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 אמנויותאמצעות ה"ס לטיפול ב
 

  haifa.ac.il/index.php/departments/artschool2http://hw.כתובת אתר אינטרנט:
  
 

 לימודים לתואר שני )מ"א(
 

 ד"ר כוכבית אלפנט – הוועדה לתואר שנייו"ר ראש ביה"ס ו

 
 רת הלימודיםטמ
 

ת, חזותימגמות: אמנות  חמשלל וכ פקולטה למדעי הרווחה והבריאותבאמנויות אמצעות ביה"ס לטיפול ב
 ת הלימודים הן: ומטר. מוסיקה ,ומחול , תנועהפסיכודרמה, *תרפיה דרמה*

 , יקוםבתחום הבריאות, החינוך, הרווחה והשבטיפול באמצעות אמנויות להכשיר אנשי מקצוע מומחים בעבודה 
 .פול באמצעות האמנויותיהטמקצועות לפתח גוף ידע מחקרי לקידום ו

 
תיוחד להתמקצעות השנייה שנה הויילמדו תכנים משני התחומים. *השנה הראשונה משותפת לשתי המגמות 

 בדרמה תרפיה או בפסיכודרמה.
 

מהווה טיפול. מומלץ  מובהר, כי תכנית הלימודים אומנם מאפשרת התפתחות וצמיחה אישית, אך היא אינה
כדי  לתת מענה לסוגיות אישיות שעשויות לסטודנטים לעבור במהלך הלימודים טיפול על ידי מטפל מוסמך 

  . לעלות במהלך הלימודים
 

 :תנאי קבלה
 

 הלימודים הרגילה בכל המגמותתנאי קבלה לתכנית 
 

להשכלה גבוהה, בציון ע"י המועצה להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל המוכר  מוכר זכאות לתואר ראשון ממוסד .1

שיסיים את לימודיו בשנה"ל  מועמד) .מקוריים לפחות. יש להגיש תעודה וגיליון ציונים 85סופי משוקלל של 

אין אפשרות להתחיל את לימודי ת יצרף גיליון ציונים מקורי וכן אישור לגבי יתרת חובותיו לתואר ראשון. הנוכחי

 (;מיעה בתואר הראשוןהתואר השני ללא סיום חובות ש

 ראה  פירוט בהמשך; –עמידה בדרישות לימודי הקדם  .2

 ;לפחות )ניתן לגשת לשני מועדים( 80עמידה במבחן קבלה באנגלית בציון  .3

 קורות חיים + תמונת פספורט; .4

 הצהרת כוונות אישית; .5

 הצהרת סטודנט חתומה; .6

בר ע"י המועמד עצמו. מפאת החיסיון )תישלח ע"י הממליץ. לא תתקבל המלצה שתוע מגורם אקדמי; המלצה  .7

 ;המלצות לא תועברנה לידי המועמד(

 טבלת שעות מתחום האמנות הרלבנטי; .8

על פי שיקול דעתה של ועדת  –לתכניות יוזמנו לראיון רק חלק מהמועמדים המוגבל בשל מספר המקומות  .9

 ;הקבלה

 

ת בעלות שלוחות בישראל, אשר מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאו

או בלימודי השלמה  GREפועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן 

 במסגרת התואר הראשון.
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 מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייבים לעמוד בבחינת
 סיטה כתנאי לזכאותו לתואר;ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניבר

 

 )השלמת קורסים אלה אינה מבטיחה קבלה אוטומטית  לימודי קדם בתחום הפסיכולוגיה והמחקר

 לתכנית(

 מועמד בעל תואר ראשון  שלא למד את הקורסים הבאים במסגרת התואר, יחויב בהשלמות הנלמדות   

ות אלה אינן נכללות בתוכנית . השלמלפחות בכל אחד מהם 80, בציון של התואר הראשוןברמת 

 4נקודות( פסיכולוגיה התפתחותית ) 2פסיכופיזיולוגיה ) נקודות(,  2המ"א: מבוא לפסיכולוגיה )

