
 

 

 
 

 

   

 תכנית הסמכה 

 "חינוך למיניות"

 תשע"ט



 

 

 הסמכה למחנכ/ת למיניות

 

 עמיתים יקרים, עמיתות יקרות,

אנו ב"דלת פתוחה" מאמינות ומאמינים שגישה בריאה ומושכלת למיניות 

ותביא לשיפור פני החברה בישראל. אתן/ם,  תתרום לאושר אישי, זוגי ומשפחתי

א/נשי המקצוע הבאים מהשטח והחוזרים אליו, ראויים לכלים מתאימים כדי 

להתמודד בהצלחה עם ההיבטים השונים של מיניות ואינטימיות השזורים בחיי 

 כל אחד ואחת  מאתנו.  

 

התכנית המוצעת היא תכנית רב תחומית המקיפה את נושא המיניות על 

טיו השונים. מטרתה להקנות כשרות ומסוגלות אישית להנחות קבוצות של היב

 ילדים, מתבגרים ומבוגרים בתחום של מיניות יום יומית חיובית ומיטיבה.  

 

התכנית עדכנית ושואבת את הידע מתוך המציאות המתהווה ומתוך הידע 

 העדכני בתחום.

 

 

 בברכה,

 

 מערך הכשרה



 

 

 למיניות"תהליך הקניית הסמכה ל"חינוך 

 

 טרת התכנית מ

הכשרת א/נשי מקצוע להנחות קבוצות של ילדים, מתבגרים/ות ומבוגרים בתחום של מיניות 

ואינטימיות במעגל החיים. התוכנית בנויה משתי חטיבות עיקריות, האחת עיונית והשנייה 

 מעשית. התוכנית מודולארית וניתנת לפריסה על פני שנתיים.

 

 למי הקורס מתאים

 עובדי/ות חינוך והוראה •

 עובדי/ות נוער •

 יועצים/ות חינוכיים/יות •

 עובדי/ות בריאות )סיעוד, רפואה, פרא רפואי(.  •

 מדעי החברה ומעלה ב BAבעלי/ות  •

 עובדי/ות מקצועות הטיפול •

 עבודה סוציאלית •

 פסיכולוגיים/יות •

 

 צוות המרצות והמרצים

 .01/10/18סילבוס הסמסטרים ורשימת המרצות/ים יפורסמו עד 

 

 מלווה: ועדה מקצועית

 יו"ר איט"ם, האגודה הישראלית לטיפול מיני -פרופ' רפי חירותי 

 המחלקה לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בן גוריון בנגב -ד"ר מאיה לביא אג'אי 

 מחלקת נשים ויולדות הדסה בית הכרם -ד"ר מתן אלעמי סוזין 

 סוציאלית אוניברסיטת חיפהבית הספר לעבודה  –ד"ר רות ברקוביץ' 

 מנהלת השירות לטיפול בנערות וצעירות במשרד הרווחה )לשעבר( –עו"ס חיותה שנבל 



 

 

 מיקום הלימודים

 חיפה, תל אביב, באר שבע

 

 צוות ניהול הקורס

 ספי כהן, ראש מערך הכשרה וקהילה

 עדי בוכמן, רכזת קורסים והשתלמויות

 

 לוח שנת הלימודים

 

 

 ע"פ לוח שנה אקדמי. 14/10/18הלימודים יתחילו בשבוע של ה תחילת לימודים:

 

 :)היבטים במיניות האדם(ת"א שנה א' 

 שישי בוקר ימי רביעי אחה"צ או

 :(ית קבוצותת"א שנה ב' )הנחי

 ראשון, או שניימי 

 

  :חיפה שנה א'

 אחה"צ ימי ראשון

 (: ת קבוצותיחיפה שנה ב' )הנחי

 אחה"צ ימי חמישי

 

 : באר שבע שנה א'

 אחה"צ ימי שלישי

  



 

 

 תכנית הלימודים

 

 חטיבה עיונית 

 הניתנים בארבעה סמסטרים: ומעשיים לימודים תיאורטיים

 הרצאות פרונטליות - שנה א': מיניות על רצף החיים

 ש"ש 4, שעות אקדמיות 56 -סמסטר א' 

 ש"ש 4, שעות אקדמיות 56 -סמסטר ב' 

 תהליך דינמי  - קבוצות בחינוך מינילימודי הנחיית שנה ב': 

 ש"ש 4, שעות אקדמיות 56שיטות הנחיה והדרכה בחינוך מיני,  -סמסטר א' 

