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 בישראל אמנויות באמצעות לטיפול העליונה המועצה
 אמנות חזותית, ביבליותרפיה, דרמה, מוסיקה, פסיכודרמה, תנועה ומחול

 
 עבור מטפלים באמצעות אמנויותהדרכה מתווה ל

 
עבור  מתווה להדרכהבהמלצות הועדה לניסוח   27.4.2017ביום המועצה העליונה דנה בישיבתה 

נויות. בדיונה החליטה המועצה לפרסם את המתווה שלהלן על מנת לקבוע צעות אממטפלים באמ
 .אמות מידה אחידות להדרכה המלווה את המטפל באמנויות לאורך כל שנות עבודתו המקצועית

 

 רציונל

הינו מקצוע מתחום בריאות הנפש והשיקום הכולל שש התמחויות: נויות צעות אמטיפול באמ

פסיכודרמה, באמצעות דרמה, באמצעות  חזותית,  אמנות, באמצעות מוסיקהטיפול באמצעות 

המפגש הטיפולי, בכל אחד ואחד  .ביבליותרפיהומחול ובאמצעות  תנועהטיפול באמצעות 

התבוננות מעמיקה ליווי ומשקל הדורשות מתחומים אלו, מעלה סוגיות מקצועיות רבות וכבדות 

. בנוסף, לאור מערכת ההעברות במעמד מדריך מוסמךמקצוע מנוסה  בעלומשותפת עם 

הדרכה על "בבמקביל,  , ילוו תהליכי ההדרכה עצמםהמתרחשת, יש חשיבות רבה לכך שגם 

 .יותר מדריך  מוסמך ובכירע"י למדריך שתינתן  "הדרכה

 
ובעיקרה  פסיכותרפויטיתחלק בלתי נפרד מהעשייה ה מהווהיז'ן( ו)סופרוהקלינית  ההדרכה

ת יוך הטיפולי, להבינו ולקדמו הן ע"י העמקה והרחבה של הבנה ומיומנובתהלי תמוךנועדה ל

ההדרכה . ביניהם בתהליכי העברהלמטופל  ו התבוננות ביחסים שבין המטפלי והן ע" תוטיפולי

המשגת המקרה, התאמת מטרות טיפוליות וסוגי התערבות, שכלול יכולת תיעוד ב נועדה לסייע

 ודיווח, סיוע בהבנה ובהתמודדות עם סוגיות אתיות, מקצועיות, מערכתיות, ארגוניות ועוד. 

בתחום הטיפול באמצעות אמנויות, קיימת חשיבות רבה גם להבנה, המשגה ופרוש של  תהליכים 

 לבחינת התערבויות מילוליות ויצירתיות במהלך הטיפול.נותי, וותכנים יצירתיים בתחום האמ

 
, , הכולל גישות שונות ומגוון סוגיות מקצועיותגוף ידע ייחודימהווה הדרכה הואיל ותחום ה

בתכניות התואר השני להכשרת מטפלים , מעבר להכשרה הנרכשת התחום זה דורש ניסיון והכשר

 .באמצעות אמנויות

 
 באמצעות אמנויותחשיבות ההדרכה לתהליכי הטיפול  .1

  עבור המטפל והמטופלחשיבות   .1.1

  .הטיפול בקרה על תהליכי  .א
 .התבוננות בקשר הטיפולי ובתהליכי העברה כמקובל במקצועות הטיפול הנפשי .ב
 .ליווי בסוגיות אתיות ומקצועיות .ג
 .לאוכלוסיות, לצרכי המטופל טיפולהתהליכי את להתאים   הרחבת יכולת המטפל .ד

 .תרבויות שונותלגילאים שונים ולמגוונות, 
 .הרחבת ההבנה של דרכי ההתערבות ליעילות השגת המטרות הטיפוליות .ה
 .של המטפל, העשרה ושמירה עצמית מניעת שחיקה .ו
 .תמיכה בהתפתחות מקצועית .ז

 
 

