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  מקצועות הבריאותלעו"ה בבמסלול אישי רשימת קורסים 
 הנחיות:

 

 .םמוגש בחלוקה לפי מקצועות הבריאות השוני היצע הקורסים .1

  .במסגרת החינוכית ובהתאם לצרכיםבחנ"מ ניתן להירשם לקורסים המוצעים במוסדות המאושרים, בהתאם לתפקידו של עו"ה  .2

 עי.האגף לפיתוח מקצובהתאם להנחיות על ידי המפקח המחוזי לפיתוח מקצועי ו הקורסים יאושרו לקידום מקצועי ברמת מחוז .3

 .שור הקורס במסלול אישי מותנה באישור המפקח על הפיתוח המקצועי במחוזאי
 .60 שעות בהיקף של  3-9לדרגות מאושרים  הקורסים .4

 
 בעיסוק ריפוי 

 

 שם הקורס
 

 מוסדות מאושרים  

COG-FUN  גישה לעבודה עם ילדים עם קשיי קשב
 וריכוז

 בי"ס לריפוי בעיסוק, האונ' העברית

Cognitive Orientation for Occupational 
Performance (COOP) 

 בי"ס לריפוי בעיסוק, האונ' העברית

 אבחון וטיפול בבעיות כתיבה
 

 עמותה לריפוי בעיסוק, במוסדות אקדמייםבי"ס לריפוי בעיסוק 

 , עמותה לריפוי בעיסוקובמשרד הבריאות במוסדות אקדמייםבי"ס לריפוי בעיסוק  אבחון וטיפול בקשיים בילדים על רצף האוטיסטי
 במוסדות אקדמייםבי"ס לריפוי בעיסוק  ארגונומיה

 במוסדות אקדמייםבי"ס לריפוי בעיסוק  הורות לילד ועבודה עם הורים

 איזי שפירא, מכון וינגייט, ספיבק ועוד בסיסי -הידרותרפיה 
 

  מוסדות אקדמיים הנחיית קבוצות
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 שם הקורס
 

 מוסדות מאושרים

 בילדות רגשיות הפרעות עם התמודדות
 

 לריפוי בעיסוק , אונ' ת"אבי"ס 

התערבות קוגניטיבית בריפוי בעיסוק להפרעת קשב 
 וריכוז לאורך החיים

 

 במוסדות אקדמייםבי"ס לריפוי בעיסוק 

לגישת בובט  הישראלית של מדריכות העמותה במוסדות אקדמיים,וריפוי בעיסוק החוגים לפיזיותרפיה  וחריגה טיפוסית התפתחות
 NDTילדים בישראל /

 מוסדות אקדמייםבי"ח אלי"ן,  טיפול בהפרעות אכילה ובקשיי אכילה

 חושי עיבודוויסות וב הפרעותטיפול ב
 

 במוסדות אקדמייםבי"ס לריפוי בעיסוק 

סרבול /  רדינציהוטיפול בילדים עם קשיים בקוא
 ( (DCDמוטורי   

 

 במוסדות אקדמייםבי"ס לריפוי בעיסוק 

 POETטיפול בקשיים בשב וריכוז בגיל הרך בשיטת 
 

 אוניברסיטת חיפה וקופות חולים 

 במוסדות אקדמייםבי"ס לריפוי בעיסוק  טיפול בתלמידים עם ליקויי למידה 

התאמת כסאות גלגלים ואביזרי  –טכנולוגיה מסייעת 
 עזר 

 משרד הבריאות

 הקוגניטיבית הגישה י"עפ התיווךלמידה מתווכת:
 פוירשטיין של דינמית

 

 יןיבי"ס לריפוי בעיסוק, אונ' ת"א, מכון פוירשט
 

 משחק בתחום הילדים
 

 במוסדות האקדמיים בי"ס לריפוי בעיסוק

 ' העבריתיבי"ס לריפוי בעיסוק, האונ סוגיות נבחרות בנוירולוגיה התפתחותית
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 שם הקורס
 

