
למשתלמים שלום רב,

אנו מזמינים אתכם להתחדש  ברל. בפתחה של שנת הלימודים תשע”ג,  בית  לבית הספר להשתלמויות במכללה האקדמית  ברוכים הבאים 

ולהתמקצע בתחומים פדגוגיים, דידקטיים וניהוליים, תוך יישום והטמעה של עקרון הלמידה וההתפתחות המקצועית לאורך החיים המקצועיים. 

כאן תיהנו מיחס אישי, מרמת לימודים גבוהה, משילוב של תיאוריה ומעשה ומחוויות לימודיות מעשירות. 

בית הספר להשתלמויות חותר לקידום הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה בשנת שבתון ובמקביל לעבודה החינוכית, תוך שמירה והקפדה על 

דיסיפלינריים בהתאמה  ולימודים  לימודי העשרה  לימודי תעודה,  רחב:  מגוון תכניות  לימודים תומכת. לרשותכם  ואווירת  מצוינות אקדמית 

למגמות החדשות והעדכניות בחינוך הנגזרות ממתווה “אופק חדש” בדרגות 6-1 ובדרגות 9-7.

בשם סגל ועובדי בית הספר להשתלמויות אני מודה לכם על ההתעניינות ומאחלת ללומדים בתכניות השונות התמקצעות מיטבית ואיכותית, 

לימודים פוריים, יעילים ומהנים!

בברכת הצלחה,

  

חנה בר-יוסף ד”ר חיה לוין             

    ראש בית הספר להשתלמויות                  מרכזת אקדמית
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המכללה האקדמית בית ברל
רב תחומי  היא מוסד אקדמי  בית ברל  המכללה האקדמית 

להשכלה גבוהה השוכן בקמפוס ירוק ורחב ידיים בשרון ובו 

לומדים כ - 6,500 סטודנטים במספר מסגרות לימוד: חינוך 

והוראה, אמנות, מדעי הרוח, מדעי החברה וההתנהגות, מדעי 

הסביבה ומדעי המחשב.

להקנות  שואפת  היא  בתחומה.  ומסורת  מוניטין  למכללה 

ללומדים בה השכלה אקדמית רחבה, מימוש עצמי, הכשרה 

למצוינות  עידוד  כן  כמו  מחקר,  יצירה,  איכותית,  מקצועית 

לימוד  תכניות  של  רחב  מגוון  על-ידי  זאת  כל   - וליזמות 

גמישות המותאמות לצורכי אוכלוסיית היעד. 
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בית הספר להשתלמויות
לתכנון  המרכז  פעילויות  ברל.  בית  האקדמית  במכללה  והערכה  הוראה  לימודים,  לתכנון  המרכז  במסגרת  פועל  להשתלמויות  הספר  בית 

לימודים ובית הספר להשתלמויות מכוונות למספר תחומי פעילות:

• פיתוח אישי המציע מבחר גדול של קורסים למורים כיחידים.	

• פיתוח מוסדי המציע למוסדות חינוך ומרכזי פסג"ה תכניות מגוונות בתחומים דיסציפלינאריים וגנריים.	

• פיתוח יישובי המציע ייעוץ ותמיכה אקדמיים בתחומי החינוך לרשויות מקומיות ולגורמים ציבוריים אחרים.	

• פיתוח מנהיגות חינוכית המציע תכניות מגוונות למנהלים, צוותים מובילים, צוותים חינוכיים, תלמידים, הורים וקהילה.	

• תחום הדרכה המציע ייעוץ ותמיכה אקדמיים לבתי-ספר, מדריכים בתכנון לימודים ובהוראת המקצועות.	

• תחום מצוינות המציע מענה מקצועי והולם בפיתוח ובהטמעת תכניות העשרה לתלמידים בעלי יכולות גבוהות בתחומי דעת שונים.	

• טיפוח השיח בחברה הישראלית המציע קידום תפיסת עולם הומניסטית ודמוקרטית.	
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סגל בית הספר להשתלמויות

ראש המרכז לתכנון לימודים, הוראה והערכהד”ר חיה אלטרץ

cihaltrz@beitberl.ac.ilטל. 09-7476295

ראש בית הספר להשתלמויותד”ר חיה לוין

hayale@beitberl.ac.ilטל. 09-7476279

מרכזת אקדמיתחנה בר-יוסף

hanab@beitberl.ac.ilטל. 09-7476283

מרכזת תחום החינוך המיוחדד”ר ריבה מנדל

rivamn@beitberl.ac.ilטל. 09-7476372

מרכזת תחום הגיל הרךד"ר רחל ידיד

rclidid@beitberl.ac.ilטל. 09-7476265

שרי בר-נוי

טל. 09-7476280

מרכזת קורסים

sary.barnoy@beitberl.ac.il

מזכירות בית הספר להשתלמויות

רכזת מנהל סטודנטיםאירית כהן

iritc@beitberl.ac.ilטל. 09-7476371

מזכירת בית הספר להשתלמויותדרורית קידר

droritk@beitberl.ac.ilטל. 09-7476273

תמי מתתיהו
טל. 09-7476288

מזכירה
tamim@beitberl.ac.il
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מערכת קורסים לפי ימים

יום שלישייום שנייום ראשון

הכשרת מאמנים אישיים
8:30 - 13:45 שנתי                             עמ’ 19

דרך המילים - חווית הכתיבה האישית 
08:30 - 11:45 )4 מפגשים(                 עמ’ 50

העצמה אישית למורים 
08:30 - 11:45 סמסטר א                   עמ’ 45

הנחיית קבוצות במערכות חינוכיות
8:30 - 13:45 שנתי                             עמ’ 16

מורים מובילים בתרבות ישראל ומורשתו
08:30 - 13:45 שנתי                         עמ’ 17

מניעת שימוש בסמים, אלכוהול וטבק
08:30 - 11:45 סמסטר א                             עמ’ 48

הוראה מתקנת באנגלית כשפה זרה 
8:30 - 15:45 שנתי                            עמ’ 24

חינוך מיני לתלמידים בעלי צכ”מ - שלב ב
9:00 - 14:00 שנתי                           עמ’ 20

הפנים השונות של התדמית בחיינו
8:30 - 11:45 )4 מפגשים(                   עמ’ 54

רכז הערכה בית ספרי )שנה א(
10:15 - 17:15 שנתי                          עמ’ 15

פיתוח חוסן נפשי - תיעול כעסים
10:15 - 13:45 סמסטר א                   עמ’ 39

גננות לגילאי לידה עד 3 בגנים הפרטיים
8:30 - 17:30                                      עמ’ 25

פסיכולוגיה חיובית
12:15 - 15:45 סמסטר ב                    עמ’ 42

התמחות במתמטיקה למורי החינוך המיוחד 
14:15 - 18 שנתי                                עמ’ 21

דיאלוג בספרים - עבודה רגשית עם ילדים
8:30 - 11:45 )4 מפגשים(                   עמ’ 58

אסרטיביות - טכניקות להצלחה אישית
14:15 - 15:45 סמסטר א                  עמ’ 40

סיורי גלריות
16:00 - 19:15 )4 מפגשים(                עמ’ 51

לשחק באמ”ת
8:30 - 11:45 )4 מפגשים(                   עמ’ 57

רכז הערכה בית ספרי )שנה ב(
16:00 - 19:15 שנתי                           עמ’ 15

סדנה וליווי למורים/גננות מתחילים )מגזר(
16:00 - 19:15 שנתי עמ’                 34 - 37

העצמה ופיתוח אישי
16:15 - 19:30 סמסטר א                   עמ’ 43

קהילת למידה לרכזי הערכה מכהנים
16:00 - 19:15 סמסטר א                    עמ’ 38

ניהול דיאלוג בשעה פרטנית
16:15 - 18:45 סמסטר א                   עמ’ 47

סייעות חינוכיות - שלב א
16:15 - 19:30 שנתי                           עמ’ 26

הכשרת מורים וגננות חונכים 
16:00 - 19:30 שנתי עמ’                     עמ’ 29

מורה חוקר את עשייתו - דרגה 7 - 8
16:30 - 20:00 שנתי                           עמ’ 32

סייעות חינוכיות - שלב ב
16:15 - 19:30 שנתי                           עמ’ 27

הכשרת חונכים ומלווים - דרגות 7- 8
16:00 - 19:30 שנתי                         עמ’ 30

מורה יוזם ומטמיע תכניות - דרגה 7 - 8
16:30 - 20:00 שנתי                        עמ’ 31

מורה חונך בכיר - דרגה 9
16:30 - 20:00 שנתי                           עמ’ 33

סדנה וליווי למורים/גננות מתחילים 
17:00 - 20:15 שנתי                 עמ’ 34 - 37

אינטליגנציה רגשית
16:15 - 17:45 סמסטר א                  עמ’ 41
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יום ששייום חמישייום רביעי

רשתות חברתיות בחינוך
12:15 - 15:45 )4 מפגשים(                 עמ’ 52

הרחבת הסמכה להוראת פיסיקה בחט”ב
8:30 - 14:30 שנתי                             עמ’ 18

סדנה וליווי למורים/גננות מתחילים )מגזר(
9:00 - 12:15 שנתי                     עמ’ 34 - 37

מורים מובילים בתרבות ישראל ומורשתו
16:15 - 19:30 סמסטר א+ב+קיץ         עמ’ 17

העשרה - אסטרטגיות הוראה
8:30 - 11:45 סמסטר א                     עמ’ 44

הכנה לפרישה וקריירה שנייה
16:15 - 19:45 )4 מפגשים(                עמ’ 53

הצלחה מתחילה מ:א עד ת’: אחריות
8:30 - 11:45 )4 מפגשים(                   עמ’ 55

סדנה וליווי למורים/גננות מתחילים
17:00 - 20:15 שנתי                  עמ’ 34 - 37

הוראה מותאמת לילדי גן וְא-ב בעלי צכ”מ
8:30 - 15:45 שנתי                           עמ’ 23

הוראה מתקנת )שנה א(
8:30 - 15:45 שנתי                             עמ’ 22

הוראה מתקנת )שנה ב(
12:15 - 15:45 שנתי                          עמ’ 22

השינוי כמתנת צמיחה 
12:15 - 15:30 )4 מפגשים(                 עמ’ 56

סדנה וליווי למורים/גננות מתחילים )מגזר(
16:00 - 19:15 שנתי                  עמ’ 34 - 37

למידה מרחוק

העצמה ופיתוח מנהיגות
סמסטר א                                           עמ’ 47
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מערכת קורסים לפי נושאים 
)מתקיימים במכללה האקדמית בית ברל(

