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 71מרץ4173 ,

ט"ו אדר ב ,תשע"ד

שלום,
אנו מודים לך על בקשתך להירשם לתוכנית הכשרה מעשית מתקדמת בטיפול באמנויות – שנה ג'.
מצורפת בזאת ערכת הרשמה הכוללת:


מכתב הסבר על התוכנית לשנה"ל תשע"ה.



תקנון.



הצהרת הסטודנט.



טופס הצעת מקום להכשרה מעשית.



טופס פרטים אישיים.

את טופס ההרשמה ניתן לשלוח לא יאוחר מתאריך 106.6.514
יש לצרף לטופס ההרשמה את תקנון שנה ג' חתום .לא תתקבל הרשמה ללא תקנון חתום.
ראיונות קבלה יתקיימו בחודשים יוני – אוגוסט
יש למלא את טופס הפרטים האישיים ואליו לצרף תקנון והצהרת סטודנט חתומים (במידה
וההכש רה תתבצע בשכר ,לא תהיה משמעות להצהרה) .אם ידוע מקום ההכשרה ,יש למלא את
טופס הצעת מקום ולצרפו .אם טרם ידוע המקום ,ניתן לשלוח אותו ישירות לרכזת התוכנית
בהמשך תהליך הקבלה.
ההרשמה מתבצעת ביחידה ללימודי המשך בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ,חדר  118קומה ,1
בנין אשכול.
לתשומת לבכם ,לאור מועד א' של מבחן גמר התואר ,שונה מועד היום הראשון של הסדנא
הראשונה .לפיכך ,הסדנה תתקיים ביום ראשון  78.71.73בין השעות  ,18:11-70:11ובשני ימי
שישי  47.71.73 ,43.71.73בין השעות .13:41-74:11
בהצלחה,
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תכנית הכשרה מעשית מתקדמת בטיפול באמנויות ("שנה ג") -תשע"ה
לסטודנטים שנה ב' שלום רב,
לפי הוראות משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה ,יש לסיים את שתי שנות הלימוד לתואר שני עם
 .55שעות הכשרה מעשית ,ולאחר מכן להשלים  0.5שעות נוספות תחת פיקוחו של מוסד הכשרה מוכר
על ידי המל"ג להכשרת מטפלים באמנויות .כלומר ,סה"כ  1,0.5שעות במשך שלוש שנים.
נבהיר כי נכון להיום ,עדיין אין חוק שמסדיר את מקצוע הטיפול באמנויות בארץ .ואולם ,לפי הצעת
החוק והמלצות הועדות בנושא ,השלמת  7,501שעות כאמור לעיל צפויה בעתיד להיות תנאי מקדים
בטרם ניתן יהיה לגשת לבחינת רישוי ממשלתית ולקבל תעודה מקצועית ("רישיון") ממשרד הבריאות.
זאת ועוד ,תנאי לחברות באיגוד המקצועי י.ה.ת הינו ביצוע הכשרה מעשית לאחר התואר השני.
תכנית שנה ג'
.7

תוכנית הכשרה מעשית מתקדמת בטיפול באמנויות (להלן" :התוכנית'") כוללת :מפגשים קבוצתיים
באוניברסיטה ,הדרכה פרטנית ,סדנאות קליניות מתקדמות והשלמת שעות הכשרה מעשית בשדה.
התוכנית מנוהלת על ידי היחידה ללימודי המשך של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ,כאשר
הייעוץ האקדמי והפיקוח המקצועי מתבצע על ידי ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות .הקבלה
לתוכנית אינה אוטומטית והיא מותנית במשוב חיובי ובציון "עבר" בהכשרה המעשית שבמהלך
לימודי התואר ,ובראיון לפי שיקול דעתה של ועדת הקבלה.1

.4

.4

שנה ג' תשע"ה תפתח ביום ראשון ,10615614 ,כ"ה בתשרי תשע"ה (אין חופשות סמסטר) .במהלך
שנת ההכשרה על הסטודנט להשלים  4ימים בשדה (=  .1שעות ,על פני  45שבועות) ,מתוכן לפחות 8
שעות טיפול שבועיות בפועל (לפחות קבוצה אחת) .שאר השעות מיועדות לישיבות צוות ,השתלמויות,
פגישות מקצועיות וכו' .יודגש כי באחריות הסטודנט לפרוס את שעות ההכשרה המעשית בהתאם
לשנת הפעילות במקום ההכשרה.
2

המפגשים הקבוצתיים באוניברסיטה יתקיימו בימי שלישי ,רביעי או חמישי ,למשך ארבע שעות
אקדמיות בין השעות  ,41:11-70:11על פני סה"כ  41מפגשים .הקבוצות מתקיימות בקמפוס הנמל
ובקליניקות פרטיות בצפון ובמרכז הארץ .יודגש ,כי פתיחת הקבוצות ומיקומן מותנה במספר
המתקבלים לתוכנית ובמספר מינימאלי של משתתפים בכל קבוצה.

