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 חטיבה עליונה  –תהליך קבלת רישיון קבוע למטפלים בחינוך הקדם יסודי 

 ומתחום הטיפול באמצעות אמנויות   מקצועות הבריאותמ למטפליםמידע למפקחים, 

 רפואיים( -)בלשון החוק מטפלים פרא

 

 : פעולות על המטפל לבצע שלוש  סיום קורס ההתאמהעם 

ויעביר את אישור   ,ליו הוא משויךכוח אדם בהוראה במחוז אפקיד  המטפל ייפנה אל .1

פקיד כוח אדם בהוראה יקליד למערכת דירוג   .על סיום הקורס בהצלחה 156

 .סיום הקורסלמועד עם תאריך תחולה בהתאם  156והסמכה את אישור 

 

  ונות עו"הייצחקי, מנהלת ענף ריש -המטפל יעביר בדוא"ל אל מירב פירו .2

meravpi@education.gov.il :את המסמכים הבאים 

מאומתות  הנדרשות  בצירוף התעודות( 2)נספח  טופס בקשה להענקת רישיון קבוע

 : , להלן פירוט התעודות והמסמכיםכ"נאמן למקור"

 למוסד האקדמייה העתק של טופס ההפנ .א

וסד מהמקורס התאמה לעו"ה ממקצועות הבריאות של אישור סיום לימודים  .ב

)אישור   לפחות 75ממוצע של ציון עם של הקורס,  בצירוף גיליון ציונים האקדמי,

156 ) 

המבוססת   ,המנהל והמפקח לחינוך מיוחד )ימולא בגוף הבקשה(של חוות דעת  .ג

 בשנה השנייה לעבודה במערכת החינוךנערכת שעובד  על הערכת

גף  מאושר על ידי או תואר מחו"ל ה ,מוכר ומאושר על ידי המל"גתואר אקדמי  .ד

 במשרד החינוך ודיפלומות  הערכת תאריםל

מקצוע .ה תקשורת    ממשרד  תעודת  קלינאות  פיזיותרפיה,  במקצועות  הבריאות 

חינוך ל  ת /חתום ע"י מפקחלהעסקת מטפלים באמנויות  מחוון  או    ,עיסוק ב  וריפוי

 מיוחד  

 אישור סיום קורס בלשון עברית לבעלי תואר מחו"ל . ו

 

עביר את אישור סיום הקורס לאגף השתלמויות במחוז כדי המטפל יבמקביל,  .3

 שעות השתלמות.  60שיעודכנו עבורו  
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 : הערות כלליות

  ולאחר שהמטפל עדכן את אגף ההשתלמויות במחוז,, עם עדכון ההסמכה במערכות •

  60-קורס ההתאמה ו שעות פיתוח מקצועי בגין  60-יזוכה עו"ה ממקצועות הבריאות ב

 ,במהלך השנתיים הראשונות (למד)אם  אחרים נוספות של קורסיםפיתוח מקצועי שעות 

 שעות של פיתוח מקצועי.   120על פי המתווה של "רפורמת אופק חדש". סה"כ 

לאחר  . ך הכניסה לאופק חדש עד קידום אחדמתארי צבריי,  פרק הזמן הנדרש לקידום •

 ממועד השלמת קורס ההתאמה. ייצבר פרק הזמן קידום זה, 

מנויות, שהחלו וממקצועות הבריאות ומטפלים באמצעות א למטפלים האמור מתייחס •

 .  1.9.2014עבודתם במערכת החינוך החל מתאריך 

ינפיק לעו"ה ממקצועות הבריאות רישיון קבוע לעבודה  ,ח אדם בהוראהואגף בכיר לכ •

,  במקצוע בו התמחה. אין ברישיון זה אישור על קבלת קביעות ,במערכת החינוךכמטפל 

 .קבלת הקביעות מהווה חלק מהדרישות לצורך אך הוא

 