15 פיתוח מקצועי     
15 רכז הערכה בית ספרי    
16 הנחיית קבוצות במערכות חינוכיות   
17 מורים מובילים בתרבות ישראל ומורשתו   
18 הרחבת הסמכה להוראת פיסיקה בחט”ב   
19 הכשרת מאמנים אישיים     
20 חינוך מיני חברתי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים - שלב ב 
21 התמחות במתמטיקה למורי החינוך המיוחד  

הוראה מתקנת - 
22 דרכי התערבות וטיפול בתלמידים עם לקות למידה  

דרכי התערבות וטיפול לילדי גן 
23 וכיתות א-ב בעלי צרכים מיוחדים    
24 הוראה מתקנת באנגלית כשפה זרה   
25 גננות לגילאי לידה עד 3 בגנים הפרטיים   
26 הכשרת סייעות חינוכיות בגני הילדים - שלב א   
27 הכשרת סייעות חינוכיות בגני הילדים - שלב ב   
29 הכשרת מורים וגננות חונכים    
30 הכשרת חונכים ומלווים - דרגות 8-7   
31 מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות - דרגות 8-7  
32 מורה חוקר את עשייתו - דרגות 8-7   
 33 מורה חונך בכיר - דרגה 9    

34 ליווי והעצמה     
34 ליווי גננות מתחילות בשנה הראשונה לאחר ההתמחות 
35 סדנה וליווי למורים מתחילים )ביה”ס היסודי(  
36 סדנה וליווי למורים מתחילים )ביה”ס העל יסודי(  

סדנה וליווי למורים מתחילים - 
37 למורים בחינוך המיוחד )יסודי וחט”ב(   
38 קהילת למידה לרכזי הערכה מכהנים   
39 פיתוח חוסן נפשי - תיעול כעסים   
40 אסרטיביות- טכניקות יישומיות להצלחה אישית   
41 אינטלגנציה רגשית     
42 פסיכולוגיה חיובית     
43 העצמה ופיתוח אישי     
44 העשרה - אסטרטגיות הוראה      
45 העצמה אישית למורים     
46 העצמה ופיתוח מנהיגות     
47 ניהול דיאלוג בשעה פרטנית    
48 מניעת שימוש בסמים, אלכוהול וטבק   



50 פנאי ותרבות     
50 דרך המילים - חווית הכתיבה האישית    
51 סיורי גלריות      
52 רשתות חברתיות וחינוך     
53 הכנה לפרישה וקריירה שנייה     
54 הפנים השונות של התדמית בחיינו    
55 הצלחה מתחילה מ:א עד ת’: אחריות     
56 השינוי כמתנת צמיחה      
57 לשחק באמת      
58 דיאלוג בספרים - עבודה רגשית עם ילדים באמצעות ספרים 
59 תואר שני .M.Ed והכשרת מנהלי בתי ספר  
59 ייעוץ חינוכי     
60 הערכה ותכנון לימודים    
61 ליקויי למידה: הערכה והתערבות חינוכית   
62 ניהול וארגון של מערכות חינוך    
63 חינוך לאמנות     
64 קידום נוער בסיכון ובמצוקה    
65 התכנית להכשרה ולפיתוח מנהלי בתי ספר  
66 הקתדרה במרכז כנה מאיר    
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הרשמה
ההרשמה לשנה”ל תשע”ג תיפתח ביום שלישי ט’ אייר תשע”ב 1.5.12 ותסתיים ביום שלישי כ”ג תשרי תשע”ג, 9.10.12. 

ערכת ההרשמה כוללת:

 שובר תשלום דמי רישום בסך 198 ש”ח
 ידיעון ביה”ס להשתלמויות 

 טופס רישום לשנה”ל תשע”ג: נמצא בידיעון בעמ’ 13 

לקבלת ערכת הרשמה ניתן להתקשר אל: 
 מרכז מידע 357375* )שיחת חינם(

 מזכירות ביה”ס להשתלמויות )כתובת רשומה למטה( 
 בכל פנייה יש לציין: שם מלא, כתובת מלאה כוללת מיקוד, טלפון ו/או דואר אלקטרוני

תהליך ההרשמה
הרשמה באופן מקוון

 יש לבצע את ההרשמה באמצעות דף הרישום המקוון באתר האינטרנט של המכללה: 
אתר ביה”ס להשתלמויות http://www.beitberl.ac.il/morim << סרגל ניווט צידי: רישום מקוון

 בנוסף, עובדי הוראה ישלחו בדואר רגיל אל מזכירות ביה”ס להשתלמויות צילום תעודת הסמכה להוראה, תוך ציון: שם מלא, כתובת מלאה 
כוללת מיקוד, טלפון ו/או דואר אלקטרוני.

הרשמה באמצעות ערכת ההרשמה
 יש למלא את טופס הרישום לשנה”ל תשע”ג

 יש לשלם את דמי הרישום בבנק הדואר באמצעות שובר תשלום דמי רישום 
 יש להעביר למזכירות ביה”ס להשתלמויות את: טופס הרישום ואת ספח אישור תשלום דמי הרישום חתום בבנק הדואר. עובדי הוראה יצרפו 

גם צילום תעודת הסמכה להוראה
לאחר סיום ההרשמה, תישלח למועמד הודעה בכתב המאשרת את הרשמתו. 

מזכירות ביה”ס להשתלמויות: 
אירית כהן, בית הספר להשתלמויות, המכללה האקדמית בית ברל, דואר בית ברל 44905

pdi@beitberl.ac.il :טלפונים: 09-7476371/2, 09-7476273; דואר אלקטרוני
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נוהל הפסקת לימודים  
 ביטול לימודים על-ידי המשתלם ייעשה באמצעות הודעה בכתב בלבד. ההודעה תימסר ישירות למזכירות ביה”ס להשתלמויות או 

תישלח אליו כמכתב רשום
 משתלם שיודיע על ביטול לימודיו עד יום שני י”ז תשרי תשע”ג, 30.9.12 לא יחויב בתשלום שכר הלימוד. משתלם שיודיע בכתב על 

הפסקת לימודיו לאחר מועד זה, יחויב בתשלום בהתאם למפורט בטבלת ההחזרים
 בכל מקרה לא יוחזרו דמי רישום למשתלם שביטל את לימודיו מיוזמתו

להלן טבלת החזרים למקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים:

סדרי הלימודים   
 שנת הלימודים תשע”ג תיפתח ביום ראשון, ה חשון, תשע”ג 21.10.12

 הלימודים והחופשות במכללה שונים מהנהוג בבתי הספר, ויש להיערך לכך מראש
 התנאי להכרה בהשתלמויות כמזכות בגמולי השתלמות הוא השתתפות פעילה של עובד ההוראה בתכנית הלימודים לפחות ב- 80% 

משעות הלימוד ועמידה בדרישת ההשתלמות תוך חודש מיום סיומה

שינויים 
 ביה”ס להשתלמויות שומר לעצמו את הזכות לעריכת שינויים בתכניות הלימודים, בסגל ההוראה ובמועדי הקורסים. במקרה של שינוי 

תישלח לנרשמים הודעה מתאימה
 פתיחת כל קורס מותנית במספר הנרשמים. הודעה על קורס שלא ייפתח תימסר למשתלם לכל המאוחר שבוע לפני מועד הפתיחה המתוכנן

 במקרה של ביטול לימודים על-ידי ביה”ס להשתלמויות, יוחזרו דמי הרישום ושכר הלימוד במלואם

הוצאות נלוותשיעור החיוב בשכר לימודמהות הביטול בשכר לימודביטול הפסקת לימודים

פטורפטורמסיבה כל שהיאעד 30.9.12

פטור500 ₪ ע"י התלמיד1.10.12 - 21.10.12

פטור25.0% משכר הלימודע"י התלמיד22.10.12 - 30.11.12

חייב37.5% משכר הלימודע"י התלמיד1.12.12 - 31.12.12

חייב50.0% משכר הלימודע"י התלמיד01.01.13 - 31.01.13

חייב62.5% משכר הלימודע"י התלמיד01.02.13 - 28.02.13

חייב75.0% משכר הלימודע"י התלמיד01.03.13 - 31.03.13

חייב87.5% משכר הלימודע"י התלמיד01.04.13 - 30.04.13

חייב100% משכר הלימודע"י התלמידהחל ב- 01.05.13
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שכר לימוד
שכר הלימוד בבית הספר להשתלמויות נקבע לפי שעה שנתית )30/28 שעות הוראה( על-פי התעריפים הבאים:

 שכר לימוד לעובד הוראה מוסמך: 800 ₪ 

 שכל לימוד למשתלם שאינו עובד הוראה: 850 ₪

יוצאים מכלל זה מספר קורסים שעלותם שונה. 

שכר הלימוד אינו כולל: סיורים לימודיים, תדפיסים, חומרי למידה ועזרי הוראה.

תשלום שכר לימוד  
עם קבלת המועמד ללימודים תישלח אליו ערכת תשלום שכר לימוד הכוללת:

 שובר מקדמה על חשבון שכר לימוד בסך 500 ₪

 טופס לתשלום שכר לימוד באמצעות הוראת קבע

 טופס לתשלום שכר לימוד באמצעות כרטיס אשראי

 טופס הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד למורים בשבתון )גרסה לחברי ארגון המורים וגרסה לחברי הסתדרות המורים(. הטופס 

מיועד לחיוב קרן ההשתלמות בשכר הלימוד והעברתו ישירות אל ביה”ס להשתלמויות

משתלמים בשנת שבתון   
 משתלמים בשנת שבתון ששכר הלימוד שלהם משולם על ידי קרן השתלמות, ימלאו רק את טופס ההרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר 

לימוד וישלחו אותו בדואר למזכירות ביה”ס להשתלמויות

 מחיר שעה שנתית של המכללה זהה למחיר שעה בקרן

 משתלמים בשנת שבתון הלומדים על חשבון קרן ההשתלמות בהיקף של 16 ש”ש בביה”ס להשתלמויות, זכאים ללמוד בשיעורים נוספים 

)פרט לקורסי .M.Ed( בהיקף של עד 6 ש”ש ללא תוספת תשלום 

יתר המשתלמים
 שאר המשתלמים ישלמו את המקדמה על חשבון שכר הלימוד, ישלמו את שארית שכר הלימוד באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי 

וישלחו את טופס התשלום החתום בדואר למזכירות ביה”ס להשתלמויות
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טופס רישום לשנה”ל תשע”ג

ע”ג

עובד/ת באופק חדש
כן

לא



 14 | בית הספר להשתלמויות - תשע”ג



פיתוח מקצועי | 15

לימודי תעודה

אופק חדש פיתוח מקצועי 
רכז הערכה בית ספרי 

ייעוץ אקדמי: פרופ’ ברברה פרסקו

תיאור התכנית  
תכנית דו-שנתית להכשרת רכז הערכה בית ספרי על-פי דרישות הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ”ה(. התכנית מיועדת לבעלי 
תואר שני ועוסקת בהיבטים התיאורטיים והיישומיים של מדידה והערכה להכשרת רכז הערכה בית ספרי. הרכז מופקד על תהליכי הפיתוח של 
ופנים בית ספריים. במהלך לימודי השנה  דו”חות הערכה חיצוניים  יישום תכניות לימודים המבוססות על  ועל  תכניות הערכה בית ספריות 

השנייה יתקיים פרקטיקום שילווה בסמינריון יישומי ויתמקד בתפקידי רכז הערכה בית ספרי.

