
 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 מינהל עובדי הוראה                                                                                                                                                  הפדגוגי המינהל 
 אגף א' לפיתוח מקצועי לעו"ה                                                                                                                                        מיוחד אגף א' חינוך

 
 

 WWW.EDUCATION.GOV.IL/SPECIAL 5603265-02': פקס 5603280/1-02': טל  91911 ירושלים 2 הנביאה דבורה' רח

 מנויותווהטיפול באמצעות א מקצועות הבריאותלעו"ה בבמסלול אישי רשימת קורסים 
 

 הנחיות:

 

 .ב של שמות הקורסים-ולפי סדר א באמצעות אמנויות והטיפול מוגש לפי מקצועות הבריאותהיצע הקורסים להלן  .1

 ובהמלצת מנהל ומפקח למקצוע של עו"ה, בהתאם לצרכים ולרלוונטיות לעבודתובהתאם  ,להירשם לקורסים המוצעים במוסדות המאושריםניתן  .2

  .לחינוך מיוחד

בהתאם להנחיות בחוברת ההנחיות של אגף א' לפיתוח מקצועי , באופק חדש לקידום מקצועייאושרו במסלול אישי ממומנים ע"י העובד ו הקורסים  .3

 .. הנהלים מופיעים באתר האגף לחינוך מיוחדלעו"ה

 .המפקח על הפיתוח המקצועי במחוזאישור הקורס במסלול אישי מותנה באישור  .4

 בכפוף להמלצה ולאישור של מנהל ומפקח לחינוך מיוחד.  2מדרגה מטפלים הקורסים מתאימים ל .5

בנוסף לקורסים שעל המטפלים ללמוד . קורסים אלה הם )כוכבית( *-בקורסים המסומנים רק את ה 1מדרגה לאשר  ישלמקצוע פיזיותרפיה ,

 במערכת החינוך.לעבודתם בשנתיים הראשונות 

 .לעובדים במגזר הציבוריבקשה לקיום קורס הגשת לתוקף היתר על בהסתמך  ,בכל שנה מחדשיאושר מוסד ההכשרה "אקטיביקס"  .6
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 פיזיותרפיה
 

 שם הקורס 
 

 מוסדות מאושרים

 אורתוטיקה והכנת סדים  .1
 

 העמותה לקידום הפיזיותרפיה
 מוסדות אקדמיים 

 בתי חולים

 ארגונומיה  .2
 

 העמותה לקידום הפיזיותרפיה
 מוסדות אקדמיים  

 פיזיותרפיה בבריאות הנפש - בריאות הנפש  .3
 

 העמותה לקידום הפיזיותרפיה
 משרד הבריאות 

 לקידום הפיזיותרפיההעמותה  היבטים רגשיים בטיפול הפיזיותרפיסטים  .4
 מוסדות אקדמיים

 הידרותרפיה   .5
 

 איזי שפירא
 מכון וינגייט

 ספיבק
 כללה אקדמית צפת

 מכללת ספיר )שער הנגב(

 מוסדות אקדמיים הנחיית קבוצות  .6
 העמותה לקידום הפיזיותרפיה

 (DCDהערכה וטיפול בילד המסורבל )  .7
 

 העמותה לקידום הפיזיותרפיה
 לפיזיותרפיה ולריפוי בעסוקחוג  -מוסדות אקדמיים
 משרד הבריאות

 העמותה לקידום הפיזיותרפיה ויסות ועיבוד חושי  .8
 מוסדות אקדמיים
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 שם הקורס 
 

 מוסדות מאושרים

 חדרי כושר לילדים עם לקויותטיפול והדרכה ב  .9
 

 , מכללת וינגייטמוסדות אקדמיים המתמחים בתחום

  חשיבה קלינית לטיפול בילדים ובנוער  .10
 

 העמותה לקידום הפיזיותרפיה
 מוסדות אקדמיים
 קופות חולים, בתי חולים, משרד הבריאות

 העמותה לקידום הפיזיותרפיה  טיפול בבעיות אורתופדיות אופייניות במצבים נוירולוגים  .11
 מוסדות אקדמיים
 משרד הבריאות

