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 2020מאי  14
 כ' אייר תש"פ

 

 שלום,

 

שנה ג'.  –אנו מודים לך על בקשתך להירשם לתכנית הכשרה מעשית מתקדמת בטיפול באמנויות 

 מצורפת בזאת ערכת הרשמה הכוללת:

  פ"אתשמכתב הסבר על התכנית לשנה"ל 

 רשמה ללא חתימה עליולא תתקבל ה – תקנון 

 לא תתקבל הרשמה ללא חתימה עליו - תלמידהצהרת ה 

 לא תתקבל הרשמה ללא חתימה עליו - נספח חובת דיווח 

 אם ידוע מקום ההכשרה, יש למלא את טופס  - טופס הצעת מקום להכשרה מעשית

הצעת המקום ולצרפו. אם טרם ידוע המקום, ניתן לשלוח אותו ישירות לרכזת התכנית 

 משך תהליך הקבלה.בה

  לא ניתן למסור פרטי אשראי בטלפון. –פרטי אשראי טופס 

 

שכה"ל כולל: הדרכה  ₪. 7,100 –שכר הלימוד לשנת תשפ"א  ₪. 300דמי הרשמה  תשלום ליחידה ללימודי המשך:

 קבוצתית, קורסים מתקדמים, ביטוח ועלויות ניהול התכנית.

. במידה והתשלום הראשון מאוחר יותר, מס' 2020חל מיולי ה לעשרה תשלומיםניתן לחלק את שכר הלימוד 

 התשלומים מתקצר בהתאם. 

 בלבד.₪  300במקרה של פיצול הכשרה לשנתיים, שכר לימוד לשנה השנייה: 

  טופס הרשמה מקוון

 

 15.6.2020תאריך הינה עד לההרשמה 

קומה  707ביחידה ללימודי המשך בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, חדר  ממוקמתמזכירות התכנית 

 slior@univ.haifa.ac.il בניין אשכול. ניתן לשלוח את טופס ההרשמה עם פרטי אשראי למייל , 7

 

 .אוגוסט – יונייתקיימו בחודשים  במידת הצורך ראיונות קבלה

 

 

 

 בהצלחה

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBe4fwQ4EK6S1oYjz2et3P_bkJI9e_VhxtXF2FmU6MaUTGmA/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:slior@univ.haifa.ac.il
mailto:slior@univ.haifa.ac.il
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 לסטודנטים שנה ב' שלום רב,

 וחיוני הכרחי מרכיב מהווה "('התכניתיות )להלן: "באמנו בטיפול( 'ג שנה) מתקדמת מעשית הכשרה כניתת

 והן ומיומנויות ידע והרחבת העמקת של המקצועי בהיבט הן, דרכו בראשית באמנויות המטפל של בהתפתחותו

הדרכה ופיקוח של מוסד  כנית לאפשר השלמת שעות הכשרה מעשית תחתמטרת הת .האתי בהיבט

ה בשיתוף משרד הבריאות, דרישת משרד החינוך, ודרישת בהתאם למתווה המועצה להשכלה גבוה הכשרה,

השעות שהושלמו  600 -ל של הכשרה מעשית )בנוסף שעות 960במסגרת שנה ג יושלמו  האיגודים המקצועיים.

  שעות(. 1560במסגרת התואר, סה"כ 

 

ות וצוות בהמשך לשיחה עמכם ולפניות שקיבלנו,  קיימנו דיונים עם ראש ביה"ס לטיפול באמצעות אמנוי

 התכנית ולהלן יפורטו השינויים שהחלטנו לאפשר, תוך הקפדה על מקצועיות ורמה גבוהה לצד גמישות לימודית.

התכנית באוניברסיטת חיפה שמה דגש על קורסים והדרכות ברמה מקצועית גבוהה, כל זאת במטרה להכשיר 

 את בוגרי ביה"ס למטפלים באמצעות אמנויות מובילים בתחום. 

 

 'שנה גת כנית

במשוב חיובי בהכשרה תנית אוטומטית והיא מוהקבלה לתכנית אינה . 18.10.20ראשון, התכנית תיפתח ביום  .1

עדיפות ניתנת למסיימי המעשית שבמהלך לימודי התואר, ובראיון אישי, לפי שיקול דעתה של ועדת הקבלה. 

תנית באישור ועדת הקבלה ועל התואר השני באוניברסיטת חיפה. קבלת סטודנטים מתוכניות אחרות  מו

על ידי מטפל מוסמך, בתקופה שלפני  יהתלמידים מצופים לעבור טיפול פסיכותרפ בסיס מקום פנוי בלבד.

 שנה ג'. 

של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, ביעוץ ופיקוח מקצועי  התכנית מנוהלת על ידי היחידה ללימודי המשך .2

 של ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות. 

