
 

  , ירושלים17חזקיהו המלך  –בית ספר 'מגע' להכשרת מטפלי שיאצו 

maga@maga.org.il   | www.maga.org.il 

 

 

 

 סמסטר אביב – מדריך הרשמה לשנה א'
 (2018)ח שנה"ל תשע"

 

 ללימודים הרשמה

 המקדימים להירשם .לאוקטובר 30ויתקיים ברציפות )למעט חגים( עד ה לאפריל  17סמסטר אביב יחל ב 

סופ"ש הבית במהשכ"ל, בהשתתפות חינם  ₪ 600בהנחה של  יזכו 2018.2.20 -עד ה הרשמה מוקדמתב

של שנת  פני תחילתהל( עוד סדנאות)ראו  ב'מגע' שיתקיימוהמקצועיות סדנאות ל, ובהנחת תלמיד ספרי

  הלימודים.

תשלום שכר את  בפגישה נחתום על הסכם לימודים ונסדיר .הרשמה פגישת על מנת להירשם יש לקבוע

דמי הרשמה במזומן. את יתר התשלום ניתן לפרוס עד  ₪ 800. מתוך השכ"ל יש לשלם ₪ 9,600הלימוד בסך 

( באמצעות צ'קים ₪ 200נוספים בסך  פעמיים-חד תשלומים יחויבו בדמי טיפול 3 -תשלומים )מעל ל 10

הסדנאות, כיתות התרגול ואימוני התנועה לאורך כל השיעורים, את ל כול השכ"ל דחויים / הוראת קבע.

 .אין צורך בהוצאות לימודים נוספותשנת הלימודים וכן חוברת לימוד. 

 

 בואו להכיר

הוא המקום ירגיש לך שחשוב לנו ש'מגע' 

, מקום שיאפשר לך ליצור עבורךהנכון 

מחויבות פנימית לעשות דרך לימודית פורייה. 

האפשרויות מטה יעזרו לך ולנו להכיר אחד כל 

את השני, לבאר את הספק ולהגיע יחד 

 להחלטה מושכלת:

להצטרף ולצפות יתן נ: שיעורב צפייה

שיעור שיאצו באחת מכיתות שנה א'. ביקור ב

מהחוויה בכתת הלימוד יאפשר לטעום 

להכיר את הצוות הלימודית של ביה"ס ו

יהיה שעות וניתן  4.5ר בן . השיעומקצועיה

. ההשתתפות בשיעור להגיע לחלקו הראשון

 בתיאום מראש ואינה כרוכה בתשלום.

מוקדש להכיר לאנשים חדשים את ביה"ס ודרך הלימוד הייחודית : מפגש ההתנסות למתענייניםמפגש 

עיקרי יהיה בחלקו השני והעל שאלות ו . בתחילת המפגש ניתן מידע על מסלול הלימודים ונענהל'מגע'

שיעור שיאצו מעשי. את המפגש ינחה אחד ממורי ביה"ס עם צוות אסיסטנטים בוגרי 'מגע'. ב התנסות

ההשתתפות במפגש בתיאום מראש ואינה מספר מפגשים כאלו. לאורך תקופת ההרשמה ללימודים נערוך 

 כרוכה בתשלום.
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שאלות, להעלות הזדמנות זו מנהל ביה"ס 'מגע'. מורה ו: מפגש אישי פנים אל פנים עם יניב פסו, ראיון אישי

תיאום ציפיות במבט קדימה לקראת מסלול הלימודים )גם במהלך השנה יתקיימו פגישות לעשות תהיות ו

 ראיון אישי הינו תנאי קבלה ללימודים.תקופתיות עם יניב(. 

כפולה: ראשית זה עשוי לתת לך  תועלת תחילת הלימודיםלפני : לקבלת טיפול שיאצו טיפול התנסות

טפלים לעתיד ישנה חשיבות להכרת מקום כמהשראה ותחושה מוצקה שזהו התחום הנכון בשבילך. שנית, 

 עם מטפל שיאצו מנוסה בוגר 'מגע' ניתן לתאם טיפול התנסות המטופל בתהליך הטיפולי. דרך ביה"ס

 .בעלות סמלית

 

 הלימודים מבנה

מורכב משלושה  בשנה א' שבוע הלימודים

 השנתי: שכר הלימודבוכולם כלולים  חלקים

: במהלך השנה יתקיים שיעור כתת לימוד

בנוסף לו שעות.  5שבועי בן שיאצו מעשי 

אנטומיה נית ופואה סיבר קורסיםיתקיימו גם 

חווייתית. במהלך השנה תתקיים סדנה מיוחדת 

 יםהשיעור מהרגיל. שאורכם ארוךבת יומיים 

 .9:00-14:00בימי שלישי, בשעות  ימויתקי

שני מועדים שבועיים בהם ישנם : כתת תרגול

תלמידים מכל הכתות מתכנסים לתרגול בזוגות 

אורכה של  תחת השגחתו של איש צוות בכיר.

כיתת תרגול שעתיים וישנה חובת נוכחות 

 שבועית באחת מכיתות התרגול.

שמציע  ר תנועה שבועי מבין מבחר שיטות ומורים: במהלך שנת הלימודים יש לבחור שיעושיעור תנועה

 אורך שיעור תנועה שעה וחצי וקיימת חובת נוכחות שבועית. .ביה"ס

 

 שעות שיאצו מעשי. 275שעות לימוד אקדמיות, מתוכן  400שנת הלימודים כוללת 

 

 

 נשמח להיות בקשר,

 בי"ס להכשרת מטפלי שיאצו -צוות מגע 
 052-4020557ערן קרניאלי    |  052-8339332יניב פסו 
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