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כ"ה אדר תשע"ז

תכנית הכשרה מעשית מתקדמת בטיפול באמנויות (שנה ג) -תשע"ח
לסטודנטים שנה ב' שלום רב,
תכנית הכשרה מעשית מתקדמת (שנה ג) מהווה מרכיב הכרחי וחיוני בהתפתחותו של המטפל באמנויות
בראשית דרכו ,הן בהיבט המקצועי של העמקת והרחבת ידע ומיומנויות והן בהיבט האתי .מטרת התכנית
לאפשר השלמת שעות הכשרה מעשית תחת הדרכה ופיקוח של מוסד הכשרה ,בהתאם למתווה המועצה
להשכלה גבוהה בשיתוף משרד הבריאות ,דרישת משרד החינוך ,ודרישת האיגודים המקצועיים.
במסגרת שנה ג יושלמו  960שעות של הכשרה מעשית (בנוסף ל 600 -השעות שהושלמו במסגרת התואר,
סה"כ  1560שעות).
תכנית שנה ג'
 .1תכנית הכשרה מעשית מתקדמת בטיפול באמנויות (להלן" :התכנית'") תיפתח ביום ראשון.29.10.17 ,
הקבלה לתכנית אינה אוטומטית והיא מותנית במשוב חיובי בהכשרה המעשית שבמהלך לימודי התואר,
ובראיון אישי ,לפי שיקול דעתה של ועדת הקבלה .התלמידים מצופים לעבור טיפול פסיכותרפי על ידי
מטפל מוסמך ,בתקופה שלפני שנה ג'.
 .2התכנית מנוהלת על ידי היחידה ללימודי המשך של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ,ביעוץ ופיקוח
מקצועי של ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות .התכנית מתקיימת בקמפוס הנמל בחיפה (צמוד לתחנת
הרכבת מרכז השמונה) ובקליניקות פרטיות.
 .3התכנית כוללת :קורס קליני מתקדם בכל סמסטר שיתקיים בקמפוס הנמל בחיפה פעם בשבוע ( 3שעות
למפגש 26 ,מפגשים) ,מפגשי הדרכה קבוצתית ( 3שעות למפגש 26 ,מפגשים) ושעות הכשרה מעשית בשדה
תחת  36שעות הדרכה פרטנית .כל הקורסים וההדרכות מהווים  200שעות מתוך מניין השעות הנדרשות
בשנה ג'.
 .4שעות בשדה :במהלך השנה על התלמיד להשלים כ 3 -ימים ( 20שעות) בשבוע בשדה הכוללים טיפולים
פרטניים ,קבוצה אחת לפחות ,ישיבות צוות ,השתלמויות מקצועיות ,פגישות מקצועיות וכו' בהתאם
לדרישות המקום .סך הכול  770שעות בשדה ,מתוכן לפחות  400שעות טיפול בפועל .יודגש ,כי באחריות
התלמיד לפרוס את שעות ההכשרה המעשית בהתאם לשנת הפעילות במקום ההכשרה .חובה להתחיל את
ההכשרה לא יאוחר מסוף חודש נובמבר ,ובכל מקרה להשלים את כל מכסת השעות.
 .5פיצול הכשרה לשנתיים :ניתן לפצל את שעות ההכשרה בשדה לשנתיים אקדמיות – בכפוף לאישור מראש
של רכזת התכנית .במקרה כזה ,על התלמיד לשלם שכר לימוד מלא בשנה הראשונה בלבד ולהשלים את
הלימודים ,המפגשים הקבוצתיים וההדרכות הפרטניות בשנה הראשונה .השנה השנייה תכלול רק הכשרה
מעשית בשדה שתמשך לפחות  20שבועות רצופים תחת הדרכה פרטנית נוספת .ההדרכה הפרטנית במהלך
השנתיים תינתן ביחס של שעת הדרכה לכל  8שעות טיפול בפועל .שכר הלימוד בשנה השניה יהיה .₪ 300