 תנאי קבלה: תואר שני, תעודת הוראה, חמש שנות ניסיון בהוראה, המלצת מנהל ביה”ס וריאיון. 
תנאי קדם: סטטיסטיקה תיאורית, שיטות מחקר כמותיות ושיטות מחקר איכותיות. 

נושאים עיקריים בתכנית
 מדידה בחינוך 

 הערכת למידה ולומדים 
 הערכת תכניות ופרויקטים 

 הערכה בית ספרית 
 הובלת צוות בית ספרי 

 התכנית מוכרת לדרגת 9-7 באופק חדש
 מסיימי התכנית שיעמדו בכל המטלות יקבלו תעודת רכז הערכה בית ספרי מטעם המכללה האקדמית בית ברל 

 בוגרי התכנית יקבלו כתב מינוי ממשה”ח לאחר שהם ימונו לרכזי הערכה על ידי המנהל 
 עובדי הוראה יכולים לקבל החזר שכר לימוד בהתאם לזכאותם

שנה ב  שנה א      
היקף: 112 שעות )4 ש”ש( + 56 )2 ש”ש( פרקטיקום היקף: 224 שעות )8 ש”ש(    

מועד: יום ראשון 16:00 - 19:15  מועד: יום ראשון 10:15 - 17:15   
שנתי               שנתי
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הנחיית קבוצות במערכות חינוכיות
רכזת הקורס: אורית לרר כנפו

תיאור הקורס

מטרת הקורס להקנות ידע, מיומניות ותובנות אישיות להנחיית קבוצות במערכות חינוכיות. הקבוצה היא חלק בלתי נפרד בחיינו האישיים 

והמקצועיים. מערכת החינוך, החל מגן הילדים ועד לסיום התיכון, לרבות צוותים מקצועיים ועבודה עם הורים, מושתתת על קבוצות. עובדה זו 

מציבה בפני אנשי החינוך את הצורך להבין ולדעת להנחות קבוצות כדי לממש את הפוטנציאל הטמון בקבוצה וביחיד השייך אליה ולפעול למען 

קידום המטרות החינוכיות.

נושאים עיקריים בקורס
 שלבים בתהליך הקבוצתי

 מיומנויות הנחיה

 הכיתה כקבוצה חברתית

 השיח בקבוצה ככלי מרכזי בעבודה חינוכית

 מניעת שימוש בסמים ואלכוהול

 ברית חינוכית לקידום שותפות מורים הורים

 פיתוח כישורי חיים להתמודדות במצבי חיים מגוונים

 חלק משעות הקורס מוכר לאופק חדש

 מסיימי הקורס שיעמדו בכל המטלות יקבלו תעודה להנחיית קבוצות במערכות חינוכיות מטעם המכללה האקדמית בית ברל

 אפשרות לפרקטיקום מודרך בתשלום נוסף

היקף: 224 שעות )8 ש”ש( 

מועד: יום ראשון 8:30 - 13:45

שנתי  

לימודי תעודה

אופק חדש
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מורים מובילים בתרבות ישראל ומורשתו 

תכנית ייחודית ללימודי הסמכה בשיתוף המטה לתרבות ישראל במשרד החינוך

רכזת התכנית: איילה שוורץ

תיאור התכנית  
התכנית מכוונת להכשיר מורים להוראה ולהובלת מקצוע חדש ‘תרבות ישראל ומורשתו’. במסגרת התכנית ישכללו המשתתפים את היכולות 
הדידקטיות הנדרשות להוראה רב תחומית בתרבות ישראל, בספרות עברית, ובהיסטוריה ציונית. במקביל לכך ירכשו המשתתפים מיומנות 
למידה והוראה בחברותה ובהנחיית תהליכים קבוצתיים כחלק מתהליכי בירור הזהות. המשתתפים יכירו את תחומי הליבה של התרבות היהודית 

והציונית, תוך התנסות בפעילויות המיישמות הלכה למעשה את הידע המצטבר.

תנאי קבלה: תעודת הוראה או רישיון הוראה ביהדות/חברה/מדעי הרוח, ריאיון אישי.

נושאים עיקריים בתכנית  
 קריאות הומניסטיות בפרשת השבוע

 צדק וצדקה בראי המקרא, מקורות חז”ל הרמב”ם - מתלמוד למעשה
 הפיוט - שירה ותפילה. הפיוט הוא השירה המודרנית של התפילה

 ביטויים ציוניים בספרות ובשירה המודרנית
 זהות וחברה: מסורת והתחדשות

 דילמות בהוראה וחינוך בראי סיפורי חז”ל - הוראה דיאלוגית
 חלק משעות התכנית מוכר לאופק חדש 

 מסיימי התכנית שיעמדו בכל המטלות יקבלו תעודת הסמכה להוראת המקצוע תרבות עם ישראל ומורשתו מטעם המכללה האקדמית בית ברל
 משרד החינוך ינפיק אישור להרחבת רישיון הוראה לתחום תרבות ישראל ומורשתו

 עובדי הוראה יכולים לקבל החזר שכר לימוד בהתאם לזכאותם

קבוצה ב  קבוצה א      
היקף: 240 שעות )8 ש”ש( היקף: 240 שעות )8 ש”ש(   

מועד: יום רביעי 16:15 - 19:30 מועד: יום שני 08:30 - 13:45        
סמסטר א + ב + קיץ + ימים מרוכזים              סמסטר א + ב + קיץ + ימים מרוכזים

לימודי תעודה

אופק חדש
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הרחבת הסמכה להוראת פיסיקה בחט”ב למורי מדע וטכנולוגיה
תכנית ייחודית ללימודי הסמכה בשיתוף משרד החינוך, מנהל מדע וטכנולוגיה

רכזת התכנית: ד”ר רויה ישראלי

תיאור התכנית  

תכנית דו-שנתית לחיזוק והרחבת הידע הפיסיקלי של מורי מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים. תכנית הלימודים מתחברת לידע הקיים אצל 

המורים על מנת לשדרגו ולהרחיבו בתכנים בתחום הדעת, במיומנויות ובשיטות הוראה, תוך פיתוח וטיפוח הקשר בין נושאים בפיסיקה לבין 

התופעות אותן חווה הלומד בחיי היום יום.

תנאי קבלה: המלצת הפיקוח על המדעים

נושאים עיקריים בתכנית  

 מכניקה

 מגנטיות וחשמל בבית

 אופטיקה גיאומטרית

 גלים אלקטרומגנטיים ופיסיקה מודרנית

 אסטרונומיה ואסטרופיסיקה

 התכנית במימון משרד החינוך

היקף: 240 שעות )8 ש”ש(

שנה א: 168 שעות;  שנה ב: 72 שעות

מועד: יום חמישי 8:30 - 14:30 

שנתי     

לימודי תעודה
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הכשרת מאמנים אישיים 
צוות הקורס:  איציק בן, עינת מזרחי

תיאור הקורס   
תחום האימון Life Coaching, עוסק בהעצמה אישית ובהגשמת יעדים אישיים ומקצועיים. תהליך האימון מתמקד בשיפור הרווחה הנפשית 

ואיכות החיים של האדם תוך התמקדות בהווה וכן בהצבת מטרות ברורות ומקדמות לעתיד. התהליך משלב מודעות רגשית וקוגניטיבית, למידה 

של מיומנויות חדשות להתפתחות אישית ופעולות מכוונות מטרה.

בקורס יינתנו כלים המאפשרים הובלה של אנשים בתהליכי אימון בתחומים האישיים והמקצועיים.

נתמקד במיומנויות המקדמות תקשורת בין-אישית אפקטיבית ובדרכי קבלת ההחלטות בעבודה ובחיים האישיים והמשפחתיים.

הקורס יתקיים בשני מוקדים: מוקד אימון אישי לחיים ומוקד אימון אישי למתבגרים לקויי למידה.

תנאי קבלה למוקד מתבגרים לקויי למידה: הכשרה בנושא לקויות למידה )28 שעות לפחות( וניסיון מקצועי של שנה לפחות בתחום ליקויי 
למידה.

נושאים עיקריים בקורס 
 כלים בתקשורת בין אישית פתוחה ומאפשרת תוצאות

 בניית תהליך מקדם של אימון אישי בשדה החינוך )במוקד אימון אישי לחיים(

 בניית תהליך מקדם של אימון אישי למתבגרים לקויי למידה והוריהם )במוקד אימון אישי למתבגרים לקויי למידה(

 הדרכה אישית וקבוצתית על תהליך אימון

 60 שעות מהקורס מוכרות לאופק חדש

 מסיימי הקורס שיעמדו בכל המטלות יקבלו תעודת בוגר/ת קורס אימון אישי בהתאם למוקד שנלמד מטעם המכללה האקדמית בית ברל

 היקף: 180 שעות )6 ש”ש(
מועד: יום ראשון 8:30 - 13:45

          שנתי

לימודי תעודה

אופק חדש
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לימודי תעודה

אופק חדש
חינוך מיני חברתי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים - שלב ב 

תכנית ייחודית ללימודי הסמכה מטעם משרד החינוך 

רכזות התכנית: רונית ארגמן, ד”ר ריבה מנדל  

תיאור התכנית

תכנית המיועדת לעובדי הוראה לחינוך מיוחד המלמדים את הנושא של חינוך מיני חברתי בבתי ספר שבהם לומדים ילדים עם צרכים 

מיוחדים. במסגרת התכנית הם יוכשרו להיות מנחים בתחום במסגרות החינוך בהם הם עובדים ולתת מענה בבתי הספר הן למורים והן 

לתלמידים.

תנאי קבלה: אנשי חינוך שעברו השתלמות מקדימה ומשמעותית בתחום, בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בחינוך מיני-חברתי בבית 
ספר, ראיון אישי, המלצת מנהל בית הספר. 