 ש"ש  4, שעות אקדמיות 56בהנחיה, בכיתה עמיתים בתוך קבוצת ההתנסות  -סמסטר ב' 

 

 ניתן לבחור: ❖

 ולסיים את החטיבה העיונית בשנתיים –ללמוד יום לימודים אחד בשבוע  .1

 ולסיים את החטיבה העיונית בשנה – יומיים בשבועללמוד  .2

 

 חטיבה מעשית

 .סופרוויז'ן, המלווה בהחטיבה העיונית יתקיימו פרקטיקוםשני ימי הלימוד של בסיום 

 36אחת או שתיים בהיקף  הפרקטיקום היא התנסות מעשית בשטח עם קבוצהמטרת 

 שעות.

 עם הקבוצה.שטח ב תקופת ההתנסותת ב/מהמשתל 'ן שלסופרוויזהפרקטיקום מלווה ב

 6-4קבוצה קטנה )במסגרת מפגשים(  7שעות ) 28 ויז'ן שלוישתתף בסופרת /מהמשתל

תכנון ועיבוד של ההנחיה שהמשתלמ/ת  היא לאפשר סופרוויז'ןמטרת ה מודרכים/ות(.

תוך הבנה של התהליך  ,תמיכהלמקור  תהוול בהנחיה למים/ותמשתהאת , ללות מעביר/ה

 האישי והקבוצתי.

 

אם עמד/ה המשתלמ/ת בהצלחה בתהליך ההדרכה לפי קריטריונים מוגדרים, המדריכ/ה 

 על התאמתו/ה של המשתלמ/ת לקבלת תעודת הסמכה "חינוך למיניות". המלצהתעניק 

 



 

 

  שכר לימוד

 ₪. 13,500שכר הלימוד לתכנית הסמכה מלאה הוא 

 ₪ 6,500מחיר שנת לימודים א': 

 ₪ 3,500מחיר שנת לימודים ב': 

 ₪ 3,000מחיר הפרקטיקום והסופרוויז'ן: 

 ₪  250מחיר הרשמה וחברות: 

 ₪ 250מחיר הנפקת תעודת הסמכה: 

 

 חובות הקורסים:

. 100%חובת נוכחות של ישנה נוכחות: ע"פ דרישות הוועדה לגמול השתלמות,  .א

 עם אישורים מוצדקים, יתקבלו ויאושרו. 20%של עד  תהיעדרו

פרטים על העבודה יינתנו ע"י  צוות  –חובת הגשת עבודה ו/או מבחן בציון עובר  .ב

 הקורס. 

 

 חובות הפרקטיקום והסופרוויז'ן:

 הנחיה פעילה של קבוצה בזמן ההדרכה .א

 100%נוכחות  .ב

 דיווח מלא על שעות ההדרכה והגשת עבודה מסכמת וטפסים .ג

 

בתנאי שהמשתלמ/ת עמד/ה , יוענק אישור לימודים סמסטריאליבסיום כל קורס  •

 בהצלחה בכל דרישות הקורס.

חטיבה מעשית )סופרוויז'ן ופרקטיקום( מותנה בעמידה בהצלחה  -מעבר לשלב ב' •

 בתנאי שלב א'.



 

 

 הענקת תעודת הסמכה ע"י הוועדה המקצועית

 

 על המשתלמ/ת להעביר לוועדה את המסמכים הבאים:

 ב'-אישורים על סיום השלבים א' ו .א

 ואישור חתום על שעות העברת הסדנאותשתי המלצות של א/נשי מקצוע,  .ב

 עבור טיפול בבקשה₪  250תשלום בסך שתי תמונות פספורט ו .ג

 

 באישור ועדת הסמכה בלבד יתקבלת תעודת הסמכה מותנ ❖

 

 תכני התכנית

 

 שנה א'

 בדיקת עמדות אישיות, ערכים ורגשות בתחום המיניות ✓

 הכרת התיאוריות הפסיכולוגיות, הסוציולוגיות והפיסיולוגיות של מיניות  ✓

 מושגי יסוד במגדר ומיניות ✓

 זהות ונטייה מינית ✓

 התפתחות מינית בילדות, גיל ההתבגרות, אמצע החיים והגיל השלישי ✓

 אלימות ופגיעה מינית ✓

  לא מתוכנן הריוןה ואמצעי מניע ✓

 הפרעות בתפקוד המיני ✓

 שנה ב'

 , למידה תוך התנסות בקבוצה דינמיתוכלים בהנחית קבוצותתאוריות  ✓

 הקניית כלים בסיסיים ומיומנויות בהנחיית קבוצות בנושאים העוסקים במיניות ✓

 בנית תכניות התערבות לקהלי יעד שונים ✓

 התנסות בקרב עמיתים והפעלת תכניות בתחום המיניות ✓

 

ות המרצים ובתכנית מרכז ההכשרה שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים בצו ❖

 הלימודים.