 מוסדות מאושרים

 איזי שפירא חדרי גרייה –סנוזלן 
 

 NDTלגישת בובט לילדים בישראל / הישראלית של מדריכות העמותה ש( 300קורס בובט ילדים בסיסי )

 NDTלגישת בובט לילדים בישראל / הישראלית של מדריכות העמותה קורס בובט תינוקות לפי גישת בובט

 קורס לאבחון והערכה בתחום הילדים
 

 במוסדות אקדמייםבי"ס לריפוי בעיסוק 

 השרות לנגישות מורשים להכשרת קורס
 

 במוסדות אקדמיים 

 קורס מדריכים קליניים
 

 במוסדות אקדמייםבי"ס לריפוי בעיסוק 

קורס קליני בסיסי הערכה וטיפול במבוגרים עם 
 BOBATH - פגיעות נוירולוגיות בגישת בובט

   NDTלגישת בובט בישראל / הישראלית של מדריכות העמותה

 NDTלגישת בובט בישראל / הישראלית של מדריכות העמותה לפי גישת בובט ענוןיקורס ר

 מכון בייקר, בר אילן גרינשפןDIR שיטת טיפול 

 בי"ס לריפוי בעיסוק, האונ' העברית שילוב בישול בטיפול

שיקום קוגניטיבי המשולב בעבודת המרפאה בעיסוק 
 במערכת החינוך

 בי"ס לריפוי בעיסוק,  האונ' העברית

 אקזקוטיבייםניהוליים תפקודים 
 

 מוסדות אקדמיים, בי"ס לריפוי בעיסוק האונ' העברית , בי"ס לריפוי בעיסוק, אונ' חיפה
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 פיזיותרפיה
 

 שם הקורס
 

 מוסדות מאושרים

KYNESIO TAPING 
 

 עמותת הפיזיותרפיסטים, בתי חולים

 רפיסטיםעמותת הפיזיות היבטים ריגשיים בטיפול הפיזיותרפיסטים

 הידרותרפיה 
 

 מכללה אקדמית צפת, איזי שפירא, מכון וינגייט, ספיבק

 , אורטוטיקההכנת סדים
 

 בתי חולים, עמותת הפיזיותרפיסטים

 מוסדות אקדמיים הנחיית קבוצות
 

 הערכה וטיפול בבעיות שליטה יציבתית
Postural control 

 

 בתי חולים, עמותת הפיזיותרפיסטים

 (DCDבילד המסורבל ) הערכה וטיפול
 

 מוסדות אקדמיים, בתי חולים, עמותת הפיזיותרפיסטים

 , עמותת הפיזיותרפיסטים, בתי חולים במוסדות אקדמיים ויסות ועיבוד חושי

 חדרי כושר לילדים עם לקויות
 

 מכללת וינגייט

 הפיזיותרפיסטיםבתי חולים, עמותת  טיפול בבעיות אורתופדיות אופייניות במצבים נוירולוגים
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 שם הקורס
 

 מוסדות מאושרים

 טיפול לפי שיטת וויטה
 

 קופ"ח, עמותת הפיזיותרפיסטים

 טיפול נשימתי בילדים
 

 בתי חולים, עמותת הפיזיותרפיסטים

 כסאות גלגלים ואביזרים( טכנולוגיה מסייעת )התאמת
 

 משרד הבריאות

 יציבה
 

 בתי חולים, עמותת הפיזיותרפיסטים

 בקבוצה ביחד לחיות
 

  מוסדות אקדמיים

 , מוסדות אקדמייםעמותת הפיזיותרפיסטים למידה מוטורית 

 ניתוח הליכה
 

 NDTלגישת בובט בישראל / הישראלית של מדריכות , העמותהבתי חולים, עמותת הפיזיותרפיסטים

 סיבולת וכושר גופני לילדים עם לקויות
 

 מכללת וינגייט

 שפירא איזי חדרי גרייה –סנוזלן 
 

 ועמותת הפיזיותרפיסטים מוסדות אקדמיים עבודה עם הורים 

 
 עמותת פיזיותרפיה מותאם לאוכלוסיות מיוחדות –פילאטיס 

 