.3

כל סטודנט מחויב למינימום  05שעות הדרכה פרטנית במהלך שנה ג (אחת לשבוע בהתאם לפעילות
הטיפולית) 6שיבוץ סטודנט למדריכה פרטנית מתבצע רק באמצעות רכזת התוכנית ,ורק למדריכות
שנבדקו ואושרו על ידי התוכנית 6הסטודנט ישלם ישירות למדריכה עבור הדרכות בתעריף מיוחד
שהוסכם עם האוניברסיטה ₪ 114 :פלוס מע"מ למפגש הדרכה6
1

הקבלה לתוכנית לבוגרי תוכניות הכשרה במוסדות אחרים הינה על בסיס מקום פנוי בלבד.
2
במגמת פסיכודרמה ודרמה תרפיה ,המפגשים כוללים שכלול מיומנויות הנחייה .תיתכן קבוצה משולבת עם
סטודנטים משתי המגמות כדי לאפשר פתיחת קבוצות.
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 .5חובה להשתתף בשתי סדנאות קליניות מתקדמות המהוות חלק מהשעות לצבירה 6סדנה ראשונה
תתקיים ביום ראשון  78.71.73בין השעות  ,18:11-70:11ובשני ימי שישי  47.71.73 ,43.71.73בין
השעות  .13:41-74:11סדנה שנייה תתקיים במשך שלושה ימים רצופים במהלך חופשת סמסטר
(הודעה עם תאריכים תישלח בתחילת השנה).
 .0כל מקומות ההכשרה נתונים לאישור התוכנית 6יאושר מקום ציבורי או מקום המפוקח על ידי משרד
העבודה והרווחה/משרד החינוך/משרד הבריאות/רשות מקומית.
 .1הכשרה מעשית בשכר :אין מניעה שסטודנט ישלים שעות הכשרה מעשית תמורת שכר .האחריות
למציאת מקום העומד בקריטריונים הנ"ל ,הנה של הסטודנט בלבד .בכל מקרה ,האוניברסיטה אינה
צד בחוזה ההעסקה.
 .3על פי הנחיות משרד החינוך ,סטודנט המעוניין בהכשרה מעשית (ללא שכר) במשרד החינוך ,צריך
לפנות למרכזת תוכנית שנה ג' ,ולא ישירות למוסדות החינוך.
 .8במגמת פסיכודרמה ,הכשרה מעשית בשנה ג' תתקיים עם אוכלוסייה מגיל חטיבת ביניים ומעלה
בעלת כישורים קוגניטיביים תקינים ושאינה סובלת ממוגבלות שכלית התפתחותית ("פיגור שכלי").
 .71ככלל ,ההכשרה המעשית תתבצע במקום אחד .כאשר הדבר אינו מתאפשר ,יפוצלו השעות לשני
מקומות עם אוכלוסייה דומה.
 .77סטודנט שהופסקה לו או שהפסיק בעצמו את ההכשרה המעשית במהלך שנה ג' ,משמעות הדבר
שנכשל בהכשרה של אותה שנת לימודים.
 .74לאחר השלמת כל הדרישות יונפק אישור על השלמת  801שעות הכשרה מעשית תחת הדרכה.
לא יינתן אישור על חלק מהשעות.
דמי הרשמה .₪ 451
שכר הלימוד .₪ 1,111
עם פתיחת ההרשמה לשנת תשע"ה ,ניתן יהיה להוריד את ערכת ההרשמה באתר היחידה ללימודי
המשך ( )http://hw.haifa.ac.il/index.php/he/main-continuingובאתר ביה"ס לטיפול באמצעות
אמנויות6
ההרשמה מתבצעת ביחידה ללימודי המשך בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות (חדר  ,950קומה 9
בבנין אשכול)6
לשאלות ניתן לפנות במייל למרכזת האקדמית של התוכנית ,גב' מירי פלגmpeleg2@univ.haifa.ac.il ,
בברכה,
גב' מירי פלג
מרכזת אקדמית
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תקנון תכנית הכשרה מעשית מתקדמת בטיפול באמנויות שנה ג' -תשע"ה
הגדרות תפקידים – תכנית הכשרה מעשית מתקדמת בטיפול באמנויות (להלן" :התוכנית") מנוהלת על ידי היחידה
ללימודי המשך של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.