נושאים עיקריים בתכנית

 התערבויות מערכתיות

 התייחסות לחדרי מורים 

 התייחסות להורי התלמידים

 חלק משעות התכנית מוכר לאופק חדש

מנחה בתחום חינוך מיני-חברתי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים מטעם  יקבלו תעודת   מסיימי התכנית שיעמדו בכל המטלות 

המכללה האקדמית בית ברל ומשרד החינוך

 היקף: 150 שעות )5 ש”ש( 

 מועד: יום שני 9:00 - 14:00

         שנתי
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לימודי תעודה

אופק חדש
התמחות במתמטיקה למורי החינוך המיוחד
תכנית להתמחות מתמטיקה בשיתוף עם האגף לחינוך מיוחד 

רכזת: ד"ר ריבה מנדל
מרצות: מלכה ברנדר, ד”ר נאוה אלמוג 

תיאור התכנית

תכנית פיתוח מקצועי למורי חינוך מיוחד במסגרות השונות שתעסוק בהעמקת הידע המתמטי, בדרכי הוראה ובאסטרטגיות התאמה 

לאוכלוסיות השונות בחינוך המיוחד. המורים ירכשו הכשרה רחבה על פי שכבת גיל, ובתנאים אישיים מתאימים יוכלו להרחיב לתעודת 

הסמכה בהוראת מתמטיקה. 
בתכנית ארבעה מוקדים לבחירה: מוקד קדם יסודי ויסודי, מוקד חט”ב, מוקד על יסודי ומוקד לקויות מורכבות.

נושאים עיקריים בתכנית

 העמקת ידע מתמטי

 קשיים ודרכי התמודדות בלמידת מתמטיקה

 דרכי הוראת מתמטיקה 

 אסטרטגיות להתאמת תכנים מתמטיים למסגרות החינוך המיוחד

המכללה  מטעם  שבחרו,  ההתמחות  למוקד  בהתאם  בתכנית  השתתפות  תעודת  יקבלו  המטלות  בכל  שיעמדו  התכנית  מסיימי   

האקדמית בית ברל והאגף לחינוך מיוחד

 התכנית במימון משרד החינוך 

היקף: 60 שעות )2 ש”ש(                         

מועד: יום שני 18:30-14:15 פעם בשבועיים

שנתי 

 8:
 4x  =

 9-1 3+
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הוראה מתקנת - דרכי התערבות וטיפול בתלמידים עם לקות למידה
ייעוץ אקדמי: ד”ר ורדה שרוני

רכזת התכנית: ד”ר ריבה מנדל

תיאור התכנית

תכנית דו-שנתית להכשרת מורים להתמודדות עם תלמידים לקויי למידה. התמחות במגוון דרכי התערבות והוראה מתקנת בקריאה, כתיבה 

ומתמטיקה. בשנה א נעסוק בהיבטים תיאורטיים ומעשיים בסוגיית לקויי למידה, דרכי התערבות וטיפול. בשנה ב נעסוק בתרגול של הוראה 

מתקנת ובדרכי התערבות וטיפול בתלמידים לקויי למידה.

נושאים עיקריים בתכנית

 הקניית ידע מעמיק ומעודכן בתחום לקויי למידה

 איתור קשיי תלמידים ומיפוי צורכיהם

 הכרת אסטרטגיות הוראה, גישות מתווכות ודרכים ליישום הוראה מתקנת במקצועות השונים

 חלק משעות התכנית מוכר לאופק חדש

 מסיימי התכנית שיעמדו בכל המטלות יקבלו תעודה בתחום הוראה מתקנת בשפה ו/או במתמטיקה מטעם המכללה האקדמית בית ברל 

)ניתן לשלב הוראה מתקנת באנגלית(

שנה ב שנה א       
היקף: 112 שעות )4 ש”ש(   היקף: 224 שעות )8 ש”ש(      

מועד: יום חמישי 12:15 - 15:45 מועד: יום חמישי 8:30 - 15:45     
 שנתי                שנתיה

לימודי תעודה

אופק חדש
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לימודי תעודה

אופק חדש
דרכי התערבות וטיפול לילדי גן וכיתות א-ב בעלי צרכים מיוחדים

רכזת התכנית: ד”ר ריבה מנדל

תיאור התכנית

התכנית אשר תעסוק בהכשרת גננות ומורים לכיתות א-ב להוראה מותאמת לילדים בעלי צרכים מיוחדים, תסקור את שלבי ההתפתחות 

דרכי  והתאמת  להתערבות  כלים  תקנה  התכנית  ילדים.  בהתפתחות  והבעיות  הקשיים  את  וכן  חשבונית  ובחשיבה  בשפה  הנורמטיבית 

הוראה לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

נושאים עיקריים בתכנית

 אסטרטגיות הוראה וגישות מתווכות, תכנית לטיפוח השפה הכתובה וחשבון בגן הילדים בחינוך המיוחד 

 תהליכי התפתחות רגשית וחברתית והשפעתם על הלמידה 

 התפתחות קוגניטיבית - מיומנויות בסיסיות ומיומנויות קוגניטיביות מתקדמות

 חלק משעות ההתכנית מוכר לאופק חדש

 מסיימי התכנית שיעמדו בכל המטלות יקבלו תעודה להוראה מותאמת לתלמידים עם צרכים מיוחדים בגן ובכיתות א-ב, מטעם 

המכללה האקדמית בית ברל

 היקף: 224 שעות )8 ש”ש(

 מועד: יום חמישי 8:30 - 15:45 

          שנתי



הוראה מתקנת באנגלית כשפה זרה
 The Remedial Instruction Program

Course Instructors: Dvorah Bohak, Stella Nachmias, Dr. Tammy Landau

Course Description  
The aim of this course is to provide English teachers with knowledge and tools for effective 
remedial instruction of pupils who are struggling in their English studies and to provide an extensive 
repertoire of skills and strategies that will enable the EFL teachers to design and implement effective 
remedial instruction. Theories, materials and methods will be studied, analyzed and critiqued. Participants 
will be encouraged to implement them in an intervention experience.

The program will include the following  
 Introduction to LD

 Advanced phonics and it’s application in remedial instruction

 Psychology of reading

 Practical application of remedial reading instruction (including Hickey)

 Teacher-student interaction

 Informal assessment techniques

 Interpretation of assessment reports

 Teaching-learning strategies

 חלק משעות התכנית מוכר לאופק חדש

 מסיימי התכנית שיעמדו בכל המטלות, יקבלו תעודה בתחום הוראה מתקנת באנגלית מטעם המכללה האקדמית בית ברל 

היקף: 224 שעות )8 ש"ש(
מועד: יום ראשון 8:30 - 15:45 

שנתי
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לימודי תעודה

אופק חדש
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לימודי תעודה גננת לגילאי לידה עד 3 בגנים הפרטיים 
לימודי תעודה בשיתוף עם אירגון הגנים הפרטים

רכזות התכנית: ד”ר רחל ידיד ושולמית ביסמנובסקי

תיאור התכנית 

תכנית לימודים דו-שנתית לגננים וגננות לא מוסמכים המקנה תעודת גנן/גננת לגילאי לידה עד 3 

בגנים הפרטיים. הלימודים, בהיקף של 700 שעות )25 ש”ש( + פרקטיקום, יוכרו בחלקם )15 ש”ש( 

ללימודי תואר ראשון .B.Ed בחינוך לגיל הרך במכללה האקדמית בית ברל. 

תנאי קבלה: ועדת קבלה, מבחן סף ומכתב המלצה. 

נושאים עיקריים בתכנית 
 התפתחות רגשית חברתית

 דרכי הוראה בגיל הרך 
 שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים

 ניהול הגן ודרכי הוראה
 ניצני אוריינות וספרות ילדים

 תיאטרון בובות והמשחק החברתי
תעודת גננת לגילאי לידה עד שלוש מטעם ארגון   מסיימי התכנית שיעמדו בכל המטלות יקבלו 

הגנים הפרטיים והמכללה האקדמית בית ברל. 
 הרישום לתכנית במשרד הארגון, טלפון: 03-6293160

היקף: 700 שעות )25 ש”ש( + פרקטיקום

מועד: יום שלישי 8:30 - 17:30

דו-שנתי
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הכשרת סייעות חינוכיות בגני ילדים - שלב א
לימודי תעודה בשיתוף עם משרד החינוך ומשרד הפנים

רכזת התכנית: ד”ר רחל ידיד

תיאור התכנית

תכנית דו-שנתית להכשרה והתמקצעות סייעת חינוכית לתפקוד יעיל כחלק מהצוות המקצועי בגן הילדים. במהלך הלימודים תרכוש הסייעת 

ידע תיאורטי וכלים מקצועיים שיעזרו לה לבצע באופן מיטבי את תפקידיה הארגוניים והפדגוגיים בגן כמו גם תרכוש מיומנויות תקשורת בין 

אישית שיעזרו לה בעבודתה בצוות החינוכי ועם ההורים. 

נושאים עיקריים בתכנית

 עשייה חינוכית בגן הילדים 

 ארגון הסביבה החינוכית

 תפקיד הסייעת בגן

 פסיכולוגיה התפתחותית

 מיומנויות מחשב 

 עבודת צוות ותקשורת בינאישית

 שכ"ל: 6,000 ₪ 

 מסיימי התכנית שיעמדו בכל המטלות יקבלו תעודת סייעת חינוכית שלב א, מטעם משרד החינוך, משרד הפנים והמכללה האקדמית בית 
ברל

היקף: 270 שעות )9 ש”ש(

            שנה א: 135 שעות  שנה ב: 135 שעות
 מועד: יום שלישי 16:15 - 19:30 

          שנתי

לימודי תעודה
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הכשרת סייעות חינוכיות בגני ילדים - שלב ב
לימודי תעודה בשיתוף עם משרד החינוך ומשרד הפנים

רכזת התכנית: ד”ר רחל ידיד

תיאור התכנית

תכנית המשך להעצמת הסייעת החינוכית לתפקוד מקצועי ומיטבי בגן הילדים. במהלך הלימודים תרחיב הסייעת את הידע המקצועי בהיבט 

התיאורטי והיישומי ותשכלל את המיומנויות במסגרות החינוך הייחודיות לגיל הרך. 