 העמותה לקידום הפיזיותרפיה טיפול בקשיי אכילה ובליעה בילדים ונוער עם לקויות שונות  .12
 אלי"ן -בית חולים, קופות חולים

 NDTהעמותה הישראלית של מדריכות לגישת בובט ילדים בישראל /
 אקטיביקס

 בילדים או מבוגרים  טיפול ושיקום רצפת האגן  .13
 

 העמותה לקידום הפיזיותרפיה
 משרד הבריאות

 קופות חולים
 אקטיביקס

 טיפול לפי שיטת וויטה  .14
 

 העמותה לקידום הפיזיותרפיה
 אקטיביקס

 כלי הערכה וטיפול  - מרחוקטיפול   .15
 

 לקידום הפיזיותרפיההעמותה 
 משרד הבריאות

 העמותה להתפתחות הילד ושיקומו

 * טיפול נשימתי בילדים  .16
 

 משרד הבריאות,
 העמותה לקידום הפיזיותרפיה

 אקטיביקס
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 שם הקורס 
 

 מוסדות מאושרים

 משרד הבריאות (שיקום טכנולוגיה מסייעת )התאמת כסאות גלגלים ואביזרי  .17
 

 טכנולוגיה מסייעת, קורס מתקדם   .18
 

 משרד הבריאות
 אקטיביקס

 טכנולוגיה מסייעת מותאמת לטיפול ולהוראה  .19
 

 ההעמותה לקידום הפיזיותרפי
 איזי שפירא

 העמותה להתפתחות הילד ושיקומו

 יוגה לילדים ולילדים עם צרכים מיוחדים –יוגה   .20
 

 העמותה לקידום הפיזיותרפיה

כלי הערכה ומדידה וכלי הערכה סטנדרטים עבור   .21
 אוכלוסיות שונות ילדים ונוער 

 העמותה לקידום הפיזיותרפיה
 מוסדות אקדמיים
 בתי חולים, קופות חוליםמשרד הבריאות, 

 ניתוח הליכה  .22
 

 העמותה לקידום הפיזיותרפיה
 NDTהעמותה הישראלית של מדריכות לגישת בובט ילדים בישראל /

 אקטיביקס

רב  חדרי גרייהטיפול ב – למקצועות הבריאות  סנוזלן  .23
 חושית מבוקרת

 בית איזי שפירא
 

 העמותה לקידום הפיזיותרפיה עבודה עם הורים   .24
 מוסדות אקדמיים

 מותאם לאוכלוסיות מיוחדות –פילטיס   .25
 

 העמותה לקידום הפיזיותרפיה

 פעילות גופנית מותאמת לאוכלוסיות מיוחדות  .26
 

 הפיזיותרפיה העמותה לקידום
 מוסדות אקדמיים

 אקטיביקס
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 שם הקורס 
 

 מוסדות מאושרים

 העמותה לקידום הפיזיותרפיה פציעות ספורט בילדים ונוער , ילדים ונוער עם מוגבלויות   .27
 

 *קורס התפתחות טיפוסית וחריגה   .28
 

 NDTהעמותה הישראלית של מדריכות לגישת בובט ילדים בישראל /
 העמותה לקידום הפיזיותרפיה 