נקודות(, שיטות  2נקודות(, תיאוריות אישיות ) 4נקודות(, פסיכופתולוגיה או פסיכולוגיה אבנורמלית )

 נקודות(.  2נקודות(, סטטיסטיקה ) 2מחקר )

 

 השלמת קורסים אלה אינה מבטיחה ) שעות 500סה"כ  – דם  ושעות בתחום האמנות הרלוונטילימודי ק

 (קבלה אוטומטית לתכנית

 .שעות לימוד מתחום האמנות הרלבנטי 500על תואר ראשון שאינו מתחום האמנויות צריך לצבור ב 
   צועי או אמנותי או ממוסד מק מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוההשעות לימוד ממוסד אקדמי  300   
 בהתאם למגמה. יש לא פורמליותשעות  200  -ו  (ע"י משרד החינוך ו/או התרבות והספורט נתמך/המוכר   
  השעות. 500  להגיש אישורים על כל   

 שעות פורמליות. 200 -יחידות לימוד מזכה ב  5בגרות בהיקף  

 ל ביה"ס.יש לפרט בטופס טבלת שעות מעשיות המופיע באתר האינטרנט ש

 מגמת אמנות 
  שעות מעשיות בציור, פיסול, רישום. –שעות  300

 שעות של קורס תיאורטי באמנות )לדוגמא תולדות   56. 1 – אחת או יותר מהאפשרויות הבאות  - שעות 200   
 של . לימוד 3יש להגיש אישור מהמורה המלמד;  –. לימוד של שעות אמנות במוסדות לא מוכרים 2; האמנות(   
 שעות באמנות מעבר לציור, פיסול, רישום )לדוגמא צורפות, קדרות, צילום, הדפס, מגזרות ניר, רקמה     
 . לימוד אמנות   במסגרת סדנאות לימודיות  4בהתאם להחלטת ראש המגמה(;  –אמנותית, ציור על עץ, ויטראז    
  56עד  –ם נעשה מגע עם   חומרי יצירה )לדוגמא קורסים התנסותיים במסגרת לימודי התואר הראשון בה   
 שעות(.    

    )ניתן לצלם מספר יצירות על  A4יצירות מודפסות בצבע על נייר  5צילום של לשלוח עם כל המסמכים  בנוסף יש    
 ות את היצירות יש להביא גם לראיון הקבלה. היצירות יכולות להיות מתקופועד בו נעשו היצירות. ין  מעמוד אחד( ולצי

  יצירות מהשנתיים האחרונות.  2שונות אולם לפחות 
 

 מגמת תנועה    
  5בגרות בהיקף של  .וכו' מחול מודרני, ג'אז, אימפרוביזציה, תיאטרון תנועהניתן לצבור בלימודי  –שעות  300   
 שעות לימוד. 200 –יחידות במחול מזכה ב    
 . סטודיו פרטי למחול )באישור המורה יש לציין את סוג 1 –ות ניתן לצבור באחת האפשרויות הבא - שעות  200   
 כגון יוגה, מעבר למחול )ימודי תנועה . ל3; השתתפות בלהקת מחול, הוראת מחולאישור על .  2המחול(;    
 .(שעות 100ניתן לקבל פטור עד  –פנדלקרייז, ריו אביארטו    
 
 פסיכודרמה/תרפיה מגמת דרמה   
 56עד  קורס תיאורטי בהיקף של אפשרות לשרה פורמלית מעשית בדרמה/תיאטרון מתוכן הכ – שעות 300   

 .בנושאים רלוונטיים כגון גישות משחק ובימוי, תיאטרון חברה קהילה, תולדות התיאטרוןו שעות בלבד
כגון: אימפרוביזציה, משחק )לא מול מצלמה(, בימוי בנושאים  התנסותיותיתר השעות הפורמליות יהיו 

יאטרון, תיאטרון מחול, פלייבק וכדומה. תיאטרון מסכות או בובות יכול להיחשב כחלק מהשעות בלבד. ניתן ת
   לפנות ולברר לגבי הכרה בקורסים ספציפיים.