נושאים עיקריים בתכנית

 שונות בין לומדים

 שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים

 אינטליגנציה רגשית

 בריאות ותזונה נכונה

 הכרת תכניות לימודים חדשות 

 שכ"ל: 3,200 ₪ 

 מסיימי התכנית שיעמדו בכל המטלות יקבלו תעודת סייעת חינוכית שלב ב, מטעם משרד החינוך, משרד הפנים והמכללה האקדמית בית 

ברל

 היקף: 130 שעות )4 ש”ש(

 מועד: יום שלישי 16:15 - 19:30 

          שנתי

לימודי תעודה
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הכשרת מורים וגננות חונכים של מתמחים בהוראה
יעוץ אקדמי: מלי ליבוביץ וד”ר דליה עמנואל

רכזי התכנית: ויני עפרי, תמיר הופמן ועדנן יאסין 

תיאור התכנית
התכנית להכשרת חונכים תעסוק בפיתוח תפיסת התפקיד החונך ]מורה/גננת[ כעמית המסייע למתמחה תוך טיפוח כישורי הנחיה והדרכה 
לשם זיהוי צרכיו של המתמחה ותמיכה בקליטתו ובהסתגלותו במערכת. במסגרת הלימודים יוקנו כלים ליצירת דיאלוג דידקטי חינוכי רפלקטיבי 
לשם תמיכה בהתפתחותו המקצועית והאוטונומית של המתמחה. התכנית להכשרת חונכים מעצימה את הלומדים עצמם כמורים וגננות בנוסף 

לעבודתם עם מתמחים חדשים. 

נושאים עיקריים בתכנית

 קשיים של מורים חדשים

 מהות השיח הרפלקטיבי בשלב הכניסה למקצוע

 מודלים של ליווי וחונכות

 הדואליות התפקודית בין תמיכה לבין הערכה

 תפיסת תפקיד וזהות מקצועית

 התכנית במימון משרד החינוך 

 מסיימי התכנית שיעמדו בכל המטלות יקבלו תעודת מורה/גננת חונך, מטעם משרד החינוך, משרד הפנים והמכללה האקדמית בית ברל

קבוצה ב )מגזר( קבוצה א     

היקף: 60 שעות )2 ש”ש(  היקף: 60 שעות )2 ש”ש(   

מועד: יום שלישי 16:00 - 19:15  מועד: יום ראשון 16:00 - 19:15   

          שנתי              שנתי

לימודי תעודה

אופק חדש
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הכשרת חונכים ומלווים
פיתוח מקצועי בדרגות 7 - 8

יעוץ אקדמי: מלי ליבוביץ וד”ר דליה עמנואל

רכזי התכנית: ויני עפרי ותמיר הופמן 

תיאור התכנית

תכנית דו-שנתית להכשרת חונכים ומלווים מומחים. הכניסה להוראה מאופיינת בהתמודדויות מקצועיות פדגוגיות ורגשיות שיש להעניק להן 

סיוע בתמיכה בקמפוס וחניכה פעילה בגן ובביה”ס. החונכים ]בשנת הסטאז’[ והמלווים ]בשנים א-ב לאחר הסטאז’[ מסייעים בקליטה מיטבית 

ונדרשים לידע מקצועי לא רק בתחום ההוראה אלא אף בתחום הדרכת מורים וגננות מתחילים. התכנית מעצימה את הלומדים בתחום ההוראה 

ומקנה מיומנויות לליווי עמיתים. 

נושאים עיקריים בתכנית
 עולמו של המורה / גננת מתחילים

 כישורי הנחיה והיוועצות

 הערכה והעצמה

 התמודדות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים

 Supervision אישי וניתוח אירועי הדרכה

 התכנית במימון משרד החינוך 

 מסיימי התכנית שיעמדו בכל המטלות יקבלו תעודת מורה חונך מלווה מומחה, מטעם משרד החינוך, משרד הפנים והמכללה האקדמית 
בית ברל.

 היקף: 150 שעות )5 ש”ש(

שנה ב  שנה א      

מועד: יום ראשון 16:00 - 19:15  מועד: יום ראשון 16:00 - 19:15   

שנתי              שנתי

לימודי תעודה

אופק חדש
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מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות
פיתוח מקצועי בדרגות 7 - 8 

רכזת התכנית: ד”ר חיה לוין

תיאור התכנית

מטרת התכנית היא לחשוף את הלומדים לתכנים עדכניים במגוון נושאים הקשורים בתחומי היזמות והמחקר החינוכי ולהרחיב את המיומנויות 

והכשרים שלהם כגורמים המחוללים יזמות בארגון. תהליך זה יתרחש באמצעות תהליכים רפלקטיביים לגבי יכולת ההשפעה הייחודית של 

המורה ורמת המסוגלות האישית, פדגוגית שלו. 

פיתוח המיזם החינוכי ייעשה במתכונת מונחית הכוונה והתנסות עצמית בבית ספרו תוך התייעצות וחשיבה עם ההנהלה על מוקד היזמות 

המוצע. בכך יוכל המורה לתרום לארגון ולעמיתים הפועלים לצדו. 

נושאים עיקריים בתכנית

 מתודולוגיה של מחקר איכותני

 תהליכי רפלקציה תיעוד והערכה

 המורה כיזם חינוכי

 פיתוח מיזם

 התכנית במימון משרד החינוך

היקף: 150 שעות )5 ש”ש(

שנה ב שנה א      

מועד: יום שני 16:30 - 20:00  מועד: יום שני 16:30 - 20:00   
שנתי              שנתי 

אופק חדש
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אופק חדש מורה חוקר את עשייתו 
פיתוח מקצועי בדרגות 7 - 8 

רכזת התכנית: ד”ר חיה לוין

תיאור התכנית

מטרת התכנית היא לחשוף את הלומדים לתכנים עדכניים במגוון נושאים הקשורים בתחומי המחקר החינוכי, ולהרחיב את המיומנויות והכשרים 

שלהם כגורמים חוקרים בארגון. 

תהליך זה יתרחש באמצעות תהליכים רפלקטיביים לגבי יכולת ההשפעה הייחודית של המורה ורמת המסוגלות האישית פדגוגית שלו. המורה 

שילווה בהנחיה קבוצתית ואישית, יוכל להתייעץ עם סגל ההנהלה בבית ספרו על מוקדי מחקר רלבנטיים לעבודתו ובכך יוכל לתרום לארגון 

ולעמיתים הפועלים לצדו. 

נושאים עיקריים בתכנית

 אוריינות מחקרית 

 מחקר פעולה

 מתיאוריה למחקר וממחקר למעשה חינוכי

 התנסות במחקר שדה בביה”ס

 התכנית במימון משרד החינוך

היקף: 150 שעות )5 ש”ש(

שנה ב שנה א    

מועד: יום שני 16:30 - 20:00 מועד: יום שני 16:30 - 20:00  

שנתי             שנתי 
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מורה חונך בכיר 
פיתוח מקצועי בדרגה 9

רכזת התכנית: ד”ר דליה עמנואל

תיאור התכנית

מטרת התכנית היא לפתח את הכישורים והמומחיות בתחום החונכות והליווי כך שבוגר תכנית ההכשרה יוכל לחנוך, לסייע ולהעצים ממלאי 

תפקידים אחרים בתפקידי ריכוז, ניהול, הנחיה, הדרכה, ליווי, הדרכה והובלה בשלבי כניסתם לתפקיד ובמהלכו, לפי העניין והצורך.

הלימודים יתמקדו בהעשרה ובהעמקה בידע בתחומים הנגזרים ממהות התפקיד במטרה לקדם ולהעשיר את הידע והניסיון הנדרשים לחונכים 

בכירים ולהביא לידי ביטוי את יכולותיו המקצועיות של חונך בכיר כמומחה ומנהיג בתחומו. 

נושאים עיקריים בתכנית

 מודלים של הנחיה

 פיתוח תפיסת תפקיד וזהות מקצועית

 היבטים מערכתיים קבוצתיים

 התנסות בסימולציה ו/או משחק תפקידים

 כתיבת תלקיט אישי

 התכנית במימון משרד החינוך

היקף: 150 שעות )5 ש”ש(

שנה ב שנה א   

מועד: יום ראשון 16:30 - 20:00 מועד: יום ראשון 16:30 - 20:00 

שנתי             שנתי

אופק חדש
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ליווי והעצמה

ליווי גננות מתחילות בשנה הראשונה לאחר ההתמחות
רכזות הסדנה: ד”ר וורוד גיוסי, ד”ר רימונה כהן

תיאור סדנה

הסדנה מיועדת לגננות מתחילות בשנה א במסגרת “אופק חדש”. 
הסדנה תותאם לצורכי הגיל ותתמקד בנושאים החיוניים לעבודת הגננת המתחילה. הסדנה מציעה 40 שעות להעצמה אישית ומקצועית ובנוסף 

20 שעות תמיכה וליווי על ידי גננת מנוסה מהצוות החינוכי של בית הספר.

נושאים עיקריים בסדנה  

 הגננת כמנהלת - אסטרטגיות וסוגיות בניהול הגן ובביסוס הסמכות המקצועית

 מתן מענה לילדים בעלי מגוון צרכים

 שותפות ותקשורת עם הורים

 טיפוח סביבה לימודית בהלימה לתכניות הלימודים בגן

 פיתוח יחסי קולגיאליות עם עמיתים בצוות הגן

 tamim@beitberl.ac.il :לטיפול בכל נושאי הרישום יש לפנות אל תמי מתתיהו: טלפון: 09-7476288; דוא”ל 

 הסדנה היא במימון משרד החינוך למעט דמי רישום

מורים מתחילים )מגזר(  
היקף: 60 שעות )2 ש”ש(

מועד: יום רביעי 16:00 - 19:15
          שנתי

אופק חדש

מורים מתחילים
היקף: 60 שעות )2 ש”ש(

מועד: יום שני או רביעי 17:00 - 20:15
         שנתי



סדנה וליווי למורים מתחילים )ביה”ס היסודי(

רכזות הסדנה: ד”ר וורוד גיוסי, ד”ר רימונה כהן

תיאור סדנה

המורה  לעבודת  החיוניים  בנושאים  ותתמקד  הגיל  לצורכי  תותאם  הסדנה  היסודי.  ספר  בבית  א  בשנה  מתחילים  למורים  מיועדות  הסדנה 

המתחיל. הסדנה מציעה 40 שעות להעצמה אישית ומקצועית וכן 20 שעות תמיכה וליווי על ידי מורה מנוסה מהצוות החינוכי של בית הספר.  