למפגש,  ש"א 4למפגש(, מפגשי הדרכה קבוצתית ) ש"א 3קורס קליני מתקדם בכל סמסטר ): התכנית כוללת .3

הקורסים וההדרכות שעות הדרכה פרטנית. כל  36( ושעות הכשרה מעשית בשדה תחת בשנה מפגשים 20

 שעות מתוך מניין השעות הנדרשות בשנה ג'. 200מהווים 

העדפה בטופס ההרשמה תינתן אפשרות בקמפוס הר הכרמל.   ןביום ראשו תתקיים  הדרכה קבוצתית .4

. )בכפוף לאמור  20:00- 16:00בשעות  הלבין הדרכ 12:00- 8:00בשעות  הבין הדרכ (בחירה)להבדיל מ

 להלן(.  8-6בסעיפים 

סינכרוני )הרצאה מוקלטת(. -יינתנו באופן מקוון, סינכרוני )מפגש חיי( ו/או א קורסים קליניים מתקדמים .5

)תלוי  16:00-14:00או  14:00- 12:00החלק הסינכרוני יתקיים באוניברסיטה ביום ראשון בין השעות 

 .יפורסמו בהמשךהקורסים ומועדי החלק הסינכרוני בכל קורס  פירוטבקורס(. 

למי שתשלום שכר הלימוד שלו התקבל  רקלקבוצות ההדרכה ולקורסים יתאפשר  הרישום הקובע והסופי .6

 באחריות הנרשם.וקיבל אישור להירשם, )בהתאם לתאריך שיפורסם עם פתיחת ההרשמה(,  במשרדי היחידה

 . מקום פנוילקורסים ולהדרכות מכסת משתתפים מוגבלת והרישום הנו על בסיס  .7

מותנה במספר המתקבלים לתכנית ובמספר מינימאלי של משתתפים  שעותיהןיודגש, כי פתיחת הקבוצות ו .8

 . ית נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של התכנית, וההחלטה הסופבכל קבוצה
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מסיבה  תומהווה חלק משעות ההכשרה המעשית. היעדרו הנוכחות בקורסים ובהדרכה הקבוצתית הינה חובה .9

( דורשת המצאת אישור מתאים והודעה למדריך/מרצה. זאת להבדיל וכדו' מוצדקת )כגון מחלה, מילואים

 מקורסים לתואר המאפשרים אחוז היעדרות.

שעות( בשבוע בשדה הכוללים טיפולים  20ימים ) 3 -במהלך השנה על התלמיד להשלים כ עות בשדה:ש .10

, ישיבות צוות, השתלמויות מקצועיות, פגישות מקצועיות וכו' בהתאם לדרישות פרטניים, קבוצה אחת לפחות

חריות התלמיד יודגש, כי בא  .טיפול בפועלשעות  400שעות בשדה, מתוכן לפחות  770סך הכול המקום. 

לא  כשרהלפרוס את שעות ההכשרה המעשית בהתאם לשנת הפעילות במקום ההכשרה. חובה להתחיל את הה

 יאוחר מסוף חודש נובמבר, ובכל מקרה להשלים את כל מכסת השעות. 

בכפוף לאישור מראש  –לשנתיים אקדמיות  בשדהניתן לפצל את שעות ההכשרה   פיצול הכשרה לשנתיים: .11

ולהשלים את  בשנה הראשונה בלבדכנית. במקרה כזה, על התלמיד לשלם שכר לימוד מלא תשל רכזת ה

תכלול רק הכשרה  שנה השנייהה. הלימודים, המפגשים הקבוצתיים וההדרכות הפרטניות בשנה הראשונה

ההדרכה הפרטנית במהלך  תחת הדרכה פרטנית נוספת.רצופים שבועות  20תמשך לפחות ש מעשית בשדה

 ₪.  300שכר הלימוד בשנה השנייה יהיה . טיפול בפועלשעות  8תינתן ביחס של שעת הדרכה לכל השנתיים 

שעות תונפק אך ורק לאחר השלמת כל הדרישות. לא יינתן אישור על חלק מהשעות  960על השלמת  תעודה .12

 בתום השנה הראשונה. 

נית, גב' מירי פלג,  עומדת כרכזת התשרה מעשית בשדה. להכ מקום לעצמו למצוא תלמידה של באחריותו .13

יאושר מקום ציבורי או מקום  כנית.מקומות ההכשרה נתונים לאישור הת כל. לשירותכם לייעוץ והכוונה

  המפוקח על ידי משרד העבודה והרווחה/משרד החינוך/משרד הבריאות/רשות מקומית/ עמותה מוכרת. 

לשני  השעות תאפשר, ניתן לפצל אתום אחד. כאשר הדבר אינו מתבצע במקההכשרה המעשית תככלל,  .14

 ה דומה.ימקומות עם אוכלוסי

שלים שעות הכשרה מעשית תמורת שכר, אך התלמיד בלבד הוא אין מניעה שתלמיד י הכשרה מעשית בשכר: .15

בחוזה  אינה צדהנ"ל. בכל מקרה, האוניברסיטה  םהעומד בקריטריונילהכשרה בשכר  םמקו שאחראי למצוא

 ההעסקה.

בהכשרה מעשית )ללא שכר( במשרד החינוך, צריך לפנות   ןמשרד החינוך, תלמיד המעונייעל פי הנחיות  .16

באתר האגף לחינוך מיוחד קיים נוהל מעודכן בנוגע להכשרה מעשית . ולא ישירות למוסדות החינוך למתי"א,

הכשרה מעשית לסטודנטים ממקצועות של סטודנטים במקצועות הבריאות והטיפול באמצעות אמנויות 

   הבריאות והטיפול באמצעות אומנויות במערכת החינוך

שאינה  מגיל חטיבת ביניים ומעלהתתקיים עם אוכלוסייה  ', הכשרה מעשית בשנה גבמגמת פסיכודרמה .17

 יםמפגשה, זאת על מנת לאפשר התנסות בפסיכודרמה. מוגבלות שכלית התפתחותית )"פיגור שכלי"(סובלת מ

 הנחיית עמיתים בהתאם לדרישות התקן האירופאי שלים בסמסטר א' הדרכה ובסמסטר ב' כולל הקבוצתיים 

FEPTO. 

