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שנה א' במסלול תרפיה באמנות חטיבה איגרת למתקבלים ל
  ללימודי חוץ

 ותשע" -חטיבה ללימודי חוץ

 

 

 

 

 
  

 

 ,מתקבלת יקרים 1מתקבל

 

. הנכם מתחילים חטיבה ללימודי חוץה -להכשרת מטפלים לבמסלוללימודים  ךעם קבלת ךכראשית נבקש לבר

המכללה הצפונית בישראל. אנו בטוחים שהחוויות האישיות  ,חי-את לימודיכם במכללה האקדמית תל

 אתכם עוד שנים ארוכות. והלימודיות אשר תחוו ילוו

 

חודו ולנסות ולסייע במתן מידע ראשוני לפני יוימסלול הוואי תלכם מידע מוקדם על  הינה לספקאיגרת זו מטרת 

 פתיחת שנה"ל.

 :ילוו אתכם במהלך הלימודים

 gmail.comhagardor@ 8930221-141טל'  הגר דורנאיגב'  : ראש התוכנית .0

 therapy@telhai.ac.ilניתן ליצור קשר לשאלות בכתובת המייל החוגי:  אלונה הוטר, :תוכניתרכזת ה .9

 . 14-3030418או בטלפון 

 רציף:  לרשותכם שלושה מרחבים וירטואליים חשובים שבכניסה שוטפת אליהם תקבלו מידע עומדים .8

מערכת מקוונת המאפשרת לסטודנטים לקבל נתונים שונים: הודעות  – ורטל הסטודנטפא. 

, שיבוץ כתות לימוד ושינויים במועדי שיעורים  מהחוג, לצפות במצב חשבון ולשלם באופן מקוון,

  לפורטל סטודנט הכניס  .ועודלעקוב אחר ציונים ומאזן, להגיש בקשה למלגה, 
 

 הדרכה לסרטון: הדרכה לכניסה לפורטל הסטודנטסרטו להלן קישור ל

 חלפת סיסמאמדריך לה -מדריך החלפת סיסמאב.        

 תרפיה באמנות לאתר: גילהלן קישור לאתר החו – מסלולאתר ה .ג         

  מערכת למידה מקוונת העוסקת בניהול הידע הפדגוגי ובקשר עם המרצים ויתר  -Moodle .ד                  

 השתתפות בפורומים, מטלות מקוונות, שליחת הלך הקורס: שיתוף קבצים וקישורים,הסטודנטים במ

 קישור לאתר המודל .ועוד מסרים
 

 .)ימי ג( בשבוע יום במהלך הסמסטריםלומדים  במסלול תרפיה באמנותהסטודנטים   - מערכת שעות .4

, כחלק  (אינטנסיבמרוכזים )קורסי במהלך חופשות הסמסטר וכן חופשת הקיץ מתקיימים ימי לימודים 

 יפורסמו במהלך תחילת שנה"ל(  קורסים אלוממערכת השעות, והנוכחות בהם חובה )מועדים מדויקים ל

 (.ניתן לצפות במערכת השעות באתר תרפיה באמנות)
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רו בדרככם להיות מטפלים באמנות, תידרשו לעשות כחלק מההכשרה שתעב –מעשיתעבודת  .5

בשנה"ל הכשרה מעשית זו תחל  התיאוריה לשדה. הכשרה מעשית בשטח המפגישה בין 

בשבוע מלבד יום הלימודים הקבוע, במקום אשר יתואם באופן אישי  שעות נוספות 7, השניה

 סה"כ  השלישית הבשנ לכל סטודנט, ובליווי צמוד ע"י רכזת ההכשרה המעשית של המסלול.

סטודנטים מצבי שטח בתחום התמחותם, ובכך ל שטח מדגימה העבודת . להכשרה זו שעות 04

 . אותן למדתם במהלך שנה"ל הראשונה-כמה מהמטרות האקדמיות והערכיות תמשלב

תעשה באמצעות קבלת מדבקת חנייה לשנת  -לשטח המכללה סטודנטים עם רכבכניסת  .8

תחת לשונית "הודעות  יש למלא טופס אשר נמצא בפורטל סטודנטהלימודים הרלוונטית, 

 )תישלח הודעה נפרדת בנושא( .אישיות"

 

 

בתוכנית להכשרת  חדשיםההכרות לסטודנטים  מפגשיתקיים  יום ו',  2301/011 –בתאריך ה 

יכלול הכרות עם רכזות החוגים והסבר על תוכנית הלימודים. לו"ז מפורט יפורסם  מפגשה. מטפלים

 .זה היא חובהבמפגש בהמשך באתר החוג. הנוכחות 

 .2701/011ביום ג' תחל שנה"ל 

 

 # נשלח אליכם בדואר שובר תשלום מקדמה וכן הסדר שכר לימוד לשנת הלימודים.

 

 

 שמח לעמוד לרשותך בכל שאלה,א

                                                                                                       

 אלונה הוטר

 חטיבה ללימודי חוץ -תרפיה באמנותלמסלול רכזת ה

                                                                                                      