 .6תעודה על השלמת  960שעות תונפק אך ורק לאחר השלמת כל הדרישות .לא יינתן אישור על חלק מהשעות
בתום השנה הראשונה.
 .7באחריותו של התלמיד למצוא לעצמו מקום להכשרה מעשית בשדה .רכזת התכנית ,גב' מירי פלג ,עומדת
לשירותכם לייעוץ והכוונה .כל מקומות ההכשרה נתונים לאישור התכנית .יאושר מקום ציבורי או מקום
המפוקח על ידי משרד העבודה והרווחה/משרד החינוך/משרד הבריאות/רשות מקומית /עמותה מוכרת.
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 .8ככלל ,ההכשרה המעשית תתבצע במקום אחד .כאשר הדבר אינו מתאפשר ,ניתן לפצל את השעות לשני
מקומות עם אוכלוסייה דומה.
 .9הכשרה מעשית בשכר :אין מניעה שתלמיד ישלים שעות הכשרה מעשית תמורת שכר ,אך התלמיד בלבד
הוא שאחראי למצוא מקום להכשרה בשכר העומד בקריטריונים הנ"ל .בכל מקרה ,האוניברסיטה אינה צד
בחוזה ההעסקה.
 .10על פי הנחיות משרד החינוך ,תלמיד המעוניין בהכשרה מעשית (ללא שכר) במשרד החינוך ,צריך לפנות
למתי"א ,ולא ישירות למוסדות החינוך.
 .11במגמת פסיכודרמה ,הכשרה מעשית בשנה ג' תתקיים עם אוכלוסייה מגיל חטיבת ביניים ומעלה שאינה סובלת
ממוגבלות שכלית התפתחותית ("פיגור שכלי") ,זאת על מנת לאפשר התנסות בפסיכודרמה .המפגשים
הקבוצתיים כוללים בסמסטר א' הדרכה ובסמסטר ב' הנחיית עמיתים בהתאם לדרישות התקן האירופאי של
.FEPTO
 .12כל תלמיד אחראי להשלים מינימום  36שעות הדרכה פרטנית במהלך השנה (אחת לשבוע ,בהתאם
לפעילות הטיפולית) על ידי מטפל באמצעות אמנויות מתחום ההתמחות (המודלטי) של התלמיד .על פי
בקשת התלמיד ,התכנית תפנה ל 36-הדרכות פרטניות בתחום המגמה בתעריף מיוחד ₪ 114 :פלוס מע"מ
למפגש הדרכה .התלמיד ישלם ישירות למדריכה עבור ההדרכות .ניתן לקבל הדרכות מוזלות גם דרך איגוד
יהת .כל המדריכים כפופים לאישור של רכזת התוכנית.
 .13הלימודים הם בהתאם למגמה ,על פי הפירוט להלן:
יום ראשון :בוקר  – 11:00-13:30הדרכות קבוצות מגמת אמנות חזותית (בקמפוס הנמל)
צהרים  – 14:00-16:30קורס – אמנות חזותית (בקמפוס הנמל) .
אחה"צ  17:00-19:30הדרכות קבוצות אמנות (בקמפוס הנמל ובקליניקה באזור חיפה (השעה תתעדכן בהתאם לזמן
ההגעה אליה).
יום שני :בוקר  9:00-11:30הדרכה קבוצתית בתנועה (בקליניקה בשיכון דן ,השעה תתעדכן בהתאם לזמן ההגעה אל
הקמפוס) ,בוקר  11:00-13:30הדרכה קבוצתית בדרמה תרפיה (בקמפוס הנמל).
צהרים – 14:00-16:30 -קורס (בקמפוס הנמל) – דרמה תרפיה ,פסיכודרמה ,תנועה ומוסיקה
אחה"צ  – 17:00-19:30הדרכות בקבוצות :דרמה תרפיה (בקמפוס הנמל) ,פסיכודרמה (בקמפוס הנמל),
מוסיקה (בקמפוס הנמל).
יום שלישי :בוקר  10:30-13:00הדרכה קבוצתית בתנועה (בקליניקה בבנימינה)  ,אחה"צ 15:00-17:30
הדרכה קבוצתית אמנות בקליניקה ברמת אביב.
•