במהלך השנה )אחת לשבוע, בהתאם לפעילות  שעות הדרכה פרטנית 36כל תלמיד אחראי להשלים מינימום  .18

. ניתן לקבל מרכזת ( של התלמידגמהמתחום ההתמחות )המאמנויות  על ידי מטפל באמצעותהטיפולית( 

ו/או לקנות הדרכה מוזלת  פלוס מע"מ למפגש הדרכה₪  114  בתעריף מיוחד:התוכנית המלצות על מדריכים 

 דרך איגוד יה"ת או האיגוד הישראלי לפסיכודרמה, למטפלים במעמד מדריך או בתהליך הסמכה להדרכה.

 כל המדריכים כפופים לאישור של רכזת התוכנית.עבור ההדרכות.  הך/ות למדריישיר התלמיד ישלם 

http://meyda.education.gov.il/files/special/HealthProfessions/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%20%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/HealthProfessions/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%20%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/HealthProfessions/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%20%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A.pdf
http://www.fepto.com/
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על ידי האוניברסיטה. הכשרה מעשית מחייבת גם  בביטוח צד ג'כל התלמידים ללא יוצא מן הכלל מבוטחים  .19

", המשולם על ידי היחידה, החל מחודש אוקטובר, במקרה שבו ההכשרה המעשית מקצועיתביטוח הכשרה "

. פרילנסרים ואין להם תלוש שכרוהתלמידים העושים את ההכשרה אינם עובדים, או שהם  לא שכרלנעשית 

המעוניין להתחיל את  תלמיד שמקבל עבור ההכשרה תלוש שכר, חובת הביטוח הינה על המעביד. תלמיד

משרדי באחריותו הבלעדית להעביר ל  תחילת הלימודים וקיבל את אישור רכזת התוכנית לכך, לפניההכשרה 

 ספטמבר(.-אוגוסט-בחודשי הקיץ )יולי הכשרה מקצועית"ביטוח "היחידה תשלום עבור 

נו לעניין יה 'מקצועית בשנה ג עבור הכשרה  לתשומת לבכם, התשלום שהאוניברסיטה משלמת לביטוח לאומי 

תלמיד המצוי  כלומר, ואינו מחליף תשלום ביטוח לאומי שכל אזרח מחויב לו על פי חוק. פגיעה בהכשרה בלבד

בהכשרה מעשית חייב לשלם בעצמו את דמי הביטוח הלאומי בעד ענפי הביטוח האחרים וכן את דמי ביטוח 

  .באתר בט"להבריאות לביטוח הלאומי כנדרש. פרטים נוספים 

המותרת מהכשרה מעשית תקופת ההיעדרות   ,21-03האוניברסיטה מס'  נוהללתשומת לבכם, בהתאם ל .20

כנית את אופן השלמת לתאם עם רכזת הת. בכל מקרה, יש שלושה שבועותלסטודנטית לאחר לידה  תעמוד על 

 אישור על שעות שלא בוצעו בפועל. ןהשעות החסרות. לא יינת

במקרה של הפסקת ההכשרה המעשית על ידי התלמיד, התלמיד יודיע על כך בכתב לרכזת  – הכשרההפסקת  .21

התכנית. במקרה של הפסקת הכשרה על ידי מקום ההכשרה ו/או האוניברסיטה יוזמן התלמיד לוועדת 

שהופסקה לו או שהפסיק בעצמו את  תלמיד החלטה שתפסוק לגבי המשך הכשרתו המעשית של התלמיד.

 של אותה שנת לימודים.  בהכשרה המעשית, משמעות הדבר שנכשל התכניתבמהלך  ההכשרה המעשית

במהלך ההכשרה או אחרת משמעתית  ,צע עברה אתיתישבתלמיד בכל שלב התכנית רשאית להפסיק לימודי 

רכזת התכנית, ראש היחידה לימודי המשך וכל גורם אחר מ, תלמידרור בשיתוף היהמעשית ובלבד שהתקיים ב

הפסקת הכשרה  אישור על השעות שבוצעו ו/או תעודת סיום. תלמיד. במקרה כזה לא יקבל האירועשמעורב ב

אינה מקנה קבלה אוטומטית לשנת לימודים עתידית, אלא הדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת 

 .הקבלה

ש"ח, מוזמן  150 של בשירותי ספריה בעלות ןשירותי הספריה אינם כלולים בשכר הלימוד, אך תלמיד המעוניי .22

לפנות למרכזת המנהלית במייל לשם קבלת הטופס המתאים. את הטופס המלא בתוספת התשלום יש להחזיר 

 למרכזת עד סוף חודש נובמבר.

