
 

 

  

  

  הסוד שלנו להצלחה במכינה לתרפיה
  

  אך טרם נרשמת! -ל כנראה שהתעניינת בלימודי מכינה לתרפיה קישור הנ"האם קיבלת את 

  החלטנו לספר לך עוד קצת... אחרי ששלחנו לך קצת אינפורמציה אז

  על הסוד להצלחה במכינה שלנו, ואיך אחוזי המתקבלים שלנו גבוה!

  

  אז מי אנחנו ?

  והמומלצת ביותר ע"י המוסדות הנבחרים. שנות מצויינות, 43מכללת ורצברגר נחשבת למכללה הוותיקה ביותר 

ומדים בהצלחה ולאחר מכן מתקבלים ול בוגרים המגיעים מכל רחבי הארץ 190מידי שנה מסיימים בלימודי המכינה כ 

  לתואר שני . במכללות המאושרות

  

  נקודות להצלחה..) 10מה מיוחד במכינה שלנו? (

  . קודם כל זאת מכינה לתרפיה!1

  מכינה כללית! לא וגם  מכינה לאדריכלות לא מכינה לעיצוב מוצר, לא אנו

  מאושרת לתרפיה המתאימה לכל המעוניינים להתקבל לתואר שני בטיפול באמנות! כל מה שתלמדו הינו תוכנית

  לא תמצאו במכינה שלנו קורסים כגון רשת / גבס / חרוזים ו/או הסברים מיותרים על חומרים מכאן,

  שאינם מאושרים אלא רק ציור ופיסול קרמי (לא כדרות) בדיוק לפי הדרישות!

  המקצועית הגבוהה ביותר ! ברמה -. תלמדו את כל הטכניקות 2

  תיק עבודות הן בתחומי הציור והן בתחומי הפיסול ! . תכינו3

  הכי טובות שלך ! -. תקבלו ליווי אישי לבחירת העבודות 4

  נאתר ונגיש את העבודות הכי טובות שלך, אלה שיש מאחוריהן סיפור מעניין...(ואנו נמצא את הסיפור האישי שלך..!)

  מה הולך להיות בראיונות לתואר השני! . אנו נסביר ונפרט5

  שיקבעו אם תתקבלו או לא!  הם אלו כמו שבטח הבנתם, הראיונות לתואר השני

  הם לא מחפשים את החיוך היפה, או האם התואר הראשון היה במדעי החברה,

פשים, איזה חינוך או בכלל תואר במחשבים זה פחות מעניין...ולכן אתם חייבים לדעת מה באמת קורה שם, מה מח

  כמה זמן הראיון? האם הוא אישי או קבוצתי, מי הם הבוחנים?  תרגילים אתם הולכים לעבור,

  .והכי חשוב איך להוריד את סף הלחץ ולהגיע רגועיםמה עושים בו 

  . תלמדי עם מרצים מקצועיים שהוכשרו להעביר את המכינה לתרפיה!6

יש לכם מהעבר (במידה ויש)  לא מדובר בחוג רגיל לציור /פיסול או בקורס ליד הבית עם מורה פרטית...והידע שלעיתים

  כי עשיתם בגרות באומנות לדוגמא...גם זה לא בדיוק עוזר.. 

ברורות על מה חייבים  מדובר במרצים שיודעים את הדרישות יכירו לכם את כל הטכניקות, המרצים מקבלים הנחיות

טכניקות אתם חייבים לדעת,  ואיזה מקצועי וייחודי לעבוד ומה אתם צריכים לדעת על מנת שתוכלו להפיק תיק עבודות

  ולהגיע מוכנים לתואר השני. כדי לעבור את הראיונות בהצלחה וחשוב מכך

  . כל סטודנט מתחיל את הקורס מהתחלה!7

  כמדיניות, אנו לא מכניסים לקורסים שכבר החלו, אנו לא מאמינים בשיטת הדחיפה,

  זה פוגע בקבוצה! ות:המשמע להכניס לקורס שהחל ולצרף מישהו חדש אחרי מס' פגישות,

  במקום להתקדם צריך לחזור אחורה, קבוצה שלמה צריכה להמתין שהסטודנט ה"חדש" יכנס לעניינים,

  מכאן זה בטח לא נעים לסטודנט החדש ובוודאי פוגע בקצב ההתקדמות של הקבוצה כולה.

