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  מטפלים בהבעה ויצירה - 10/09ל "עדכון חוזר מנכ                                         
  

כי   הרווחה והבריאות של הכנסת, הוחלט בועדת העבודה 23.11.09בתאריך  .1

מקצוע הטיפול ביצירה והבעה יוסדר בחקיקה רק כאשר יוכרו הלימודים במקצוע 

 .ג"י המל"זה לתואר שני ע

ג את מסקנותיה בדבר אמות מידה "ועדת המל פרסמה 26.06.2010בתאריך  .2

בעקבות ). טיפול באומנויות(אחידות לתואר שני בטיפול ויצירה בהבעה ויצירה 

 .בימים אלו החל הליך הסדרת המקצוע בחקיקה בכנסת, ל"פרסום המסקנות הנ
  

אז  עד להסדרת המקצוע בחקיקההריני להביא לידיעתכם כי  , האמור לעיללאור  .3

די תואר שני בתחום הטיפול האומנותי הרלוונטי כתנאי לקבלת יידרשו לימו

תבוטל רשימת המוסדות המוכרים להוראת המקצוע בישראל  ,תעודה במקצוע

לצורך העסקת מטפלים ביצירה והבעה . 10/09ל  "אשר התפרסמה בחוזר מנכ

 .במשרד הבריאות
  

זר משרד הבריאות כמעסיק ימשיך לבדוק את שאר התנאים המפורטים בחו .4

 . לחוזר זה' אוכפי שיובא בנספח  10/09ל "מנכ
  

ג "י ועדת המל"יש להדגיש כי משרד הבריאות מאמץ את אמות המידה שנקבעו ע .5

למקצוע זה וכי בעתיד מועמדים להעסקה יהיו צריכים לעמוד בסטנדרטים 

 .לחוזר זה' החדשים  אשר עיקריהם  מובאים בנספח ב
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  'א נספח

  

 שעל ,המקצועית ולהכשרה להשכלה הנוגעים אלה לרבות ,וריםואיש מסמכים רשימת להלן
 ,הבריאות מערכת במוסדות במקצועם מועסקים להיות המבקשים הרפואיים בעלי המקצועות

  :להציג

  

 :והבעה ביצירה מטפל
  

  :הארץ בוגר

 :הבאים מהמקצועות ג באחד"י המל"ע אקדמי מוכר ממוסד ראשון תואר  .א
 קלינאות, בעיסוק ריפוי ,פיזיותרפיה ,קרימינולוגיה ,עבודה סוציאלית ,פסיכולוגיה
 תקשורת

 – או

 מוכר קורסים במוסד שסיים ובלבד ,ממוסד אקדמי מוכר ,לפחות כלשהו ראשון תואר
   :כדלקמן לפסיכולוגיה

 תיאוריות ,)שנתי קורס(פסיכולוגיה התפתחותית , )שנתי קורס( לפסיכולוגיה מבוא
  ).סמסטריאלי קורס(ופתולוגי פסיכ, )סמסטריאלי קורס( באישיות

 מוכרת להכשרת בתוכנית ,שני לתואר או לתעודה והבעה ביצירה למטפל לימודים סיום  .ב
 . ג בישראל"י המל"ע מוכר במוסד והבעה ביצירה מטפלים

 -) 'תיאטרון וכד ,דרמה ,תנועה ,מוסיקה( הנלמד האומנותי בתחום התנסות שעות 600  .ג

 -ו  והבעה הלימודים ביצירה לתוכנית לקבלה כתנאיו לפני לסיים יש לפחות שעות 300

 ).הלימודים כחלק מתוכנית לא אך(הלימודים  במהלך לסיים ניתן שעות 300

 .שעות 900 - בת מעשית הכשרה  .ד

 .תושב תעודת או זהות תעודת  .ה
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 :ל"חו בוגר

