לימודי תעודת הדרכה  -אמנות משקמת

מידע כללי :
הקורס מתבסס על התפיסה הרואה באמנות אמצעי לביטוי עצמי,
העצמה אישית וכלי לדיבוב וטיפול.
הסטודנטים בקורס ילמדו להבין את תפקידה של האומנות בחייהם של אנשים
עם בעיות ומגבלות ,כמו כן ,ירכשו כלים כדי לפתח את כישוריהם הקוגנטיבים,
הרגשיים ,החברתים והסנסו מוטוריים של המטופלים ,במטרה לעזור להם להעשיר את עולמם ,להכיר
בערך עצמם ,להשיג יותר עצמאות בחייהם האישיים ובקהילה ולפתח מוטיבציה רבה יותר.
הסטודנטים במגמה ירכשו ידע מקצועי מעשי ועיוני בעבודה יצירתית מול אוכלוסיות מיוחדות :
ילדים היפר אקטיבים ,לקויי למידה ,הפרעות קשב וריכוז ,אוטיזם ,דיכאון ,פגועי נפש ,התנהגויות
מתמכרים,ליקויי למידה וכו'..
הסטודנט ילמד לפתח את זהותו המקצועית כמדריך ויפתח את כישוריו האישיים.
בוגרי המסלול לאמנות משקמת יוכלו בסיום לימודיהם לעבוד במסגרות משקמות ובמסגרות החינוך הבלתי
פורמאלי .כגון  :מרכזי שיקום ,הוסטלים ,אנוש ,מתנ"סים ,בתי אבות ,מרכזי יום ,מרכזים קהילתיים ועוד..
תוכנית הלימוד :
תוכנית ההכשרה שמה דגש על התנסות באמנות חזותית ושימושית ומשלבת קורסים עיוניים ומעשיים כמו
גם שעות צפיה  -סטאג' ,ביקור בתערוכות ואימוני הוראה .

תוכנית הלימוד כוללת :
● קורס ציור ורישום –  12פגישות –  3שעות לימוד
● קורס פיסול קרמי –  12פגישות –  3שעות לימוד
● קורס בובות ככלי טיפולי –  6פגישות –  3שעות לימוד
● קורס העשרה מגוונת  -מקנה היכרות עם חומרים מגוונים והתאמתם לקהל היעד –  10פגישות
● הכרת אוכלוסיות מיוחדות  -קורס המשלב פסיכולוגיה ,מתודיקה ,הכרת אוכלוסיות –  6פגישות
● העצמה והגשמה באמנות  -מבוא לתראפיה באמנות  12 -פגישות –  3שעות לימוד
● ביקור בתערוכות
● צפיה  -סטאג'  -המלווה בהסתכלות והכנת דוחות סיכום בכל מפגש.
● אימוני הוראה  -מפגשים קבוצתיים עם מתרגלת לצורך העצמה אישית
תוכנית המגמה ניתנת לבחירה בלימודי בוקר  /אחה"צ.
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תנאי קבלה :
ראיון אישי
תקופת הלימודים :
שנת לימוד  -בוקר  /אחה"צ
ללימודי מדריך מוסמך באמנות משקמת – מטעם מכללת ורצברגר
הכרה בלימודים ומימון :
תוכנית הלימוד לאמנות משקמת לקבלת תעודה ,מוכרת למימון ע"י הגופים הבאים כלימודים להסבת
מקצוע – בכפוף לאישור )פרטים במשרדי המכללה( :
● מוכר ע"י משרד התעסוקה – כלימודי הסבת מקצוע – תוכנית שוברים
● מוכר ע"י ביטוח לאומי
● מוכר ע"י משרד הקליטה
אישורי לימודים ותעודות :
בסיום הלימודים תוענק לבוגרי המסלול תעודה מקצועית של מדריך לאמנות משקמת -
מטעם מכללת ורצברגר.
* בוגרי הקורס יקבלו תעודה מקצועית מטעם המכללה ויוכלו להשתלב בעבודה כמדריכים באמנות
משקמת ברחבי הארץ.
* בכפוף לעמידה בתנאי הקורס וב  80% -נוכחות.
* הקורסים משלבים עבודה מעשית ואימון עצמי וכיתתי כחלק מתוכנית הלימודים.
עלות המסלול :
מחיר  13,800 :ש"ח