 
 עדיפות לאישור על השתתפות בקבוצת פסיכודרמה/דרמה תרפיה. או אישור על השתתפות בחוג   – שעות 200   
 לא רשמית( או בקבוצת/הפקת תיאטרון.   ו )במסגרת רשמית א דרמה   
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 מגמת מוסיקה   
  כלי נגינה, פיתוח קול, הרמוניה, תולדות המוסיקה וכו'. –מעשיות ותיאורטיות  – שעות 300   

תידרש כמו כן,  ., הוצאת דיסק וכו'אישור על השתתפות במקהלה, אנסמבל, הוראת מוסיקה – שעות 200
. בנוסף לראיון הקבלה יידרש כל מועמד לעבור הקבלה בפני ועדתבראיון האישי הצגת היכולת והידע בנגינה 

בחינה בתיאוריה של המוסיקה. בחינה זו תכלול ידע בסיסי הכולל: תיווי, מקצב ומשקל, מרווחים, סולמות, 
ן מועמד שיוזמן לראיון יישלח חומר הלימוד וכלמודוסים, אקורדים, היפוכי אקורדים ודרגות הרמוניות. 

 הדרישות המפורטות עבור בחינה זו

 חלקיוכל לאשר כי  ראש המגמהללימודים לתואר שני בטיפול באמנויות )שעות השלמה אלה יהוו תנאי קדם            
 לא יוכל  תלמיד. בכל מקרה (, על פי שיקול דעתוהשעות יושלמו במהלך השנה הראשונה ללימודיםמ             
  נה ב' ללא אישורים על השלמת כל השעות הנדרשות.לעלות לש             

 .בו נלמדו מוסדהפטור מלימודי השלמה יינתן אך ורק על בסיס הצגת מסמכים רשמיים רלוונטיים מ
 

מועמדים מתאימים עם צרכים מיוחדים הזקוקים להקלה בתנאי הקבלה הפורמליים של ביה"ס מתבקשים 
ה תסייע למועמדים ומועמדות עם צרכים מיוחדים כדי לממש לפנות לוועדת הקבלה הבית ספרית. הפקולט

   את יכולתם המלאה.
 

 מבנה הלימודים

 הלימודים בביה"ס מתקיימים בשני מסלולים:

 ניתנריוסמיה של עבודה הגש תחוב, כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית )תזה(שש"ס,  32בהיקף של : מסלול א'

  . וחובת השלמת קורס תזה  תאח

ה של שתי עבודות גשה תוחובלפחות(  76)ציון עובר כולל מבחן גמר שש"ס,  36בהיקף של  :מסלול ב'

  .ותסמינריוני

לכתיבת התזה(, יום אחד בשבוע  שנה נוספתמסלול עם תזה קיימת אפשרות לבשנתיים ) על יתפרסו םהלימודי

 הכשרה מעשית.  –ד בשבוע . בנוסף יום אח(ימים אינטנסיביים)בסמסטר א וסמסטר ב ובמהלך כל חודש יולי 

 
 בשני המסלולים תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

 לפחות 75פסיכודרמה/תנועה/מוסיקה בציון /תרפיה השלמת קורס מושגי יסוד באמנות חזותית/דרמה .1

 הכשרה מעשית הדרכה קבוצתית וציון עובר ב .2

 

 מסלול א' –מעבר לשנה ב' 
 קורסי כל אחד מלפחות ב 90 : ציון שלמסלול א'לה ב' בשנ לעבורהבאים כדי על התלמיד לעמוד בתנאים 

 לפחות בעבודות סמינריוניות,  85י החובה של ביה"ס, ציון של קורסלפחות ב 85, ציון יםמתודולוגיחובה הה
 המורשה( , באישור וועדת מאהאחרות באוניברסיטה )או הפקולטותעם מנחה מתוך מרצי ביה"ס  התקשרות

 מאושרתתזה -גמר מחקרית והגשת הצעה לעבודת לך סמסטר א של השנה השנייהבמה עבודות גמרלהנחות  
 . והשתתפות בקורס סמינר תזה בסמסטר א וסמסטר ב ללימודים שלישי הסמסטר הבתום ע"י המנחה  