 :הבאים מהמקצועות באחד ,המנהל בו שהכיר ל"בחו אקדמי ממוסד ראשון תואר  .א

 קלינאות ,בעיסוק ריפוי ,פיזיותרפיה ,קרימינולוגיה ,סוציאלית עבודה ,פסיכולוגיה

  תקשורת

 - או

שסיים  ובלבד ,המנהל בו שהכיר ל"בחואקדמי  ממוסד ,לפחות כלשהו ראשון וארת

   :כדלקמן לפסיכולוגיה קורסים ,המנהל בו שהכיר ל"בחו במוסד

תיאוריות  ,)שנתי קורס( תפתחותיתה פסיכולוגיה ,)שנתי קורס( מבוא לפסיכולוגיה

  .)סמסטריאלי קורס( פסיכופתולוגיה , )סמסטריאלי קורס( באישיות

מוכרת להכשרת  בתכנית ,שני לתואר או לתעודה והבעה ביצירה למטפל לימודים סיום  .ב

 .י המנהל"שאושר ע, ל"בחו אקדמי מוכר במוסד והבעה ביצירה מטפלים

- )'תיאטרון וכד ,דרמה ,תנועה ,מוסיקה(נלמד ה האומנותי בתחום התנסות שעות 600  .ג

 –ה ו והבע הלימודים ביצירה לתכנית לקבלה וכתנאי לפני לסיים יש לפחות שעות 300

 ).מתכנית הלימודים כחלק לא אך( הלימודים במהלך לסיים ניתן שעות 300

 במשך שנה ציבורי במוסד ברישיון במקצוע עיסוק או( שעות – 900 בת מעשית הכשרה  .ד
 .)פחותל

 .ל"בחו במקצוע לעיסוק בתוקף רישיון  .ה

 .המבקש ארצה עלה ממנה במדינה לכך המוסמכים מהגורמים מקצועית יושר תעודת  .ו
 או רשלנות ,תלונות משמעת והבעה ביצירה המטפל נגד היו ולא אין כי מאשרת התעודה
 .מקצועית אתיקה

  .תעודת זהות או תעודת תושב  .ז
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  'ב נספח

  ג "י ועדת המל"סטנדרטים ללימודי תואר שני בטיפול באומנויות אשר נקבעו עהעיקרי 

  

לקבלת רישיון לעסוק בתחום הטיפול   יתואר שני אקדמי יהווה תנאי מינימאל •
 באמצעות אומנויות

  

לא יאושר  שם כולל , תחום התמחות ספציפי+טיפול באומנויות : שם המקצוע •
  . ציון תחום פרטני ללא" טיפול באמצעות אומנויות"לתואר 

  

  : תנאי קבלה לתואר שני בטיפול באומנויות •
תואר ראשון מתחום כלשהו בכפוף לביצוע השלמות בתחום האומנויות ובתחום   

ההשלמות יבוצעו  במסגרת מוסדות המקיימים לימודים לתואר שני . הטיפול
  . בתחום

   :ההשלמות
  

 

  ז"נ 2 –מבוא לפסיכולוגיה  

  ז"נ 4 -תפסיכולוגיה התפתחותי 

  ז"נ 4 –פסיכופתולוגיה  

  ז"נ 2 –תיאוריות אישיות  

  ז"נ 2 –שיטות מחקר  

  ז"נ 2 –פסיכופיזיולוגיה  

 ז "נ 2 –סטטיסטיקה  
  )שעות 320 -כ(ז "נ 18כ "סה

  

 : בעל תואר ראשון שאינו בא מתחום האומנויותהשלמה עבור  •
אקדמי ממוסד ( שעות לימודים פורמאליים  בתחום האומנות הרלוונטי  300

שדה  ןשעות ניסיו 200וכן ) מוכר או ממוסד מקצועי או אומנותי המעניק תעודה

  .או הגשת תיק עבודות בתחום הרלוונטי

   

מוכרת  בתוכנית ,שני לתואר או לתעודה והבעה ביצירה למטפל לימודים סיום •

  . ג בישראל"י המל"ע מוכר במוסד והבעה ביצירה מטפלים להכשרת
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  -הכשרה מעשית •

 שעות במהלך לימודי התואר  600 .1

 . כולל הדרכה -)'סטאז(שעות לאחר הלימודים  960 .2
 

 .תושב תעודת או זהות תעודת   .א

 

 
  

  
  ,בכבוד רב    

  
  

  ר רוני גמזו"ד    
  
  
  
  
  

  סגן שר הבריאות, יעקב ליצמןכ הרב "ח: העתק
  219156/מא  

  


