הסבר כללי על תהליך כתיבת "העבודה המסכמת"
"שלב מטפל  DIRמוסמך  /איש חינוך  DIRמוסמך"
ברכות עם הגיעכם לשלב כתיבת "העבודה המסכמת" בתהליך ההכשרה של מודל ה־ DIRבישראל .שלב זה כולל בתוכו שני
תתי־שלבים:
 1כתיבת ה"הצעה לעבודה המסכמת" — הנחיות לכתיבת "ההצעה לעבודה המסכמת" במסמך המצורף.
 2כתיבת "העבודה המסכמת" — הנחיות לכתיבת "העבודה המסכמת" במסמך מצורף.
כפי שתקראו בהמשך ,ה"עבודה המסכמת "והקווים המנחים לכתיבת ה"הצעה" דומים .ה"הצעה" הינה שלב מקדים לעבודה
הכתובה ומכילה בתוכה את הנקודות העיקריות שסביבן ִת ָּבנה העבודה הכתובה.
לפני תחילת כתיבת "העבודה המסכמת" יש לקבל את אישור ארגון  DIRישראל ביחס ל"הצעה" שהוגשה .בכל אחד מן המקרים
שהצגתם עד כה ,הראתם עבודה עם ילדים שונים זה מזה ,משך הטיפול היה שונה וכך גם רמת ההעמקה התיאורטית .המקרה
האחרון ,המוגש ב"עבודה המסכמת" אמור להיות הרחב והמעמיק מכולם ולכלול עבודה עם הילד ,עם ההורים ,עבודה עם
צוות רב־מקצועי ואינטגרציה של כל אלה לתוך המודל — בהתחשב בשלושת מרכיביו ה־ ,Dה־ Iוה־ .Rמטרת העבודה היא
להראות את ההבנה התיאורטית שלכם ואת ההמשגה שכיוונו אתכם במקרה זה ,כמו גם את עבודתכם הקלינית.
ה"עבודה המסכמת" מציגה את ניסיונכם ארוך הטווח בעבודה עם ילד שטרם הצגתם ומשפחתו ,עמם עבדתם למשך שנתיים
ויותר .במידה ואתם עובדים אך ורק בתוכניות קצרות מועד או במסגרות חינוך על בסיס חד שנתי ,פתוחה בפניכם האפשרות
לעריכת השוואה בין שני ילדים עימם עבדתם במהלך השנתיים האחרונות (אם ברצונכם לכתוב השוואה ,אנא פנו בכתב
למייל הארגון והסבירו את בקשתכם .אנחנו ניצור עמכם קשר טלפוני כדי שנוכל לדון בבקשתכם ולהחליט).
שלב כתיבת העבודה המסכמת הנו שלב מתקדם בתהליך ההכשרה .מעבר מוצלח של שלב זה מקנה תעודת "מטפל

DIR

מוסמך  /איש חינוך  DIRמוסמך".
£

בכדי שניתן יהיה לקבל תעודת מטפל

DIR

מוסמך  /איש חינוך

DIR

מוסמך ,יש להשלים ל־ 30שעות הדרכה פרטניות

(או קבוצתיות לפי הגדרות ההמרה אותן ניתן לקרוא במסמך מסלולי ההכשרה באתר) ממדריך מוסמך (המדריך צריך
להיות מוסמך להדרכה על־פי שלבי ההכשרה ,כמפורט במסמך תהליך ההכשרה) ,ובנוסף לפחות  15שעות "הדרכה על
הדרכה" — סה"כ  45שעות .יש לשים לב כי בתהליך ההכשרה כולו יש צורך במינימום של  10שעות הדרכה פרטניות ללא
המרה להדרכה קבוצתית עד להגשת "העבודה המסכמת".
£

בוגר שלב זה ממקצוע טיפולי רשאי :לתת הדרכה פרטנית הנחשבת כחלק משעות ההדרכה של תהליכי ההסמכה לאנשי
מקצועות טיפוליים ,אנשי חינוך ,ו/או מטפלים ביתיים או משלבים ,הנמצאים בשלבי הכשרה א' ו־ב' .בוגר שלב זה ממקצוע
טיפולי רשאי לתת הדרכה למטפלים המצויים בתהליך ההכשרה בשלב של מטפל  DIRשלב ג'  /איש חינוך  DIRשלב ג',
במידה ועומד בדרישות ההדרכה ,לרכז תכניות  DIRבמסגרות גניות ולהדריך קבוצות במסגרות ציבוריות עם מטפל/איש
חינוך  DIRמוסמך נוסף.
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£