שעות הכשרה  960לאחר השלמת כל הדרישות תונפק תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך על השלמת  .23

 עות.  מעשית תחת הדרכה.  לא יינתן אישור על חלק מהש

 ₪. 7,100 – פ"אשכר הלימוד לשנת תש .24

 

  mpeleg2@univ.haifa.ac.il לשאלות ניתן לפנות במייל למרכזת האקדמית של  התוכנית, גב' מירי פלג,  

 .0547851518או בטלפון 

 

 בברכה,                                                          

 

 גב' מירי פלג                                                                              ד"ר הוד אורקיבי                        

 ועץ אקדמימרכזת אקדמית                                                                               י                    

 

     . ללא הודעה מוקדמת *התוכנית שומרת לעצמה את הזכות לשינויים

https://owas.haifa.ac.il/owa/redir.aspx?SURL=Uswvh2RcJ1_M-nSoJIcjHC-nZGZNXBH-rQisEdar0R1IPZB_i2XUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAGIAdABsAC4AZwBvAHYALgBpAGwALwBJAG4AcwB1AHIAYQBuAGMAZQAvAE4AYQB0AGkAbwBuAGEAbAAlADIAMABJAG4AcwB1AHIAYQBuAGMAZQAvAHQAeQBwAGUAXwBsAGkAcwB0AC8AdgBvAGMAYQB0AGkAbwBuAGEAbABfAHQAcgBhAGkAbgBpAG4AZwAvAFAAYQBnAGUAcwAvAGQAZQBmAGEAdQBsAHQALgBhAHMAcAB4AA..&URL=https%3a%2f%2fwww.btl.gov.il%2fInsurance%2fNational%2520Insurance%2ftype_list%2fvocational_training%2fPages%2fdefault.aspx
https://owas.haifa.ac.il/owa/redir.aspx?SURL=Uswvh2RcJ1_M-nSoJIcjHC-nZGZNXBH-rQisEdar0R1IPZB_i2XUCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAGIAdABsAC4AZwBvAHYALgBpAGwALwBJAG4AcwB1AHIAYQBuAGMAZQAvAE4AYQB0AGkAbwBuAGEAbAAlADIAMABJAG4AcwB1AHIAYQBuAGMAZQAvAHQAeQBwAGUAXwBsAGkAcwB0AC8AdgBvAGMAYQB0AGkAbwBuAGEAbABfAHQAcgBhAGkAbgBpAG4AZwAvAFAAYQBnAGUAcwAvAGQAZQBmAGEAdQBsAHQALgBhAHMAcAB4AA..&URL=https%3a%2f%2fwww.btl.gov.il%2fInsurance%2fNational%2520Insurance%2ftype_list%2fvocational_training%2fPages%2fdefault.aspx
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 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
   كلية لعلوم الرفاه والصحةال

 היחידה ללימודי המשך בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות      

 وحدة التعليم االستكمالي                  الفنون طريق عن العالج         
 

 
 תשפ"א - תקנון תכנית הכשרה מעשית מתקדמת בטיפול באמנויות שנה ג'

 
תכנית הכשרה מעשית מתקדמת בטיפול באמנויות )להלן: "התכנית"( מנוהלת על ידי היחידה  – הגדרות תפקידים

 למדעי הרווחה והבריאות. ללימודי המשך של הפקולטה 

 slior@univ.haifa.ac.il  8240174-04בנושאים מנהליים יש לפנות למרכזת המנהלית של התכנית גב' שרון ליאור 
פנות לרכזת הייעוץ האקדמי והפיקוח המקצועי מתבצע על ידי ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות. בנושא זה יש ל

  mpeleg2@univ.haifa.ac.il  7851518-054התכנית,  גב' מירי פלג, 
ועדת קבלה כוללת את רכזת התכנית ו/או נציג היחידה ללימודי המשך. ועדת החלטה לעניין  - ועדות מקצועיות

כב ועדת הקבלה ו/או היועץ האקדמי של התכנית, ד"ר הוד הפסקת הכשרה מעשית של תלמיד כוללת את הר
 אורקיבי.

הקבלה לתכנית אינה אוטומטית והיא מותנית בציון "עבר" בהכשרה המעשית שבמהלך לימודי  - קבלה לתכנית
התלמידים מצופים לעבור טיפול פסיכותרפי על ידי מטפל התואר ובראיון לפי שיקול דעתה של ועדת הקבלה. 

 קופה שלפני שנה ג'. מוסמך, בת
 

ש"א למפגש(,  3. התכנית כוללת קורס קליני מתקדם בכל סמסטר )18.10.2020שנה ג' תשפ"א תפתח ביום ראשון, 
שעות הדרכה  36מפגשים בשנה( ושעות הכשרה מעשית בשדה תחת  20ש"א למפגש,  4מפגשי הדרכה קבוצתית )

 ך מניין השעות הנדרשות בשנה ג'.שעות מתו 200הקורסים וההדרכות מהווים פרטנית. כל 
יודגש, כי פתיחת הקבוצות ושעותיהן מותנה במספר המתקבלים לתכנית ובמספר מינימאלי של משתתפים בכל 

התכנית שומרת לעצמה את הזכות לשינויים בהתאם  כמו כן,  קבוצה, ונתונים לשיקול דעתה הבלעדי של התכנית.
 לצורך ולאילוצים.

 
בתחום המגמה במהלך השנה )אחת לשבוע, בהתאם  שעות הדרכה פרטנית 36לים מינימום כל תלמיד אחראי להש

בכפוף לאישור המדריך/ה מראש על ידי רכזת התכנית. על פי בקשת התלמיד, התכנית מפנה  –לפעילות הטיפולית( 
ישירות  פלוס מע"מ למפגש הדרכה. התלמיד ישלם  114₪  להדרכות פרטניות בתחום המגמה בתעריף מיוחד:

 גם דרך איגוד יהת.עבור ההדרכות. ניתן לקבל הדרכות מוזלות  למדריכה
 

ימים בשבוע בשדה הכוללים טיפולים פרטניים, קבוצה  3 -במהלך השנה על התלמיד להשלים כ –היקף הכשרה 
יש להשלים סך הכול אחת לפחות, ישיבות צוות, השתלמויות, פגישות מקצועיות וכו' בהתאם לדרישות המקום. 