הרישום לקבוצות ההדרכה ולקורסים יתאפשר רק למי שאישור תשלום שכר הלימוד שלו התקבל
במשרדי היחידה (בהתאם לתאריך שיפורסם עם פתיחת ההרשמה).

•

לקורסים ולהדרכות מכסת משתתפים מוגבלת והרישום הנו על בסיס מקום פנוי  .במידה ולא
תיפתח יותר מקבוצה אחת במגמות תנועה ודרמה תרפיה ,השעה ומיקום קבוצת ההדרכה יקבעו
על פי שיקול דעתה הבלעדי של התכנית.

•

הנוכחות בקורסים ובהדרכה הקבוצתית הינה חובה ומהווה חלק מההכשרה המעשית .היעדרות
מסיבה מצדקת (כגון מחלה) דורשת המצאת אישור מתאים והודעה למדריך/מרצה (להבדיל
מקורסים לתואר המאפשרים אחוז היעדרות).
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עבור מי שכבר מועסק במשרד החינוך בהוראה  ,יש לפנות באופן פרטני למפקחת על ההשתלמויות
במחוז כדי לבדוק אם ניתן להכיר בקורסים הנלמדים בשנה ג לגמול השתלמות.

 .14יודגש ,כי פתיחת הקבוצות ומיקומן מותנה במספר המתקבלים לתכנית ובמספר מינימאלי של
משתתפים בכל קבוצה ,כאשר ברירת המחדל לפתיחת קבוצה היא באזור חיפה .כמו כן ,התכנית שומרת
לעצמה את הזכות לשינויים בהתאם לצורך ולאילוצים.
 .15כל התלמידים ללא יוצא מן הכלל מבוטחים בביטוח צד ג' על ידי האוניברסיטה .הכשרה מעשית מחייבת
גם "ביטוח הכשרה מקצועית" ,המשולם על ידי היחידה ,החל מחודש אוקטובר ,במקרה שבו ההכשרה
המעשית נעשית ללא שכר והתלמידים העושים את ההכשרה אינם עובדים ,או שהם פרילנסרים ואין להם
תלוש שכר .תלמיד העושה הכשרה ומקבל עבורה תלוש שכר ,חובת הביטוח הינה על המעביד .תלמיד
המעוניין להתחיל את ההכשרה לפני תחילת הלימודים וקיבל את אישור רכזת התוכנית לכך ,באחריותו
הבלעדית להעביר למשרדי היחידה תשלום עבור "ביטוח הכשרה מקצועית" בחודשי הקיץ (יולי-אוגוסט-
ספטמבר).
לתשומת לבכם ,התשלום שהאוניברסיטה משלמת לביטוח לאומי עבור הכשרה מקצועית בשנה ג הינו
לעניין פגיעה בהכשרה בלבד ואינו מחליף תשלום ביטוח לאומי שכל אזרח מחויב לו על פי חוק .כלומר,
תלמיד המצוי בהכשרה מעשית חייב לשלם בעצמו את דמי הביטוח הלאומי בעד ענפי הביטוח האחרים וכן
את דמי ביטוח הבריאות לביטוח הלאומי כנדרש .פרטים נוספים באתר בט"ל.
 .16תשומת לבכם ,בהתאם לנוהל האוניברסיטה מס'  ,21-03תקופת ההיעדרות מהכשרה מעשית המותרת
לסטודנטית לאחר לידה תעמוד על שלושה שבועות .בכל מקרה ,יש לתאם עם רכזת התכנית את אופן
השלמת השעות החסרות .לא יינתן אישור על שעות שלא בוצעו בפועל.
 .17תלמיד שהופסקה לו ,או שהפסיק בעצמו את ההכשרה המעשית במהלך שנה ג' ,משמעות הדבר שנכשל
בהכשרה של אותה שנת לימודים .התלמיד יוכל לבקש להירשם לשנה העוקבת.
 .18שירותי הספריה אינם כלולים בשכר הלימוד ,אך תלמיד המעוניין בשירותי ספריה בעלות של  150ש"ח,
מוזמן לפנות למרכזת המנהלית במייל לשם קבלת הטופס המתאים .את הטופס המלא בתוספת התשלום
יש להחזיר למרכזת עד סוף חודש נובמבר.
 .19לאחר השלמת כל הדרישות תונפק תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך על השלמת  960שעות הכשרה
מעשית תחת הדרכה .לא יינתן אישור על חלק מהשעות.
תשלום ליחידה ללימודי המשך:
דמי הרשמה .₪ 300
שכר הלימוד.₪ 7,100 :
ניתן לחלק את שכר הלימוד לעשרה תשלומים החל מאוגוסט  .2017במידה והתשלום הראשון מאוחר יותר,
מס' התשלומים מתקצר בהתאם.
במקרה של פיצול הכשרה לשנתיים ,שכר לימוד לשנה השנייה ₪ 300 :בלבד.

עם פתיחת ההרשמה לשנת תשע"ח ,ניתן יהיה להוריד את ערכת ההרשמה באתר היחידה ללימודי המשך
( )http://hw.haifa.ac.il/index.php/he/main-continuingובאתר ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות.
פקסFax: 972-4-824-9873 :
Fax:

הר הכרמל ,חיפה Mount Carmel, Haifa |3498838
דוא"ל E-mail: draize@univ.haifa.ac.il :
דוא"לE-mail: :

טל' Phone: 972-4-824-0801 :
Phone:

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

الكلية لعلوم الرفاه والصحة
בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות

היחידה ללימודי המשך

العالج عن طريق الفنون

وحدة التعليم االستكمالي

ההרשמה מתבצעת ביחידה ללימודי המשך בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות (חדר  ,710קומה  7בבנין
אשכול).
לשאלות ניתן לפנות במייל למרכזת האקדמית של התוכנית ,גב' מירי פלגmpeleg2@univ.haifa.ac.il ,
או בטלפון .0547851518
בברכה,

ד"ר הוד אורקיבי
יועץ אקדמי

גב' מירי פלג
מרכזת אקדמית

*התוכנית שומרת לעצמה את הזכות לשינויים.
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