 הטיפול )כולל עבודה במגזר הפרטי( קייםמת בה ת/מסגרתעבור המערכחשיבות   .1.1
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 .על תהליכי הטיפולקלינית בקרה  .א
  .ליווי בסוגיות אתיות ומקצועיות .ב
 חשיבה רחבה על תהליכי הטיפול מזוויות מבט שונות )מערכתיות, אישיות, התפתחותיות(. .ג
 .מתמדת למידהמניעת שחיקה ושימור המטפל ב .ד
 ייעול ושיפור השרות מתוך איסוף מידע ממטפלים שונים במוסד. .ה
 

 באמצעות אמנויותמוסמך  ת מטפלתנאי כשירות להדרכ .1

האיגוד להיות במעמד "מדריך" מטעם יה"ת ובפסיכודרמה גם מטעם  על המדריך  .א
 הישראלי לפסיכודרמה. 

 האיגוד הישראלי לפסיכודרמה. יה"ת ובפסיכודרמה גם של הקוד האתי של  קבלת .ב
 

 באמצעות אמנויותת  סטודנטים לטיפול  הדרכמתווה ל  .3
 

 בטיפול באמצעות אמנויות שניה תוארהלימודי במהלך  הדרכה  .3.1
 

 .סטודנטה  הדרכה  להיות מותאמת לשלב המקצועי בו נמצא על .א
 . בעל מקצוע מומחה בתחומוההדרכה תינתן ע"י  .ב
בעל מעמד  אמנויות באמצעות  מטפלעל ידי שההדרכה תינתן  עדיפות גבוההקיימת  .ג

 .הסטודנט המודרך של( חטיבה) ההתמחות מתחום ,מוסמךמדריך 
 

 )שנה ג'( בשנת ההכשרה המעשית המתקדמתהדרכה   .3.1

 
ההדרכות  משתתפים 8 עםמודרכים. מומלץ שבקבוצת הדרכה  8-5 תפים הרצוי בקבוצת הדרכה הוא ביןמספר המשת   (1)*

 .זמן מינימלי להבאת מקרים, שיתוף ושאלות מודרך, על מנת לאפשר לכל יותר ארוכותתהיינה 
 

 ובפסיכודרמה גם מהאיגוד הישראלי לפסיכודרמה. בחטיבה הרלוונטית, י.ה.ת -ות אמנויות, תעודת מדריך מבטיפול באמצע   )*( 
         
 ות אמנויות, קבלת הדרכה על הדרכה כמתמחה להדרכה, בהתאם לנוהל הארגון המקצועי. בטיפול באמצע  )**( 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

שלב 
 מקצועי

שעות מספר 
 מטופליםטיפול/ 

 הרשאה להדרכה
במוסדות בהם עושים 

 הסטודנטים את ההכשרה 

סוג 
 ההדרכה

מספר שעות 
 הדרכה ותדירות

 הערות

שנת 
הכשרה 
מעשית 

  מתקדמת

 תווהבהתאם למ
 העליונה המועצה
 מעשית להכשרה

 מתקדמת
 מתאריך

20.3.2016 

 מטפללעדיפות גבוהה 
במעמד  באמנויות 

מטעם מוסמך מדריך 
 יה"ת  האיגוד המקצועי 

 
 
 
גם  :בפסיכודרמה)

מטעם  האיגוד הישראלי 
  (פסיכודרמהל

 פרטנית 
 
 
 בנוסף,ו
 

הדרכה 
 קבוצתית

(*1) 
 

 פרטני לשבוע 1
 
 

 בנוסף,
 

להדרכה 
קבוצתית של 

דק'  90לפחות 
 180בשבוע או 

 דק' בשבועיים

להיות מדריכים על ה
שנים  5 בעלי וותק של 

במקצוע  לפחות
כמטפלים, ובעלי 

 תעודת מדריך
 )*( במקצועם.

 
מתמחה  או במעמד

)**(  בהדרכה
במקצועם, כשהם 

מקבלים הדרכה על 
 הדרכה
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 מטפל מוסמך באמצעות אמנויות ת  מתווה להדרכ .4
 

שעות  1,560 הכוללת, ע"י המל"ג שנתית מוכרת-תוכנית הכשרה תלת מהמי שסיי :ךמוסמ מטפל
 הכשרה מעשית תחת הדרכה. 