יודגש, כי באחריות התלמיד לפרוס את שעות ההכשרה   .טיפול בפועלשעות  004שעות בשדה, מתוכן לפחות  770
 המעשית בהתאם לשנת הפעילות במקום ההכשרה. 

כל מקומות ההכשרה נתונים לאישור התכנית. על פי הנחיות משרד החינוך, תלמיד המעוניין בהכשרה מעשית )ללא 
 ישירות למוסדות החינוך. ולאשכר( במשרד החינוך צריך לפנות למתי"א/אחראיות תחום 

במגמת פסיכודרמה, הכשרה מעשית בשנה ג' תתקיים עם אוכלוסייה מגיל חטיבת ביניים ומעלה בעלת כישורים 
  מוגבלות שכלית התפתחותית )"פיגור שכלי"(.קוגניטיביים תקינים ושאינה סובלת מ

 
 מצופה מן התלמיד לנהוג על פי כללי האתיקה של יה"ת . להלן קישור: 

https://www.yahat.org/template/default.aspx?PageId=76 
 

ת )שתישלח עם פתיחת התלמיד יחתים את מנהל מקום ההכשרה על התחייבו –התחייבות של מקום ההכשרה
 .1.11.2020שנת הלימודים(, אותה ישלח בדואר או ישירות למרכזת המנהלית לא יאוחר מתאריך 

דו"ח שעות הכשרה  התלמיד אחראי לתעד את שעות ההכשרה המעשית בשדה באמצעות -תיעוד ודווח שעות 
 . יש למסור את הדו"ח חתום במקור למזכירות התכנית בתום שנה"ל. מעשית

 
הנוכחות בכל מפגשי ההכשרה המעשית )מפגשי ההדרכה, ההכשרה בשדה והקורסים( הינה חובה.  - חובת נוכחות

היעדרות מטעמים של מילואים או מחלה, מותרת בכפוף להמצאת האישורים המתאימים ובמקרים אלה יש 
 בהתאמות עקב טיפול  ידי התכנית. במקרה של היעדרות או צורך  להשלים את השעות החסרות באופן שיקבע על

פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או לאומנה, יש לפעול על פי הנוהל המפורסם באתר 
  .האינטרנט של דיקנאט הסטודנטים

mailto:slior@univ.haifa.ac.il
mailto:slior@univ.haifa.ac.il
mailto:mpeleg2@univ.haifa.ac.il
mailto:mpeleg2@univ.haifa.ac.il
http://yahat.org/%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%9C%D7%95%D7%AA
http://yahat.org/%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://www.yahat.org/template/default.aspx?PageId=76
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 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
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 " בקורס מחייב עמידה בתנאים להלן:"עוברציון 

ד או נייח ואם מטלפון נייד יש לפנות מקום שקט, מחשב ניי – )במצב של שיעור מקוון( חובת מצלמות פתוחות .1
 יש למקמו ללא תזוזה;

: בתחילת כל שיעור תועבר רשימת נוכחות. מי שלא משתתף צריך לעדכן במייל ראש/בדיעבד רשימת נוכחות .2
 את המרצה;

 : השתתפות פעילה ומטלות, על פי מה שייקבע על ידי המרצה.מעורבות בדיון .3
 

זת התכנית האם הכשרתו הינה בהתנדבות או בשכר )תלוש( או מחובתו של התלמיד לעדכן בכתב את רכ –ביטוח 
כפרילנסר. כל התלמידים ללא יוצא מן הכלל מבוטחים בביטוח צד ג' על ידי האוניברסיטה. הכשרה מעשית 
מחייבת גם "ביטוח הכשרה מקצועית", המשולם על ידי היחידה, החל מחודש אוקטובר, במקרה שבו ההכשרה 

והתלמידים העושים את ההכשרה אינם עובדים, או שהם פרילנסרים ואין להם תלוש  המעשית נעשית ללא שכר
שכר. תלמיד העושה הכשרה ומקבל עבורה תלוש שכר, חובת הביטוח הינה על המעביד. תלמיד המעוניין להתחיל 

שרדי את ההכשרה לפני תחילת הלימודים וקיבל את אישור רכזת התכנית לכך,  באחריותו הבלעדית להעביר למ
 ספטמבר(.-אוגוסט-היחידה תשלום עבור "ביטוח הכשרה מקצועית" בחודשי הקיץ )יולי

לתשומת לבכם, התשלום שהאוניברסיטה משלמת לביטוח לאומי עבור הכשרה מקצועית בשנה ג' הינו לעניין 
מיד המצוי . כלומר, תלואינו מחליף תשלום ביטוח לאומי שכל אזרח מחויב לו על פי חוקפגיעה בהכשרה בלבד 

בהכשרה מעשית חייב לשלם בעצמו את דמי הביטוח הלאומי בעד ענפי הביטוח האחרים וכן את דמי ביטוח 
 הבריאות לביטוח הלאומי כנדרש. פרטים נוספים באתר בט"ל.