בנושאים מנהליים יש לפנות למרכזת המנהלית של התוכנית גב' שרון ליאור slior@univ.haifa.ac.il 13-3431713
הייעוץ האקדמי והפיקוח המקצועי מתבצע על ידי ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות .בנושא זה יש לפנות לרכזת
התוכנית ,גב' מירי פלגmpeleg2@univ.haifa.ac.il 153-1357573 ,
ועדות מקצועיות  -ועדת קבלה כוללת את רכזת התוכנית ונציג היחידה ללימודי המשך .ועדת החלטה לעניין
הפסקת הכשרה מעשית של סטודנט כוללת את הרכב ועדת הקבלה ,המדריך הקבוצתי ו/או הפרטני והיועץ
האקדמי של התוכנית ,ד"ר הוד אורקיבי.
קבלה לתוכנית  -הקבלה לתוכנית אינה אוטומטית והיא מותנית בציון "עבר" בהכשרה המעשית שבמהלך לימודי
התואר ובראיון לפי שיקול דעתה של ועדת הקבלה.
שנה ג' תשע"ה תפתח ביום ראשון ,10615614 ,כ"ה בתשרי תשע"ה (אין חופשות סמסטר) .המפגשים הקבוצתיים
3
יתקיימו בימים שלישי ,רביעי או חמישי בשעות ( 41:11-70:11ארבע שעות אקדמיות)  .הקבוצות מתקיימות
בקמפוס הנמל ובקליניקות פרטיות בצפון ובמרכז הארץ .יודגש ,כי פתיחת הקבוצות ומיקומן מותנה במספר
המתקבלים לתוכנית ובמספר מינימאלי של משתתפים בכל קבוצה.
חובה להשתתף בשתי סדנאות קליניות מתקדמות המהוות חלק מהשעות לצבירה6
 סדנה ראשונה תתקיים ביום ראשון  78.71.73בין השעות  ,18:11-70:11ובשני ימי שישי  47.71.73 ,43.71.73בין
השעות .13:41-74:11
 סדנה שנייה תתקיים במשך שלושה ימים רצופים במהלך חופשת סמסטר (הודעה עם תאריכים תישלח
בתחילת השנה).
כל סטודנט מחויב למינימום  05שעות הדרכה פרטנית במהלך שנה ג (אחת לשבוע בהתאם לפעילות הטיפולית)6
שיבוץ סטודנט למדריכה פרטנית מתבצע רק באמצעות רכזת התוכנית ,ורק למדריכות שנבדקו ואושרו על ידי
התוכנית 6הסטודנט ישלם ישירות למדריכה עבור הדרכות בתעריף מיוחד שהוסכם עם האוניברסיטה₪ 114 :
פלוס מע"מ למפגש הדרכה6
היקף התמחות  -במהלך שנת ההכשרה על הסטודנט להשלים  4ימים בשבוע בשדה (= 47שעות על פני  31שבועות),
מתוכן לפחות  3שעות טיפול שבועיות בפועל (לפחות קבוצה אחת) .שאר השעות מיועדות לישיבות צוות,
השתלמויות ,פגישות מקצועיות וכו' .יודגש כי באחריות הסטודנט לפרוס את שעות ההכשרה המעשית בהתאם
לשנת הפעילות במקום ההכשרה6
כל מקומות ההכשרה נתונים לאישור התוכנית 6על פי הנחיות משרד החינוך ,סטודנט המעוניין בהכשרה מעשית
(ללא שכר) במשרד החינוך ,צריך לפנות לרכזת תכנית שנה ג' ,ולא ישירות למוסדות החינוך.
במגמת פסיכודרמה ,הכשרה מעשית בשנה ג תתקיים עם אוכלוסייה מגיל חטיבת ביניים ומעלה בעלת כישורים
קוגניטיביים תקינים ושאינה סובלת ממוגבלות שכלית התפתחותית ("פיגור שכלי").
אין מניעה להתחיל את ההכשרה ,לאחר אישור המקום על ידי רכזת התוכנית ,לפני פתיחת הלימודים .במצב
כאמור ,על הסטודנט להודיע בכתב על מועד תחילת ההכשרה על מנת להסדיר עבורו את הביטוח הלאומי.
הסכם הכשרה מעשית – הסטודנט ,מנהל מקום ההכשרה והמדריך הפרטני יחתמו על 'הסכם הכשרה מעשית' .את
ההסכם על הסטודנט לשלוח בדואר או ישירות (לא סרוק) למרכזת המנהלית לא יאוחר מתאריך 61611614
3

