
ראשי התכנית: 
ד"ר אופירה הוניג -  פסיכותרפיסטית באמנות

פרופ׳ תלמה ליבל - פסיכולוגית התפתחותית וחוקרת
פרופ׳ מיכל נאמן - אמנית ופובליציסטית

ייחודה של התכנית:
התכנית מתקיימת בקמפוס הפקולטה לאמנויות "המדרשה" שלה מוניטין של 30 שנה בהכשרת מטפלים באמנות.  •

התכנית מציעה לימודים התנסותיים דינמיים באמצעות חומרי אמנות מגוונים וסדנאות Art As Therapy בסטודיו לפיסול.  •
ייחודי לתכנית! סדנת פיסול בכלים כבדים.  •

הכשרה מעשית )סטאז'-פרקטיקום( במקומות שונים עם אוכלוסיות מגוונות )בריאות הנפש, פנימיות, אוכלוסייה   •
גריאטרית, בתי כלא, רווחה(.

ליווי והדרכה פרטני ובקבוצות קטנות לאורך כל שלושת שנות ההכשרה המעשית.  •
לבוגרים מוענק תואר שני בטיפול באמנות חזותית .M.A.A.T + תעודת הכשרה מעשית מתקדמת.  •

תנאי קבלה:
• התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון במדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך מיוחד, קלינאות תקשורת, 

פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק בעלי ממוצע 85 ומעלה )תואר ראשון מתחומים אחרים מחייב בהשלמות בתחום הפסיכולוגיה(. 
• כל המועמדים חייבים להציג אישור המעיד על לימודי אמנות בהיקף של 500 שעות.

*קבלת התואר מותנית באישור המל"ג
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ראש התכנית לטיפול באמנויות: ד"ר אופירה הוניג
מרצים מתחום טיפול באמנויות: ד"ר אופירה הוניג, ד"ר אבי גורן-בר, ד"ר ליאורה וייזר, ד"ר יעל שרון, מיכה קטן, שלומית רינת-גורביץ,       

איה פלדמן, טלי עמיעד-מילשטיין
מרצים מתחום הפסיכולוגיה הקלינית: פרופ׳ תלמה ליבל, ד"ר שחר גינדי, מור שחורי-סטאל, סוזי ביכלר

מרצה אמנית: פרופ׳ מיכל נאמן

תכנית הלימודים:
1. מקצועות טיפוליים ואבחוניים  )המשגות וגישות עיוניות( 

• תבונת החושים: השפעת הסביבה ותחושותינו על  התנהגותנו, רגשותינו וחשיבתנו - פרופ' תלמה ליבל   
• תולדות הפסיכותראפיה מפרויד ועד ימינו  ושיטות טיפול עכשוויות - ד"ר שחר גינדי   )ומרצים אורחים מתרפיה באמנות  חזותית(

• סוגיות בפסיכופתולוגיה למתקדמים– ניתוח  והבנת הפסיכופתולוגיה באוכלוסיות שונות - ד"ר שחר גינדי  
• תהליכי יצירה באמנות ובטיפול באמנות -  פרופ' מיכל נאמן  ומר מיכה קטן  

2. קורסים מתודולוגיים  ומחקריים
• מחקר איכותני – תיאוריה ופרקטיקה - פרופ' ברכה אלפרט
• מתודולוגיה של מחקר חזותי א' - ד"ר חווה ברונפלד-שטיין

3. קורסים בתחומי  הטיפול באמנות
• טראומה, אבדן ותקווה בטיפול באמנות  חזותית - ד"ר אפי זיו  וגב' איה פלדמן

• דיוקנאות וזהויות – טיפול באמנות חזותית  בהיבטים רב- תרבותיים - גב' שלומית גורביץ-רינת ופרופ' מיכל נאמן
4. קורסים ייחודיים לטיפול באמנות  חזותית - התמחות

• מבוא ומושגי יסוד בטיפול באמנות  חזותית - ד"ר ליאורה ויזר
• אבחון והערכה בטיפול באמנות חזותית - ד"ר ליאורה ויזר

•  "ציר היצירה" – מיומנויות תצפית  וניתוח של שימוש בחומרים פלסטיים  ויצירות, בתהליך הטיפול באמנות עם  ילדים, מתבגרים 
ומבוגרים - ד"ר אבי גורן בר

• שני סמינריונים בתחום:
• תיאוריות וגישות בטיפול באמנות  חזותית –  סמינריון - ד"ר אבי גורן בר

• Case Study  כאמצעי לניתוח תהליך  בטיפול באמנות חזותית- סמינריון- ד"ר אופירה הוניג ופרופ' תלמה ליבל
• טיפול קבוצתי באמצעות אמנות חזותית - ד"ר אופירה הוניג

5. קורסים ייחודיים בטיפול  באמנות חזותית -   שיעור, אימון והדרכה  
• הדרכה בטיפול באמנות  חזותית לשנה א'   )שעור+סדנה( בקבוצות של שישה סטודנטים
• הדרכה בטיפול באמנות  חזותית לשנה ב'   )שעור+סדנה( בקבוצות של שישה סטודנטים

• הדרכה קבוצתית  מתקדמת בטיפול  באמנות לשנה ג'   )שעור+סדנה(  בקבוצות של חמישה סטודנטים
• שילוב אמנויות– קורס  אינטנסיבי התנסותי - ד"ר אופירה הוניג

• המעבר מסטודנט למטפל  באמנות חזותית– קורס  אינטנסיבי התנסותי - ד"ר אופירה הוניג
• פנומנולוגיה  והמבע הקולנועי- ד"ר  שי בידרמן

• הפסיכולוגיה   והערך הריפוי  של השימוש  בחמרים פלסטיים - ד"ר אבי גורן בר
• הדרכת הורים וטיפול באמנות - ד"ר אופירה הוניג

• סדנת הדרכה קבוצתית:  טיפול קבוצתי בשיטת  הגשטלט לקבוצות  מבוגרים ממוקדות נושא - טלי עמיעד  מילשטיין
• סדנה שנתית Art As Therapy בסטודיו לפיסול עם חומרים מגוונים והנחייה לעבודה עם כלים כבדים - שלומית רינת

6. עבודה מעשית מודרכת בשדה )שיבוץ, הדרכה וביטוח, באחריות התכנית(
• עבודה מעשית מודרכת בשדה -  צפייה וליווי רגשי  - סמינר קליני שנה א' )220 שעות(

• עבודה מעשית מודרכת בשדה   - התנסות קלינית שנה ב' )400 שעות(
• עבודה מעשית מודרכת בשדה – סטאז' בשנה שלישית )960 שעות(

חמשת המצטיינים בתכנית יקבלו בשנה ג' קורס המשך לקורס במחקר חזותי.
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