 
 עבור חרדיות ותמנוס ותאמנות חזותית ומטפל/תכנית לימודים לתואר שני בפסיכודרמה –תכנית מבח"ר               

 בביה"ס  ותת הלימודים הרגילולתכני ותת לצרכי הקהילה החרדית אך מקבילות המותאמותכני              
 לה בדרישות האקדמיות. הלימודים יתקיימו בבניין המכללה ותת באוניברסיטת חיפה וזהוהמתקיימ              
 החרדית מבח"ר בבני ברק לנשים בלבד.               
 של אוניברסיטת חיפה לכל דבר ותתלמיד ןחלק בלתי נפרד מתלמידי ביה"ס והינ ןת הינולמידות התכנית              
אמנות  /פסיכודרמה –ת היא תעודת מ"א בטיפול באמנויות וועניין. תעודת המ"א שתוענק למוסמכי התכני 

 וניברסיטת חיפה.א של חזותית
 

 הכשרה מעשית
הלימוד באוניברסיטה, נדרש  ליום בנוסף .מעשית תחת הדרכה לצד הלימודים האקדמיים מתקיימת הכשרה

 והדרכה.  הכשרה מעשית לצורך בשבוענוסף  יוםלשריין 
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משובצים בקבוצות קטנות  כאשר התלמידים במתכונת של סמינר קליני תמתקיימההכשרה המעשית בשנה א' 
 היחידהבו מתקיים הסמינר הקליני. המדריכים מלווים את הסטודנטים ביום . נבחרות היחידה במסגרות על ידי

אינה מתחייבת או יכולה להיענות משתדלת לשבץ את הסטודנט במקומות הכשרה קרוב למקום המגורים אך 
 בקשה או העדפה.  לכל

לחינוך,  התנסות עצמאית במוסדות הקשורים במתכונת של תמתקיימ)פרקטיקום( ההכשרה המעשית בשנה ב' 
 רווחה ובריאות. 

במספר  הלי המקום והוראות משרד הבריאות.ודות הסטודנטים יחויבו לקבל חיסונים בהתאם לנבמספר מוס
  מקומות הכשרה הסטודנטים נדרשים לשריין יומיים בשבוע. 

 לאורך כל השנה כולל חופשת סמסטר.   ה,נוכחות סדירה בהכשרה מעשית והדרכה הנה חוב
הדרכה ו  )כולל הדרכה פרטנית( , פרקטיקום בשנה ב')כולל הדרכה( ני בשנה א'יהכשרה מעשית כוללת סמינר קל

השתתפות חובה בסדנאות קליניות . בנוסף ההכשרה המעשית כוללת (קבוצתית באוניברסיטה )שנים א,ב
סדנת מעבר בין שנה א לשנה ב תתקיים לפני תחילת שנה"ל של שנה מידי שנה בחופשות הסמסטר.  תקיימותהמ
 ב.

 .חלות על הסטודנט מקומות ההכשרהל הוצאות הנסיעה
 

,   במודל "לומדת האתיקה"לסיים את ולא יאוחר מסוף חודש יוני, יש  ,במהלך שנת הלימודים הראשונה
 . לפחות 85בציון של 

 . מהווה תנאי לקבלת ציון עובר בלימודי שדה של שנה א׳ "לומדה"שלמת הה 
 
 ותעדרות מהכשרה מעשית מחייבת השלמת השעות החסריה

 
 גב' עמליה סלעיראש היחידה ללימודי שדה: 

 
 : תיאור התעודה

 אמנות חזותית/תנועה פול באמצעות אמנויות ביבט( MAמוסמכי התכנית יהיו זכאים לתעודת מוסמך )     
 בצירוף ספח המציג את תחום ההתמחות התאם למגמת הלימודומחול/דרמה תרפיה/פסיכודרמה/מוסיקה, ב     
 .  שעות הכשרה מעשית 600ל ואישור ע     
  