נושאים עיקריים בסדנה  

 המורה כמחנך כיתה, סוגיות בניהול כיתה ובביסוס הסמכות המורית

 מתן מענה לשֹונּות בכיתה, וללומדים בעלי מגוון צרכים

 שותפות ותקשורת עם הורים

 קידום תהליכי משוב והערכה מקדמים לתלמידים

 tamim@beitberl.ac.il :לטיפול בכל נושאי הרישום יש לפנות אל תמי מתתיהו: טלפון: 09-7476288; דוא”ל 

 הסדנה היא במימון משרד החינוך למעט דמי רישום

מורים מתחילים
היקף: 60 שעות )2 ש”ש(

מועד: יום שני או רביעי 17:00 - 20:15
          שנתי

מורים מתחילים )מגזר(  
היקף: 60 שעות )2 ש”ש(

 מועד: יום שני או חמישי 16:00 - 19:15 
          שנתי

ליווי והעצמה | 35

אופק חדש
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סדנה וליווי למורים מתחילים )ביה”ס העל יסודי(
רכזות הסדנה: ד”ר וורוד גיוסי, ד”ר רימונה כהן

תיאור סדנה

הסדנה מיועדת למורים מתחילים בשנה א בבית ספר העל יסודי ובחטיבות הביניים. הסדנה תותאם לצורכי הגיל ותתמקד בנושאים החיוניים 

לעבודת המורה המתחיל. הסדנה מציעה40 שעות להעצמה אישית ומקצועית וכן 20 שעות תמיכה וליווי על ידי מורה מנוסה מהצוות החינוכי 

של בית הספר.

נושאים עיקריים בסדנה  

 המורה כמחנך כיתה, סוגיות בניהול כיתה ובביסוס הסמכות המורית

 מתן מענה לשֹונּות בכיתה, וללומדים בעלי מגוון צרכים

 שותפות ותקשורת עם הורים

 קידום תהליכי משוב והערכה מקדמים לתלמידים

 השתלבות בתרבות בית הספר ופיתוח יחסי קולגיאליות עם עמיתים ועם בעלי תפקידים

 tamim@beitberl.ac.il :לטיפול בכל נושאי הרישום יש לפנות אל תמי מתתיהו: טלפון: 09-7476288; דוא”ל 

 הסדנה היא במימון משרד החינוך למעט דמי רישום

מורים מתחילים )מגזר(  מורים מתחילים   

היקף: 60 שעות )2 ש”ש( היקף: 60 שעות )2 ש”ש(  

מועד: יום חמישי 16:00 - 19:15   מועד: יום שני או רביעי 17:00 - 20:15 
          שנתי             או 

              יום שישי 9:00 - 12:15

              שנתי  

אופק חדש
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סדנה וליווי למורים מתחילים - למורים בחינוך המיוחד )יסודי וחט”ב(

רכזות הסדנה: ד”ר וורוד גיוסי, ד”ר רימונה כהן

תיאור סדנה

הסדנה מיועדת למורים בחינוך המיוחד  ולמורים משלבים שהם בשנה  א במסגרת “אופק חדש”. 

הסדנה תותאם לצורכי האוכלוסייה שמקבלת שירותי חינוך מיוחד בכיתות הרגילות או במסגרות אחרות ותתמקד בנושאים החיוניים 

לעבודת המורה.  
הסדנה מציעה 40 שעות להעצמה אישית ומקצועית וכן 20 שעות תמיכה וליווי על ידי מורה מנוסה מהצוות החינוכי של בית הספר.

נושאים עיקריים בסדנה  

 אסטרטגיות וסוגיות בניהול כיתה סגורה או שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

 שותפות ותקשורת עם הורים

 טיפוח סביבה לימודית בהלימה לתכניות הלימודים בחינוך המיוחד

 פיתוח יחסי קולגיאליות עם עמיתים בצוות 

 tamim@beitberl.ac.il :לטיפול בכל נושאי הרישום יש לפנות אל תמי מתתיהו: טלפון: 09-7476288; דוא”ל 

 הסדנה היא במימון משרד החינוך למעט דמי רישום

מורים מתחילים    

היקף: 60 שעות )2 ש”ש(   

מועד: יום שני או רביעי 17:00 - 20:15  

          שנתי

אופק חדש
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קהילת למידה לרכזי הערכה מכהנים
השתלמות בשיתוף הרשות הארצית למדידה והערכה, משרד החינוך

צוות הקורס: ד”ר רותי לוסטיג ומרצים אורחים

תיאור הקורס

דילמות  אתגרים,  קשיים,  וליבון  לביטוי  לאבחון,  מסגרת  מכהנים.  הערכה  רכזי  של  ולומדת  מתפתחת  שיתופית,  קהילה  ביצירת  וסיוע  ליווי 

והצלחות שתפקיד רכז הערכה מזמן בבתי ספר שונים בתהליך הובלת השינוי.

הקורס מיועד רק לעובדי הוראה שהשלימו לימודי תואר שני לרכז הערכה, או לבעלי תואר שני שהשלימו התמחות לרכז הערכה, במסגרות 

אקדמיות שאושרו על-ידי הראמ”ה.

נושאים עיקריים בקורס 

 למידה הדדית - ליווי עבודת רכז הערכה

 מיקוד בצרכים ובקשיים העולים מהשדה

 SWOT-אבחון הסביבה הארגונית על-פי מודל ה 

 מקום ותפקיד הרכז בארגון

 תמונת הצלחה של תהליך הובלת השינוי

 הקורס במימון משרד החינוך

היקף: 30 שעות )1 ש”ש( 

מועד: יום ראשון 16:00 - 19:15

סמסטר א ]אחת לשבועיים[

אופק חדש
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אופק חדש פיתוח חוסן נפשי - תיעול כעסים

מרצה: ד”ר שרית הופרט

תיאור הסדנה

בסדנה זו נלמד כיצד אנחנו יכולים להפסיק לסבול ע”י ויכוח עם המציאות, ובמקום זאת לבחור בחופש פנימי. ה”עבודה” של ביירון 

קייטי היא דרך לחקירת מחשבות מלחיצות שמאפשרת לנו ליצור מערכות יחסים הרמוניות יותר עם עצמנו ועם הסובב אותנו, לתעל 

כעס, להתמודד בצורה יעילה עם לחצים, ביקורת ושחיקה, ולברוא את המציאות שלנו - מתוך אהבת מה שיש.

נושאים עיקריים בסדנה 

 כיצד להפוך סיטואציות של כאב וכעס למקור כוח ועוצמה - התמודדות יעילה עם מקורות לחץ

 רכישת מיומנויות לשיפור היחסים הבין אישיים מתוך אהבת הקיים 

 פתרון קונפליקטים, תיעול כעסים ויישוב סכסוכים

 התמודדות עם מצבי שחיקה - ביקורת כמתנה

 מחשבה יוצרת מציאות - שינוי מבפנים אל החוץ

היקף: 60 שעות )2 ש”ש(

מועד: יום שני 10:15 - 13:45

סמסטר א
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אסרטיביות - טכניקות יישומיות להצלחה אישית
מרצה: אורית לרר כנפו

תיאור הקורס

‘בתוך כל אדם גנוזים כוחות אדירים, יש רק לדעת להגיע למקורם, לגלותם ולהפעילם' ) דוד בן גוריון(. 
אחד האתגרים הגדולים בחינוך הוא ליצור תהליך המעודד צמיחה ומוטיבציה. סוד הקסם הוא ביצירת סביבה המקדמת למידה וביצועים מחד 

גיסא ומאפשרת התפתחות והעצמה אישית מאידך גיסא. אסרטיביות מהווה כלי יישומי למימוש האתגר. הסדנה תעסוק בהקניית ידע, בהצגת 

כלים ומיומנויות להתמודדות אסרטיבית במערכת החינוך וביצירת הצלחה אישית. 

נושאים עיקריים בקורס 

 תקשורת אסרטיבית כאמצעי להעברת מסר, השפעה ושכנוע

 ניהול קונפליקטים באופן אסרטיבי

 התמודדות אסרטיבית עם מצבי לחץ 

 

      

היקף: 30 שעות )1 ש”ש(

מועד: יום ראשון 14:15 - 15:45

סמסטר א

אופק חדש



אינטליגנציה רגשית
מרצה: עינת מזרחי

תיאור הקורס

אינטליגנציה רגשית הִנה היכולת לזהות, להעריך ולנהל רגשות אישיים ובין אישיים כדי להוביל ולקדם בצורה מיטבית מערכות יחסים שונות 

ולרתום אותן לשיפור איכות חיינו.

הקורס יקנה היבטים תיאורטיים ויישומיים של האינטליגנציה הרגשית בחיים האישיים והמקצועיים. 

הקורס יתמקד ביצירת איכות חיים טובה יותר באמצעות כלים המפתחים את התקשורת הבין אישית ומיומנויות לניהול מחשבתי ורגשי.

נושאים עיקריים בקורס 

 מהי אינטליגנציה רגשית ומה חשיבותה

 פיתוח מיומנויות תקשורת בין אישית מיטבית

 יצירת אווירה חיובית ומקדמת במערכות יחסים

 כלים להפחתת לחץ וחרדה 

 כלים לפיתוח מוטיבציה והנעה בחיים האישיים והמקצועיים

היקף: 30 שעות )1 ש”ש( 

מועד: יום ראשון 16:15- 17:45 

סמסטר א
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אופק חדש
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פסיכולוגיה חיובית
מרצה: עינת מזרחי

תיאור הקורס   

הפסיכולוגיה החיובית או “הפסיכולוגיה של האושר” מהווה זרם משמעותי וחשוב בהתפתחות הפסיכולוגיה המודרנית. שימוש בכלים מתחום 

הפסיכולוגיה החיובית במסגרת החינוכית מאפשרת מימוש מיטבי של הפוטנציאל האנושי והעצמה של האיכויות הפנימיות המובילות להעלאת 

הערך העצמי וההצלחה האישית.
הקורס יקנה היבטים תיאורטיים ויישומיים של הפסיכולוגיה החיובית בחיים האישיים והמקצועיים. 

הקורס יתמקד בהכרת העקרונות של הפסיכולוגיה החיובית, בפיתוח מיומנויות ההתמודדות עם לחץ, עם דאגה ועם מצבי חוסר ודאות ושימוש 
בכלים להעצמה אישית.

נושאים עיקריים בקורס 

 עקרונות הפסיכולוגיה החיובית

 שימוש בחזקות ובמשאבים פנימיים כמנוע להתפתחות

 לברוא מחדש את החיים - חשיבה חיובית וגישה חיובית ממוקדת עתיד

 טיפוח המסוגלות האישית, הדימוי העצמי והערך העצמי

 מבפנים החוצה - כלים לצמיחה ולהעצמה אישית 

היקף: 60 שעות )2 ש”ש( 

מועד: יום ראשון 12:15 - 15:45

סמסטר ב 

אופק חדש
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העצמה ופיתוח אישי 

מרצה: איציק בן

תיאור הקורס   

בקורס יוצגו נושאים העוסקים, בין היתר, בפיתוח מיומנויות התקשרות קבוצתית ובינאישית עם תלמידים בכיתה ועם צוות החינוך בביה”ס: 

יוצגו תיאוריות ומודלים מעולם החינוך, הפסיכולוגיה ומדעי  פיתוח מקצועי לצד פיתוח אישי תוך הקניית כלים אישיים וקבוצתיים. בקורס 

החברה. הלומדים יעסקו בזיהוי תבניות, אמונות ושינוי דפוסי התנהגות ובמיקוד והנעה פנימיים תוך הקשבה לקול הפנימי והקשבה לאחר. 

