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נוהל הליך רישום מדריך מוסמך בפסיכודרמה
אושר באספה כללית /125121/50

ועדת ההסמכה של האיגוד הישראלי לפסיכודרמה תעניק מעמד של "מדריך מוסמך"
( )Certified Supervisorלמועמדים הממלאים את התנאים שבמסמך זה.

שלב א :מועמד לתהליך הדרכה על הדרכה
על מנת לקבל אישור להתחיל בתהליך של "הדרכה על הדרכה" ,על החבר לעמוד בדרישות שלהלן.
דרישות כלליות
 .5בעת הבקשה על המועמד להיות בעל ותק כחבר רשום "באיגוד ישראלי לפסיכודרמה" של לפחות
שלוש שנים.
 .1בעת הבקשה על המועמד להיות בעל ותק של חמש שנים לפחות מסיום ההכשרה.
 .3בעת הבקשה על המועמד להיות בעל תואר שני במקצוע רלוונטי ,זאת בהתאם לדרישות מעמד "חבר מן
המניין" באיגוד.
 .0יש להגיש קורות חיים מפורטים על השכלתו וניסיונו המקצועי .יש לציין מספר שעות מצטבר של
הכשרה מקצועית ותחומי לימוד ,שעות טיפול ,שעות הדרכה ,שעות הדרכה על הדרכה (במידה ויש),
צילומי תעודות רלוונטיות (עם אישור נאמן למקור).
 .1יש להגיש שני מכתבי המלצה ממדריכים.
 .6המועמד יבחר מדריך מלווה אחד לתהליך ,שהוא מוכר כמדריך באיגוד או שיוכר על ידי הועדה לאחר
בחינת הרקורד המקצועי של המדריך.
 .7משך מסלול הרישום למעמד מדריך יהיה לא יותר מחמש שנים מתחילת התהליך .מועמד שהתחיל
תהליך של הדרכה על הדרכה לפני הרישום ,ימציא את אישורים מתאימים.
 .8יש להגיש לועדת הרישום טופס בקשה רשמי להתחלת תהליך הרישום להדרכה ,מלווה באישור תשלום
דמי הרשמה לתהליך בסך שיקבע על ידי הועדה ובאישור ההנהלה.
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דרישות מקצועיות
 .9שעות טיפול בפסיכודרמה :המועמד ימציא אישורים על  0,333שעות ניסיון טיפולי בפסיכודרמה ,מיום
סיום לימודיו ועד סיום רישומו למדריך.
 .5/שעות קבלת הדרכה :המועמד ימציא אישורים שקיבל  033שעות הדרכה על שעות הטיפול (בסעיף 9
הנ"ל) .מתוכן ,לפחות  153שעות יינתנו ע"י מדריך רשום לפסיכודרמה ,והיתר ע"י מדריך מורשה אחר.
כמו כן מתוך  033שעות ההדרכה 153 ,שעות יכולות להינתן במסגרת קבוצתית.
לאחר הוכחת עמידה בתנאים והשעות ,יקבל המועמד אישור מוועדת הרישום להתחיל בתהליך של הדרכה
על הדרכה.

שלב ב :מדריך בהסמכה
על מנת לקבל אישור על סיום תהליך "הדרכה על הדרכה" ,וקבלת תעודת מדריך מוסמך ,על החבר לעמוד
בדרישות שלהלן.
דרישת התפתחות מקצועית
על המועמד למלא לפחות סעיף אחד מבין 10-11
 .55השלמת לימודי תעודה רלוונטיים בתחום הפסיכותרפיה או לימודי הנחיית קבוצות לאחר השלמת
הכשרתו בפסיכודרמה (לפחות  133שעות).
 .51השלמת לימודי תואר אקדמי נוסף ,רלוונטי ,מאז סיום הכשרתו בפסיכודרמה.
 .53השלמת קורס הדרכה באחת מתוכניות ההכשרה ,במשרד החינוך או במוסד מוכר אחר.
על המועמד למלא שני סעיפים מבין 17-14
 .50הוכחה להשתתפות/מעורבות בלפחות  6כנסים ,ימי עיון ,השתלמויות ,בארץ ובעולם ,מסיום לימודי
התואר השני  -לפחות שלושה מהם בפסיכודרמה והיתר בתחום רלוונטי אחר.
 .51הוכחה לפרסום כתבים מקצועיים ואקדמיים בתחום הפסיכודרמה ,ואו הפסיכותרפיה ו/או תחומים
רלוונטיים אחרים .נדרש פרסום של מאמר אחד לפחות או ספר מאז סיים המועמד את הכשרתו
בפסיכודרמה.
 .56הוכחה כי המועמד תורם מזמנו וכישוריו לקהילה בהיבט חברתי-מקצועי.
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 .57תוספת  TEPבתעודה *:כדי לקבל תוספת  TEPבתעודה יש להמציא הוכחה על צבירת לפחות 153
שעות הוראה בתוכנית מוכרת להכשרה בפסיכודרמה בחמש השנים האחרונות .במניין זה ,יחשבו
קורסים עיוניים ,חווייתיים ,מעשיים ו/או קליניים בפסיכודרמה – כולל קורסים שהמועמד מלמד בשנה
השוטפת שבה הוא מגיש את בקשתו.
17.1

על המועמד לעבור בהצלחה הערכת ידע בשבעה תחומי פסיכודרמה :היסטוריה,

פילוסופיה/תיאוריה ,מתודולוגיה ,סוציומטריה ,אתיקה ,מחקר/הערכה ,והשקה עם תחומי טיפול אחרים.
17.2

בנוסף ,על המועמד לעבור בהצלחה הערכה מעשית של מפגש הכולל הרצאה והנחיית פעולה

פסיכודרמטית על אחד משבעת התחומים הנ"ל 4 - 0 ,שעות ( 6עד  03משתתפים).
למועמד שעמד בסעיף  17יצוין בתעודת המדריך Trainer, Educator and Practitioner - TEP
*מותאם לדרישות הנהוגות בארה"ב וחלק ממדינות אירופה לקבלת תואר זה.

דרישת שעות מקצועיות
 .58שעות מתן הדרכה :המועמד ידריך לפחות  233שעות בפסיכודרמה .על המועמד להדריך שני מודרכים
באופן פרטני והיתר בהדרכה קבוצתית.
 .59שעות קבלת הדרכה על הדרכה :על  233שעות מתן הדרכה (סעיף  18הנ"ל) ,המועמד יקבל לפחות
 53שעות "הדרכה על הדרכה" ,מהן  03שעות לפחות הדרכה פרטנית ממדריך בפסיכודרמה .יתר
השעות יכולות להינתן על ידי מדריך בפסיכודרמה במסגרת הדרכה קבוצתית המונה עד שמונה
משתתפים( .קבלת שעה  1של "הדרכה על הדרכה" על כל  4שעות הדרכה).
וועדת חריגים
ועדת חריגים תדון בתיקים אשר יש בהם חריגה מן הדרישות.
כמו כן ,הועדה תדון בתיקים של מדריכים בפועל ומדריכים שהשלימו או משלימים הכשרה למעמד מדריך מטעם
משרד החינוך ,ארגון מקצועי אחר ,או מטעם תוכניות ההכשרה המוכרות לפסיכודרמה/טיפול באמנויות.
בכל מקרה ,דרישות המינימום יהיו:
 .1חבר באיגוד ישראלי לפסיכודרמה
 .2וותק של לפחות  5שנים במקצוע הפסיכודרמה
 .0תואר שני במקצוע רלוונטי
 .4שעות מתן הדרכה
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