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 2019מרץ  25

 תהליך קבלה למסלול תרפיה במוזיקה לתואר שני
 

 מועמדים יקרים, ברוכים הבאים!

 

 ש"ש( 30ללא תזה )מלא  הליך הקבלה למסלול קליני
 

 הליך הקבלה למסלול מורכב ממספר שלבים:

 , נדרשים לבצע השלמות כפי המפורט מטה.מקצוע טיפוליתואר במוזיקה/מועמדים ללא  .1

 לפחות. 80את ההשלמות יש לסיים בממוצע 

 את ההשלמות יש לסיים לפני תחילת הלימודים לתואר.

 )ראה סעיף "הרשמה" מטה( רישום לאוניברסיטה .2

  מילוי שאלון אישי .3

 ראיונות קבלה .4

 קבלה למסלול-קבלה/איקבלת תשובה רשמית מהאוניברסיטה בדבר  .5

 תשלום מקדמה .6

 רישום לקורסים .7

 

 דרישות מוקדמות

 :יש צורך ב למסלולכדי להתקבל 

 וכו'( )פסיכולוגיה/קרימינולוגיה/עבודה סוציאלית ובמקצוע טיפוליתואר ראשון במוזיקה  .א

 , יש צורך בקורסי השלמה בפסיכולוגיה כמפורט מטה.במקצוע טיפוליאם התואר הראשון איננו  .1

 התואר הראשון איננו במוזיקה, יש צורך בקורסי השלמה במוזיקה, כמפורט מטה.אם  .2

ואיננו במוזיקה, יש צורך בקורסי השלמה הן בפסיכולוגיה והן  במקצוע טיפוליאם התואר הראשון איננו  .3

 במוזיקה.

 אקדמית( )כל כלי נחשב כלי ראשי, כולל קול, במידה ונלמד ברמה שנים ומעלה 5בכלי ראשי של רמת נגינה  .ב

 גיטרהב בנגינהנוסף וב ()או קלידים פסנתרבלשיר וללוות את השירה טובה יכולת  .ג

 ראיון אישי .ד

 

  ניתן ללמוד את ההשלמות בכל מוסד מוכר מל"ג.

 את קורסי ההשלמה הנדרשים יש להשלים לפני תחילת התואר השני.

 

  ומעלה. 80קורסי ההשלמה צריך להיות ומעלה וממוצע  80למען הסר ספק, ממוצע התואר הראשון צריך להיות 
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 קורסי השלמות לחסרי רקע
 

o רשימת קורסי השלמה למועמדים ללא תואר ראשון במוזיקה 

 

 תנאי קבלה לכניסה לקורסים: מבחן כניסה למחלקה

 

 חובה -קורסי השלמות

 47150 ( 60סקירה *)שעות 

 47102  שעות( 60) 1פיתוח שמיעה 

 )שעות( 60) קבוצת ביצוע )מקהלה או אנסמבל 

 ( 30ליווי שירים ואלתור )שעות 

  שעות( 90קורסי בחירה מתוך רשימת קורסי הבחירה )בהיקף של 

 שעות 300סה"כ 

 

 בחירה -קורסי השלמות

 47072 ( 60שירי ארץ ישראל )שעות 

 47113 ( 30אקוסטיקה ותורת הכלים )שעות 

 47118 ( 30מוזיקה בתרבויות עולם )שעות 

 47208  שעות( 30קהילות ישראל )מוזיקה של 

 47424 ( 30פרויקטים מוזיקליים קהילתיים )שעות 

 47441/47442/47443/47444  סיום קורס  -)תנאי קדם 1/2/3/4תולדות המוזיקה המערבית

 בסמ' א'( 47150

 47449 ( 30מתודיקה של הוראת תיפוף )שעות 

 

o רשימת קורסי השלמה למועמדים ללא רקע במקצוע טיפולי 

 שעות( 30)כולוגיה מבוא לפסי 

  שעות( 30)תיאוריות באישיות 

  שעות( 30)שיטות מחקר 

  שעות( 30)מבוא לסטטיסטיקה 

  שעות( 30)פסיכולוגיה פיזיולוגית 

  שעות( 60)פסיכולוגיה התפתחותית 

  שעות( 60)פסיכופתולוגיה 
 

 שבועיות(;  שעתייםסמסטריאליות ) שעות 30-כנ"ז הוא בד"כ קורס של  1*חשוב: קורס בהיקף 
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 ש"ש( 12קליני ללא תזה ) השלמה הליך הקבלה למסלול
 