במגמת פסיכ ודרמה ודרמה תרפיה ,המפגשים כוללים שכלול מיומנויות הנחייה .תיתכן קבוצה משולבת עם
סטודנטים משתי המגמות כדי לאפשר פתיחת קבוצות.
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תיעוד ודווח שעות  -הסטודנט אחראי לתעד את שעות ההכשרה המעשית בשדה באמצעות דו"ח שעות הכשרה
מעשית  .יש למסור את הדו"ח חתום במקור למזכירות התוכנית בתום שנה"ל.
חובת נוכחות 6נוכחות סדירה בכל המפגשים באוניברסיטה ,בהכשרה בשדה ובסדנאות הינה חובה .ניתן להעדר
פעמיים במהלך השנה מהמפגשים הקבוצתיים .היעדרות מסדנא מחייבת השלמת סדנא .על פי תקנון הלימודים
המפורסם בשנתון האוניברסיטה ,סטודנט הנעדר בגין מחלה או מילואים נדרש להמציא אישור מתאים .סטודנטית
יולדת זכאית להעדר משיעורים שיש בהם נוכחות חובה במהלך שלושה שבועות אחרי לידה .סטודנטית הנמצאת
בשמירת הריון רשאית להעדר בכל התקופה לגביה יש אישור על שמירת הריון .היעדרות מחייבת השלמת השעות
החסרות (יתכן כי ההשלמה תתבצע בשנה עוקבת).
ביטוח – סטודנט מבוטח בביטוח צד ג' ובביטוח לאומי מטעם האוניברסיטה מספטמבר  4173עד אוגוסט .4175
במקרה של הכשרה מעשית בשכר ,הסטודנט יבוטח רק ביטוח צד ג' מטעם האוניברסיטה .האוניברסיטה אינה צד
לחוזה ההעסקה ,ועל המעסיק חלה חובת הביטוח הלאומי.
הערכה  -הערכת התקדמות הסטודנט נעשית במשותף על ידי המדריך בשדה ,המדריך באוניברסיטה והסטודנט
בסיום כל סמסטר.
הפסקת הכשרה – במקרה של הפסקת ההכשרה המעשית על ידי הסטודנט ,הסטודנט יודיע על כך בכתב לרכזת
התוכנית .במקרה של הפסקת הכשרה על ידי מקום ההכשרה ו/או האוניברסיטה יוזמן הסטודנט לוועדת החלטה
שתפסוק לגבי המשך הכשרתו המעשית של הסטודנט .סטודנט שהופסקה לו או שהפסיק בעצמו את ההכשרה
המעשית במהלך התוכנית ,משמעות הדבר שנכשל בהכשרה המעשית של אותה שנת לימודים .הפסקת הכשרה אינה
מקנה קבלה אוטומטית לשנת לימודים עתידית ,אלא הדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת הקבלה.
החזר כספי במקרה של הפסקת התוכנית – בקשה להחזר כספי תעשה על ידי פניה בכתב ל "וועדה למתן הנחות
בשכר לימוד" של האוניברסיטה ,שלה שיקול דעת בלעדי.
אישור על השלמת שעות הכשרה מעשית קלינית  -לאחר השלמת כל הדרישות (לרבות סדנאות ,הדרכות והכשרה
מעשית) יונפק אישור על השלמת  801שעות הכשרה מעשית תחת הדרכה .לא יינתן אישור על חלק מהשעות.
שירותים נוספים – שכה"ל אינו כולל שירותי ספריה .כמו כן ,לימודים במסגרת היחידה ללימודי המשך אינה
מקנה זכאות לתעודת סטודנט ,אך ניתן להנפיק תעודת סטודנט באופן עצמאי דרך אגודת הסטודנטים בעלות של
 711ש"ח.
חניה -החניה באוניברסיטה הינה חופשית בימים א-ה משעה  75:35דרך שער דניה.
הנני מצהיר/ה כי קראתי התקנון ואני מסכים/מה לתנאיו:
שם הסטודנט/ית ____________ :ת.ז______________ .
חתימה ___________________ :תאריך_____________:
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לכבוד
אוניברסיטה חיפה
שלום רב,
הנדון :לימודים בתוכנית הכשרה מעשית מתקדמת בטיפול באמנויות -שנה ג'
אני הח"מ ____________________ ת.ז _________________ .מאשר ,מצהיר ומתחייב כדלקמן:
.1