 מוסדות אקדמיים
 אקטיביקס

 לטיפול בילדיםבסיסי בובט קורס   .29
 

 NDTהעמותה הישראלית של מדריכות לגישת בובט ילדים בישראל /

 גישת בובטקורס תינוקות לפי   .30
 

 , NDTהעמותה הישראלית של מדריכות לגישת בובט ילדים בישראל /

קורס קליני בסיסי הערכה וטיפול במבוגרים עם פגיעות   .31
   בובטנוירולוגיות בגישת 

IBITA אקטיביקס , 

 מוסדות אקדמיים  קורס להכשרת מורשי נגישות השירות  .32

 קורס מדריכים קליניים/ מיומנויות הדרכה  .33
 

 חוג לפיזיותרפיה -מוסדות אקדמיים

 KYNESIO TAPINGקינזיו טיפיינג    .34
 

 העמותה לקידום הפיזיותרפיה
 אקטיביקס

 מותאם לילדים  PNF -שיטת טיפול    .35
 

 העמותה לקידום הפיזיותרפיה
 אקטיביקס

 בישראל DIRבר אילן, עמותת  גרינשפןDIR שיטת טיפול   .36

 מוסדות אקדמיים ABAשיטת טיפול   .37
 מכללת וינגייט

 סמינר הקיבוצים
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 שם הקורס 
 

 מוסדות מאושרים

 העמותה לקידום הפיזיותרפיה שיקום וסטיבולרי בילדים  .38
 אקטיביקס

 

  שליטה ולמידה מוטורית  .39
 

 הפיזיותרפיה העמותה לקידום 
 חוג לפיזיותרפיה במוסדות אקדמיים

 אקטיביקס
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 תקשורת קלינאות

 

 שם הקורס 
 

 מוסדות מאושרים

שפה למידה תקשורת חברתית רגשית ואתגרים  - אוטיזם  .40
 בגילאי בית הספר ובבוגרים עם אוטיזם. 

 אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה לימודי המשך

 האגודה הישראלית של קלינאי תקשורת אכילה, לעיסה ובליעה  -וטיפול  איבחון  .41
 בית חולים אלי"ן

 במוסדות אקדמייםחוגים להפרעות בתקשורת 
 אקטיביקס

שיטת   - גישה שמיעתית מילולית לטיפול בליקויי שמיעה   .42
עם ילדים  תקשורת עבודה ייחודית לעבודה של קלינאיות

 .לקויי שמיעה

 ישראל AVעמותת 

 הדרכה קלינית  .43
 

 במוסדות אקדמייםחוגים להפרעות בתקשורת 
 האגודה הישראלית של קלינאי תקשורת

 היבטים רגשיים בעבודה עם ילדים עם צרכים מיוחדים  .44
 

 מוסדות אקדמיים
 האגודה הישראלית של קלינאי תקשורת

 ואימון הנחיית קבוצות  .45
 

 מוסדות אקדמיים 

 ובנוערחשיבה קלינית לטיפול בילדים   .46
 

 מוסדות אקדמיים
 האגודה הישראלית של קלינאי תקשורת

 טיפול מרחוק   .47
 

 משרד הבריאות
 העמותה להתפתחות הילד ושיקומו

 תיאוריה, יישום ותרגול-טיפול קבוצתי התפתחותי  .48
 

 אגודה לקלינאי תקשורת
 דרך הקבוצה
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 שם הקורס 
 