טרם  2008-הננו מפנים תשומת לבכם כי נוסח ההצעה לתיקון חוק הסדרת מקצועות הבריאות התשס"ח 
אושר ועשויים לחול בו שינויים, הן באשר לתנאי הכשירות לקבלת תעודת מקצוע ממשרד הבריאות 

 .רשו הרישיונות כתנאי להעסקהוהן באשר לסוגי הרישיונות וסוגי המעבידים בהם יד  )"רישיון"(

 
 מתקדמת מעשית הכשרה - ג שנה             

 
 )שנה ג( מתקדמת שעות הכשרה מעשית נוספות במסגרת תכנית הכשרה מעשית יושלמולאחר סיום התואר 

המוצעת ע"י המחלקה ללימודי המשך של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בשיתוף עם ביה"ס. מדובר 
בהתאם למתווה המועצה  הדרכה ה אקדמית, ונועדה לאפשר השלמת שעות הכשרה מעשית תחתשאינ בתכנית 

 ולדרישת האיגודים המקצועיים. להסדרת העיסוק במקצועבהתאם להצעת החוק ולהשכלה גבוהה 
 סה"כ – התואר במהלך שהושלמו שעות 600 – ל )מעבר מעשית הכשרה של שעות 960 יושלמו ג שנה במסגרת

 אוטומטית אינה לתואר הלימוד שנות שתי סיום לאחר  ג שנה תכניתל הקבלה שנים(. שלוש במשך שעות 1560
 שיקול פי ועל אישי בראיון השני, התואר בתוכנית מעשית בהכשרה "עבר" ובציון חיובית בהערכה ומותנית

  - והבריאות הרווחה למדעי הפקולטה של המשך ללימודי בטלפון לפרטים הקבלה. ועדת של דעתה
8240714-04. 

 

 :)מסלול ב( תוכנית למטפלים מנוסים
 מודים יתכנית הלת למטפלים באמנויות מנוסים. אמנויואמצעות פול בישל תואר שני בט מובניתתוכנית 

 שש"ס(. 36הינה תכנית מלאה ) התוכניתתתקיים במסגרת משולבת של כתה אחת לכל המטפלים המנוסים. 
 יום בשבוע )ימי שלושה סמסטרים. בסמסטר א ובסמסטר ב , ת לימודים אחתנמהלך שב תתקייםהתכנית 

 ה בין -במהלך כל חודש יולי בימים א הקורסים בימים מרוכזים וריועב ובסמסטר קיץ 8-20בין השעות  שלישי(
 למטפלים בעלי ניסיון קליני קודם. התכנית אינהקורסים ייעודיים שמותאמים  תללוכ. התכנית 8-16השעות 

 כוללת הכשרה מעשית.
 ם במסגרת התכנית יתקיים קורס הדרכה בסמסטר א ובסמסטר ב. הקבלה לקורס מותנית בראיון שיתקיי

 תמי גברון. המעוניין בהשתתפות בקורס מתבקש לשלוח מייל לגב' גברון. מספר  ד"רמרכזת הקורס  ע"י
 . בקורס מוגבל המקומות

 
 

http://hw2.haifa.ac.il/index.php/he/main-continuing
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 שכר לימוד בשנת הלימודים 100% שכר לימוד(. 200%שכר לימוד לתכנית הינו שכר לימוד מלא לתואר שני )
או כל מוסד שהוא צריך לבדוק ן ע"י משרד החינוך מכן. תלמיד הממומ שכר לימוד בשנה שלאחר 100% –ו 

 את נושא המימון מול המוסד המממן.
 