 +דמי הרשמה  200 :ש"ח

אמצעי תשלום :
□ מזומן
□ אשראי – רגיל  /קרדיט  3-18תשלומים
□ המחאות  4 -ללא רבית
□ אחר  :בתוספת  ₪ 100חד פעמי – אפשרות ל  24תשלומים ללא רבית
* פרטים במשרדי המכללה.

לפרטים נוספים ותיאום פגישת ייעוץ אישית
צלצלו – 03-6731164
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לכמה זמן ניתן "למתוח" את התוכנית ?
תשובה :תוכנית הלימוד באמנות משקמת הינה גמישה ביותר  ,ניתן לבחור את
הלימודים בשעות הבוקר  /אחה"צ – ערב החל מפעם בשבוע וגם עד  3פעמים
בשבוע בהתאם לבחירתכם.
כמו גם ניתן לסיים את הלימודים תוך שנה או במידה ורוצים לעשות הפסקות ניתן למתוח אותה
כאמור עד שנתיים.
האם אוכל להדריך באמנות משקמת גם אוכלוסיות רגילות ?
תשובה :במסגרת המסלול ניתן דגש בעבודה מעשית עם חומרים מגוונים החל מטכניקות בתחומי
הציור והפיסול וממשיך בהעשרה מגוונת ובובות טיפוליות שתפקידם לחשוף בפניכם עבודה גם
עם חומרים שימושיים המתאימים לכל סוגי האוכלוסיות.
המלצתינו לבוגרים הינה בהחלט לעבוד גם עם אוכלוסיות רגילות ,אליהם קל יותר להגיע במסגרות
של העשרה בגני ילדים ,מתנסים ומרכזים קהילתיים ודרך הדרכה זו להחשף גם לאוכלוסיות
המיוחדות ולאותם אלו שצריכים עבודה בצורה מכוונת ושונה ונמצאים במרבית הפעמים באותם
מסגרות רגילות.
האם אני צריכה איזשהו ידע קודם  /כישרון באמנות ?
תשובה :במכללת ורצברגר קיימים  2מסלולי תעודה עיקריים  .1 :הכשרת דריכים לאמנות
 .2הדרכת אמנות משקמת
בשני המסלולים אין צורך בידע קודם ו/או בכישרון ,אנו מלמדים טכניקות מוגדרות של עבודה ,ולכן
טכניקה ועוד טכניקה יקנו לכם את האפשרות לפתח סגנון עבודה ייחודי משלכם.
ההבדל העיקרי בין שני המסלולים הוא שבמסלול הדרכת אמנות  -התוכנית הינה גמישה וניתן לבחור
את הקורסים בהתאם למבחר הקיים במכללה ושם המטרה הינה להדריך אמנות !
לעומת זאת במסלול אמנות משקמת  -המערכת הינה מובנית לצורך קבלת התעודה ,אין צורך
כאמור בידע קודם ,אולם במסלול אמנות משקמת המטרה הינה לעבוד בהדרכה שיקומית עם
אוכלוסיות מיוחדות ולכן דרושה יותר סבלנות ,הקשבה ורצון לעזור ולקדם  -כל אלו בתוספת הידע
המעשי והעיוני שינתן במכללת ורצברגר יוכלו לאפשר הדרכה שיקומית.
מדוע ללמוד אמנות משקמת ולא לימודי תרפיה באמנות ?
תשובה :נכון להיום ,לימודי תראפיה באמנות הינם לימודים לתואר שני ,עלותם גבוה והם מצריכים
עמידה בתנאי הרשמה קשים יותר כגון:
תואר ראשון עם ממוצע של כ  85ומעלה  300 +עד  500שעות אמנות בתחומי הציור ,הרישום
והפיסול  -ורק אז ניתן לנסות ולהתקבל במוסדות המאושרים לתואר שני.
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ולכן < אם יש לכם את הזמן ,את התואר הראשון ,את שעות ההשלמה