 מוסדות מאושרים

 טכנולוגיה מסייעת מותאמת לטיפול ולהוראה  .49
 

 אגודה לקלינאי תקשורת
 איזי שפירא

 העמותה להתפתחות הילד ושיקומו
 משרד הבריאות

עבור אוכלוסיות בקלינאות תקשורת כלי הערכה ומדידה   .50
 שונות 

 מוסדות אקדמיים 
 האגודה הישראלית של קלינאי תקשורת

 מפשט לשוני  .51
 

 הקריה האקדמית אונו ,מכון להנגשה קוגניטיבית

 קורס התפתחות טיפוסית וחריגה   .52
 

 NDTהעמותה הישראלית של מדריכות לגישת בובט ילדים בישראל /
 מוסדות אקדמיים

 אקטיביקס

 עבודה עם הורים  .53
 

 מוסדות אקדמיים
 תקשורתההאגודה הישראלית של קלינאי 

 קורס בובט ילדים בסיסי  .54
 

 NDTהעמותה הישראלית של מדריכות לגישת בובט לילדים בישראל /

 תינוקות לפי גישת בובט קורס בובט  .55
 

 NDTהעמותה הישראלית של מדריכות לגישת בובט לילדים בישראל /

קורס קליני בסיסי הערכה וטיפול במבוגרים עם פגיעות   .56
   נוירולוגיות בגישת בובט

IBITA   

 קורס ריענון לפי גישת בובט  .57
 

 NDTהעמותה הישראלית של מדריכות לגישת בובט בישראל /

 להכשרת מורשים לנגישות השירותקורס   .58
 

 מוסדות אקדמיים

קורס מעשי לאבחון וטיפול שפתי בגילאי בית הספר והכנה   .59
 לבית הספר

 אגודת קלינאי התקשורת
 משרד הבריאות
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 שם הקורס 
 

 מוסדות מאושרים

רב  חדרי גרייהטיפול ב – למקצועות הבריאות סנוזלןקורס   .60
 חושית מבוקרת

 בית איזי שפירא
 

 קורס תת"ח בחקירות  .61
 חברתי למשתתפי תת"ח-מיניחינוך 

 אייזיק
 ג'וינט -אשלים 

 מכון חרוב

קורסים העוסקים בלקויות ספציפיות: מוגבלות שכלית   .62
התפתחותית, אוטיזם, לקויות שמיעה, נכויות פיזיות, 

למידה, לקויות דיבור והפרעות -לקויות שפה
 DCDפסיכיאטריות,

 האגודה הישראלית של קלינאי תקשורת
 מוסדות אקדמיים
 משרד הבריאות

 

-, קוגניטיביABAשיטות טיפול מקצועיות כמו:   .63

  DIRהתנהגותי

 מוסדות אקדמיים

 בישראל DIR-העמותה ל

 שפת סימנים  .64
 

 שמע, מיח"א
 מוסדות אקדמיים

65.  Oral placement therapy (opt) Talk tool 

 אייזיק ,מרכז "אומר"; "משעול" תקשורת תומכת וחליפית )תת"ח(  .66

67.  Prompt טיפול בקשיי היגוי ממקור מוטורי Prompt institute 

68.  Ppsi  יכולות מודל התערבות חינוכית אקולוגית לקידום
 בגיל הרך ASDתקשורתיות וחברתיות ב 

 אוניברסיטת בר אילן
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 ריפוי בעיסוק 
 

 

 שם הקורס 
 

 מוסדות מאושרים  

69.    fun –Cog   : התערבות קוגניטיבית תפקודית בריפוי
 עם הפרעות קשב וריכוז לילדים בעיסוק

 

 בי"ס לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית

70.   Fun-Teen Cog:  התערבות קוגניטיבית תפקודית בריפוי
 עם הפרעות קשב וריכוז למתבגרים בעיסוק

  

 בי"ס לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית

71.  fun –Adult Cog   : בריפוי התערבות קוגניטיבית תפקודית
 עם הפרעות קשב וריכוז למבוגרים בעיסוק

 

 בי"ס לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית

 התערבות בריפוי בעיסוק בגישת  .72
Cognitive Orientation for Occupational 

 Performance (CO-OP) 

 בי"ס לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית

 כתיבה בשפה עברית  קשייאבחון וטיפול ב  .73
 

 בי"ס /חוג לריפוי בעיסוק במוסדות אקדמיים
 הישראלית לריפוי בעיסוק חברהה

  כתיבה בשפה ערבית קשייאבחון וטיפול ב  .74
 

 בי"ס /חוג לריפוי בעיסוק במוסדות אקדמיים
 הישראלית לריפוי בעיסוק חברהה

 בעיסוק במוסדות אקדמייםלריפוי חוג  /בי"ס  הורות לילד ועבודה שיתופית עם הורים, טיפול ממוקד משפחה  .75

