינם חברי אגודה בתקופת מתן ההדרכה .הממליץ השלישי יכול להיות עמית בכיר ,שהינו
מדריך בעצמו ומכיר היטב את עבודתו כמדריך .הממליץ להסמכה יתבקש להעריך במפורש את איכות העבודה,
הבשלות המקצועית והמיומנות של המועמד .בנוסף ,יידרש הממליץ להתייחס לבגרותו האישית ולאתיקה
המקצועית של המועמד.
לוועדת ההסמכה יש שקול דעת לאשר או לא לאשר את ההמלצות שיוצגו לוועדה ולבקש הבהרות או המלצות
נוספות .וועדת ההסמכה רשאית להודיע למועמד כי יידרש לשעות עבודה ו/או לשעות הדרכה נוספות.
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