
 מדינת ישראל
 משרד החינוך
 המינהל הפדגוגי

 אגף לחינוך מיוחד
 

____________________________________________________________________ 
 5603265-02, פקס: 5603280-02, טלפון: 91911, ירושלים 2רח' דבורה הנביאה 

http://cms.education.gov.il 

 _______________ תאריך 
 אל:  פקידי כא"ב במחוזות

 
 __  מחוז________________________________  מפקח/ת מאת:

 1(ביצירה והבעה טיפול)מנויות אאמצעות טיפול ב - ממקצועות הבריאותהוראה /ת קליטת עובד
 

 ון:______________טלפ   ____כתובת:___________ ___:__________ מס' זהות:________/תשם המועמד
 __________________________   סוג טיפול   ___________סמל מוסד    __________________שם המוסד

 
ללימודי  קליטת בעל השכלה מהארץ 

באמצעות אמנויות  בטיפול תעודה
 )טיפול ביצירה והבעה(

מוסמך תואר לקליטת בעל השכלה מהארץ 
 מנויותמצעות אבטיפול בא

בטיפול באמצעות  ל השכלה מחו"לקליטת בע
 אמנויות

 
 
 
 

תנאים 
מקדימים 

לתכנית 
 כשרההה

 י"ע מוכר אקדמי ממוסד ראשון תואר
 :הבאים מהמקצועות באחד ג"המל

 סוציאלית, עבודה פסיכולוגיה,
 כלשהו ראשון תואר: או .קרימינולוגיה

 ובלבד מוכר, אקדמי ממוסד לפחות,
 ,כדלקמן קורסים לפסיכולוגיה שסיים
 :ע"י המל"ג מוכר במוסד

 שנתי( לפסיכולוגיה )קורס מבוא
 התפתחותית )קורס שנתי(  פסיכולוגיה

 )קורס תיאוריות באישיות
 סמסטריאלי( 

 פסיכופתולוגיה )קורס סמסטריאלי(.

תואר ראשון כלשהו בכפוף לביצוע 
השלמות בתחום האמנויות ובתחום 
הטיפול. ההשלמות יבוצעו במסגרת 

  .להשכלה גבוההמוכרים מוסדות 
 :ההשלמות

 )נקודות זכות( נ"ז 2 -מבוא לפסיכולוגיה 
 נ"ז 4 - פסיכולוגיה התפתחותית

 נ"ז 4 - פסיכופתולוגיה
 נ"ז 2 - תיאוריות אישיות

 נ"ז  2 - שיטות מחקר
 נ"ז  2 - פסיכופיזיולוגיה

 נ"ז 2 - סטטיסטיקה
 שעות(. 320-נ"ז )כ 18סה"כ 

, ל"בחוו בארץ א אקדמי ממוסד ראשון תואר
שהוכר ע"י גף הערכת תארים  ובלבד

 מהמקצועות ודיפלומות במשרד החינוך, באחד
 סוציאלית, עבודה פסיכולוגיה, :הבאים

 כלשהו ראשון תואר :או .קרימינולוגיה

 ל,"בחובארץ או  אקדמי ממוסד לפחות,
שהוכר ע"י גף הערכת תארים ודיפלומות 

 קורסיםבנוסף  שסיים ובלבד במשרד החינוך
 :כנ"ל מוכר במוסד ,כדלקמן לפסיכולוגיה

 שנתי( לפסיכולוגיה )קורס מבוא
 שנתי(  )קורס התפתחותית פסיכולוגיה

 סמסטריאלי( )קורס תיאוריות באישיות
 .)סמסטריאלי פסיכופתולוגיה )קורס

 
 

תעודות 
נדרשות 

בסיום 
 לימודים

 והבעה ביצירה למטפל לימודים סיום
 להכשרת מוכרת בתוכנית לתעודה
 מוכר במוסד והבעה ביצירה מטפלים

 .בישראל ג"המל י"ע
 )טיפול באמצעות אמנויות(

 בתוכנית מוסמךלתואר  לימודים סיום
אמצעות ב להכשרת מטפלים מוכרת

 .בישראל ג"המל י"ע מוכר במוסדאמנויות 
מנויות + א באמצעות  : טיפולשם המקצוע

 . ספציפיהטיפול התחום 
ואישור על  נדרש אישור זכאות לתואר שני

והכשרה מעשית סיום הכשרה מעשית 
 מתקדמת.

