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 קבלת זכאות לרישיון קבוע נוהל        

 רפואיים(-ומתחום הטיפול באמצעות אמנויות )מטפלים פרא מקצועות הבריאותמ לעו"ה

 

קורס התאמה לעו"ה ממקצועות הבריאות הנו קורס המיועד לעו"ה ממקצועות הבריאות, 

 ולמטפלים באמצעות אמנויות העובדים במערכת החינוך. 

ודה במערכת החינוך, מותנית בהשלמת הקורס בתום השנה זכאות לרישיון קבוע לעב

לחינוך  הספר ביתאו מנהל/ת  מתי"א מנהל/ת המלצת ,השנייה לעבודה במערכת החינוך

לחינוך מיוחד. רישיון זה, מקנה לעו"ה ממקצועות הבריאות ומתחום  והמלצת המפקח  מיוחד

וך לנושא קידום דרגות ברפורמת הטיפול באמנויות זכות להיות עו"ה מן המניין במערכת החינ

 אופק חדש, קביעות ושכר. 

קבלת קביעות והמשך העסקה במערכת החינוך מותנית בתהליך הערכת עובד ובסיום קורס 

 התאמה.

השנייה לעבודת המטפל  לימודיםהבמהלך שנת  . הקורס נלמדשעות 150היקף הקורס הוא 

 במערכת החינוך.

 

  (התנאים המפורטים בכל)יש לעמוד קורס ל קבלהלתנאי סף הנדרשים מהמועמדים  א.

בתחומים  על ידי האגף לחינוך מיוחד רה העסקתםמקצועות הבריאות אשר אושמעובדים .1

, פיזיותרפיה – (2008שנכללו בחוק מקצועות הבריאות )הבאים בלבד: מקצועות הבריאות 

 (.לא עבר חקיקהעדין )ש באמצעות אמנויות וטיפול ות תקשורת, ריפוי בעיסוקקלינא

  יקה, ביבליותרפיה ופסיכודרמה.ז: אמנות חזותית, תנועה, דרמה, מובתחומים

 מיוחדהחינוך הבמסגרות  - במערכת החינוךהעובדים  הוראה ממקצועות הבריאות עובדי . 2

, ועובדים לפחות שליש אחת בטרם תחילת הקורסשנה שעבדו  - רגילה חינוךהובמסגרות 

בקורס, כולל עובדים בחט"ע. בעת הלימודים על המטפל להיות מועסק בעת הלימודים  משרה

במערכת החינוך בשנה שנייה בפועל. ניתן לדחות באופן חריג את ההשתתפות בקורס בשנה 

 .)עם שליחת טופס בקשה( אחת בלבד ובאישור המפקח לחינוך מיוחד

י ההכשרה שלהם אשר סיימו את כל חובות לימוד  ממקצועות הבריאות עובדי הוראה.  3

במקצועם, בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג , או באישור גף הערכת 

בחו"ל, וכן תעודת מקצוע ממשרד הבריאות לאלה שרכשו את השכלתם  -תארים 

 .ריפוי בעסוקו תקשורתקלינאות , פיזיותרפיהל

אישור סיום שון ואשר להם תואר רא ,מטפלים באמצעות אמנויותעובדי הוראה שהינם 

ממוסד אקדמי המוכר על ידי  לימודי תעודה בטיפול באמנויות או תואר שני בטיפול באמנויות,

 ובתנאי שעומדים בחו"ל,כת תארים, לאלה שרכשו את השכלתם המל"ג , או באישור גף הער

 ומצ"ב. לקליטת עובדים. המחוון מופיע באתר האגף לחינוך מיוחדהמחוון בדרישות 

חתום על ידי מנהל/ת המתי"א או מנהל/ת בי"ס לחינוך  וסד האקדמי,אל המ הפניה טופס. 4

 . מיוחד והמפקח/ת
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 חטיבה עליונה –בחינוך קדם יסודי  לקורס ההתאמה תהליך הרשמה'. ב
 תאריך באחריות שלבי תהליך ההרשמה 

בשנת  מאי-מרץים חודשה במהלךלהירשם על המטפל  1

עבודתו הראשונה. הרשמה מוקדמת זו מיועדת לשריון 

מקום  במקרה שבולהירשם גם  )יש מקום לקורס בלבד

 .(העבודה עדיין איננו מובטח

מקוון שיופץ הרשמה הלקורס בטופס הרשם המטפל י

 למחוזות, ויופיע גם באתר האגף לחינוך מיוחד. 