 

 שלב מקצועי
 ההכשרהלאחר 

 סוג ההדרכה -עליו לקבל הדרכה מ
מספר שעות 

 הדרכה ותדירות
 הערות

מוסמך מטפל 
    2 - 1בשנה 

 סייםש לאחר(
-תלת הכשרה
 שנתית

 שעות 1,560 ר וצב
התנסות מעשית 

על פי מתווה 
 המל"ג

עדיפות  גבוהה להדרכה 
ממטפל באמנויות שהוא 

מוסמך מטעם מדריך 
 האיגוד המקצועי יה"ת

 
 
 

)בפסיכודרמה, גם מטעם  
האיגוד הישראלי 

 לפסיכודרמה(

בשנתיים 
הראשונות 

חובה על 
המטפל 

באמנויות  
לקבל הדרכה 

פרטנית  אחת 
 לשבוע

 
 

רצוי בנוסף 
כה להדר

הקבוצתית 
  במקום העבודה

*(1) 

 : 1/8יחס של 
שעות   8עבור 

טיפול  בפועל 
 בשבוע, 

על המטפל 
באמנויות לקבל 

שעת הדרכה 
 1פרטנית 
  )לפחות(בשבוע 

 
הדרכה  רצוי

קבוצתית 
אחת לפחות 

 (1)* לשבועיים

 -ניתן לקבל הדרכה רק מ
-או מ)*( מדריך 

 )**("מתמחה בהדרכה"
בהדרכה על   הנמצא

 הדרכה )במקצועו( 
 

או  )*(" "מדריך
 **()"מתמחה בהדרכה"

באמנות   ו מטפלשאינ
רצוי שיקבל  הדרכה על 

באמנות  הדרכה ממטפל
 ך בכירבמעמד מדרי

בשנה  מטפל
השלישית 

והרביעית שלאחר 
 ההכשרה

מוסמך מתחום  מדריך
הטיפול באמצעות אמנויות 
או מתחומי בריאות הנפש 

המוכרים )פסיכולוגיה, 
פסיכיאטריה, עו"ס קליני, 

 וכדומה(

 פרטנית
 או קבוצתית 

במידה 
רק וההדרכה 

קבוצתית היא 
 6-ל 4תמנה בין 

 מודרכים בלבד(

 כנ"ל
 

להשתתף   על המטפל
באופן קבוע 

בהשתלמויות, המחדשות 
את הידע ונוגעות 

בהתפתחויות חדשות 
 בתחום.

בשנה   מטפל
החמישית ועד 

 השנה העשירית

מוסמך מתחום  מדריך
הטיפול באמצעות אמנויות 
או מתחומי בריאות הנפש 

)פסיכולוגיה, המוכרים 
פסיכיאטריה, עו"ס קליני, 

 וכדומה(

פרטנית ו/או 
קבוצתית על פי 

 צרכיו
 
 

 

מומלץ על 
הדרכה פרטנית 

 קבועה  

לעבור  יכול המטפל
למעמד "מתמחה 

תחת  **()בהדרכה"
"הדרכה על הדרכה" על 

מנת לעבור למעמד  
 )*("מדריך"

שנים  10וותק של 
 ומעלה

  על פי הצורך הצורךעל פי  אפשרות להדרכת עמיתים

ועל המטפלים סיון במקצוע, יף גם אחרי הרבה שנות נטעבודה טיפולית דורשת הדרכה באופן שויש לזכור כי  הערה:
 .הם עובדים בטיפוללרכוש הדרכה בצורה זו או אחרת כל עוד  באמנויות להמשיך

 

 על החתום, 

 

 יו"ר המועצה העליונה: גב' תמי ירמיהו

 ד"ר אופירה הוניג ת: וה להדרכה בתחום הטיפול באמנויויו"ר הוועדה למתו

, חיפה( )אוניברסיטתקיבי ד"ר הוד אורחברי הוועדה למתווה להדרכה בתחום הטיפול באמנויות: 
ד"ר סוזנה  ד ילין(,ד"ר עפרה קמר )המכללה האקדמית דו,  ד"ר מרים דרוקס )מכללת לויסקי(

 .המועצה העליונה לטיפול באמצעות אמנויות בישראלחברי ו חי(-תל המכללה האקדמיתפנדזיק )

 גב' עדנה לשם  :.יו"ר י.ה.ת