 
על ידי המדריך בשדה, המדריך באוניברסיטה והתלמיד  במשותףהערכת התקדמות התלמיד נעשית  -הערכה 

 ר. בסיום כל סמסט
 

תלמיד שקיבל אישור לפצל את שעות ההכשרה לשנתיים אקדמיות, ישלים את   פיצול הכשרה לשנתיים:
הלימודים, המפגשים הקבוצתיים וההדרכות הפרטניות בשנה הראשונה. השנה השנייה תכלול רק הכשרה מעשית 

במהלך השנתיים תינתן  שבועות רצופים תחת הדרכה פרטנית נוספת. ההדרכה הפרטנית 20בשדה שתמשך לפחות 
שעות תונפק אך ורק לאחר השלמת כל  960שעות טיפול בפועל.  תעודה על השלמת  8ביחס של שעת הדרכה לכל 

 הדרישות. לא יינתן אישור על חלק מהשעות בתום השנה הראשונה.
 

רכזת במקרה של הפסקת ההכשרה המעשית על ידי התלמיד, התלמיד יודיע על כך בכתב ל – הפסקת הכשרה
התכנית. במקרה של הפסקת הכשרה על ידי מקום ההכשרה ו/או האוניברסיטה יוזמן התלמיד לוועדת החלטה 
שתפסוק לגבי המשך הכשרתו המעשית של התלמיד. תלמיד שהופסקה לו או שהפסיק בעצמו את ההכשרה 

 המעשית במהלך התכנית, משמעות הדבר שנכשל בהכשרה המעשית של אותה שנת לימודים. 
בכל שלב התכנית רשאית להפסיק לימודי תלמיד שביצע עברה אתית/ משמעתית/ אחרת במהלך ההכשרה 
המעשית ובלבד שהתקיים בירור בשיתוף התלמיד, מרכזת התכנית, ראש היחידה ללימודי המשך וכל גורם אחר 

 שמעורב באירוע. במקרה כזה לא יקבל התלמיד אישור על השעות שבוצעו ו/או תעודת סיום.
הפסקת הכשרה אינה מקנה קבלה אוטומטית לשנת לימודים עתידית, אלא הדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של 

 ועדת הקבלה.
 בקשה להחזר כספי תעשה באמצעות מכתב בקשה למרכזת התכנית. – החזר כספי במקרה של הפסקת התכנית

 רסיטה, שלה שיקול דעת בלעדי. ידינו ל "וועדה למתן הנחות בשכר לימוד" של האוניב-על המכתב יישלח
לאחר השלמת כל הדרישות )לרבות קורסים, הדרכות   -אישור על השלמת שעות הכשרה מעשית קלינית 

שעות הכשרה מעשית תחת הדרכה. לא יינתן אישור על חלק  960והכשרה מעשית( תונפק תעודה על השלמת 
 מהשעות.  

ריה. כמו כן, לימודים במסגרת היחידה ללימודי המשך אינם שכה"ל אינו כולל שירותי ספ – שירותים נוספים
מקנים זכאות לתעודת סטודנט, אך ניתן להנפיק תעודת סטודנט באופן עצמאי דרך אגודת הסטודנטים בעלות 

 סמלית.
 הנני מצהיר/ה כי קראתי התקנון ואני מסכים/מה לתנאיו:

 
 

 : ________________ תאריך: __________שם התלמיד/ה: ____________ ת.ז. _____________ חתימה
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 לכבוד
 חיפה אוניברסיטה

 
 ,רב שלום

 
 שנה ג' -בתכנית הכשרה מעשית מתקדמת בטיפול באמנויות לימודים: הנדון

 
 

 _________ מאשר, מצהיר ומתחייב כדלקמן:  ________ .ז.ת__________ __________ מ"הח אני
 

שנה ג',  -הכשרה מעשית מתקדמת בטיפול באמנויות בתכנית חיפה באוניברסיטת לומד ניא .1
 "(. התכניתביחידה ללימודי המשך בפקולטה לרווחה ובריאות )להלן: "

יבוצעו במקום ה אל כי לי וידוע, הכשרה מעשית שעותבצע ל נדרש הנני בתכנית לימודי מסגרתב .2
 "(.ההכשרה םמקוהכשרה אחד או שניים )להלן: "

ברצינות ושקידה תוך שמירה  קום ההכשרהבמ כשרה המעשיתההאני מתחייב לבצע את שעות  .3
 המדריכים.הממונים ועל חוקי ונהלי המקום, ולהישמע להוראות 

ידוע לי, והנני מסכים לכך, כי האוניברסיטה לא תהיה אחראית לכל נזק שאגרום בזדון או  .4
רתית לכל צד בכוונה תחילה או ברשלנות קיצונית או בשל התנהגות בלתי סבירה או בלתי שג

 .כשרה במקום ההכשרהשלישי במהלך ביצוע שעות הה

לעיל, הנני מתחייב בזאת לשפות את האוניברסיטה, בכל סכום אשר תאלץ  4לאור האמור בסעיף  .5
לשלם בגין כל נזק שאגרום בזדון או בכוונה תחילה או ברשלנות קיצונית או בשל התנהגות בלתי 

 .כשרה במקום ההכשרההה במהלך ביצוע שעות סבירה או בלתי שגרתית לכל צד שלישי

 אלא, עבודה תעוש בבחינת ןאינ, ההכשרה במקום ההכשרה שעות כי, לכך מסכים והנני, לי דועי .6
 עובד יחסי כל, ו/או אוניברסיטת חיפה מקום ההכשרה לבין ביני יהיו ולא אין כן ועל, התנדבותב