במהלך הקורס יזכו המשתתפים בהדרכה קבוצתית לעבודתם עם גורמים שונים בשדה החינוך.

תנאי קבלה: תעודת סיום קורס אימון אישי

נושאים עיקריים בקורס 

 דימוי עצמי ומקצועי, זיהוי חסמים להצלחה

 בניית חזון אישי ומקצועי ודרכים ליישום החזון

 הקשבה - פיתוח מיומנויות הקשבה )פנימיות וחיצוניות( וניהול דיאלוג

 בניית “האני המיטבי” של המורה בתחומי החיים השונים

 טכניקת ניהול דיאלוג )הקשבה, שאילת שאלות, שיקוף, ערכים(

 שינוי כמקור לצמיחה אישית  

היקף: 60 שעות )2 ש”ש(

מועד: יום שלישי 16:15 - 19:30 

סמסטר א 

אופק חדש
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העשרה - אסטרטגיות הוראה

מרצה: אורנה פרוינד

תיאור הקורס 

העשרה אינסטרומנטאלית היא שיטה המבוססת על תורת התיווך של פרופ’ ראובן פוירשטיין. היא מהווה דגם של תיווך שמטרתו להקנות 

למקבל התיווך את הכלים הקוגניטיביים ההכרחיים לתפקוד קוגניטיבי תקין.
כלים  הילד  ירכוש  רגשיות,  ומיומנויות  שפתיות,  מיומנויות  החשיבה,  מיומנויות  בתחום  וממוקדת  אינטנסיבית  מתווכת,  התערבות  בעקבות 

שיסייעו לו לתפקד טוב יותר בבית הספר ו/או יצמצמו הופעת ליקויי למידה.

הקורס יקנה חלק מהכלים בתכנית העשרה אינסטרומנטלית ויקנה למורה אפשרות להעביר את התכנית בכיתתו.

נושאים עיקריים בקורס 

 הקניית כלים לשכלול יכולת הלמידה הגמישות וההסתגלות של התלמיד

 הפעלה שיטתית שיפור ותיקון של תפקודים המהווים תנאים מוקדמים לפעילות קוגניטיבית תקינה

 יצירת גמישות מחשבתית והיחשפות למטלות המחייבות הפעלת תהליכי חשיבה גבוהים

 יצירת תובנה אצל המטופל לתהליכי החשיבה שלו ולהתנהגותו הקוגניטיבית )מטה קוגניציה( כך שיהפוך להיות פעיל ושותף בתהליך השינוי 

והלמידה

 הקניית אסטרטגיות למידה

היקף: 30 שעות )1 ש”ש(

מועד: יום חמישי 8:30 - 11:45

סמסטר א

אופק חדש



העצמה אישית למורים

מרצה: איציק בן

תיאור הקורס 

תפקידו ומעמדו של המורה נקבע לעיתים רבות ע”י המורה עצמו. במהלך הקורס ייחשפו המשתתפים לבחינה מחודשת המבוססת על החיבור 

בין חשיבה ורגש לזיהוי חסמים קיימים וכן תיבחן דרך פעולה מחודשת ביחס לקריירה האישית שלהם במערכת החינוך לצד מטרות אישיות. 

העלאת המודעות לרגשות ולצרכים אישיים בחיי היום-יום. תוך קביעת האיזון הנכון ושמירתו. הקורס מקנה כללי התנהגות, מחשבה ורגש 

באמצעות מודלים יישומיים.

נושאים עיקריים בקורס 

 הצגת מודל משולב של התנהגות, מחשבה ורגש

 תרגול כלי התנהגות כגון: דמיון מודרך, ניהול סדרי עדיפויות מקצועיים ואישיים

 הגדרת מטרות על פי מודלים

 טכניקות עבודה מול פחדים, כעסים ותסכול מקצועי

 יצירת פריצת דרך להגשמה אישית ומקצועית

היקף: 30 שעות )1 ש”ש(

מועד: יום שלישי 08:30 - 11:45 

סמסטר א
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אופק חדש
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העצמה ופיתוח מנהיגות 
מרצה: איציק בן

תיאור הקורס 

בכלים  ייעשה שימוש  כלים לפיתוח המודעות העצמית. בקורס  וניהול תוך הקניית  יכולות מנהיגות  ובניתוח  בגיבוש  יעסוק  הקורס 

להובלת שינויים אישיים, ניהול מו”מ, יישוב סכסוכים בינאישיים ודילמות העוסקות בערכים משתנים )מורים, הורים ותלמידים(. במהלך 

הקורס ייבנה מודל לפיתוח מנהיגות.

נושאים עיקריים בקורס 

 שינוי בתדמית הדימוי המקצועי והאישי

 זיהוי ומיתוג המורה המחנך במערכות היחסים השונות במסגרת הבית ספרית

 מתן ביטוי ליצירתיות ביחסי עבודה בין מנהיג לקבוצה

 חסמי תקשורת ויצירת תקשורת מקדמת

 הקשרים בין קריירה לבין מעגלי החיים השונים

 המפגש הראשון יהיה פנים-אל-פנים ויתקיים במכללה. מועד יפורסם לקראת תחילת שנה”ל

היקף: 30 שעות )1 ש”ש(

מועד: קורס בלמידה מרחוק

סמסטר א

לימוד מרחוק

אופק חדש



ניהול דיאלוג בשעה הפרטנית
מרצה: טל צוק

תיאור הקורס 

אתגר משמעותי בפני המורה הוא ניהול שיח אישי משמעותי עם התלמיד. איך לנהל שיח מתמשך? איך רותמים את השיח להישגים 

מתווה  פותח  יעדים"  לפי  "ניהול  בשם  תפיסה  בסיס  על  וחברתיים?  רגשיים  בהיבטים  גם  התלמיד  את  לקדם  ניתן  האם  לימודיים? 

המאפשר למורה את כל אלה. המתווה מבוסס על תהליך בן חמישה שלבים, והוא מספק מסגרת נוחה ומאפשרת לקיום דיאלוג פרטני.

נושאים עיקריים בקורס 

 בירור - יצירת מכנה משותף למורה ולתלמיד

 הצבת יעד - הקניית משמעות למכנה המשותף

 בניית תכנית להטמעה - חוזה עבודה מתמשך מורה-תלמיד 

 ניהול וביצוע התהליך - ליווי אישי לתלמיד

 משוב על התהליך - סגירה ולמידה לתהליכים בהמשך

היקף: 30 שעות )1 ש”ש(

מועד: יום שני 16:15- 18:45 

סמסטר א
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מניעת שימוש בסמים, אלכוהול וטבק
מרצה: איציק בן

תיאור הקורס 

השימוש  לנושא  המודעות  ובהעלאת  וכקבוצה  כיחידים  נוער  בני  בקרב  וטבק  אלכוהול  לסמים,  ההתמכרויות  נושא  בבחינת  יתמקד  הקורס 

בסמים, אלכוהול וטבק בקרב בני הנוער. הקורס ילווה בדיון קבוצתי עם המשתתפים לבחינת איתור הסיבות לתחילת השימוש בסמים, אלכהול 

בניתוח מקרים  ובבחינת דרכים למיגור התופעה. התכנית תלווה  וטבק, לבחינת הצעדים הראשונים במעבר משימוש חד פעמי להתמכרות 

והצגת תכניות עבודה הנהוגות כיום וזיהוי מקורות תמיכה ליצירת שינוי.

נושאים עיקריים בקורס

 הרחבת הידע בנושא

 הנזקים הנגרמים כתוצאה מהשימוש בסמים, באלכוהול ובטבק

 עמדות אישיות כלפי הנושא והשפעתן על תהליכי עבודה עם תלמידים

 היכרות עם התכנית תואמות גיל בנושא

 היכרות עם מקורות סיוע

היקף : 30 שעות )1 ש”ש(

מועד: יום שלישי 8:30 - 11:45

          סמסטר א - תחילת הקורס: 11.12.12

אופק חדש
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פנאי ותרבות
דרך המילים - חווית הכתיבה האישית

מרצה: אוולין לוי 

תיאור הסדנה

סדנה מרוכזת לכתיבה יוצרת. מטרת הסדנה היא להעשיר את משתתפיה בכלי כתיבה מגוונים מחד גיסא, לציידם בידע ספרותי רלוונטי מאידך 

גיסא ולהביאם ליכולת של ביסוס שגרת כתיבה אישית, פורייה ועקבית.

 

נושאים עיקריים בסדנה

 כתיבת תרגילי כתיבה נבחרים המאפשרים חיבור אל מעיין היצירה הפנימי בתוכנו

 ליבון סוגיות מרכזיות בתהליך הכתיבה האישי

 רכישת כלי כתיבה עיקריים: כתיבה מטאפורית, דימויית, מטונימית ועוד

 לימוד של יסודות הסיפור: דמות ספרותית, מבני עלילה, סוגי מספרים, זמן הסיפר ועוד

 מוכר לגמול ללא ציון

היקף: 16 שעות 

מועד: יום שני 8:30 - 11:45

4 מפגשים: 17.12.12  24.12.12  31.12.12  7.1.13

4X4 - קצרים

כתיבה יוצרת

ור
יפ
ס

יצירתיות

עלילה

אגדה

אותיות

שירים םדמות ספרותית
לי

מי
ה
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סיורי גלריות 
מנחה: אפרת קרייסברגר

תיאור הקורס

בסתיו ובאביב, בזמני התחדשות של הטבע, נצא לסיור בין הגלריות השונות לראות את ההתחדשות ביצירה הישראלית.

הקורס כולל 4 סיורים. בכל סיור נכיר אמן ישראלי ייחודי ותערוכות עדכניות. כל הסיורים יחדיו ייצרו אצלנו הצופים חוויה הנוגעת בכל החושים. 

את הסיורים מנחה אמנית רב תחומית ומדריכה לאמנות שתדע להציג בפניכם זוויות שלא ראיתם בעצמכם.