 :לתכנית למטפלים מנוסים תנאי הקבלה
 
 ע"י המועצה להשכלה גבוהה, מוכר , הלהשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל תואר ראשון ממוסד 

  ;לפחות 85ון סופי של בצי             

 ע"י המועצה  ת באחד מתחומי האמנות, שניתנה  ע"י מוסד מוכריואמנואמצעות תעודה של מטפל ב 
 להשכלה גבוהה      

  הנדרשים מתחום הטיפולאישור על קורסי הקדם 

  (;יםמועדשני )ניתן לגשת ל לפחות 80עמידה במבחן קבלה באנגלית בציון 

  על פי שקול דעתה של ועדת קבלהראיון; 

 וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל,  מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל 

 או בלימודי GREאשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן              
 .השלמה במסגרת התואר הראשון             
 עמוד בבחינתמועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייבים ל 

 ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לזכאותו לתואר;

 
 : תיאור התעודה

 .  בלימודי התעודה תואר שני בטפול באמצעות אמנויות בהתאם למגמת הלימוד
 

 (יםמועדשני ניתן לגשת ל) :מבחן קבלה באנגלית
 לתואר שני לביה"ס לטיפול הזכאות להשתתפות בבחינה היא אך ורק לנרשמים לאוניברסיטה .1

 לאחר ההרשמה לביה"ס יש להיכנס שוב ולהירשם לבחינה באנגלית. אמנויות.אמצעות ב             
 הבחינה באנגלית היא חובה לכל המועמדים, למעט אלו אשר סיימו את לימודי התואר הראשון .2

 מדים . על מועו/או סיימו תואר שני יתבאוניברסיטה מוכרת בחו"ל, אשר שפת הלימוד בה היא אנגל             
 לקבלת פטור.לוועדת הקבלה של ביה"ס  מבעוד מועדאלו לפנות              

  לבחינה תעודת זהות  יש להביא. 0900בשעה  8.3.19,12.4.19,17.5.19,21.6.19 – תאריכי הבחינה .3
 שעות.   3משך הבחינה  .מודפס בלבדומילון 

 הבחינות בלוח המודעות בבניין הראשי, ומספר ימים קודם לכן באתרחדרי הבחינה יפורסמו ביום  .4

 . http://hw2.haifa.ac.il/index.php/departments/artschool:בית הספר שכתובתו               

 עי בלבד. הבחינה באנגלית מתייחסת להבנת טקסט מד .5

 הציון בבחינת הכניסה לאנגלית תקף למשך שנתיים בלבד. .6

 ס את דוח למזכירות ביה"במייל מתבקשים להעביר  בעלי לקות למידה או לקות רפואיתתלמידים  .7
 הבחינה תתקיים בתאריכים  קיבלו במסגרת לימודי התואר הראשון.שאישור על הקלות האבחון ו             
 ל מועמד תישלח הודעה במייל על פרטי הבחינה.שייקבעו בהמשך ולכ 

 
 בלבד. או הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות על המועמד לגשת לבחינה של ביה"ס 

 
 931.5.201 :מסמכיםומשלוח  מועד אחרון להרשמה

 
 הליך הרשמה:

 ההרשמה לשנה א' היא למסלול ללא תזה בלבד.להירשם. יש לבחור את המגמה אליה מבקש התלמיד  .1
 המעבר למסלול עם תזה ייעשה רק בשנה ב'.             
 

 לימודים:תכנית הקודים לרישום 
 פרקטיקום מסלול ב' )ללא תזה( עם  חזותיתמנות מצעות אטיפול בא -

  פרקטיקום מסלול ב' )ללא תזה( עם  ומחול תנועהאמצעות טיפול ב -

  קטיקום פרמסלול ב' )ללא תזה( עם  תרפיה/פסיכודרמה דרמהאמצעות טיפול ב -

 טיפול באמצעות מוסיקה מסלול ב' )ללא תזה ( עם פרקטיקום  -

 מסלול ב' )ללא תזה(  חזותיתאמנות ב אמנויות מטפלים מנוסיםאמצעות טיפול ב -

  ללא תזה( )מסלול ב'  טיפול באמצעות אמנויות מטפלים מנוסים בתנועה ומחול -

http://hw2.haifa.ac.il/index.php/departments/artschool
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  לא תזה(מסלול ב' )ל טיפול באמצעות אמנויות מטפלים מנוסים בדרמה -