 הליך הקבלה למסלול מורכב ממספר שלבים:

 רישום לאוניברסיטה )ראה סעיף "הרשמה" מטה( .1

 מילוי שאלון אישי  .2

 קבלהן ראיו .3

 קבלה למסלול-קבלת תשובה רשמית מהאוניברסיטה בדבר קבלה/אי .4

 תשלום מקדמה .5

 רישום לקורסים .6

 

 דרישות מוקדמות

 :כדי להתקבל למסלול יש צורך ב

 בתרפיה במוזיקה תעודה .א

 שנים ומעלה )כל כלי נחשב כלי ראשי, כולל קול, במידה ונלמד ברמה אקדמית( 5רמת נגינה בכלי ראשי של  .ב

 יכולת טובה לשיר וללוות את השירה בפסנתר )או קלידים( ובנוסף בנגינה בגיטרה .ג

 ראיון אישי .ד

 שני מכתבי המלצה .ה

 

 

 (מטה)ראה פירוט  הנדרשים בפסיכולוגיהיש לוודא שברשותך כל הקורסים  חשוב

 

 

 רשימת קורסי השלמה למועמדים ללא רקע במקצוע טיפולי

 

  שעות( 30)מבוא לפסיכולוגיה 

  שעות( 30)תיאוריות באישיות 

  שעות( 30)שיטות מחקר 

  שעות( 30)מבוא לסטטיסטיקה 

  שעות( 30)פסיכולוגיה פיזיולוגית 

  שעות( 60)פסיכולוגיה התפתחותית 

  שעות( 60)פסיכופתולוגיה 
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 ש"ש( 14תזה ) עם מחקרי השלמה הליך הקבלה למסלול
 

 הליך הקבלה למסלול מורכב ממספר שלבים:

 לאוניברסיטה )ראה סעיף "הרשמה" מטה(רישום  .1

 מילוי שאלון אישי  .2

 קבלה ןראיו .3

 קבלה למסלול-קבלת תשובה רשמית מהאוניברסיטה בדבר קבלה/אי .4

 תשלום מקדמה .5

 רישום לקורסים .6

 

 דרישות מוקדמות

 כדי להתקבל למסלול יש צורך ב:

 בתרפיה במוזיקה תעודה .א

נחשב כלי ראשי, כולל קול, במידה ונלמד ברמה שנים ומעלה )כל כלי  5רמת נגינה בכלי ראשי של  .ב

 אקדמית(

 יכולת טובה לשיר וללוות את השירה בפסנתר )או קלידים( ובנוסף בנגינה בגיטרה .ג

 ראיון אישי .ד

 שני מכתבי המלצה .ה

לראיון עבודה סמינריונית שנכתבה על ידי המועמד/ת המביאה לידי יכולת כתיבה ומחקר )יש להביא  .ו

 (בה והמחקרביטוי את יכולות הכתי

 

 (מטה)ראה פירוט  יש לוודא שברשותך כל הקורסים הנדרשים בפסיכולוגיה חשוב

 

 רשימת קורסי השלמה למועמדים ללא רקע במקצוע טיפולי

 

  שעות( 30)מבוא לפסיכולוגיה 

  שעות( 30)תיאוריות באישיות 

  שעות( 30)שיטות מחקר 

  שעות( 30)מבוא לסטטיסטיקה 

  שעות( 30)פסיכולוגיה פיזיולוגית 

  שעות( 60)פסיכולוגיה התפתחותית 

  שעות( 60)פסיכופתולוגיה 
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 ראיון אישי
 

 לתואר שני, נערכת בדיקה של המסמכים.ועדה ולאחר קבלת הטפסים של המועמד/ת מה
במידה והמסמכים עונים על הדרישות, המועמד/ת מקבל/ת פניה טלפונית מהמחלקה למוזיקה לקביעת מועד הראיון. 