בהם  דמייםוסדות האקהמבאתר תפורסם רשימת 

 דימים ושעות הלימוד בכל אח מתקיים קורס התאמה וכן

 .םמה

לשני מוסדות אקדמיים תינתן בחירה  הרשמה המקוונתב

על פי סדרי עדיפות. אין בהרשמה זו הבטחה לקבלה 

 ספציפי. וסד אקדמיבמ

החל מחודש מרץ  מטפל

 תחילתועד 

חודש מאי של 

שנת העבודה 

הראשונה 

 במערכת החינוך

יות המטפל להיות בקשר עם המנהל/ת לאורך כל באחר 2

  תהליך הבקשה.

  מטפל

 המקוונת, ישלח האגף לחינוך מיוחד עם תום ההרשמה  3

מוסדות לטבלת הנרשמים מספר הנרשמים ואת 

 .האקדמיים

אגף לחינוך 

 מיוחד

 בחודש יוני

מכתבי קבלה למטפלים על פי שלח י וסד האקדמיהמ 4

ייחס למספר הקורסים הטבלה שנשלחה אליהם ובהת

עם האגף קודם לפתוח )על פי סיכום מתעתד אותם 

 לחינוך מיוחד(. 

מקום בקורס עד אמצע למטפלים שמור י וסד האקדמיהמ

  חודש יולי.

שנבחר  וסד האקדמיבמנרשמים שלא נמצא להם מקום 

ישובצו באופן אוטומטי במוסד  על ידם לעדיפות ראשונה,

חריגים, יערך שיבוץ  )במקרים שנבחר כעדיפות שניה

 .(וסדות האקדמייםוהמבהחלטה משותפת של האגף 

מוסד ה

 האקדמי

 בחודש יולי

 מוסד האקדמיבעל המטפל להירשם  15.7-לתאריך העד  5

 ולהעביר את דמי ההרשמה 

יוכל המוסד במידה ונשאר מקום פנוי, לאחר תאריך זה, 

קדימות ) ,לקבל את המטפלים הבאים בתור האקדמי

אלו שלא נרשמו ברישום המקוון ורק אחריהם אלו של

 ובלבד שעונים על הקריטריונים הנדרשים. (כלל נרשמו

עם סיום ההרשמה, המוסד האקדמי יעביר את רשימת 

)יש  לממונה על הקורס באגף לחינוך מיוחד הלומדים

לא שהנרשמים שנוספו שמות את להדגיש בצורה ברורה  

 (.נרשמו בהרשמה המקוונת

 -דשים יוניבחו המטפל

 יולי
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 תאריך באחריות שלבי תהליך ההרשמה 

)הטופס נמצא באתר האגף ה יהמנהל ימלא טופס הפני 6

המטפל ומקצועו )בטיפול  . הטופס כולל פרטים שללחנ"מ(

באמנויות יש לפרט גם את התחום(, המלצה על עבודת 

המטפל, אישור המסמכים, אישור על העסקה בשנה"ל 

בה יתקיים הקורס ופרטי המנהל וחתימתו. המנהל יעביר 

לקבלת אישורו  את הטופס למפקח על החינוך המיוחד

 וחתימתו.

יפנה ישירות למפקח על החינוך  מטפל העובד בחט"ע

המיוחד שימלא ויחתום על טופס ההפניה, בשיתוף מנהל 

 )הטופס נמצא באתר האגף לחנ"מ וכוח אדם בהוראה(.ביה"ס 

מנהל המתי"א 

 / 

בי"ס לחינוך 

 מיוחד

מיד עם קבלת 

 הטופס לידיו

המפקח יחתום על הטופס ויחזירו למנהל השולח.  7

 במקביל, יכניס עותק לתיק אישי בכוח אדם.

מיד עם קבלת  מפקח

 הטופס לידיו

המנהל יחזיר למטפל את טופס ההפניה וישמור עותק  8

 חתום בתיק האישי של העובד במוסד החינוכי.

מנהל המתי"א 

/ בי"ס לחינוך 

 מיוחד

החל מחודש מאי 

מסוף  ולא יאוחר

 חודש אוגוסט

ה יאת טופס ההפני וסד האקדמילמהמטפל יעביר  9

ורק  15.9לא יאוחר מתאריך מיד עם קבלתו ) ,חתום

ורק אז תאושר  (,למטפל אין שיבוץבהם במקרים 

על המטפל לשמור עותק של  סופית הרשמתו לקורס.

