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ללימודי  קליטת בעל השכלה מהארץ 
באמצעות אמנויות  בטיפול תעודה

 )טיפול ביצירה והבעה(

מוסמך תואר לקליטת בעל השכלה מהארץ 
 מנויותצעות אמבטיפול בא

בטיפול באמצעות  קליטת בעל השכלה מחו"ל
 אמנויות

 
 
 
 

תנאים 
מקדימים 

לתכנית 
 הכשרה

 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 סים לפסיכולוגיהקור 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 

במסגרת  הטיפול. ההשלמות יבוצעו
  .מוכרים להשכלה גבוההמוסדות 

 :ההשלמות
 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"בחובארץ או  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 יכולוגיהלפס
 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 פליםמט

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

 תעודות: 2בסיום הלימודים יש להציג 
 בתוכנית מוסמךלתואר  . אישור זכאות 1

אמצעות ב להכשרת מטפלים מוכרת
 .בישראל ג"המל י"ע מוכר במוסדאמנויות 

מנויות + א באמצעות  : טיפולשם המקצוע
 . ספציפיהטיפול התחום 

הכשרה מעשית אישור על סיום . 2
שהתבצעה בפיקוח תכנית  מתקדמת

 .ההכשרה בה נלמד התואר השני

 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
 .ינוךודיפלומות במשרד הח

 
 

התנסות 
בתחום 

האמנותי 
 הספציפי

 שעות התנסות בתחום האמנותי 600
 ,מוסיקה ,חזותית )אמנות ספציפיה

 כאשר: וכד'( דרמה, תיאטרון תנועה,
 לפני לסיים יש לפחות שעות 300

 הלימודים לתוכנית לקבלהי וכתנא
 והבעה. ביצירה

 במהלך לסיים ניתן שעות 300
 ניתמתוכ כחלק לא הלימודים )אך

 הלימודים(.

 . שעות התנסות בתחום האמנותי 500
, מתחום האמנויות לאראשון ש על תוארבל

 השלמה של: 
בתחום  יותשעות לימוד פורמאל 300 

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

 תעודה(.
שעות ניסיון שדה או הגשת תיק  200

ודם ללימודים ק עבודות בתחום הרלוונטי.
 לתואר מוסמך. 

 הספציפי שעות התנסות בתחום האמנותי 600
דרמה,  תנועה, ,)אמנות פלסטית, מוסיקה

 כאשר: וכד'( תיאטרון
 וכתנאי לפני לסיים יש לפחות שעות 003

 והבעה. ביצירה הלימודים לתוכנית לקבלה
 הלימודים )אך ךבמהל לסיים ניתן שעות 300
 ם(.הלימודי מתוכנית כחלק לא

 
הכשרה 
 מעשית

 שעות הכשרה מעשית: 1560סה"כ  .במהלך הלימודים שעות 900
  .שעות במהלך לימודי התואר 600
שעות הכשרה מעשית מתקדמת לאחר  960

, שהתבצעו בפיקוח תכנית סיום התואר
 בה נלמד התואר השני. ההכשרה

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

 
 
 
 
 

תנאים 
 יחודייםי

 .ל"בחו במקצוע לעסוק בתוקף רישיון   30.9.2018סיום לימודי תעודה עד 
 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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 נכון למועד פרסום מסמך זה מקצוע טיפול באמצעות אמנויות )יצירה והבעה( טרם הוסדר בחוק. 