 כנית.והראיון הוא אישי עם שני מראיינים מצוות הת
 

 .כניתוהקבלה יש משקל מכריע בשיקולים לקבלה לת לראיון
 

 :ים הבאיםבראיון נבדקים הקריטריונ
 מיומנויות מוזיקליות. .1
 ראיון מילולי הבוחן התאמה אישיותית לתוכנית. .2

 
 

 מיומנויות מוזיקליות
 גינה בכלי ראשינ .א

מיתר שונים, קול* שנים על כלי )למשל, פסנתר, גיטרה, חליל, עוד, כלי נשיפה שונים, כלי  5גינה ברמה של נ
 וכלים נוספים(.

 :נדרשת שליטה טובה הכוללת

  לנגן סגנונות שונים )למשל, קלאסי, ג'אז, בלוז ועוד(יכולת 

 יכולת לנגן רפרטואר בסיסי של שירים פופולריים 

 יכולת לנגן יצירות פשוטות מקריאת תווים 

 יכולת לאלתר ולהשתמש בכלי להבעה עצמית 
 ** ובגיטרה (קלידיםפסנתר )בליווי שירים  .ב

 יכולת ללוות ולשיר יחדיו
 שיר .ג

 יכולת לשיר נקי
 יכולת לשיר מתוך זיכרון שירים פופולריים  
 כולת לאלתר עם הקולי  
 
  .קול ייחשב במקרה שניכרת שליטה טובה בקול בהופעה ובהגשה ברמה מקצועית *

 כלים אלו.ב שהכלי הראשי אינו פסנתר או גיטרה, על המועמד להראות יכולת טובה לשיר וללוות את עצמובמידה  **
במהלך שנת הלימודים באחד הכלים בלבד שור ועדת הקבלה להשלים את החסר איבמקרים מסוימים יינתן 

 .הראשונה
 

  ראיון מילולי
 .לתוכניתיכלול שיחה על מנת להכיר את המועמד ולבחון את התאמתו חלק זה 

 

  

mailto:music.dept@biu.ac.il
http://www.biu.ac.il/


 Faculty of Humanities הפקולטה למדעי הרוח 

 Department of Music המחלקה למוזיקה 

 
 ב"ה

 

 ב"ה
 

Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 5290002, Israel T: 03 531 8405 | F: 03 738 4104 | music.dept@biu.ac.il   5290002 אוניברסיטת בר אילן )ע״ר(, רמת גן 
 

www.biu.ac.il    

 
G:\29.1.19הליך קבלה למסלולי תרפיה \הכנת תשפ\תאר ראשון\מסלולים.docx 

 הרשמה

 - )תעריף מוזל בימים הפתוחים(ההרשמה מתבצעת באתר האוניברסיטה 

https://www1.biu.ac.il/registration 

 

ביה"ס ל הרשמה כרוכה בהבאת מסמכים מקוריים כגון: זכאות לתואר ראשון וגיליון ציוניםשימו לב, ה

 (school.biu.ac.il-https://graduate) הועדה לתואר שני –ודים מתקדמים ללימ

 

 והם אינם חוזרים למועמד. ודים מתקדמיםביה"ס ללימבשעות הקבלה של את המסמכים יש להביא 

מועמד אשר אינו מעוניין להשאיר את העותקים המקוריים, יכול להביא עותק מקורי וצילום לבל"מ 

 בשעות הקבלה ולבקש לשים חותמת "נאמן למקור".

 

 .מרץ-חודשים פברוארמתקיימת ההרשמה ב
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