שלום רב,
אנו שמחים על התעניינותך בתוכנית לתואר שני בטיפול באמנות.
התוכנית לתואר שני בטיפול באמנות במכללה האקדמית תל חי מזמינה אותך לתחום מרתק
ומתפתח .הסטודנטים בחוג מקבלים כלים ותמיכה לפיתוח כישורים קליניים המאפשרים להם
לטפל באוכלוסיות רבות ומגוונות באמצעות כלים אמנותיים.
התכנית מיעודת לבוגרי תואר ראשון בעלי רקע מתאים עם מוטיבציה גבוהה לעבודה טיפולית
דרך אמצעים אמנותיים/יצירתיים המעוניינים להמשיך ולהתפתח באופן אישי ומקצועי כדי
להוביל את עתיד המקצוע.
ההכשרה בתכנית נמשכת  3שנים  -שנתיים להסמכה של תואר שני ושנה נוספת להכשרה
מתקדמת.
מוזמנים להירשם לתוכנית מועמדים בעלי התנאים הבאים:


סיימו את לימודי התואר הראשון בציון  85ומעלה (מועמדים בעלי ציון גמר בין 84
ל  75יכולים להירשם ובקשתם תידון כחריגה בוועדה ,לתשומת לבך מס' הקבלות
החריגות מוגבל ועל כן יתקבלו בעלי ההתאמה המרבית לתכנית)



למדו קורסים במקצועות ליבת הפסיכולוגיה (ע"פ רשימה מצורפת) בציון  80לפחות
בכל קורס .מועמדים בעלי תואר בוגר מתחום טיפולי ייתכן ויהיו פטורים מקורסי
השלמה (בכפוף להחלטת וועדת הקבלה).



 500שעות אומנות:
 .1בעלי תואר ראשון באומנות פטורים מהצגת שעות אומנות.
 .2יש להציג אישור רשמי על לימוד של עד  300שעות בתחום הרישום הציור או
הפיסול ממוסד מוכר .לבוגרי מגמת אמנות בבגרות בהיקף של  5יחידות יוכרו 200
שעות לימוד מתוך ה  300השעות הנדרשות (ההכרה לבעלי בגרות באמנות בהיקף
נמוך יותר  -בהתאמה ,לפי  1יח'= 40שעות)
 .3יש להציג אישור רשמי על לימוד של מקסימום  200שעות אומנות נוספות ,שנלמדו
במוסדות לא מוכרים או על ידי מורים פרטיים (ציור ,רישום או פיסול ,מלאכה ,קדרות,
צורפות ,צילום ,הדפס וכו') 200 .השעות יכולות לכלול גם עד  56שעות לימוד תולדות
האמנות ו/או עד  56שעות מסדנאות שיש בהן מרכיב של אמנות (כגון אלו הנלמדות
במוקד שילוב אמנויות בחינוך ,או סדנאות המשלבות אמנות מהמדרשה בקרית
שמונה).



יתרון לבעלי ניסיון בעבודה חינוכית  /ייעוצית  /טיפולית עם אנשים ,כולל מאוכלוסיות
שונות כגון מחלות נפש ,נכויות ,לקויות למידה ,אלימות במשפחה ,פליטים ועוד.

לתשומת לבכם  -לצורך קבלה נדרשות מינימום  300שעות משני התחומים המפורטים
לעיל ,ההכרה בשעות אלו לשיקול דעתה של ועדת הקבלה .את יתרת השעות יש להשלים
עד תום שנה א' ללימודים ,מניין השעות יעשה במדויק לאחר הרישום.

קבלה חריגה וקבלה על תנאי:


ועדת הקבלה של התוכנית עשויה לדון במועמדים שאינם עומדים באחד מהתנאים
הנ"ל במידה והם בעלי ניסיון עשיר או הישגים מיוחדים (הנהלת התוכנית מוגבלת
מאוד במס' המקומות לקבלה חריגה)



ועדת הקבלה עשויה לקבוע תנאי קבלה לרבות דרישה לקורסי השלמה לפני תחילת
שנה"ל או במהלכה.

לוחות הזמנים להרשמה:


ההרשמה לתכנית לשנת תשפ"א תפתח ב 1.1.2020



את המסמכים המפורטים לעיל יש לשלוח עד לתאריך 28.2.2020



מועמדים מתאימים יוזמנו לראיונות קבלה קבוצתיים במהלך חודש מרץ.



בהתאם למס' המתקבלים יוחלט האם להאריך את תהליך ההרשמה עד לסוף חודש
אפריל.

שימו לב,
ועדת הקבלה אינה מתחייבת להזמין את כל הנרשמים לראיון.
במהלך הריאיון ידרשו המועמדים לחתום על הצהרת בריאות וכתב ויתור על סודיות.
צוות המראיינים רשאי להמליץ לוועדת הקבלה לקיים עבור מועמד ספציפי גם ראיון
אישי.
רשימת המסמכים הנדרשים:
☐ אישור סיום תואר ראשון ממוסד מוכר (בכל תחום) בציון גמר  85או תואר ראשון ממוסד
מוכר בציון גמר של  75-84לדיון בוועדה.
☐ גיליון ציונים.
☐ פטור מלימודי אנגלית ממוסד מוכר  /ציון בחינת אמי"ר/ם.
☐ אישור רשמי על לפחות  300שעות לימודים מתחום האמנות כמפורט לעיל.
☐ קורות חיים מודפסים.
☐ תיק עבודות נבחרות באמנות :צילום של עשר עבודות אמנות ,שהוכנו על ידי המועמד
והמייצגות את עשייתו האמנותית .יש לצרף קובץ  wordאחד עליו יועתקו כל הצילומים ,לא
יתקבלו צילומים שלא הועתקו על קובץ  wordאחד.
☒  2המלצות מתחום העבודה  /לימודים .על ההמלצות להישלח ישירות ע"י הממליצים
למדור רישום וקבלה במכללה ,לא יתקבלו המלצות שיגיעו ישירות על ידי המועמד.
 אישורים רשמיים על ניסיון קודם בעבודה חינוכית/ייעוצית/טיפולית (מומלץ)

רשימת הקורסים הנדרשים במקצועות הפסיכולוגיה (ציון  80לפחות):
☐ מבוא לפסיכולוגיה בהיקף של  2נ"ז
☐ פסיכולוגיה התפתחותית בהיקף של  4נ"ז
☐ תאוריות אישיות בהיקף של  2נ"ז
☐ שיטות מחקר בהיקף של  2נ"ז
☐ סטטיסטיקה בהיקף של  2נ"ז
☐ פסיכופיזיולוגיה בהיקף של  2נ"ז
☐ פסיכופתולוגיה בהיקף של  4נ"ז

*הענקת התואר מותנת באישור המועצה להשכלה גבוהה.

נציג שלנו מחכה לך במרכז הייעוץ
וההכוונה להמשך
תהליך הרישום
 04-8181855או * 9827שלוחה 1

בהצלחה!

* המסמך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