 מוסדות אקדמיים היבטים רגשיים בטיפול של מטפלים ממקצועות הבריאות  .76

 איזי שפירא בסיסי -הידרותרפיה   .77
 מכון וינגייט

 ספיבק 
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 שם הקורס 
 

 מוסדות מאושרים  

  הנחיית קבוצות  .78
 

 מוסדות אקדמיים 

  וריפוי בעיסוק פסיכואקטיבייםהתמכרות לחומרים    .79
 

 אביב החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת תל

התערבות בריפוי בעיסוק באנשים עם מוגבלות שכלית   .80
 התפתחותית

 מוסדות אקדמיים

 בי"ס / חוג לריפוי בעיסוק במוסדות אקדמיים, בילדים על רצף האוטיסטיהתערבות בריפוי בעיסוק   .81
 משרד הבריאות

 הישראלית לריפוי בעיסוק חברהה

 קשיים במיומנויות התערבות בריפוי בעיסוק עם ילדים עם   .82
 ותחברתי

 םמוסדות אקדמיי
 הישראלית לריפוי בעיסוק ברההח

 החוגים לפיזיותרפיה וריפוי בעיסוק במוסדות אקדמיים, התפתחות טיפוסית וחריגה  .83
 NDTהעמותה הישראלית של מדריכות לגישת בובט ילדים בישראל /

 אקטיביקס

 כלי הערכה וטיפול  -טיפול מרחוק   .84
 

 הבריאותמשרד 
 העמותה להתפתחות הילד ושיקומו

 מוסדות אקדמיים  CBTטיפול בגישת   .85
 בתי חולים 

טיפול בהפרעות אכילה ובקשיי אכילה ובליעה, בגיל הרך/ בגיל בית   .86

 הספר

 בי"ח אלי"ן
 מוסדות אקדמיים

 הישראלית לריפוי בעיסוק חברהה
  אקטיביקס

 טיפול בהפרעות בוויסות ועיבוד חושי  .87
 

 לריפוי בעיסוק במוסדות אקדמיים חוג/בי"ס
 הישראלית לריפוי בעיסוק חברהה
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 שם הקורס 
 

 מוסדות מאושרים  

 חוגים לריפוי בעיסוק ולפיזיותרפיה במוסדות אקדמיים ( (DCDטיפול בילדים עם קשיים בקואורדינציה / סרבול מוטורי     .88

 POETשב בגיל הרך בשיטת קטיפול בקשיים ב  .89
 

 אוניברסיטת חיפה
 קופות חולים 

 הישראלית לריפוי בעיסוק חברהה

 בי"ס לריפוי בעיסוק במוסדות אקדמיים טיפול בתלמידים עם ליקויי למידה   .90

 טכנולוגיה מסייעת מותאמת לטיפול ולהוראה  .91
 

 איזי שפירא
 העמותה להתפתחות הילד ושיקומו

 משרד הבריאות

 משרד הבריאות התאמת כסאות גלגלים ואביזרי עזר  –טכנולוגיה מסייעת   .92

 לריפוי בעיסוק במוסדות אקדמיים סחוג/ ביה" כלי הערכה ואבחון בריפוי בעיסוק  .93
 

 לחיות יחד בקבוצה  .94
 

 מוסדות אקדמיים

י הגישה הקוגניטיבית דינמית של "למידה מתווכת: התיווך עפ  .95
 פוירשטיין

 בי"ס לריפוי בעיסוק
 אוניברסיטת ת"א

 מכון פוירשטיין

 מפשט לשוני  .96
 

 קוגניטיבית הקריה האקדמית אונומכון להנגשה 

 משחק / משחקיות בתחום הילדים  .97
 

 בי"ס / חוג לריפוי בעיסוק במוסדות האקדמיים
 הישראלית לריפוי בעיסוקחברה ה
 

 סוגיות נבחרות בנוירולוגיה התפתחותית  .98
 

 בי"ס לריפוי בעיסוק
 האוניברסיטה העברית 
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 שם הקורס 
 

