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 ד' אדר ב תשע"ו

 
 זתשע" -בטיפול באמנויות )"שנה ג"(הכשרה מעשית מתקדמת תוכנית 

 
 לסטודנטים שנה ב' שלום רב,

 ויותבאמנ המטפל של בהתפתחותו וחיוני הכרחי מרכיב מהווה( ג שנה) מתקדמת מעשית הכשרה תוכנית

 הוראותפי ל .האתי בהיבט והן ומיומנויות ידע והרחבת העמקת של המקצועי בהיבט הן, דרכו בראשית

 שעות 600 שני עםלתואר  שתי שנות הלימוד, יש לסיים את ומשרד הבריאות המועצה להשכלה גבוהה

ידי המל"ג  של מוסד הכשרה מוכר על תחת פיקוחו נוספות שעות 960להשלים לאחר מכן ו ,מעשית הכשרה

  (.שעות 1,560סה"כ ) להכשרת מטפלים באמנויות

 

לחברות באיגוד המקצועי י.ה.ת ובאיגוד , לעבודה במשרד החינוך, משרד הבריאות כדי להתקבלכיום, 

תהווה שעות  1,560השלמת  .הכשרה מעשית נוספת לאחר התואר השנייש צורך בהישראלי לפסיכודרמה, 

 ממשלתית ולקבל תעודה מקצועית )"רישיון"( ממשרד הבריאות כשירות תכדי לגשת לבחינתנאי בעתיד 

  אם וכאשר יוסדר המקצוע בחוק. 

 

 'שנה גתוכנית 

. 30.10.16תיפתח ביום ראשון,  "('כניתתהבאמנויות )להלן: " בטיפול הכשרה מעשית מתקדמת כניתת .1

ית שבמהלך לימודי התואר, במשוב חיובי בהכשרה המעשתנית אוטומטית והיא מו אינה הקבלה לתוכנית

על ידי מטפל  יהתלמידים מצופים לעבור טיפול פסיכותרפ. שיקול דעתה של ועדת הקבלהובראיון לפי 

  .'מוסמך, בתקופה שלפני שנה ג

 עותש  4) בימי שלישי בחיפה פעם בשבועשיתקיים קליני מתקדם בכל סמסטר קורס : כוללתכנית תה .2

שעות  36 תחת שעות הכשרה מעשית בשדהו מפגש(לשעות  4 ,מפגשים 20ת )הדרכה קבוצתי מפגשי, (למפגש

של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, היחידה ללימודי המשך מנוהלת על ידי  התוכנית. הדרכה פרטנית

 כאשר הייעוץ האקדמי והפיקוח המקצועי מתבצע על ידי ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות. 

הכוללים טיפולים פרטניים,  בשדה בשבוע ימים 3 -כ להשלים למידתעל ההשנה במהלך  שעות בשדה: .3

יש  .' בהתאם לדרישות המקוםישיבות צוות, השתלמויות, פגישות מקצועיות וכוקבוצה אחת לפחות, 

 תלמידכי באחריות ה ,יודגש  .בפועל טיפולשעות  400מתוכן לפחות  ,שעות בשדה 736 סך הכול להשלים

 מעשית בהתאם לשנת הפעילות במקום ההכשרה. לפרוס את שעות ההכשרה ה

בכפוף לאישור  – אקדמיות ניתן להגיש בקשה לפיצול שעות ההכשרה לשנתיים  :פיצול הכשרה לשנתיים .4

להשלים את ולשלם שכר לימוד מלא בשנה הראשונה מראש של רכזת התוכנית. במקרה כזה, על התלמיד 

ההכשרה יות בשנה הראשונה כרגיל. בשנה השנייה, המפגשים הקבוצתיים וההדרכות הפרטנהלימודים, 

שעות תונפק אך  960. תעודה על השלמת שבועות ותתבצע תחת הדרכה פרטנית שבועית 20תמשך לפחות 

 ורק לאחר השלמת כל הדרישות. לא יינתן אישור על חלק מהשעות בתום השנה הראשונה. 

כל מקומות ההכשרה נתונים לאישור שדה. במעשית שרה להכ מקום לעצמו למצוא תלמידה של באחריותו .5

יאושר מקום ציבורי או מקום המפוקח על ידי משרד העבודה והרווחה/משרד החינוך/משרד  התוכנית.

  .עמותה מוכרת /הבריאות/רשות מקומית
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לשני מקומות  השעותתבצע במקום אחד. כאשר הדבר אינו מתאפשר, יפוצלו ההכשרה המעשית תככלל,  .6

 ומה.ה דיעם אוכלוסי

אין מניעה שתלמיד ישלים שעות הכשרה מעשית תמורת שכר. האחריות למציאת  הכשרה מעשית בשכר: .7

נה של התלמיד בלבד. בכל מקרה, האוניברסיטה אינה צד בחוזה יהנ"ל, ה םהעומד בקריטריוני םמקו

 ההעסקה.

