
 

  טופס 13 - בקשת מעבר למעמד 'מדריך' ב-יה"ת

 __________________ :תאריך הגשת הבקשה

 

 למעמד 'מדריך' ב-יה"ת זכאים מטפל/ת חברי יה"ת שסיימו תנאי מעמד 'מתמחה להדרכה' כמפורט

  בטופסים 12 או 14

 

 פרטי המבקש/ת:

 שם המבקש/ת: ___________________   ת.ז. __________________  תאריך לידה:
________________  

  כתובת: _______________________  טלפון: ___________________  מייל: ___________________

  תחום התמחות בטיפול באמצעות אמנויות: ___________
 

  ותק בעבודה בשנים (מקבלת אישור סיום לימודי טיפול באמצעות אמנויות): _______
 

 וותק בחברות ביה"ת: ____________     תאריך קבלת מעמד 'מתמחה להדרכה':
______________________ 

  

 קריטריונים לקבלת מעמד 'מדריך' ב- יה"ת:

 בכל שנה יש להדריך לפחות 2 מטפלים/סטודנטים לטיפול באמצעות אמנויות (כל מודרך שנה לפחות).1.

 כלומר – במהלך תהליך של שנתיים לפחות יש לצבור הדרכה של  לפחות 4 מודרכים – שניים מחטיבה

  הזהה לחטיבה של מבקש המעמד והשניים האחרים יכולים להיות מחטיבות אחרות.

 * בפסיכודרמה, לפחות אחד מתוך ארבעת המודרכים, צריך להיות מטפל/מנחה קבוצתי בפסיכודרמה

 במהלך שנתיים לפחות במעמד 'מתמחה להדרכה' יש לקבל לפחות 50 שעות 'הדרכה על הדרכה' על2.

 הדרכת המודרכים (בסעיף א)  לפי הפרוט:

  - 25 ש' לפחות יהיו בהדרכה פרטנית/אישיות, מינימום 20 שעות הדרכה עם מדריך אחד

    ושאר השעות יכולות להיות בקבוצה.

  - 25 ש' לפחות ממדריך מוסמך יה"ת* מאותו התחום בטיפול באמצעות אמנויות של מבקש הבקשה.

 שאר שעות ה'הדרכה על הדרכה' יכולות להיות ממדריך מוסמך יה"ת* מתחום אחר בטיפול באמצעות

 אמנויות או ממדריך מוסמך באחד ממקצועות בריאות הנפש.

 * מדריך מוסמך יה"ת (עם מספר 'מדריך') הקיים ומשלם חברות ביה"ת.

 



 
  * שעות "הדרכה על הדרכה" מוסמכים לתת רק מטפלים חברי יה"ת בפועל במעמד 'מדריך'

    בוותק מעל 5 שנים במעמד "מדריך".

 

 טופס 13.1 - תעוד הדרכת מודרכים ושעות 'הדרכה על הדרכה' למעמד 'מדריך'

 (נספח חובה לטופס 13) יש למלא בכל שנה בנפרד, במהלך שנתיים לפחות

 

  פרטי המודרכים (מודרכים - סטודנטים/מטפלים לטיפול באמצעות אמנויות)

 יש להדריך כל מודרך שנה לפחות. שניים מארבעת המודרכים צריכים להיות מתחום זהה לתחום המבקש מעמד●

 'מדריך'.

 ניתן להדריך אותם מודרכים במהלך השנתיים או יותר.●

 שם המודרך/ת 1: _______________________  מתחום התמחות בטיפול באמצעות אמנויות

 _____________ מקום עבודת המודרך/ת: ___________________ תקופת ההדרכה:

   מ-____________ עד:_____________

 שם המודרך/ת 2: _______________________  מתחום התמחות בטיפול באמצעות אמנויות

 _____________ מקום עבודת המודרך/ת: ___________________ תקופת ההדרכה:

   מ-____________ עד:_____________

 הצהרת המבקש - אני מאשר שכל פרטי הבקשה נכונים.  תאריך: _________  חתימת המבקש:

___________  

 

   תעוד שעות 'הדרכה על הדרכה'-

  אני החתום מטה מאשר/ת כי הדרכתי 'הדרכה על הדרכה' אישית/קבוצתית  (לסמן את הנכון)

 את:  _______________________    בתקופה: __________ - __________   סה"כ שעות: _______

 

  תחומי התמחות (מקצוע המדריך): _____________________________

 מוסמך/ת להדרכה מטעם: ___________________ מספר  מדריך/ה (אם המדריך/ה חבר יה"ת בפועל):

______ 

 שם המדריך/ה _____________________________  חתימת המדריך: ___________
 תאריך:_________

 



 
 

  המלצת המדריך:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

yahat2013@gmail.com   :ולשלוח למייל WORD יש למלא את הבקשה על גבי קובץ 

 

 אישור/ אי אישור בקשה למעמד 'מדריך'                                             תאריך:__________

 

 הבקשה למעבר למעמד 'מדריך' ל- __________________________  אושרה!1.

 

 הבקשה למעבר למעמד 'מדריך' ל- ________________________  לא אושרה !2.

           מהסיבות : ______________________________________________________

_____________________________________________________________  

 _____________________  :וועדת מעבר בתחום: ____________      שם נציג הועדה

  _____________ :חתימת המאשר:  _____________________    תאריך

 

 :'הערות חשובות למטפל במעמד 'מדריך
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 עם קבלת מעמד 'מדריך' ביה"ת, רשאי מטפל להדריך מטפלים / סטודנטים לטיפול .1

 .('באמצעות       אמנויות במהלך 5 שנים הדרכה רגילה (לא 'הדרכה על הדרכה

  2. לאחר 5 שנים במעמד 'מדריך' ובתנאי רציפות וקביעות החברות ביה"ת ונצברו שעות הדרכת

     מודרכים, יוכל מטפל לעבור למעמד 'מדריך מומחה' ביה"ת ויהיה רשאי להדריך "הדרכה על הדרכה".

חבר דמי משולמים אם רק ומעודכן תקף חטיבתית, מעבר ועדת ע"י מאושר מעמד *              

 בקביעות.

 במעמד חבר ביה"ת - יפתח כרטיס מטפל באתר, תשלח תעודת חבר, שם החבר יתווסף1.

  לרשימת הדיוור וברב-מסר וכן לפנקס המטפלים.

  בשינוי מעמד – יעודכן המעמד במאגר המטפלים ובפנקס המטפלים ביה"ת2.

  באישור מעמד מדריך תישלח תעודת מדריך.3.

  פנקס המטפלים באתר יה"ת מתעדכן בכל שנה בתחילתה.

 