 מוסדות מאושרים  

רב חושית  גרייהחדרי טיפול ב – למקצועות הבריאות  סנוזלן  .99
 מבוקרת

 בית איזי שפירא
 

 NDTהעמותה הישראלית של מדריכות לגישת בובט לילדים בישראל / קורס בובט ילדים בסיסי   .100

 קורס להכשרת מורשים לנגישות השרות  .101
 

 חוג לריפוי בעיסוק במוסדות אקדמיים 

 קורס מדריכים קליניים  .102
 

 חוג  לריפוי בעיסוק במוסדות אקדמיים

קורס קליני בסיסי הערכה וטיפול במבוגרים עם פגיעות נוירולוגיות   .103
   בגישת בובט 

IBITA   

 קורס ריענון לפי גישת בובט  .104
 

 NDTהעמותה הישראלית של מדריכות לגישת בובט בישראל /

 גישת בובטקורס תינוקות לפי   .105
 

 NDTהעמותה הישראלית של מדריכות לגישת בובט ילדים בישראל /

 ביה"ס / חוג לריפוי בעיסוק במוסדות אקדמיים בעיסוק בבריאות הנפש ואבחנות פסיכיאטריותריפוי   .106

 הישראלית לריפוי בעיסוק חברהה

 בר אילן  גרינשפןDIR שיטת טיפול   .107

 בישראל DIRעמותת 

  מוסדות אקדמיים ABAשיטת טיפול   .108
 

 בי"ס לריפוי בעיסוק שילוב בישול בטיפול  .109

 האוניברסיטה העברית 
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 שם הקורס 
 

 מוסדות מאושרים  

שיקום גפה עליונה והתאמת סדי ידיים לילדים ומתבגרים עם   .110
  מוגבלות מוטורית

 

 חוג / ביה"ס לריפוי בעיסוק
 מוסדות אקדמיים

 שיקום קוגניטיבי וקוגניציה תפקודית  .111
 

 בי"ס לריפוי בעיסוק
 האוניברסיטה העברית

תאוריות וגישות בבסיס הערכה והתערבות בקרב אוכלוסייה עם   .112
 התפתחותיות ולקויות נרכשותלקויות 

 בי"ס לריפוי בעיסוק
 האוניברסיטה העברית

 החוג לריפוי בעיסוק אוניברסיטת ת"א ארגון בסיסי, הפרעות, אבחון ושיקום  -תפקודים מוחיים   .113
 

 מוסדות אקדמיים תפקודים ניהוליים אקזקוטיביים   .114
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 פסיכודרמה, ביבליותרפיה, דרמה וחזותית מנותוסיקה, אתנועה, מו :תיומנוואאמצעות ל בופיט

 

 שם הקורס 
 

 מוסדות מאושרים

 מוסדות אקדמיים גישה פילוסופית ככלי טיפולי –אומנות המשמעות   .115
 בישראל תבאומנויויה"ת האגודה לטיפול 

 מוסדות אקדמיים גישות שונות של טיפול –אוטיזם   .116
 בישראל תבאומנויויה"ת האגודה לטיפול 

 מוסדות אקדמיים ילדים ונוער –בריאות הנפש   .117
 בתי חולים

 בישראל תבאומנויויה"ת האגודה לטיפול 

 מוסדות אקדמיים  מנויותוהכשרה להדרכה בטיפול בא  .118
 בישראל תבאומנויויה"ת האגודה לטיפול 