ף שכר עבודה או כל תשלום אחר הנובע ולא אהיה זכאי לשכר עבודה כלשהו ו/או תחלי ומעביד
מקיום יחסי עובד/מעביד בגין ביצוע ההכשרה. ידוע לי כי הסכמתי זו מהווה תנאי יסודי 

 .לקבל אותי להכשרה מקום ההכשרהלהסכמת 

ו/או לדרוש ו/או לטעון כנגד  לתבוע שלא בזאת מתחייב הנני, לעיל 6 בסעיף לעיל האמור אורל .7
רסיטת חיפה בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה המנוגדת ו/או אוניב מקום ההכשרה

 לקבלת מהם מי אוו/ מקום ההכשרה את לתבוע שלא מתחייבאני ו, להתחייבותי במסמך זה
 תנאי במסגרת או/ו העבודה וקית חבמסגר" בדוע"ל המוענקים, שהוא וסוג מין מכל זכויות

 .אלה ממוסדות מי עובדי של דהעבוה

ו/או את  מקום ההכשרהלעיל, הנני מתחייב בזאת לשפות את בלי לגרוע מן האמור  .8
 –האוניברסיטה, בכל סכום אשר יאלצו לשלם לי או לגורם אחר כלשהו בגין הכרה ביחסי עובד 

 מעביד בתקופת הכשרה. 

 ידוע לי, כי חתימתי על מסמך זה מהווה תנאי לתחילת ההכשרה. .9

תקופת הכשרתי י יעמדו בתוקפן במשך כל למען הסר ספק, ידוע לי כי הצהרתי זאת והתחייבות .10
 במסגרת התכנית.

הנני מצהיר/ה בזאת כי אני מבין/ה את מלוא משמעויותיהן של ההצהרות וההתחייבות שבמסמך  .11
 זה.  

 
 :החתום על תיבא לראיה

 
 

 __________________ חתימה   __________________  תאריך
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 ( לחוק העונשיןה-)א368סעיפים  -חובת דיווח  -מסמך הסבר 

 

 : רקע

חוק העונשין מטיל על אדם או בעל תפקיד חובת דיווח לרשויות, במקרה בו הוא נחשף לעבירה כלפי קטין או חסר 

 ישע, המבוצעת על ידי מי שאחראי עליו. 

 : הנפגע שלגביו קיימת חובת דיווח

שאינו יכול לדאוג לצרכי מחייתו, מי )=חסר ישע ( או 18-שגילו מתחת למי )=קטין יש לדווח על עבירה כלפי 

 . (בריאותו או שלומו

 :קיימת חובת דיווח םלגביה העבירות

עבירות מין, עבירות של סיכון החיים והבריאות, עבירות זנות ותועבה, עבירות נטישה או הזנחה, עבירות תקיפה 

הישע )=למשל הורה  ו חסראדם, שמתבצעות על ידי מי שאחראי על הקטין אאו התעללות, עבירות של סחר בבני 

, מטפל סיעודי או מי שהקטין/חסר הישע נמצא איתו דרך קבע 18ביולוגי, אחראי מכוח חוק, בן משפחה שמלאו לו 

 ומתקיימים ביניהם יחסי תלות או מרות(. 

 גם כאשר הן מבוצעות על ידי אח של הקטין.  –במקרה של עברות מין 

גם כאשר הן מבוצעות על ידי אדם אחר במעון, במוסד, או –ה והתעללות במקרה של עברות מין, גרימת חבלה חמור

 במסגרת חינוכית וטיפולית אחרת בו חסר הישע נמצא.

 על מי חלה חובת הדיווח:

 , ביחס לעבירה כלפי נפגע שהתרחשה זה מקרוב )=לא מזמן( על ידי מי שאחראי על הנפגע. כל אדם .א

וך, עובד סוציאלי, עובד שירותי רווחה, פסיכולוג, קרימינולוג, רפואי, אחות, עובד חינ-עובד במקצוע פרה .ב

ביחס לעבירה )גם כזו שארעה לפני זמן רב( כלפי נפגע על ידי מי שאחראי  1איש צוות במעון או במוסד של הנפגע,

 עליו, שבעל המקצוע נחשף אליה עקב תפקידו.

 :רמת וודאות

 חשד סביר. אין צורך בוודאות שאכן העבירה התרחשה אלא די ב

 : למי יש לדווח

 למשטרה )אין חובה לדווח לשניהם(.  או עובד סוציאלי שמונה על פי חוקיש לדווח ל

 הסטודנטהצהרת 

 אני ___________________, ת.ז. __________________, מאשר בזאת כי: 

 קראתי את דברי ההסבר הנ"ל והם מובנים לי.  .א

בכל מקרה של . ינו מחליף או ממצה את כל הוראות החוקמסמך זה מהווה הסבר בלבד ואידוע לי ש .ב

 ההסבר ובין הוראות החוק תגברנה הוראות החוק. דברי סתירה בין 

ידוע לי כי במקרה ואיחשף לעבירה כמפורט לעיל ולא אדווח עליה כנדרש על פי חוק, בנסיבות מסוימות  .ג

שמונה על פי חוק, והריני מאשר לה להעביר  תידרש האוניברסיטה להעביר דיווח זה למשטרה או לעובד סוציאלי

 דיווח כאמור.  