  שמתחילה  אנו פותחים קורסים חדשים ואליהם תוכלו להצטרף וללמוד עם קבוצה ולכן כל חודש!!

  בתאריך מסויים ומסיימת באותו תאריך!



 

 

  

  

  

  . המכינה משלבת את כל שעות הלימוד במסלול אחד מסודר!8

  שעות או לפעמים חמור יותר 100קורסים של  3במרבית המקומות נותנים לך להרשם ל 

  שעות) 50קורסים של  6ל   (כבר שמענו על

  תכם נרשמויחלק גדול מהסטודנטים שא שעות, אך 300שאתם אולי נרשמים לכל ה  ומה הבעיה ?

  שעות, חלקם מצטרפים לקבוצה הראשונה חלקם  100שעות בלבד, חלקם ל  50רק לחלק, חלקם ל 

בכל קבוצה שנפתחת יש  לשניה, כל אחד מגיע עם רמת ניסיון שונה, עם ציפיות שונות, כך יוצא שבמקום להתקדם, 

  להמשיך ולהתקדם. חזרה על מה שלמדו בקבוצה הקודמת ושוב מתחילים מהתחלה במקום 

  שעות! 500עד  300של  הסטודנטים נרשמים מראש לתוכנית מובנית ורצברגר במכללת  לעומת זאת,

עור ושיעור תוכלו ללא חזרות על קורסים שכבר למדתם וכל שיתלמדו את כל השעות ללא חפיפה בין הנושאים, 

  ובהחלט תרגישו זאת, הן ברמה הטכנית והן והן ברמה המקצועית ובתיק העבודות! להתקדם ולהתפתח

  (אגב! לאלו שרק צריכים השלמות וכבר עברו חלק מהשעות במקומות אחרים, קיימים קורסים ייחודים

  מבלי לחזור על החומר...) -שעות  200עד  40להשלמה של 

  -משרה אוירה של אומנות . מקום הלימוד 9

  מכללת ורצברגר הינה מכללה לאומנות, לא צריך כישרון או ידע קודם, אנו מקנים טכניקות בצורה

  מקצועית, אך המקום הוא מכללה לאומנות, מרגע שתכנסו בשערי המכללה תרגישו את האומנות

  ברמה המקסימלית. ות אותובכל קיר ובכל פינה ומהר מאוד תוכלו להתחבר לעולם האומנות והיצירה ולחו

  לא מדובר בכיתות עיוניות או בלימודים במכללה/ סטודיו שבכלל משכיר כיתות לימוד במכללה

  אחרת כגון "לימודי חוץ של מקום כזה או אחר.." .

  זו המכללה לעיצוב ואמנות רק תחומית, זה תחום העיסוק שלנו, כל המרצים שלנו, -מכללת ורצברגר 

  על בסיס קבוע! –כולם פה בשבילך  צוות העובדים וההנהלהראשי המגמות, 

  וגם אפשרות לימים מרוכזים! -. ימי לימוד נוחים ואפשרות ללימודי בוקר / אחה"צ / ערב 10

  

  זה עוד אפשרי? -עדין לא התחלתי את המכינה 

  -זה הזמן להרים שרוולים  -ועדין לא התחלתם במידה חודשים ועד שנה,  3.5ניתן לבצע את המכינה החל מ 

  בתוכנית מרוכזת אישית נוכל להקנות לכם את כל שעות הלימוד  לא צריך לוותר על שנה! זה עדין אפשרי! 

  כדי שעוד השנה תוכלו לגשת לראיונות הקבלה ולהתקבל!

  

  אז מה עושים מכאן ?

  03-6731164 פשוט מתקשרים :

  

  לימודי תעודה:החלטתי שאני בכלל רוצה 

  - במידה והמטרה היא לא דווקא תואר שני ולימודי תעודה יותר מתאימים לך

  לצורך הדרכת אמנות מקצועית מסלול אמנות משקמת המקנה תעודהאזי קיים במכללת ורצברגר 

  (פרטים במשרד) עם התמחות באוכלוסיות מיוחדות ואינו מצריך תואר ראשון.

  

  ומה הייחודיות שלנו... מקווים שהצלחנו להסביר מהי המכינה לתרפיה,

  נשמח לתאם עימך פגישת ייעוץ אישית לצורך הכוונה.
   

  המשך יום נפלא,

  מכללת ורצברגר


