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 טופס 12 – בקשת מעבר למעמד 'מתמחה להדרכה' למטפלים במעמד 'חבר' ביה"ת

 במסגרות ציבוריותוותק בעבודה טיפולית  ושצבר , יה"תחבר/ת  ,באמצעות אמנויותמטפל/ת  - מתמחה להדרכה

 /הדרכת מטפלים -שמשמעותו  'מתמחה להדרכה'לעבור למעמד רשאים טיפול קליניות ושעות הדרכה( )שעות 

 . 'הדרכה על הדרכה'תוך קבלת במקומות עבודה או באופן פרטי,  על טיפול לטיפול באמנויות סטודנטים

 .'דריך'מלמעמד בדרך  ראשון והכרחי זהו שלב מעבר 'מתמחה להדרכה'

 

                                                      :פרטי המבקש/ת

 ______________   תאריך לידה: __  ת.ז. __________________שם המבקש/ת: ___________________   

        מייל: ___________________: ___________________  טלפון  כתובת: _______________________

   _____________ תחומי הטיפול באמנויות(:בתחום ההתמחות )

  _____________________: ת מטפל/תעודת תלימודי הטיפול:___________________ תאריך קבלשם מוסד 

 ___________________________________תאריך קבלת מעמד 'חבר' ביה"ת :      

  :ביה"תלמעבר למעמד 'מתמחה להדרכה' למטפלים במעמד 'חבר' קריטריונים 

 . םנדרשיבצרוף כל האישורים הבאתר יה"ת(  12)טופס ' מתמחה להדרכה'הגשת בקשה למעמד  .1

תעודת מטפל/ת או זכאות לתעודה מקבלת ) במסגרות ציבוריותשנים לפחות בעבודה טיפולית  5ותק של  .2

 .כנ"ל(

 יה"ת. -ב 'חברבמעמד 'שנים לפחות  3וותק של  .3

טופס ע"ג הצמוד לטופס זה או  א'12נספח ) שעות עבודה קליניות לפחות במוסדות ציבוריים 3000אישור על  .4

 קבוצתית הת לפחות יהיו הנחייושעות עבודה קליני 500 –* בפסיכודרמה  . הקיים באתר( 99עזר 

הצמוד לטופס זה  ב'12)נספח  ממדריכים מוסמכים לפי החלוקה הבאה, שעות הדרכה לפחות 300אישור על  .5

                                                                                         :הקיים באתר(  99או ע"ג טופס עזר 

שאר שעות ההדרכה , בתחום ההתמחות של המבקש מוסמך יה"ת* ה/ממדריךשעות הדרכה לפחות  150 .א

או מקורס הדרכה  ומים אחרים בטיפול באמנויות או ממקצועות בריאות הנפשחיכולות להיות ממדריכים מת

 הנותן שעות הדרכה במקצועות הטיפול באמצעות אמנויות.

 .יתר שעות ההדרכה יכולות להיות בקבוצת הדרכה. שעות לפחות של הדרכה פרטנית 150 .ב

 במעמד מדריך/ה או במעמד מתמחה להדרכה ביה"ת. )משלם חברות(חבר יה"ת  –* מדריך מוסמך יה"ת 



 

2 

 

 

 (שעות עבודה קליניות במסגרות ציבוריות 3000)מעל  קליניותריכוז שעות עבודה  - 'א 12

 

 טיפולית  פרטי מסגרת העבודה מס'

 (מיקומו ואוכלוסייתו) 

 

  תקופת העבודה      

  ושנה( חודש) - מ      

 )חודש ושנה( –עד      

סה"כ שעות 

 עבודה במסגרת

אחראי על החתימת שם ו

סגרת במ טיפול באמנויות

 העבודה

1 

 

    

2 

 

    

3 

 

    

4 

 

    

 

 12 ב' - ריכוז שעות הדרכה

 

שם וחתימת 

 המדריך/ה

 

 המדריך/ה מקצוע

  – יה"ת)מדריך 

 יש לציין מספר

 מדריך(

 ההדרכתקופת ה

ושנה(  )חודש-מ

 )חודש ושנה(–עד

 רוט שעות ההדרכה פ 

 

  

 

 קבוצתיות אישיות  /ההמלצת המדריך
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 הצהרת מבקש הבקשה למעבר למעמד 'מתמחה להדרכה'

 נכונים  –אני הח"מ, מצהיר בזאת שכל הנתונים שמסרתי בבקשתי למעבר למעמד 'מתמחה להדרכה' 

  ___________________       _________________________             ____________________ 

 חתימה               שם                                                תאריך                                                  

 yahatrishum@gmail.comהבקשה ולשלוח למייל:    למלא אתיש 

 בקשה אישור/ אי אישור ה

 !ה אושר _________________________ -'מתמחה להדרכה' למעבר למעמד הבקשה ל .א

 

 ! הלא אושר _______________________ -מעבר למעמד 'מתמחה להדרכה' לבקשה לה .ב

הסיבות : מ

________________________________________________________________ 

      __________ _____________________________________________________ 

       

  נציג הועדה:________________שם   __________________ וועדת מעבר בתחום:        

 חתימת המאשר: ______________________      תאריך: _____________  

על  ,להדריך מטפלים/סטודנטים לטיפול באמצעות אמנויות ים/ותמטפל םיי'מתמחה להדרכה' רשא מעמדב* 

בקשה  – 13.1 -ו 13 לתעד נתונים כמפורט בטופס, לאסוף ולא 'הדרכה על הדרכה'( ) בלבד !עבודתם הטיפולית  

 למעמד 'מדריך'. 

 הערות כלליות: 

 .מעמד מאושר ע"י ועדת מעבר חטיבתיתא. 

באתר יה"ת, ברשימת דיוור      תקף ומעודכן  מדריך, מדריך בכיר()חבר, מתמחה להדרכה, ב. מעמד ביה"ת 

 פנקס המטפלות/ים באתר יה"ת מתעדכן בתחילת כל שנה.  רק אם משולמים דמי חבר בקביעות.מסר, -וברב

 .ביה"ת יעודכן המעמד במאגר המטפלים ובפנקס המטפלים  –בשינוי מעמד ג. 

 . עם מספר מדריך באישור מעמד מדריך תישלח תעודת מדריך. ד
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