 

    על החתום: 

    תאריך:      
                                                      

 חלקיתרשימה  1
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 'שנה ג –כשרה מעשיתטופס הצעת מסגרת לה

 
 mpeleg2@univ.haifa.ac.ilלגב' מירי פלג:   2020.8.10יך לתאריש לשלוח את הטופס עד 

 

 :ההכשרהיונים  למקום קריטר

 ע"י משרד הבריאות, רווחה, חינוך, או מקום שמאושר ומפוקח המקום חייב להיות מקום ציבורי  .1
 .עמותה רשומה מוכרתרשויות מקומיות ו

ימים   3שבועיות, על פני   שעות שעון 02בהיקף של  כשרה מעשיתהאם המקום מתחייב לה .2
 שבועות?  40בשבוע, במשך 

 שעות טיפול בפועל?  8ב לפחות ל המקום מתחייהאם  .3

 חלל מוגדר וקבוע לעבודה קבוצתית ופרטנית, ריהוט, אספקת חומרי  האם יש תנאים פיזיים נאותים? .4

 ראה רשימת חומרים באתר. -אמנות  

 האם המקום מציע, על חשבונו, איש קשר מקצועי קבוע למסגרת תמיכה ו/או הדרכה,      .5
 התכנית()בנוסף להדרכה מטעם  למתמחים?

דנאות, השתלמויות, ס, מטעם המקוםלמשל: הדרכות לצוות  איזו פעילות מקצועית נוספת קיימת במקום? .6

 העשרות, ישיבות צוות וכדומה.

 
 נא לסמן – תלמידה פרטי

  תנועה ומחולפסיכודרמה/מוסיקה/אמנות/ דרמה תרפיה/: טיפול באמצעות מסלול התמחות

 ת.ז. :תלמידה  שם

 דוא"ל:

 מספר טלפון נייד:   לפון:ט מספר

 
 הבחירה היא להמשיך באותו מקום משנה ב' נא לציין זאת! אם -פרטי המקום

 המקום המוצע:  שם

 כתובת:

 טלפון במקום: שם המנהל במקום:

 דוא"ל: טלפון נייד:

 

 לא   /שנים( ?    כן  5מדריך בתחום ההתמחות שלך )עם וותק של מעל במקום האם יש 

 במקום המוצע : שם המדריך

 תחום ההתמחות של המדריך: 

 דוא"ל: טלפון נייד:

 .כל המדריכים צריכים להיות מאושרים על ידי רכזת התכנית
 

נא להקיף בעיגול את האפשרות ) בשכר עם תלוש/ כפרילנסרההכשרה בהתנדבות/ 

 המתאימה(

  :ותהער
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 * יתכנו שינויים
 

       M:\CONIT20 ערכת הרשמה תשפא.\טיפול באמנות\ doc          

 
 לכבוד                                                                     

 היחידה ללימודי המשך      
 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות     
 3498838חיפה ,   אוניברסיטת חיפה     
 04-8249873פקס:  ; 04-8240457; 04-8240174טל':  

                           
 טופס הרשמה

 לתכנית: תכנית הכשרה מעשית מתקדמת 

 אמנויותאמצעות בטיפול ב
 

 ____ ___ שנת סיום_____________ לימודי התואר השנילמוסד ההכשרה 

 

 __________________ שם פרטי     __________________ שם משפחה
 

 עיר מגורים _________________    ז / נ מין  תאריך לידה ___/___/___ 
 

  . )כולל ספרת ביקורת(מס' ת.ז
 

 
 ______________________________________ למשלוח דואר כתובת 

 

______________________________________________________       
 

 __________________________  טלפון נייד       __________ מיקוד 

 

 __________________________________________ דואר אלקטרוני 
 

 

     במסלול אמנות פלסטית / דרמה תרפיה / תנועה ומחול

 טיפול במוסיקה /פסיכודרמה  /
 

פי הקבוצות -רשום/י באיזה קבוצת הדרכה היית רוצה להיות על
  המפורטות במכתב ההסבר:

 

____________________________________________________ 
 

 ₪ 300מצ"ב דמי הרשמה בסך 
  

 בהמחאה לפקודת אוניברסיטת חיפה       
 

 (:  , דיירקט וכרטיסים מחו"לאקספרס אמריקן ,דיינרס למעט) בכרטיס אשראי       

 ______סוג  _________       
 

       על שם: _________________   ת. זהות: _______________________
 

 ______: _____הכרטיס בגב נותאחרו ספרות CVV    3____ /_תוקף  ___
 

 מספר:       
 
 

 
 
 

 הובא לידיעתי כי ההרשמה אינה מבטיחה קבלה לתכנית. * 
בהכשרה " עברבציון "במשוב חיובי ותנית * הקבלה לשנה ג' אינה אוטומטית והיא מו

 המעשית שבמהלך לימודי התואר, ובראיון לפי שיקול דעתה של ועדת הקבלה.
  .המתקבליםפתיחת התכנית מותנית במספר  *

 דמי ההרשמה אינם מוחזרים למועמדים שלא נתקבלו או שביטלו את הרשמתם* 
 

 חתימה________________________           ____/ ____/____   תאריך      

 

 לא תתאפשר הרשמה ללא צירוף הטפסים הנלווים חתומים 
 
 