  ללימודי המשך אוניברסיטת חיפה היחידה – מרכז שילוב

 מוזיאונים מנויות השוניםוהעמקה בתחומי הא  .119
 מוסדות אקדמיים

 בית ספר למוסיקה  –בי"ס רימון 
 מנויות בישראלויה"ת האגודה לטיפול בא

 מוסדות אקדמיים ויסות רגשי  .120
 בישראל תבאומנויויה"ת האגודה לטיפול 

 מוסדות אקדמיים טיפול בגישה ממוקדת  .121
 בישראל תבאומנויויה"ת האגודה לטיפול 

 / שולחן חול טיפול בארגז החול  .122
 

 מוסדות אקדמיים
 בישראל תבאומנויויה"ת האגודה לטיפול 
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 שם הקורס 
 

 מוסדות מאושרים

 תטיפול בגישה מערכתי  .123
 

 מוסדות אקדמיים

 טיפול בגישה נרטיבית  .124
 

 מוסדות אקדמיים 

 מוסדות אקדמיים טיפול בהורות  .125
 בישראל תבאומנויויה"ת האגודה לטיפול 

 מוסדות אקדמיים טיפול במשחק  .126
 בישראל תבאומנויוהאגודה לטיפול  יה"ת

 ילד-טיפול משולב הורה – טיפול דיאדי  .127
 

CPP – טיפול בטראומה בילדים והורים  

 מוסדות אקדמיים
 ילד -הורהמשולב האגודה הישראלית לטיפול 

  מכון חרוב

 מוסדות אקדמיים CBTטיפול התנהגותי קוגניטיבי   .128
 בישראל תבאומנויויה"ת האגודה לטיפול 

 כלי הערכה וטיפול מרחוק  -רחוק מטיפול   .129
 

 משרד הבריאות
 העמותה להתפתחות הילד ושיקומו

 מוסדות אקדמיים עבודה עם הורים וילדים – טיפול משפחתי  .130
 האונ' העברית – מכון מגיד

 בישראל תבאומנויוהאגודה לטיפול  -יה"ת 

 בילדים  טיפול קבוצתי  .131
 הנחיית קבוצות 
 הקבוצה כשלם

 קבוצתיתאנליזה 

 מוסדות אקדמיים
 בישראל תבאומנויויה"ת האגודה לטיפול 

 טכנולוגיה מסייעת מותאמת לטיפול ולהוראה  .132
 

, איזי שפירא, העמותה להתפתחות הילד העמותה לקידום הפיזיתרפיה
 ושיקומו
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 שם הקורס 
 

 מוסדות מאושרים

 ילדים בסיכון  .133
 פגיעות מיניות
 פוסט טראומה

 קידום נוער בסיכון ובמצוקה
 שיטת טיפול בחרדה וטראומה – EMDRהכשרת 

 

  , נט"למוסדות אקדמיים
 בתי חולים
  מרכז אל"י

  עלם
 בישראל תבאומנויוהאגודה לטיפול  –יה"ת 

 ישראל  EMDRעמותת 
  מכון חרוב

מנויות )למשל: כתיבת יוצרת, וכלים אמנותיים בטיפול באמצעות א  .134
תיאטרון סטודיו פתוח, , מנות מגווניםוחומרי אפוטותרפיה, צילום, 

 סגנונות ריקודשיטות תנועה, פלייבק, מדיה דיגיטאלית, אלתור, 
 וכו'(כגון: יוגה, פילטיס, אומנויות לחימה, טיפול בעזרת בעלי חיים 

 מוסדות אקדמיים
 מנויות בישראלויה"ת האגודה לטיפול בא

 מוסדות אקדמיים  כתיבה מקצועית / אקדמית  .135
 בישראלמנויות ויה"ת האגודה לטיפול בא

 מוסדות אקדמיים גישות התערבות טיפולית –לקויות למידה   .136
 בישראל תבאומנויויה"ת האגודה לטיפול 