 מסלול ב' )ללא תזה(  טיפול באמצעות אמנויות מטפלים מנוסים במוסיקה -

  מסלול ב' )ללא תזה( טיפול באמצעות אמנויות מטפלים מנוסים בפסיכודרמה -

 טיפול באמצעות אמנויות מסלול ב' )ללא תזה( פסיכודרמה לחרדיות  -

 רדיות טיפול באמצעות אמנויות מסלול ב' )ללא תזה( אמנות חזותית לח -
 
 מגמה אחת, יש לציין סדר עדיפות בטופסחוג אחד/מעוניין להירשם ליותר מ מועמדבמידה וה .2

 .הראשונהמגמה שצוינה בעדיפות חוג/ההרשמה. הטיפול בבקשת המועמד ייעשה קודם כל לגבי ה              

 ות.תיק של מועמד אשר יגיש מועמדות ליותר ממגמה אחת לא יטופל בו זמנית בשתי המגמ .3

 במידה והתקבלה החלטת קבלה למגמה המועדפת, לא יימשך הטיפול בבקשה למגמות האחרות, .4
 ולמועמד תשלח הודעת דחייה לגביהן.              

 במידה והמועמד עבר תהליך קבלה ונמצא ברשימת המתנה למגמה שנמצאת בעדיפות הגבוהה יותר .5
 למגמה הבאה על פי סדר העדיפויות שציין המועמד.אצלו,  תיקו בכל זאת יועבר לטיפול               

 כאמור, מועמד שנדחה ממגמה מסוימת יועבר לטיפול במגמה אחרת, אך ייתכן כי במגמה השנייה לא .6
 יהיו יותר מקומות שכן כבר התקבלו אליה אלו שביקשו מגמה זו בעדיפות ראשונה.             

 

 931.5.201 –עד ה  המסמכים הבאיםאת לשלוח ש לאחר ההרשמה לתכנית הלימודים י .7
 
 . (מידע למועמד)ניתן להוריד באתר ביה"ס/ אישית הצהרת כוונותטופס            –

 + תמונת פספורט קורות חיים -

 של התואר הראשון  גיליון ציוניםצילום  -

  בכל אחד מהם( לפחות 80אישור ציונים על השתתפות בקורסים של למודי הקדם: ציון )          –
 ( מידע למועמדבאתר ביה"ס/ניתן להוריד ההמלצה תישלח ע"י הממליץ. )המלצה אחת מגורם אקדמי             -

 לימודי השלמה מתחום האמנויות/חסרים קדםאישור על הרשמה לקורסי  -

 + אישורים על השלמת השעות מגמה הרלבנטיתלשנלמדו ההשלמות טבלה עם פירוט שעות  -

 באתר ביה"ס/מידע למועמד( טופס הצהרה )ניתן להוריד -

 )ניתן לצלם מספר  A4 באמנות על נייריצירות  5צילום בצבע של  –למועמדים למגמת אמנות חזותית  -

 עבודות על עמוד אחד(             
מועמדים בתכנית מטפלים מנוסים לא צריכים לשלוח הצהרת כוונות, המלצה אקדמית ואישורים על 

 השלמת השעות במגמה.
 

, הר הכרמל חיפה 199לטיפול באמנויות, אוניברסיטת חיפה שד' אבא חושי  "סאלה יש לשלוח לביה מסמכים
לא יידון  קם(, תי16.6.2019שלא יגיעו שבועיים לאחר סיום ההרשמה )של מועמדים מסמכים  .3498838

 ועדה.וב
למחלקת הרשמה ון של התואר הראשון ואישור זכאות לתואר ראש ציונים מקוריון גיליבנוסף יש לשלוח 

 .3498838, הר הכרמל חיפה, 199, שד' אבא חושי וקבלה, אוניברסיטת חיפה
 

לדוא"ל   או 04-8249482, 04-8240943, 04-8249750 –ביה"ס : נא לפנות למזכירות נוסףלמידע 
.ac.il msweidil@univ.haifa.ac.ilmlevin@univ.haifa  ybitan@univ.haifa.ac.il  

 
 להרשמה באמצעות האינטרנט

http://harshama.haifa.ac.il/ 
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