 פעילות גופנית מותאמת לאוכלוסיות מיוחדות
 
 

 בתי חולים, עמותת הפיזיותרפיסטים

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

 ש( 300קורס בובט ילדים בסיסי )
 

 NDTלגישת בובט לילדים בישראל / הישראלית של מדריכות העמותה

 קורס בובט תינוקות לפי גישת בובט
 

 NDTלגישת בובט לילדים בישראל / הישראלית של מדריכות העמותה

  במוסדות אקדמיים קורס להכשרת מורשי נגישות השירות

 בתחום הילדיםכלי הערכה ומדידה קורס ל
 

 במוסדות אקדמיים, העמותה לפיזיותרפיה, בי"ח אלי"ןהחוגים לפיזיותרפיה 

 קורס מדריכים קליניים/ מיומנויות הדרכה
 

 במוסדות אקדמייםהחוג לפיזיותרפיה 

קורס קליני בסיסי הערכה וטיפול במבוגרים עם 
 BOBATH - פגיעות נוירולוגיות בגישת בובט

   NDTלגישת בובט בישראל / הישראלית של מדריכות העמותה

 NDTלגישת בובט בישראל / הישראלית של מדריכות העמותה לפי גישת בובט ענוןיקורס ר

 מותאם לילדים  PNF -שיטת טיפול  
 

 בתי חולים, עמותת הפיזיותרפיסטים

 מכון בייקר  גרינשפןDIR שיטת טיפול 

 ABAשיטת טיפול 
 

 וינגייט וסמינר הקיבוצים
 

 לפיזיותרפיההעמותה  שיקום וסטיבולרי בילדים

 שליטה ולמידה מוטורית
 

 בתי חולים, עמותת הפיזיותרפיסטים ,במוסדות אקדמייםהחוג לפיזיותרפיה 
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 תקשורתב הפרעות

 שם הקורס
 

 מוסדות מאושרים

בית חולים , ; האגודה הישראלית של קלינאי תקשורתבמוסדות אקדמייםחוגים להפרעות בתקשורת   אכילה, לעיסה ובליעה -איבחון וטיפול 
 אלי"ן

 ה קליניתהדרכ
 

 ; האגודה הישראלית של קלינאי תקשורתבמוסדות אקדמייםחוגים להפרעות בתקשורת 

היבטים רגשיים בעבודה עם ילדים עם צרכים 
 מיוחדים

 ; האגודה הישראלית של קלינאי תקשורתבמוסדות אקדמייםחוגים להפרעות בתקשורת 

 הנחיית קבוצות
 

  מוסדות אקדמיים

 עבודה עם הורים
 

 ; האגודה הישראלית של קלינאי תקשורתבמוסדות אקדמייםחוגים להפרעות בתקשורת 

 ש( 300קורס בובט ילדים בסיסי )
 

 NDTלגישת בובט לילדים בישראל / הישראלית של מדריכות העמותה

 קורס בובט תינוקות לפי גישת בובט
 

 NDTלילדים בישראל / לגישת בובט הישראלית של מדריכות העמותה

 במוסדות אקדמיים השירות לנגישות מורשים להכשרת קורס

קורס קליני בסיסי הערכה וטיפול במבוגרים עם 
 BOBATH - פגיעות נוירולוגיות בגישת בובט

   NDTלגישת בובט בישראל / הישראלית של מדריכות העמותה

 לפי גישת בובט ענוןיקורס ר
 

 NDTלגישת בובט בישראל / הישראלית של מדריכות העמותה
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 קורס תת"ח בחקירות
 חברתי למשתתפי תת"ח-חינוך מיני

 ג'וינט -אשלים 
 מכון חרוב אייזיק

 שם הקורס
 

 מוסדות מאושרים

  

מוגבלות שכלית לקויות ספציפיות: ב קורסים העוסקים
, אוטיזם, לקויות שמיעה, נכויות פיזיות, התפתחותית