בוגר שלב זה ממקצוע חינוכי רשאי :לתת הדרכה פרטנית ,ששעותיה יחשבו כחלק משעות ההדרכה לתהליכי ההסמכה
למטפלים ולאנשי חינוך הנמצאים בתהליך לקבלת תעודת

DIR

בסיסית שלב א' .בנוסף יוכל לתת הדרכה ,ששעותיה

יחשבו כחלק משעות ההדרכה לתהליכי ההסמכה למודרכים שהינם אנשי חינוך עד שלב תעודה של מטפל
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שלב ב'  /איש חינוך  DIRשלב ב' ,בתנאי שקיבל לפחות  15שעות "הדרכה על הדרכה" בנוסף על שעות ההדרכה הכלליות
הנדרשות בשלב זה (סה"כ  45שעות) .כמו כן רשאי לרכז תכניות  DIRבמסגרות גניות ולהדריך קבוצות במסגרות ציבוריות
עם מטפל  DIRמוסמך נוסף.
£

ניתן להמיר את רוב שעות ההדרכה הפרטניות לשעות קבוצתיות (למעט  10שעות שאינן ניתנות להמרה ככתוב במסמך
זה) ובתנאי שקבוצת ההדרכה — כללה עד  6אנשים ,המקבלים הדרכה באופן קבוע .חישוב השעות לצורך הכרתן כחלק
מהשעות הנדרשות בתהליך ההסמכה יהיה :סך השעות חלקי מספר האנשים.

£

"סדנה" תוכר כחלק משעות ההדרכה של תהליך ההכשרה רק במידה והיא כוללת עד  10אנשים ,מועברות בה לפחות
 36שעות הדרכה אקדמיות ,המשתתפים מציגים לפחות פעמיים את אותו מקרה והיא מועברת על־ידי לפחות מדריך אחד
שהנו "מדריך בכיר" .סדנה של  36שעות אקדמיות תחשב כ־ 4שעות מתוך אלה הנדרשות לתהליכי הכשרה של ה־.DIR

£

כאמור ,יש צורך באישור הגורם המאשר בארגון ל"הצעה לעבודה המסכמת" לפני תחילת כתיבת העבודה ("הגורם
המאשר" הנו הצוות שנקבע לכך מטעם ארגון  DIRישראל) .עם אישור ההצעה ,ניתן להתחיל להרחיב אותה לכדי העבודה
המסכמת.

השלבים הבאים הנם:
 .1מילוי מסמך "הצעה לעבודה המסכמת" ו"טופס פרטי מועמד" ושליחתם למייל של ארגון  DIRישראל (.)dirisrael@gmail.com
הנחיות למילוי מסמך זה מצורפות.
 .2קבלת אישור ל"הצעה לעבודה המסכמת" במייל מארגון  DIRישראל.
 .3שליחת "העבודה המסכמת" למייל של ארגון  DIRישראל (.)dirisrael@gmail.com
יש להגיש את "העבודה המסכמת" קרוב ככל שניתן לקבלת האישור ל"הצעה לעבודה המסכמת" ולא יותר מחצי שנה
מיום קבלת האישור ל"הצעה" .במידה ויעלו שאלות או יידרשו תיקונים ,ניתן לפנות למייל הארגון.
 .4הסדרת התשלום בסך של  1,500ש"ח עבור קריאת ה"עבודה המסכמת" .להסדרת תשלום יש לפנות דרך מייל הארגון
לבת שבע בכתובת dirisrael@gmail.com

" .5העבודה המסכמת" תקרא על־ידי שני מדריכים בכירים המוסמכים לכך מטעם ארגון  DIRישראל ,אשר יתנו משוב אישי
בתוך כחודשיים מיום קבלתה במייל .אם יידרשו תיקונים ,יש לסיימם תוך חודש מיום קבלת המשוב .במקרה של יותר
מבדיקה חוזרת אחת ,תידרש תוספת תשלום בסך  10%מתעריף הבדיקה הבסיסי.
 .6הזכאות להסמכה כמטפל
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מוסמך  /איש חינוך

DIR

מוסמך תינתן לאחר קבלת המשוב (בכתב ובעל־פה) ואישור

העבודה על־ידי הצוות הבודק ,השלמת שעות ההדרכה הנדרשות כמפורט במסמך זה והעברת התשלום על העבודה.

בהצלחה!
צוות הכשרה מקצועית
ארגון  DIRישראל
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