נוך, צריך לפנות  בהכשרה מעשית )ללא שכר( במשרד החי ןהמעוניי תלמידעל פי הנחיות משרד החינוך,  .8

 . ולא ישירות למוסדות החינוך ,'שנה ג ניתתכלמרכזת 

תתקיים עם אוכלוסייה מגיל חטיבת ביניים ומעלה בעלת  'במגמת פסיכודרמה, הכשרה מעשית בשנה ג .9

, זאת על מנת מוגבלות שכלית התפתחותית )"פיגור שכלי"(כישורים קוגניטיביים תקינים ושאינה סובלת מ

 בפסיכודרמה. לאפשר התנסות

יתקיים . הקורס מתוך רשימה שתפורסם ,קורס קליני מתקדם בכל סמסטר להשליםתלמיד מחויב כל  .10

 8:45ב )בפועל, הלימודים יחלו  12:00-8:00בשעות )צמוד לרכבת מרכז( בימי שלישי  חיפהקמפוס הנמל בב

קבוצות .  1שעות למפגש( 4ת )יקבוצתמפגשי הדרכה  20 יתקיימו בנוסף,  סה"כ שני קורסים בשנה. בדיוק!(,

קבוצות המוסיקה מתקיימות  .הקורס הנ"לביום הדרמה והפסיכודרמה מתקיימות בקמפוס הנמל 

תנועה מתקיימות קבוצות האמנות  וקבוצות ה .ביום הקורס הנ"ל, באוניברסיטה, במשכן לאמנויות

יודגש, כי פתיחת הקבוצות ומיקומן מותנה במספר  בצפון ובמרכז.בקליניקות פרטיות במועדים שונים 

, כאשר ברירת המחדל לפתיחת קבוצה ההמתקבלים לתוכנית ובמספר מינימאלי של משתתפים בכל קבוצ

  .חיפהאזור בהיא 

במהלך השנה )אחת לשבוע,  בתחום המגמה שעות הדרכה פרטנית 36כל תלמיד אחראי להשלים מינימום  .11

ת בכפוף לאישור המדריך/ה מראש על ידי רכזת התוכנית. על פי בקש – בהתאם לפעילות הטיפולית(

פלוס מע"מ למפגש ₪  114  בתעריף מיוחד:בתחום המגמה , התוכנית מפנה להדרכות פרטניות התלמיד

 .יהת יגודא גם דרךמוזלות ניתן לקבל הדרכות  עבור ההדרכות. ישירות למדריכה הדרכה. התלמיד ישלם 

מטעם האוניברסיטה רה מעשית ללא שכר לעושים הכשמבוטח בביטוח צד ג' ובביטוח לאומי  תלמיד .12

יבוטח רק ביטוח צד  תלמיד, ה)תלוש( . במקרה של הכשרה מעשית בשכר2017עד אוגוסט  2016 אוקטוברמ

תלמיד, המעוניין להתחיל את ההכשרה ועל המעסיק חלה חובת הביטוח הלאומי.  ג' מטעם האוניברסיטה,

באחריותו הבלעדית להעביר למשרדי   נית לכך,תחילת הלימודים וקיבל את אישור רכזת התוכ לפני

 ספטמבר(.-אוגוסט-היחידה תשלום עבור הביטוח הלאומי בחודשי הקיץ )יולי

קופת ת  ,03-21האוניברסיטה מס'  נוהלו, 2012 -תשע"ב כללי זכויות הסטודנטל, בהתאם תשומת לבכם .13

בכל מקרה, יש  .שבועות שלושהלסטודנטית לאחר לידה  תעמוד על  המותרתמהכשרה מעשית ההיעדרות 

 אישור על שעות שלא בוצעו בפועל. ןיינתהשעות החסרות. לא  לתאם עם רכזת התוכנית את אופן השלמת

שנכשל  או שהפסיק בעצמו את ההכשרה המעשית במהלך שנה ג', משמעות הדבר ,שהופסקה לו תלמיד .14

 של אותה שנת לימודים.בהכשרה 

שעות הכשרה  960על השלמת מטעם היחידה ללימודי המשך  תעודהונפק תלאחר השלמת כל הדרישות  .15

 לא יינתן אישור על חלק מהשעות.   מעשית תחת הדרכה. 

 

                                                      
כוללים שכלול מיומנויות ה בפסיכודרמ . מפגשי ההדרכהמתוך הרשימה לבחירהקליני חובה ובסמסטר ב קורס קליני בסמסטר א קורס   -פסיכודרמה  1

  .FEPTO  איגוד שלהאירופאי בהתאם לדרישות התקן  הנחייה

 

http://yahat.org/%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%9C%D7%95%D7%AA
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_678.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_678.htm
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 תשלום ליחידה ללימודי המשך:

 

 ₪. 290דמי הרשמה 

 ₪.  6700  שכר הלימוד: 

 

 ם.ניתן לשלם בתשלומי

 

 ₪. 290שכר לימוד לשנה שנייה: במקרה של פיצול הכשרה לשנתיים, 

 

 

 ניתן יהיה להוריד את ערכת ההרשמה באתר היחידה ללימודי המשך, זעם פתיחת ההרשמה לשנת תשע"

(http://hw.haifa.ac.il/index.php/he/main-continuing)  .ובאתר ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות

בבנין  7קומה , 710חדר ידה ללימודי המשך בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות )ההרשמה מתבצעת ביח

 (. אשכול

 

  mpeleg2@univ.haifa.ac.il   התוכנית, גב' מירי פלג, האקדמית של  לשאלות ניתן לפנות במייל למרכזת

 .0547851518או בטלפון 

 

 
 

 בברכה,

 

 

 ד"ר הוד אורקיבי                                                                            מירי פלג  גב'                         

 יועץ אקדמיאקדמית                                                                               מרכזת                     

 

 

 

 

 תוכנית שומרת לעצמה את הזכות לשינויים בהתאם למספר המשתתפים בתוכנית. ה*
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