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 טיפול באמצעות אמנויות 'שנה ג – כשרה מעשיתההסבר על 
 

 .זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד מכתב

 
 כללי

 
לבוגרי  וצעתמ "(כניתוהתשנה ג' )להלן: " –בטיפול באמנויות  הכשרה מעשית מתקדמתכנית ת .1

שעות הכשרה מעשית תחת  960וד שלים עתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות, במטרה לה

 שעות פרקטיקום במהלך התואר השני(. 600 -פיקוח והדרכה )בנוסף ל

כנית מנוהלת על ידי היחידה ללימודי והת. 13.7.2010ל פי מתווה המל"ג מיום לת עהתוכנית פוע .2

של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, כאשר הייעוץ האקדמי והפיקוח המקצועי מתבצע  המשך

  ידי ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות.על 

שעות טיפול, על פני  400שעות הכשרה מעשית מתוכן  770נדרשים לבצע  בתוכנית התלמידים .3

ניתן לפרוס אקדמית וכלומר, אין מחויבות לפעול לפי שנה  .שרהקבע עם מקום ההכיתקופה שת

 .עם התלמידל בתאום ושנה, הכמאת ההכשרה אף על פני למעלה 

מים ים מתקדמים שמתקיילת הכשרה מעשית בשדה, הדרכה קבוצתית וקורסים קליניכול כניתוהת .4

 .ם הלימודים הינו יום א'יו באוניברסיטה.

להכשרה  ייטוח לאומהכשרה בבבמהלך ה מטעם האוניברסיטהמבוטחים כנית ובת תלמידיםה .5

כי  יודעיםכנית מוהתלמידים בת .רפואית אחריות מקצועיתביטוח ביטוח צד ג' ו מקצועית,

באם ההכשרה חורגת מחודשי הביטוח הלאומי על מנת לעדכן את משרדי היחידה  םבאחריות

 בביטוח לאומי. יםמבוטח םלהסדיר את היות

ההתמחות )המגמה( של תחום מ מדריך/בים לקבל הדרכה פרטנית על ידי מטפלהתלמידים מחוי .6

, ין במקום מטפל כאמורה ואבמידה על כל שמונה שעות טיפול. ביחס של שעת הדרכהתלמיד, 

קיומו של ור את המקום מטהתלמידים יקנו הדרכה חיצונית, ובכל מקרה אין האמור בכך כדי לפ

 תוכנית לא משלמת למדריךחשוב להדגיש, שההתלמיד.  עליהיה אחראי ו איש צוות טיפולי שילווה

חוזה ע באחר כקבולמעט בהסדר במקום בו נדרש תשלום, התלמידים משלמים ישירות למדריך,  -

 הכשרה. םבין האוניברסיטה למקו

 
במייל  את הטופס המלא ולהחזיר להלן שאלותעל ה יש לענותקום להכשרה, להציע מ ךאם ברצונ

 :לרכזת התוכנית
 

  אמנות יחומרספקת ריהוט, א, קבוצתי ו/או פרטני טיפוללוקבוע  וגדרמיים: חלל תנאים פיזיש במקום 
 _____________ ?מקוםע"ח ה

 שבועי:  או פרטניו/ קבוצתי טיפולל ספר מטופליםמ______________ 

 האם המקום מציע, על חשבונו, איש קשר מקצועי קבוע למסגרת תמיכה ו/או הדרכה?  _______
 נדרשת הדרכה פרטנית במקום חייב להיות איש צוות טיפולי שמלווה/מדריך, ולצד זה, יש לזכור כי 
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. אם אין במקום מדריך מאושר יש לקנות הדרכה מידשל התל חותעל ידי מטפל מאותו תחום ההתמ

 חיצונית. 

 ?דנאות, ס, מטעם המקוםלמשל: הדרכות לצוות  איזו פעילות מקצועית נוספת קיימת במקום
 _____________________ , ישיבות צוות וכדומה.השתלמויות, העשרות

 
 

 פרטי המקום המוצע 
 

 :המקום  שם

 כתובת:

 אתר אינטרנט:  :טלפון במקום

 :(כדומהיועץ, רכז פרקטיקום וכגון מנהל, ) םקובמ איש הקשרשם ותפקיד 

 דוא"ל: :הקשרטל' איש 

 ימים ושעות פעילות המקום: 

  :, קשיים, אבחנות וכדומה(איםגיל)ה במקום יאוכלוסי

 :שעות וכדומה(, מס' מטופלים/)כגון נוכחות בישיבות צוותדרישות מיוחדות 

     / רמה תרפיהד  /פלסטית אמנות  המתאים(: כל)סמן את מטיפול באמצעות  תלמידיםין במעוני
                 מוסיקה / תנועהפסיכודרמה / 

 

 
  הדרכהסדרי 

  :שמוסמכים להדריךבמקום יש לפרט מיהם המטפלים 
 

 שם המדריך במקום: שם המדריך במקום:

 תחום התמחות: תחום התמחות:

 ן נייד:טלפו טלפון נייד:

 שם המדריך במקום: שם המדריך במקום:

 תחום התמחות: תחום התמחות:

 טלפון נייד: טלפון נייד:

 
 רותהע

 
 

 ,כנית, מירי פלגולרכזת ומנהלת התאת הטופס המלא יש להחזיר במייל 

mpeleg2@univ.haifa.ac.il 0547851518 . .אשמח לענות על כל שאלה שתידרש 
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