
      
ערכת טפסים לקבלת דרגת  

מאמן  מקצועי  

   3מתוך  1עמוד 

       il-cc@ilcc.org.ilדוא"ל  073-3856060טל: 

 
 

   PCILבקשה לקבלת דרגת מאמן מקצועי 

 קבלת דרגת מאמן מקצועי הינה למאמנים מוסמכים חברי לשכה בלבד.  

   פרטים אישיים: . א

אני ______________ ת"ז___________  מספר חבר _________  תאריך קבלת דרגת מאמן  

    _טלפון נייד_______________________ מוסמך:____________   כתובת דוא"ל: 

    נא לצרף: .ב

 אישור חתום ממדריך מוסמך לשכה , לקבלת הדרכה בשנה האחרונה במשך  .1

 מפגשים לפחות לתהליך אימון אחד.    6

דוח אקסל המפרט את שעות האימון לפי שנים ושמות מתאמנים, לסה"כ היקף של   .2

 שעות .   750

 יש לשמור עותק מהמסמכים אצלך .   .3

  

 :  לאימון אישי   דוח אקסל המונה טבלהדוגמא למבנה 

  שם המתאמן   תאריך התחלה   תאריך סיום   מס 'מפגשים   מס' שעות למפגש  

# 

           

1 

 סה"כ שעות אימון                                                            

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________דין-חתימה וחותמת עורך

 

 

 

 

 

 



      
ערכת טפסים לקבלת דרגת  

מאמן  מקצועי  

   3מתוך  2עמוד 

       il-cc@ilcc.org.ilדוא"ל  073-3856060טל: 

 
 

 

 שעות אימון קבוצתי:   

 שעות   120היקף שעות מקסימאלי של  .1

 .  (שעות לימוד 200בהיקף של )  לבעלי תעודת אימון בקבוצה, או הנחיית קבוצות .2

  יש לצרף תעודת הסמכה. 

 

שם הארגון /   תאריך התחלה   תאריך סיום   מס 'מפגשים   מס' שעות למפגש  

 המוסד  

 

# 

           

1 

 סה"כ שעות אימון קבוצתי                                               

הערה:  את שם המתאמן יש לציין במידה וניתנה הסכמה לכך מראש .אחרת יש  

לציין את שם המתאמן בקיצור ע"י אות המייצגת את שמו הפרטי ואות המייצגת את  

  ט.ל   -שם המשפחה. לדוגמא: טילי ליברמן 

 

   מתאמנים בשנה הנוכחית 6שמות   ג.

מס' 

שעות  

 למפגש  

מס 

 'מפגשים  

תאריך  

סיום  

 האימון  

תאריך  

התחלת  

 אימון  

שם  

 מתאמן  

  # 

            1 

            2 

            3 

            4 

            5 

            6 

 

אחרונות . ד שנים  בשלוש  אתיקה  לימודי  על  בלשכת    , אישור  מוכר  גורם  ידי  על 

 המאמנים.  

 

 ____________________דין-חתימה וחותמת עורך 

 

 

 

 



      
ערכת טפסים לקבלת דרגת  

מאמן  מקצועי  

   3מתוך  3עמוד 

       il-cc@ilcc.org.ilדוא"ל  073-3856060טל: 

 
 

  אימות עורך דין -תצהיר 

  

  אני הח"מ________ ______________ ת"ז ________________ מספר חבר_______ 

   ________________________ כתובת  עיר   _____________________  מרחוב 

 __________________________דוא"ל 

 טלפון נייד __________________  

  

 מצהיר/ה בכתב כדלקמן: 

כל הפרטים שמילאתי בטופס זה, לרבות פרטיי האישיים, שעות האימון שצברתי, פרטי  .1

 הינם נכונים ומדויקים.   המתאמנים והאימונים ודרישות האתיקה

  אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי לא הורשעתי בעבירה שיש עמה קלון ו/או בעבירה  .2

אשר יש חשש כלשהו כי היא נוגעת לעבודתי כמאמן/ת ואין כנגדי חקירה פלילית בגין  

חשד לביצוע עבירה כאמור, ולא צפוי כתב אישום כנגדי על עבירה כאמור. כן אני  

מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי לא ננקטו נגדי צעדים משמעתיים בארגון מאמנים אחר  

הסמכה מבוסס במידה רבה על אמון. לפיכך  בישראל או מחוצה לה. ידוע לי כי הליך ה

הנני מצהיר/ה שכל המידע שמסרתי מדויק ונכון ומידה ויתברר שאין כך, ללשכה  

   קיימת הזכות לשלול כל הסמכה שניתנה לי. 

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  

חתימת   תאריך_____________        _________________ שם 

 מצהיר/ה____________ 

  

 _______________ עו"ד  בפני,  הופיע   _______________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  הנני 

מרחוב_____________________________מר/גב_______________________'____ 

שזהה/תה  עצמו  על ידי  תעודת זהות מס' ______________________,  אחרי שהזהרתיו/ה  

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/ תעשה כן,    כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי י/תהיה 

 אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/ה עליה  .  

                            דין : ____________________-חתימה וחותמת  עורך  


