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 העליונה לטיפול באמצעות אמנויות בישראל מועצהה

 פסיכודרמה, תנועה ומחולמוסיקה, , תרפיה דרמהביבליותרפיה, אמנות חזותית, 

 

 הוועדה במתווה שגיבשה 17/3/2016 ביום בישיבתה דנה העליונה לטיפול באמצעות אמנויות בישראל המועצה
 ולפרסם את לאמץ החליטה המועצה ,הדיון בסיוםהכשרה מעשית מתקדמת )"שנה ג"(. לנושא   תהמיוחד

על מנת לקבוע אמות מידה אחידות להכשרה המעשית המתקדמת שלאחר הלימודים לתואר להלן שהמתווה 
 (.  1/7/2019 ומיום 1/11/2018 יוםמ להחלטות המועצהנוסח מעודכן בהתאם )שני 

 

 מתווה

תוכנית הכשרה מעשית מתקדמת )"שנה ג"( מהווה מרכיב הכרחי וחיוני בהתפתחותו של המטפל באמנויות  .1

, כמו ועדהוה  בראשית דרכו, הן בהיבט המקצועי של העמקת והרחבת ידע ומיומנויות והן בהיבט האתי.

אמנות  - רואה בשנה זו חלק מהותי, אינטגרלי ובלתי נפרד מתהליך ההכשרה של המטפל באמנויות  המל"ג,

 פסיכודרמה, תנועה ומחול.מוסיקה, דרמה תרפיה, ביבליותרפיה, חזותית, 

יציע תוכנית הכשרה מוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, אשר מעניק תואר שני בטיפול באמצעות אומנויות,  .2

 בתחום הספציפי שנלמד ובהמשך ללימודי התואר השני.מעשית מתקדמת 

 )סך הכל, כולל התואר, שעות בהתאם להנחיות המל"ג 960היקף שעות ההכשרה המעשית המתקדמת הוא  .3

 .הכשרה מעשית( שעות 1560

 ., גם במקרים של פיצול ההכשרה לשנתייםהשלמת כל השעות לאחראך ורק  יינתןאישור על השלמת השעות  .4

כהדרכה קבוצתית וקורסים  מוסד ההכשרהעל ידי  להינתן ותשעות יכול 260השעות: עד  960חלוקת אופן 

מגע ישיר עם של שעות  400 מתוכן לפחות, בשדהשעות של הכשרה מעשית  700לפחות יש להשלים . מתקדמים

 וכדומה. ות מקרהישיבות צוות, פגישות מקצועיות, הצג)יתר השעות יכולות לכלול הדרכות נוספות,  מטופלים

 . (בכפוף לאישור תוכנית ההכשרה –ימי עיון, כנסים מקצועיים  השתלמויות,בנוסף, 

משרד העבודה והרווחה/משרד הבריאות/ משרד החינוך/ רשויות  על ידימפוקח הההכשרה תתקיים במוסד ציבורי  .5

 .תוכנית ההכשרהבכפוף לאישור  –עמותה רשומה מוכרת  מקומיות/

 .שונים המעשית תתבצע במקום אחד. כאשר הדבר אינו מתאפשר, יפוצלו השעות למקומותההכשרה ככלל,  .6

  בכפוף לאישור תוכנית ההכשרה. – טיפולי מטפלים בעלי ותק של חמש שנים לפחות במקצועע"י  הדרכה תינתן .7

ם  למדריכי מוסד ההכשרהמדריכים בהן יב קשרההכשרה תוך שמירה על לקיים הליך הערכה מסודר לאורך יש  .8

 קרו שיתוף מידע ופיקוח.  ישע שדהב

 ת..ה.י  האתיקה שלקוד חובה לפעול בהתאם לוהעבודה הטיפולית במהלך ההכשרה  .9

 .יטפלו בליווי הדרכה ממדריך מוסמך, בוגרי התוכניות ר תום הלימודים וההכשרהלאח .10

 
 

 על החתום, 
 
 

 חברי המועצה העליונה  לטיפול באמצעות אמנויות בישראל
 

 ד"ר הוד אורקיבי, יו"ר המועצה
 