אני לומד באוניברסיטת חיפה בתוכנית הכשרה מעשית מתקדמת בטיפול באמנויות -שנה ג',
ביחידה ללימודי המשך בפקולטה לרווחה ובריאות (להלן" :התוכנית").

.2

במסגרת לימודי בתוכנית הנני נדרש לבצע שעות הכשרה מעשית ,וידוע לי כי אלה יבוצעו במקום
הכשרה אחד או שניים (להלן" :מקום ההכשרה").

.3

אני מתחייב לבצע את שעות ההכשרה המעשית במקום ההכשרה ברצינות ושקידה תוך שמירה על
חוקי ונהלי המקום ,ולהישמע להוראות הממונים והמדריכים.

.4

ידוע לי ,והנני מסכים לכך ,כי האוניברסיטה לא תהיה אחראית לכל נזק שאגרום בזדון או בכוונה
תחילה או ברשלנות קיצונית או בשל התנהגות בלתי סבירה או בלתי שגרתית לכל צד שלישי
במהלך ביצוע שעות ההכשרה במקום ההכשרה.

.5

לאור האמור בסעיף  3לעיל ,הנני מתחייב בזאת לשפות את האוניברסיטה ,בכל סכום אשר תאלץ
לשלם בגין כל נזק שאגרום בזדון או בכוונה תחילה או ברשלנות קיצונית או בשל התנהגות בלתי
סבירה או בלתי שגרתית לכל צד שלישי במהלך ביצוע שעות ההכשרה במקום ההכשרה.

.6

ידוע לי ,והנני מסכים לכך ,כי שעות ההכשרה במקום ההכשרה ,אינן בבחינת שעות עבודה ,אלא
בהתנדבות ,ועל כן אין ולא יהיו ביני לבין מקום ההכשרה ו/או אוניברסיטת חיפה ,כל יחסי עובד
ומעביד ולא אהיה זכאי לשכר עבודה כלשהו ו/או תחליף שכר עבודה או כל תשלום אחר הנובע
מקיום יחסי עובד/מעביד בגין ביצוע ההכשרה .ידוע לי כי הסכמתי זו מהווה תנאי יסודי
להסכמת מקום ההכשרה לקבל אותי להכשרה.

.7

לאור האמור לעיל בסעיף  0לעיל ,הנני מתחייב בזאת שלא לתבוע ו/או לדרוש ו/או לטעון כנגד
מקום ההכשרה ו/או אוניברסיטת חיפה בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה המנוגדת להתחייבותי
במסמך זה ,ואני מתחייב שלא לתבוע את מקום ההכשרה ו/או מי מהם לקבלת זכויות מכל מין
וסוג שהוא ,המוענקים ל"עובד" במסגרת חוקי העבודה ו/או במסגרת תנאי העבודה של עובדי מי
ממוסדות אלה.

.8

בלי לגרוע מן האמור לעיל ,הנני מתחייב בזאת לשפות את מקום ההכשרה ו/או את
האוניברסיטה ,בכל סכום אשר יאלצו לשלם לי או לגורם אחר כלשהו בגין הכרה ביחסי עובד –
מעביד בתקופת הכשרה.

.9

ידוע לי ,כי חתימתי על מסמך זה מהווה תנאי לתחילת ההכשרה.

.11

למען הסר ספק ,ידוע לי כי הצהרתי זאת והתחייבותי יעמדו בתוקפן במשך כל תקופת הכשרתי
במסגרת התוכנית.