, לקויות דיבור  והפרעות למידה-שפה לקויות
 פסיכיאטריות

 ; משרד הבריאות; האגודה הישראלית של קלינאי תקשורתבמוסדות אקדמיים

 ר, מכון בייקבמוסדות אקדמיים ABA , DIR: מקצועיות כמו שיטות טיפול

 שפת סימנים
 

 במוסדות אקדמייםשמע, מיח"א, 

 אייזיק פרטיים: מרכז "אומר"; "משעול"גופים  )תת"ח( תקשורת תומכת וחליפית
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 פסיכודרמהו , דרמה, ביבליותרפיהחזותית סיקה, אמנותתנועה, מו :תיומנול באופיט

 שם הקורס
 

 מוסדות מאושרים

 מוזיאונים העמקה בתחומי האמנויות השונים
 מוסדות אקדמיים

 בית ספר לג'אז למוסיקה בת זמננו –בי"ס רימון 
 מוסדות אקדמיים אמנות בגישה ממוקדת טיפול באמצעות

 טיפול בארגז החול
 

 מוסדות אקדמיים

 טיפול בגישה מערכתית
 

 מכון שינוי, אוניברסיטאות

 טיפול בגישה נרטיבית
 

 מכון ברקאי, מוסדות אקדמיים

 טיפול במשחק
 

 מוסדות אקדמיים

 טיפול דיאדי
 

 מוסדות אקדמיים
 ילד -האגודה הישראלית לטיפול הורה, רשת ארצית לטיפול פסיכולוגי – מכון ת.ל.מ

 ילדים בסיכון
 פגיעות מיניות
 פוסט טראומה

 קידום נוער בסיכון ובמצוקה

 נט"ל, מוסדות אקדמיים 
 בית החולים הדסה

 מרכז אל"י
 עלם –מכון חרוב 

 מרכז הסמכות החדשה
 

 שניידר לרפואת ילדיםמוסדות אקדמיים, היחידה להדרכת הורים, מרכז 

 טיפול משפחתי –עבודה עם הורים וילדים 
 

 מוסדות אקדמיים
 מכון ת.ל.מ רשת ארצית לטיפול פסיכולוגי
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 מכון מגיד
 שם הקורס

 
 מוסדות מאושרים

 עבודה קבוצתית 

 עבודה קבוצתית עם ילדים 

  הנחיית קבוצות 

 מוסדות אקדמיים
 ירושלים –מרכז משעולים 

 יער ירושלים –למנהיגות אזרחית מרכז ציפורי 
 רשת ארצית לטיפול פסיכולוגי -מכון ת.ל.מ. 

 מוסדות אקדמיים פיתוח מיומנויות חברתיות
 הסובייקטיביות איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקרמוסדות אקדמיים,  פסיכולוגיית העצמי

 פסיכותרפיה אקסיסטנציאלית
 

 מוסדות אקדמיים

 בגישה אנליטית של יונגפסיכותרפיה 
 

 מוסדות אקדמיים
 מכון מגיד

 מכון מגיד, מוסדות אקדמיים פסיכותרפיה בגישה דינאמית
 מוסדות אקדמיים יחסותיתפסיכותרפיה בגישה התי

 מוסדות אקדמיים פסיכותרפיה בגישה התנהגותית קוגניטיבית
 כנית בה הבוגרים יקבלו תעודת מאיט"ה )איגוד מקצועי(ת

 פסיכותרפיה גופנית אנליטית
 

 המכון הישראלי לאנליזה ביואנרגטית

 פסיכותרפיה ממוקדת טראומה
 

 מוסדות אקדמיים
 נט"ל

 פסיכותרפיה ממוקדת קצרת מועד
 

 מוסדות אקדמיים
 רשת ארצית לטיפול פסיכולוגי –מכון ת.ל.מ. 

פסיכותרפיה פסיכואנליטית למטפלים באמנויות 
 והבעה

 מרכז ויניקוט בישראלמוסדות אקדמיים, 

 בי"ס ללימודי המשך אוני. חיפה–מוסדות אקדמיים, מרכז שילוב נפש/מיינדפולנס-פסיכותרפית גוף

 מוסדות אקדמיים קורסים ממוקדים לקויות
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