 

 

 תנאי קבלה והליכי מיון

 חובה –תואר ראשון  ✓

 ושליחתו אינטרנטימילוי שאלון  –שלב א'  ✓

ושליחת הטפסים הם תנאי לשמירת דמי הרשמה. התשלום ₪  250של תשלום  -שלב ב'  ✓

 תכנית.במקום 

 ץראיון אישי יתקיים במהלך חודשי הקי –' גשלב  ✓

 

 למתעניינות/ים ימי חשיפה

 16בכתובת שונצינו  17:00-20:00בין השעות  26/04/18-, החמישייום  -תל אביב 

 תל אביב., 2-ק

, מגדל 2בכתובת רח' חורי  10:00-13:00בין השעות  27/04/18-יום שישי, ה -חיפה 

 ., חיפה9-הנביאים, ק

 

 

 גמול השתלמות

. מוכר לגמול השתלמות תוכנית ההסמכהבחטיבה העיונית של כל אחד מהקורסים  .א

 .לצורך קבלת גמול השתלמות יש לעמוד בהצלחה בכל דרישות הקורס

 .הקורסים מוכרים ללימודים בשנת שבתון כלימודי חובה .ב

גמול אישי מותנה באישור  ,למורות וליועצות חינוכיות – משרד החינוך .ג

 .ראו הערה בסעיף משרד החינוך. המפקחים/ות

 לעובדים/ות סוציאליים/ות –איגוד העובדים הסוציאליים  .ד

 לאחיות ולעובדי סיעוד –מנהל הסיעוד  .ה

 

 משרד החינוך 

בתחום ההוראה לדאוג לטופס בקשה: "אישור לימודים לצבירה לגמול  ות/על המועמדים

השתלמות במסלול אישי". את הטופס יש לקבל למלא ולהגיש למפקח במשרד החינוך 

הגמול לעובדי/ות הוראה הינו ב"מסלול אישי" יום לפני פתיחת הקורס.  45לפחות 

 ת בלבד./הנרשמובאחריות 



 

 

 שינויים וביטולים 

 )על פי הנחיות משרד החינוך(. קיום התוכנית מותנה במספר מינימלי של משתתפים

מרכז ההכשרה שומר לעצמו את הזכות לבטל קורס במועד שנקבע. הודעה על כך תימסר 

 כזה יוחזר שכר הלימוד במלואו.לנרשמים לקורס זה. במקרה 

 

 אופן ההרשמה

 מצורף. היש למלא את השאלון  ✓

 250על סך יש להסדיר תשלום דמי הרשמה לאחר מכן ייקבע תאריך לראיון אישי.  ✓

 איון.ירקיום התנאי ל)במזומן או בצ'ק( כ₪ 

 ₪.  250יוחזר התשלום על סך  ,אי קבלה לתכניתאו  ,ביטול הקורסבמקרה של  ✓

 לאחר קבלה לתכנית, דמי ההרשמה לא יוחזרו. ע"י המשתלמ/ת במקרה של ביטול  ✓

 יפורסמו בהמשך. –תנאי תשלום שכ"ל  ✓

 

דמי הרשמה, לא ישמר לו/לה לא שילמה נרשמ/ת שלא שלח/ה טופס הרשמה ו

 המקומות בכל כיתות הלימוד מוגבל. מספר בתוכנית.מקום 

 

 לטופס ההרשמה

 

 הפסקת הלימודים

מפגשים מהקורס השנתי,  2לאחר עד פרישה מהלימודים מסיבות מוצדקות )כדוגמת מחלה( 

 ל מהמפגש השלישי לא יוחזר שכר לימוד.חהמשכר הלימוד.  80%מזכה בהחזר של 

 תנאי החזר התשלומים לשנה א' ולשנה ב' הינם זהים.

 לא יוחזרו דמי שכר הלימוד כתוצאה מפרישה ללא סיבה מוצדקת.

 

 בהצלחהבברכה ו

 קהילהחינוך בראש מערך הכשרה ו - ספי כהן

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek976DtUf1PUAcLeBK7ItupFnCLdARDnd6FbGR-X8A6tCRtg/viewform?c=0&w=1