.11

הנני מצהיר/ה בזאת כי אני מבין/ה את מלוא משמעויותיהן של ההצהרות וההתחייבות שבמסמך
זה.
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טופס הצעת מסגרת להכשרה מעשית– שנה ג'
יש לשלוח את הטופס עד לתאריך  4..2.8.41לגב' מירי פלגmpeleg2@univ.haifa.ac.il :

קריטריונים למקום ההכשרה:
 .1המקום חייב להיות מקום ציבורי או מקום שמאושר ומפוקח ע"י משרד הבריאות ,רווחה ,חינוך,
רשויות מקומיות וכדומה.
 .2האם המקום מתחייב להתמחות בהיקף של  21שעות שעון שבועיות ,על פני  3ימים בשבוע,
במשך  04שבועות?
 .3האם המקום מתחייב לפחות ל  8שעות טיפול בפועל?
 .0האם יש תנאים פיזיים נאותים? חלל מוגדר וקבוע לעבודה קבוצתית ופרטנית ,ריהוט ,אספקת חומרי
אמנות  -ראה רשימת חומרים באתר.

 .5האם המקום מציע ,על חשבונו ,איש קשר מקצועי קבוע למסגרת תמיכה ו/או הדרכה,
למתמחים? (בנוסף להדרכה מטעם התוכנית)
 .6איזו פעילות מקצועית נוספת קיימת במקום? למשל :הדרכות לצוות מטעם המקום ,סדנאות ,השתלמויות,
העשרות ,ישיבות צוות וכדומה.

פרטי הסטודנט
מסלול התמחות טיפול באמצעות :אמנות /דרמה תרפיה/פסיכודרמה/מוסיקה/תנועה ומחול [סמן]
ת.ז.
שם הסטודנט:
דוא"ל:
מספר טלפון:

מספר טלפון נייד:

פרטי המקום -אם הבחירה היא להמשיך באותו מקום משנה ב' נא לציין זאת!
שם המקום המוצע:
כתובת:
שם המנהל במקום:

טלפון במקום:

טלפון נייד:

דוא"ל:

האם יש במקום מדריך בתחום ההתמחות שלך (עם וותק של מעל  5שנים) ?

כן  /לא

שם המדריך במקום המוצע :
תחום ההתמחות של המדריך:
דוא"ל:
טלפון נייד:
במידה ויש מדריך/ה במקום המבוקש ,חובה לצרף את קו"ח שלו/ה אחרת הבקשה לא תטופל.
נא לציין האם בשכר :כן /לא
הערות:
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לכבוד
היחידה ללימודי המשך
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
אוניברסיטת חיפה ,חיפה 4383343
טל' ;43-3034328 ;43-3034348 :פקס43-3038384 :

טופס הרשמה
התכנית להכשרה מעשית מתקדמת בטיפול
באמצעות אמנויות
מוסד ההכשרה ללימודי התואר השני ________________ שנת סיום ____
שם משפחה __________________

שם פרטי __________________

תאריך לידה ___ ___/___/מין ז  /נ

עיר מגורים _________________

מס' ת.ז( .כולל ספרת ביקורת)
כתובת למשלוח דואר ______________________________________
______________________________________________________
מיקוד __________

טלפון נייד __________________________

דואר אלקטרוני __________________________________________

במסלול אמנות פלסטית  /דרמה תרפיה  /תנועה ומחול
 /פסיכודרמה  /טיפול במוסיקה
אזור לימודים מועדף[ :סמן]

חיפה  /צפון /

מרכז

מצ"ב דמי הרשמה בסך ₪ 024
בהמחאה לפקודת אוניברסיטת חיפה
בכרטיס אשראי  :סוג _________________ תוקף _______/
מספר:

* הובא לידיעתי כי ההרשמה אינה מבטיחה קבלה לתוכנית.
* הקבלה לשנה ג' אינה אוטומטית והיא מותנית במשוב חיובי ובציון "עבר"
בהכשרה המעשית שבמהלך לימודי התואר ,ובראיון לפי שיקול דעתה של
ועדת הקבלה.
* פתיחת התוכנית מותנית במספר המתקבלים.
* דמי ההרשמה אינם מוחזרים למועמדים שלא נתקבלו או שביטלו את
הרשמתם
תאריך____ ____/____ /חתימה________________________



לא תתאפשר הרשמה ללא צירוף תקנון חתום
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