ערכת טפסים לקבלת דרגת מאמן מוסמך
עמוד  1מתוך 3
טופס בקשה לקבלת דרגת מאמן מוסמך CCIL
לחברי לשכת המאמנים
א .פרטים אישיים:
אני ______________ ת"ז _____________ מספר חבר בלשכת המאמנים _________
כתובת ___________________:דוא"ל__________________________:
טלפון נייד____________ שם בית הספר לאימון____________ :
ב .נא לצרף:
 .1תעודת סיום לימודי הכשרת מאמנים.
 .2אישור חתום לתהליך אימון אישי שהתקיים במהלך הלימודים( .מסמך
חתום ע"י המאמן או באישור בית הספר)
 .3שמות המתאמנים שאימנת כחלק מהשעות המוצהרות בתהליך באם עברו
שלוש שנים מסיום הלימודים יש לצרף שעות אימון מהשנתיים האחרונות
שם מתאמן

#

תאריך

תאריך סיום

מס'

התחלת אימון

האימון

מפגשים

טלפון

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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 שם המשפחה .לדוגמא :טילי ליברמן  -ט.ל

יש לשמור העתק המסמכים אצלך
חתימה וחותמת עורך-דין ____________________ :
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 .4פרוט שעות ההדרכה לפי החלוקה הבאה:
-

אישור על קיום  8מפגשי הדרכה אישיים לתהליך אימון ראשון,
במסגרת תוכנית הלימודים :

שם
המתאמן

שם
המדריך

מס' מפגשי
הדרכה

מתאריך

עד תאריך

חתימת המדריך ( _______________:לחילופין ,אישור בית הספר)
-

אישור על קיום  16מפגשי הדרכה אישיים או קבוצתיים במסגרת
תוכנית הלימודים :
שם המדריך

שם
המתאמן

מס' מפגשי
הדרכה

מתאריך

עד תאריך

1
2
3
4
5
6

 .5אישור על לימודי אתיקה בשלוש שנים אחרונות ,על ידי גורם מוכר
בלשכת המאמנים.
 .6תצהיר עו"ד חתום
חתימה וחותמת עורך-דין ____________________ :
תצהיר -אימות עורך דין
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אני הח"מ ______________________ ת"ז ________________ מספר חבר_______
מרחוב

_____________________

עיר

____________

כתובת

דוא"ל

__________________________ טלפון נייד __________________
מצהיר/ה בכתב כדלקמן:
 .1צברתי  100שעות פרקטיקה.
 50% .2משעות הפרקטיקה היו בתשלום.
 .3המידע והנתונים שמסרתי בטופס הרישום שלי בלשכת המאמנים בדבר לימודי
אימון בני  175שעות לפחות ,מעבר אימון אישי בן  10מפגשים והעברת 24
תהליכי אימון (מתוך  100שעות הפרקטיקה הראשונות) תחת הדרכה ממדריך
מוסמך ע"י לשכת המאמנים ,נכונים.
 .4אני מנהל/ת רישום של הלקוחות ושעות האימון.
 .5אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי לא הורשעתי בעבירה שיש עמה קלון ו/או
בעבירה 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 בישראל או מחוצה לה .ידוע לי כי הליך
ההסמכה מבוסס במידה רבה על אמון .לפיכך 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.
שם _________________ תאריך_____________

חתימת מצהיר/ה____________

הנני מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיע בפני ,עו"ד _______________
מרחוב_____________________________ מר/גב'___________________________
שזהה/תה עצמו על ידי תעודת זהות מס' ______________________ ,אחרי
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק אם לא י /תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/ה עליה.
חותמת עורך-דין ____________________ :