הנדרשות באמנות והקורסים הנדרשים בפסיכולוגיה וכמובן את הרצון להיכנס
לשערי תואר שני הינכם בהחלט מוזמנים לעשות כן )ולנו יש מסלולים
מיוחדים לשעות הכנה לתראפיה באמנות!(.
אבל ! אם אין לכם תואר ראשון ו/או לא מתאים לכם בשלב זה בחייכם להיכנס ללימודי תואר שני מכל
סיבה שהיא )כגון :ילדים ,עבודה ,עלות כספית גבוהה של מכינה  +לימודי תואר  2וכו'(
אז לימודי אמנות משקמת מהווים פתרון נפלא עבורכם  +נותנים לכם את האפשרות לקבל
תעודה מקצועית מטעם מכללת ורצברגר ולעבוד כבר אחרי שנה.
מדוע שיקבלו אותי לעבודה אחרי שסיימתי תוכנית אמנות משקמת ולא יעדיפו אדם שסיים
תואר שני ?
תשובה  :לימודי תואר שני אינם מהווים מדד להצלחה ובוודאי אינם ערובה לתעסוקה ,הם מהווים
תואר שני ומכובד לכל דבר ועניין ואם אדם מחפש לרכוש השכלה כתראפיסט – אין ספק
שלימודי תואר שני יתנו לו את ההסמכה לכך.
אך באותה נשימה אם אדם מחפש תעסוקה << התואר השני בהחלט נשמע יפה ומבטיח ,אולם פה
הכללים שונים – שכן פה נמדדת לא רק רמת השכלתו אלא רמתו האישית ,נסיון עבר ,נסיון חיים
וכמובן הרמה המקצועית של החומר הנלמד הן המעשי )שמהווה את העבודה הפרקטית בשטח כגון
ציור ורישום ,פיסול קרמי ,מגוון תחומי האמנות השימושית( והן העבודה הטיפולית )במסגרת קורסים
אותם אנו נותנים של בובות טיפוליות ,הכרת אוכלוסיות ,מבוא לתראפיה ,אימוני הוראה וסטאג'(.
על שני התחומים הנ"ל הן המעשיים והן הטיפוליים/משקמים – אנו שמים דגש רב בתוכנית האמנות
המשקמת ואין ספק כי אדם שסיים את המסלול יוכל להתקבל לעבודה כמדריך באמנות משקמת
ולהציג עצמו בצורה מכובדת ומקצועית ביותר ,היות ובמרבית הפעמים נסיונו האישי ,אישיותו
ורמתו המקצועית בהחלט גוברים !
ראו לדוגמא  :ישנם רופאים שלומדים לתואר במשך למעלה מ  7שנים – וכבודם במקומם מונח ,אולם
קיימים גם עשרות מטפלים אלטרנטבים ,הומאופטים ,רפלקסולוגים וכו' שלמדו לימודי תעודה בלבד –
ובהחלט עובדים ומועסקים גם על ידי קופות החולים.
ולנו תמיד יש אפשרות ללכת לרופא רגיל או לבחור רפואה אלטרנטיבית אשר גם היא מוכרת
ופופולארית לא פחות – ולפעמים אפילו מועדפת על ידינו.
האם יש מגבלת גיל או מה הגיל המועדף ללימודי אמנות משקמת ?
תשובה  :אין גיל מקסימום או מינימום לכניסה ללימודי אמנות משקמת אם זאת אנו מכללה
למבוגרים ,תוכנית הלימודים מתאימה לכל מי שאוהב אמנות ורוצה להפוך אותה לכלי תעסוקתי.
מנסיוננו ,ככל שגיל הסטודנט דווקא גבוה יותר כך הוא צבר במהלך חייו יותר ניסיון ,פרקטיקה
מקצועית ואישית ,סבלנות ,ואין ספק שאלו כלים חשובים מאוד – שיכולים רק לבוא לטובתו