 מיניות בטיפול  .137
 רצף מגדרי

 מוסדות אקדמיים
 בישראל תבאומנויויה"ת האגודה לטיפול 

 מוסדות אקדמיים מניעת אובדנות   .138
 בישראל תבאומנויויה"ת האגודה לטיפול 

 החדשהמרכז הסמכות   .139
 

 מוסדות אקדמיים
 מרכז שניידר לרפואת ילדים - היחידה להדרכת הורים

 מוסדות אקדמיים  מנויותוסוגיות קליניות בטיפול בא  .140
 בישראל תבאומנויויה"ת האגודה לטיפול 

רב חושית  חדרי גרייהטיפול ב – למקצועות הבריאות סנוזלן  .141
 מבוקרת

 בית איזי שפירא
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 מוסדות מאושרים

 חברתיותפיתוח מיומנויות   .142
 

 מוסדות אקדמיים
 מנויות בישראלויה"ת האגודה לטיפול בא

 פסיכולוגיית העצמי  .143
 

 מוסדות אקדמיים

 פסיכותרפיה אינטגרטיבית  .144
 

 מוסדות אקדמיים

 פסיכותרפיה אקסיסטנציאלית  .145
 

 מוסדות אקדמיים

 פסיכותרפיה בגישה אנליטית של יונג  .146
 

 מוסדות אקדמיים
 מכון מגיד

 מנויות בישראלוהאגודה לטיפול בא יה"ת

 פסיכותרפיה בגישה דינאמית  .147
 

 מוסדות אקדמיים, מכון מגיד

 מוסדות אקדמיים פסיכותרפיה בגישה התייחסותית  .148

 פסיכותרפיה בגישה התנהגותית קוגניטיבית  .149
(CBT ,CBT- ART) 

 מוסדות אקדמיים
 מנויות בישראלויה"ת האגודה לטיפול בא

 המכון הישראלי לאנליזה ביואנרגטית גופנית אנליטיתפסיכותרפיה   .150
 מנויות בישראלויה"ת האגודה לטיפול בא

 פסיכותרפיה ממוקדת טראומה  .151
 

 מוסדות אקדמיים
  נט"ל

 מנויות בישראלויה"ת האגודה לטיפול בא

 פסיכותרפיה ממוקדת קצרת מועד  .152
 

 מוסדות אקדמיים
 מנויות בישראלויה"ת האגודה לטיפול בא

 -פסיכותרפיה פסיכואנליטית   .153
 קורסים להעמקה ועדכון במושגים וגישות תיאורטיות

  מוסדות אקדמיים מרכז ויניקוט בישראל
  החברה הפסיכואנליטית בישראל

file:///C:/Documents%20and%20Settings/hmu2444/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/52BS03U0/WWW.EDUCATION.GOV.IL/SPECIAL


 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 מינהל עובדי הוראה                                                                                                                                                  הפדגוגי המינהל 
 אגף א' לפיתוח מקצועי לעו"ה                                                                                                                                        מיוחד אגף א' חינוך

 
 

 WWW.EDUCATION.GOV.IL/SPECIAL 5603265-02': פקס 5603280/1-02': טל  91911 ירושלים 2 הנביאה דבורה' רח

 שם הקורס 
 

 מוסדות מאושרים

 רוח -נפש-פסיכותרפית גוף  .154
, DBTקורסים המיועדים למטפלים )כגון: מיינדפולנס, חמלה, 

 וכו'(התמקדות, שילוב התפיסה הבודהיסטית בטיפול 

 מוסדות אקדמיים, 
 אוניברסיטת חיפה, ללימודי המשך היחידה – מרכז שילוב

 מנויות בישראלויה"ת האגודה לטיפול בא

 מוסדות אקדמיים קורסים ממוקדי מוגבלויות  .155
 מנויות בישראלויה"ת האגודה לטיפול בא

 מוסדות אקדמיים מנויותורב תרבותיות בטיפול בא  .156
 בישראל תבאומנויויה"ת האגודה לטיפול 

 בישראל DIR, עמותת מוסדות אקדמיים גרינשפן DIRשיטת טיפול   .157

 מוסדות אקדמיים  שילוב בישול בטיפול  .158
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