בין שאר בסוף הקורס ההפניה, אותה יידרש לשלוח 

 רישיון.המסמכים לצורך קבלת ה

לאחר קבלת  מטפל

האישור לא 

      15.9 -יאוחר מ 
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 חטיבה עליונה –תהליך קבלת רישיון קבוע למטפלים בחינוך הקדם יסודי . ג

 מהלכים:שלושה המטפל לבצע  על מהבסיום קורס ההתא

ויעביר את אישור  ח אדם בהוראה במחוז אליו הוא משויךותחום כ 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 

 .(וגמול ביניים , גמול חינוך מיוחד קשור מורה מוסמךי פקיד כוח אדם לתעודה זו יש)

 ונות עו"הי, מנהלת ענף רישיצחקי-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 והמסמכים"כ"נאמן למקור

 למוסד האקדמייה יהעתק של טופס ההפנ .א

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

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

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

עובד הנערכת בשנה השנייה לעבודה במערכת  הדעת תתבסס על הערכת

 החינוך.

מוכר ומאושר על ידי המל"ג  או תואר מחו"ל המאושר על ידי משרד תואר אקדמי  .ד

 בתחום של מקצועות הבריאותהחינוך 

תקשורת  ות במקצועות פיזיותרפיה, קלינאות מקצוע ממשרד הבריאתעודת  .ה

 חתום ע"י מפקח חינוך מיוחד להעסקת מטפלים באמנויות ון מחואו  עיסוקב וריפוי

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

 

 60לאגף השתלמויות במחוז כדי שיעודכנו עבורו את אישור סיום הקורס יש להעביר  .3

 שעות השתלמות.

mailto:meravpi@education.gov.il
mailto:meravpi@education.gov.il
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 וז,דכן את אגף ההשתלמויות במחהמטפל עולאחר ש, עם עדכון ההסמכה במערכות 

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

במהלך השנתיים הראשונות על פי המתווה של  (למד)אם שעות נוספות של קורסים 

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

 ולאחר  ד קידום אחד צבר לקידום מתאריך הכניסה לאופק חדש עיפרק הזמן הנדרש י

 קידום זה, ממועד השלמת קורס ההתאמה.

  האמור מתייחס לעובדי הוראה ממקצועות הבריאות ומטפלים באמצעות אמנויות, שהחלו

 . 1.9.2014עבודתם במערכת החינוך החל מתאריך 

 ח אדם בהוראה ינפיק לעו"ה ממקצועות הבריאות רישיון קבוע לעבודה ואגף בכיר לכ

ך במקצוע בו התמחה. אין ברישיון זה אישור על קבלת קביעות, אלא במערכת החינו

 .מסמך נוסף הנדרש בתהליך קבלת הקביעות

 

 הערות כלליות

 בשנה ראשונה  השנהעובדים מטפלים  טופס הפניה לקורס התאמה,בידם  ןשאי מטפלים

ם , אינ1הבריאות המפורטים בסעיף ב'ת ומקצועשאינם מדים באו עובה מתקיים הקורס, 

 רשאים להשתתף בקורס התאמה לעובדי הוראה ממקצועות הבריאות.

מועמדים שאינם עומדים בקריטריונים, אינם יכולים להשתתף בקורס, גם לא במימון אישי 

 של הלומד, ובתום הקורס לא יוכלו לקבל את הרישיון הקבוע מטעם משרד החינוך.

   יחד עם זאת יש לציין  .ראהמטפל שיש בידיו תעודת הו יחול עלפטור מקורס התאמה

כי רק מטפלים בעלי תעודת הוראה בחינוך המיוחד או רישיון קבוע לעבודת מטפל 

 במערכת החינוך, יוכלו לקבל גמול חנ"מ גבוה.

   תאושר במקרים חריגים  –משנה שניה לשנה השלישית בלבד דחיית קורס התאמה

ה מעבר לשנה שלישית. בלבד ורק לשנה השלישית. לא ניתן לדחות את קורס ההתאמ

לצורך דחיית הקורס יש לשלוח לכוח אדם בהוראה במחוז טופס בקשה לדחיית הקורס 

מאושר וחתום על ידי מנהל/ת  ומפקח/ת )טופס הבקשה נמצא באתר האגף לחינוך 

בשנה השלישית לעבודתו, יוכרו לו רק הקורסים של קורס ב למדאם העובד  (.מיוחד

  ה ובשנה הקודמת לה. השנה בה למד בקורס ההתאמ

  בכל שנה מוגבל, בהתאם למשאבים המשתתפים בקורסי ההתאמה מספר התלמידים

 באותה שנה.הכלכליים 

 

 


