
 

 

 

 

 טיפול באמצעות אמנויות

 מידה מקצועיות-הגדרה ואמות

 

 הגדרה 

בתהליכי יצירה והבעה אמנותיים בטיפול  נעשה שימוש ינו מקצוע בריאות בוות אמנויות הטיפול באמצע

טיפול ב, באמצעות אחד משישה תחומי האמנויות: בהפרעות נפשיות, התנהגותיות, התפתחותיות ואורגניות

מטפלים באמצעות . ביבליותרפיה, דרמה תרפיה, מוסיקה, פסיכודרמה ותנועה ומחול, באמנות חזותית

בריאות נפש, אוטיזם, ) בעיותבמגוון עובדים  עם מילדים ועד קשישים;  ,אמנויות עובדים עם מגוון אוכלוסיות

ית, דינאמבגישה במתכונת פרטנית, דיאדית וקבוצתית; ועוד(;  ילדים בסיכון טראומה, ליקויי למידה

  .התנהגותית ועוד-, קוגניטיביתמערכתית

ההתמודדות  כישוריטיפוח של כוחות הנפש וחיזוק  היא מטרת העל של הטיפול באמצעות אמנויות

  .ותפקוד אופטימלי טובהחיים  , בשאיפה לאיכותברמה האישית והחברתית וההסתגלות של האדם

 

 היסוד הנחות

  חוצה תרבויות, גיל וזמן.מולדהוא צורך אנושי עיסוק בתהליכי יצירה , 

  לצד זה ועמוק עקיף המאפשרת רובדביטוי שאינן בהכרח מילוליות, ודרך  תקשורת תשפ מהווההיצירה ,

 המילולי.

  תהליכי יצירה והבעה בטיפול מאפשרים התבוננות, שיקוף, הבנה ותובנה של משמעות היצירה, וכן יכולת

 . חיותתחושת , לעודד צמיחה ולקדם שינוי

 האמנויות השונות , אמנויות משלב בין עולמות ידע ותאוריה מתחומי הפסיכולוגיהאמצעות טיפול ב

 ומדעי המוח.

 

 

 התהליך הטיפולי

העיסוק ביצירה במרחב הטיפולי משמעותי . כולל הערכה, טיפול, ייעוץ, הנחייה והדרכההתהליך הטיפולי  

"שובר"  וואינ מטופלהבאופן שאינו מאיים על מאפשר לבטא מצוקה בשפה לא מילולית, , לתפקוד נפשי בריא

הגלוי והסמוי,  ,בממד החוויתיהמתקיים גם  פלועם המט נוסף כך מתאפשר קשר ת.שלעיתים הכרחיו ,הגנות

 כדי להקל על ההתמודדות עם הקושי.  ושיש ב

 



 

 

 

 

 

היכולת  חיזוקהמודעות לעצמי ולזולת,  מאפשרת העלאת ההתייחסות לתהליך היצירה ולתוצר האמנותי

מצבי לחץ, )כגון:  - בתחום הנפשי והפיזיעם סימפטומים וקשיים  ושיפור ההתמודדות הקוגניטיבית והרגשית, 

 .מחלות ועוד( חוויות טראומטיות,

 

 

 הכשרה והסמכה 

 כולללמקצוע תהליך ההכשרה בשיתוף משרד הבריאות, שנקבעו בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה 

 תחת הדרכה. הכשרה מעשיתבשילוב  בטפול באמצעות אמנויות תואר שני ברמתלימודים 

גופי מדינה המעסיקים מטפלים באמצעות אמנויות נשענים על שלושה מסמכים המגדירים את אמות המידה 

 הנדרשות על מנת לעסוק במקצוע:

 (19/10) חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 

 שעות  1560סה"כ  -הכולל שנת הכשרה מעשית מתקדמת בטיפול באמצעות אמנויות  ניתואר שלמל"ג מתווה ה

 (.2010יולי של הכשרה מעשית )

  .תנאי הקבלה לאיגוד המקצועי י.ה.ת 

 

בדרישות  המטפלים המתקבלים לעבודהעמידת להקפיד הקפדה יתרה על איגוד י.ה.ת. קורא למעסיקים 

 .ההכשרה המקצועיות כפי שנקבעו על ידי המל"ג בתאום עם משרד הבריאות

 

 נשמח לסייע ולענות על כל שאלה בנושא. 

 

 איגוד הישראלי לטיפול באמצעות אמנויות, ה  -י.ה.ת 

yahat2013@gmail.com 
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