 לתעודה והבעה ביצירה למטפל לימודים סיום
להכשרת  מוכרת בתכנית ,מוסמך לתואר או

 מוכר אקדמי במוסד והבעה ביצירה מטפלים

גף הערכת תארים אע"י  שאושר ל,"בחו
 .ודיפלומות במשרד החינוך

 
 

התנסות 
בתחום 
י האמנות

 הספציפי

 ישעות התנסות בתחום האמנות 600
 ,מוסיקה ,חזותית )אמנות ספציפיה

ספרות וכתיבה, משחק  ,ומחול תנועה
 כאשר: תיאטרון(ו

 לפני לסיים יש לפחות שעות 300
 והבעה ביצירה הלימודיםתחילת 

 .לקבלהי כתנאו
 במהלך לסיים ניתן שעות 300

 מתוכנית כחלק לא אך ,הלימודים
 הלימודים.

 . ת בתחום האמנותישעות התנסו 500
, מתחום האמנויות לאראשון ש על תוארבל

 השלמה של: נדרשת 
בתחום  יותשעות לימוד פורמאל 300 

)ממוסד אקדמי מוכר או  ספציפיהאמנות ה
ממוסד מקצועי או אמנותי המעניק 

 תעודה(.
שעות ניסיון שדה או הגשת תיק  200

ללימודים  קודם ,עבודות בתחום הרלוונטי
 ך. לתואר מוסמ

 הספציפי שעות התנסות בתחום האמנותי 600
 ,ומחול תנועה ,מוסיקה ,חזותית )אמנות

 כאשר: תיאטרון(ספרות וכתיבה, משחק ו
תחילת  לפני לסיים יש לפחות שעות 300

 לקבלה. יכתנאו והבעה ביצירה הלימודים
 אך ,הלימודים במהלך לסיים ניתן שעות 300
 הלימודים. מתוכנית כחלק לא

 
 הכשרה
 מעשית

  .שעות במהלך לימודי התואר 600  .במהלך הלימודים שעות 900
לאחר  ,שעות הכשרה מעשית מתקדמת 960

 .סיום התואר
 שעות הכשרה מעשית 1,560 :סה"כ

 במוסד ברישיון במקצוע עיסוק שעות )או 900
  לפחות(.נה שבמשך  ציבורי

 
 
 
 
 

תנאים 
 יחודיים

קליטה לשנת הכשרה מעשית מתקדמת  
שעות  960-ל)כמתמחה(  החינוך ערכתבמ

  :לאחר תום לימודי המוסמך
אישור נדרש  למסלול מוסמך ללא תזה

לתואר מוסמך ואישור הרשמה זכאות 
מטעם תכנית  ,להכשרה מעשית מתקדמת

בתום ההכשרה המתקדמת יש  ההכשרה.
 שעות. 960על השלמת  להציג אישור

נדרש אישור סיום  עם תזה למסלול מוסמך
הגשת תזה. פרט לות הלימודים, כל חוב

 ,בתום שנת ההכשרה המעשית המתקדמת
שעות ועל  960יש להציג אישור על השלמת 

 לתואר מוסמך. זכאות

 .ל"בחו במקצוע לעסוק בתוקף רישיון
 המוסמכים מהגורמים מקצועית יושר תעודת

 .ארצה המבקש עלה ממנה במדינה ,לכך
 נגד המטפל היו ולא אין כי מאשרת התעודה

או  רשלנות משמעת, תלונותביצירה והבעה 
 .מקצועית אתיקה

 תושב. תעודת או זהות תעודת תעודת זהות או תעודת תושב. .תושב תעודת או זהות תעודת 
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