
)M.A.A.T( טופס רישום ללימודי טיפול באמנות חזותית

טופס הרשמה לשנה”ל _______________

מטרת הלימודים

 תעודת הוראה במסגרת הכשרת אקדמאים              אחר _____________    

פרטים אישיים )נא לצרף צילום של תעודת הזהות-לשם ביקורת(

מספר תעודה מזהה 

שם משפחה קודם     שם משפחה       שם פרטי     

     

שם פרטי באותיות לטיניות שם משפחה באותיות לטיניות  

  

כתובת קבועה:
   

רחוב ____________________ מספר  ישוב ___________________ מיקוד 

כתובת בזמן הלימודים:
  

רחוב ____________________ מספר  ישוב ___________________ מיקוד 

- -  טלפון בעבודה   -  טלפון נייד  מס’ טלפון 

 E-mail  דוא”ל

                          מס’ ילדים

תאריך לידה                 
            שנה     חודש     יום

תאריך עליה         ארץ לידה ____________________  
        שנה     חודש     יום 

סוג התעודה
 ת.ז.

 דרכון

מגדר
 זכר

 נקבה

תמונה
)חובה(

מצב אישי

 רווק

 נשוי

 אלמן

 גרוש

לאום

 יהודי

 ערבי

 דרוזי

 בדואי

 אחר

אזרחות ישראלית
כן
לא

כל הנאמר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה

המכללה האקדמית בית ברל
بيرل بيت  األكاديمّية  الكلية 

Beit Berl College



חלק א

השכלה:
מגמהשם המוסד

ביה”ס יסודי

חטיבת ביניים

תיכון

השכלה )לימודים אקדמים(:
 מס’ שנות  שם המוסדסוג המוסד*השכלה

לימוד
חוגי לימוד/תואר/תעודה**

מסלול גילאי
ממוצע 

ציונים***

תואר ראשון

תואר שני

תעודת הוראה

* רשום את קוד סוג המוסד: מכללה להוראה )B.A./B.Ed./B.Sc./B.tec **              (1 /תעודת הוראה וכו’

*** יש לצרף תעודות וגיליונות ציונים עם רישום הממוצע מכללה כללית )2(     

לתארים שאינם פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך מיוחד וכו’ נדרשת השלמת 7 קורסים
בפסיכולוגיה בציון 80 ומעלה לכל קורס כתנאי קבלה ל-. M.A בטיפול באמנויות - אמנות חזותית.

 קורס שנתי - מבוא לפסיכולוגיה   מעוניין/ת להירשם למכינה

 קורס שנתי - פסיכולוגיה התפתחותית   מעוניין/ת להירשם למכינה

 קורס סמסטריאלי - תורות אישיות   מעוניין/ת להירשם למכינה

 קורס סמסטריאלי - פסיכופתולוגיה   מעוניין/ת להירשם למכינה

 סטטיסטיקה      מעוניין/ת להירשם למכינה

 שיטות מחקר      מעוניין/ת להירשם למכינה

 פסיכופיזיולוגיה      מעוניין/ת להירשם למכינה

סמן/סמני את הקורסים החסרים לך וציין/י אם את/ה מעוניין/ת להירשם למכינה.

דרישות נוספות

• 300 שעות באמנות פלסטית )ציור, פיסול, רישום( פורמלית • 200 שעות אמנות מעשית לא פורמלית

הגשת תיק עבודות בוועדת הקבלה בתחום האמנות החזותית.

שעות לימודים צריכות להיות ממוסד אקדמי או ממוסד מקצועי/בית ספר לאמנות המעניק תעודה מוכרת.

מועמדים ללא רקע קודם בתחום האמנות יידרשו לצבור את השעות המצוינות לעיל לפני תחילת הלימודים.

לימודים על-תיכוניים ולימודים בלתי פורמליים אחרים

המוסד__________________ שנת סיום ___________ תואר____________

המוסד__________________ שנת סיום ___________ תואר____________

מקום עבודה נוכחי ותפקיד: ______________________________________________

הערות: _________________________________________________________________________________

נא לצרף את המסמכים הבאים: • תעודות שמוכיחות את השכלתך • גיליונות ציונים • אישור לשעות מעשיות באמנות

• אישור על הקורסים בפסיכולוגיה • שני מכתבי המלצה (ממקום עבודה, ממקום לימודים וכו’) • שתי תמונות פספורט.

הערה: לפני ההתייצבות בוועדות הקבלה, יש לאשר את התעודות המקוריות במזכירות התכנית.

תאריך __________________ חתימה __________________        
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חלק ב

בחלק זה של טופס ההרשמה אנו מעוניינים להכיר מעט את אישיותך ונטיותיך.

מובאות כאן מספר שאלות המבקשות את התייחסותך האישית.

א. תאר/י את תקופת הילדות וההתבגרות שלך )עד לאחר השירות הצבאי(.

התייחס/י לרקע הסביבתי והמשפחתי שבו גדלת, לרגשותיך, נושאים שהעסיקו אותך ואירועים מיוחדים   

שהייתה להם לדעתך השפעה על התפתחותך.

האם עברת פסיכותרפיה או טיפול אחר, האם קיבלת טיפול תרופתי כלשהו, האם עברת אשפוזים מסוג כלשהו.  
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ב. תאר/י את עצמך לפי הסעיפים הבאים:
)בהתאם לבחירתך(.  וכו’  זאת  כיצד הבשילה החלטה  נסה/י להסביר  ויצירה.  טיפול בהבעה  מהם המניעים שלך ללימודי 

כתוב/י את הדברים כמאמר שאורכו כשני עמודים. 
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אלו מתכונותיך עשויות לסייע לך לדעתך בתהליך הכשרה זה?
ציין/י 3 תכונות/ אפיונים מרכזיים.

א. 

ב. 

ג. 

במהלך  והתפתחות  עיבוד  לדעתך  שדורשים  לעתיד  וכמטפל/מטפלת  כאדם  בך  החלקים  מהם 
הכשרה זאת?



כיצד היית רוצה לראות את עצמך כמטפל/ת לעתיד בעוד 10 שנים?
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