 

נושאים עיקריים בקורס 

 חשיפה לאמנות עכשווית

 מפגש עם אמנים ואוצרים

 דיון שיח וניתוח יצירות אמנות

 מוכר לגמול ללא ציון

 הקורס ניתן ב-2 קבוצות: בסתיו ובאביב. ניתן להירשם 

  ל-2 הקבוצות כיוון שבכל קבוצה החשיפה היא לתערוכות שונות

היקף: 16 שעות

מועד: יום שני 16:00 - 19:15

4 מפגשים: קבוצה א: 23.10.12  6.11.12  20.11.12  4.12.12

קבוצה ב: 26.2.13  12.3.13  9.4.13  23.4.13

4X4 - קצרים
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רשתות חברתיות וחינוך
מרצה: הגר קאופמן בוסני

תיאור הקורס

האם חשוב שמורים יהיו ברשתות חברתיות? האם ניתן ללמד באמצעות הפייסבוק? מהם הכלים הדיגיטאליים המשמעותיים במאה ה-21?
תרבות הרשתות החברתיות וההקשרים החינוכיים של תרבות זו מהווים נושא עכשווי טעון בהיבט הגלובלי והמקומי. תופעה זו מעלה שאלות 

של גבולות, פיקוח ושליטה. יש לה השלכות מרחיקות לכת על דמות החברה ועל מקומו של הפרט בקבלת החלטות. גם בחינוך אנו בוחנים את 

הפוטנציאל הטמון במרחבים אלה להוראה וללמידה, התמודדויות עם תופעות של בריונות ברשת, אתיקה, דמות המורה ומעמדו.

נושאים עיקריים בקורס 

 שימוש ברשתות חברתיות כפלטפורמה להוראה ולמידה

 סדנת היכרות והתנסות בכלים טכנולוגיים מתקדמים ומקוונים

 פתיחת קבוצה בפייסבוק ובפתיחת בלוג לצורך הוראה ולמידה 

 ניתוח מידע חזותי הקיים במדיום הדיגיטאלי

 מוכר לגמול ללא ציון

היקף: 16 שעות 

מועד: יום רביעי 12:15 - 15:45

4 מפגשים: 7.11.12  14.11.12  21.11.12  28.11.12 

4X4 - קצרים
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הכנה לפרישה וקריירה שנייה
מרצה : טל צוק

תיאור הקורס

עולם העבודה המודרני מציע ליחיד מגוון אפשרויות תעסוקה. אנשים רבים בוחרים לפתוח בקריירה שנייה ולעבור לאחרת "באמצע החיים". 

חלק מאיתנו נאלצים לסיים עבודה בגיל צעיר ולחפש קריירה שנייה. 
מה יש לי להציע לארגונים? איך כותבים קורות חיים, ואיך מתכוננים לראיון עבודה?

הקורס יציע הכנה לפרישה ומעבר לעבודה הבאה. הכלים הנרכשים מגדילים את הסיכוי של היחיד למצוא שוב מקום בעולם העבודה.

נושאים עיקריים בקורס 

 התמודדות עם שינוי

 אבחון אישי - מי אני ומה יש לי להציע למעסיקים? ערכים והעדפות אישיות בתעסוקה

 כתיבת קורות חיים - ניסוח מוצלח 

 מקורות אפשריים לחיפוש עבודה

 הכנה למרכז הערכה ולראיונות מיון

 מוכר לגמול ללא ציון

היקף: 16 שעות

מועד: יום רביעי 16:15 - 19:45 

4 מפגשים: 7.11.12  14.11.12  21.11.12  28.11.12

4X4 - קצרים
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הפנים השונות של התדמית בחיינו
מרצה: מיכל לסר

תיאור הקורס

התדמית המורכבת ממראה, מצורת התנהגות ומתקשורת עם הסביבה, משפיעה באופן ישיר על היבטים שונים ומרכזיים בחיינו: החל מחיי 

העבודה וקשרים עם עמיתים, מותגי הצריכה, העולם הפוליטי, תרבות הפנאי, האמנות והקולנוע ועד לתפקיד אותו אנו ממלאים בתא המשפחתי. 

אם נהיה ערים לגווניה השונים של התדמית נוכל ליישמה בחכמה בחיינו המקצועיים והפרטיים.

נושאים עיקריים בקורס 

 תדמית בפוליטיקה - האמצעים העומדים לרשות הפוליטיקאי לגיבוש תדמית מיטבית בעיני קהל בוחריו

 תדמית בעולם הריחות - חשיבות ונוכחות הריח לאורך ההיסטוריה, בפיתוח קשרים, בקידום מוצרים ובסביבת העבודה

 תדמית בחיי המשפחה - המשפחה כיחידה תדמיתית, יחסי כוחות ודינמיקה פנימית, על פני תרבויות, מעמדות וחגים

 תדמית הנימוסים וההליכות - קודים של לבוש והתנהגות כתלות בתרבות, כללי אירוח וסידור שולחן בהתאם למעמד כלכלי-חברתי

 תדמית באמנות ובקולנוע - שפת גוף, התנהגות, משחקי תפקידים ודימויים, באמנות הפלסטית ובז’אנרים שונים בקולנוע

 מוכר לגמול ללא ציון

היקף: 16 שעות 

מועד: יום שלישי 8:30 - 11:45

4 מפגשים: 23.10.12  30.10.12  6.11.12  20.11.12

4X4 - קצרים
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הצלחה מתחילה מ: א עד ת’: אחריות 
מרצה: שלומית גרוסמן

תיאור הקורס

מתוך  פתרונות  למציאת  אפקטיביות  מיומנויות  נתרגל מגוון  הקורס  במהלך  האחריות.  למצב  הקרבן  ממצבי  המעבר  בתובנת  עוסק  הקורס 

אחריות אישית ומקצועית; נזהה את הדפוסים והמקורות לגישה הקרבנית והמאשימה וכן את המחיר והרווח שלה; נתמקד בין השאר בתחומי 

האחריות הרלבנטיים להצלחתנו בניהול כיתה, בניהול עצמי מול האחר, ובמצבי כישלון מול טעויות. בנוסף - נתייחס לדפוסי עבודה וחשיבה 

המבוססים על פתרונות במקום, נדון בבעיות או בהאשמות וכן בחיזוק היוזמה והמעורבות האישית.

נושאים עיקריים בקורס 

 תובנה ותרגול של תהליך צמיחה מהתנהגות מאשימה וקרבנית להתנהגות בחירה אחראית

 חשיבה יצירתית בתפיסת המנהיגות האחראית כהורה, מורה ולומד

 אני המוביל/ה את חיי המקצועיים והאישיים 

 חשיבת פתרונות במקום חשיבת דילמות במצבי קונפליקט

 מיומנות ניקיון תקשורתי במערכות יחסים איכותיות 

 מוכר לגמול ללא ציון 

היקף: 16 שעות 

מועד: יום חמישי 8:30 - 11:45

4 מפגשים: 7.3.13  14.3.13  21.3.13  28.3.13

4X4 - קצרים
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השינוי כמתנת צמיחה  
מרצה: שלומית גרוסמן 

תיאור הקורס

בקורס נלמד להוביל שינויים באופן איכותי ויצירתי. נכיר תהליכי שינוי ומגוון תובנות דרכן נזהה מדוע אנו רוצים שינויים, מדוע מדברים על 

שינוי ולא תמיד עושים אותו ומה טיבם של השינויים. האם שינוי מתאים לכולם או רק לאחדים מאיתנו? מה קורה כשהשינוי מנהל אותי? בנוסף 

לכך, נכיר דרכים להתמודדות עם השינוי.

נושאים עיקריים בקורס 

 ישן מפני חדש תוציאו - יצאנו כדי להיכנס - לאן?

 מתי השינוי הוא התפתחות וצמיחה?

 הגילוי - נגיעה ביצירה מהותית בשבילי   

 אני בנקודת הבחירה והיישום 

 מוכר לגמול ללא ציון   

היקף: 16 שעות 

מועד: יום חמישי 12:15 - 15:30 

4 מפגשים: 18.4.13  2.5.13  9.5.13  16.5.13

4X4 - קצרים
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לשחק באמ”ת 
מרצה: שלי זאנטקרן 

תיאור הקורס 

כי  וגופנית(, מודל התנהגות קוגניטיבי המבוסס על ההנחה  )אירוע מחשבה תגובה רגשית התנהגותית  נכיר את מודל אמ”ת  במהלך הקורס 

החשיבה מעצבת את עולמנו הרגשי ומכאן ניתן לראות במחשבות כמקור לשליטה עצמית ושיפור יכולת ההתמודדות היומיומית. 

הכישורים  ולמיצוי  הדרושות להסתגלות  המיומנויות  וחיזוק  גמישות מחשבתית  לפיתוח  כלים  חוויתי-ייחודי המקנה  מלווה במשחק  הקורס 

האישיים והחברתיים.

נושאים עיקריים בקורס 

 מודל אמ”ת - אירוע מחשבה תגובה רגשית התנהגותית וגופנית 

 היבט קוגניטיבי - טעויות חשיבה

 היבט התנהגותי - טכניקות התמודדות לשליטה עצמית

 היבט פיזיולוגי - טכניקות הרפיה

 מוכר לגמול ללא ציון

היקף: 16 שעות 

מועד: יום שלישי 8:30 - 11:45 

4 מפגשים: 25.12.12  1.1.13  8.1.13  15.1.13

4X4 - קצרים
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דיאלוג בספרים - עבודה רגשית עם ילדים באמצעות ספרים
שם המרצה: שלי זאנטקרן

תיאור הקורס

המציאות שבה אנו חיים מזמנת לנו אינספור מצבי חיים משתנים, מצבים המעוררים בנו תגובות מגוונות בעוצמות שונות. ההתגייסות להתמודדות 

ועוצמת הרגשות היא תוצר של התפיסה שלנו את המציאות. באמצעות כלים קוגניטיביים והתנהגותיים אנו יכולים לנהל את תגובותינו למציאות זו.

בקורס זה יושם דגש על מתן כלים להורים, למורים ולמטפלים להתמודדות עם מגוון תגובות למצבי חיים משתנים.

נתמקד ב-4 נושאים: כעסים, פחדים, דחייה חברתית ואופטימיות. כל מפגש יעסוק בנושא אחד ויהיה בנוי מלמידה תיאורטית של הנושא על פי 

הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית, ומהצגת שני ספרי ילדים העוסקים בהתמודדות עם הנושא.

נושאים עיקריים בקורס 

 הרחבת הידע התיאורטי בנושאי הקורס

 מודלים להתמודדות יומיומית ושליטה עצמית 

 הספר ככלי טיפולי

 הקניית טכניקות גופניות והתנהגותיות ככלי להתמודדות

 מוכר לגמול ללא ציון

היקף: 16 שעות 

מועד: יום שלישי 8:30 - 11:45 

4 מפגשים: 27.11.12  4.12.12  11.12.12  13.12.12
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M.Ed. תואר שני
ייעוץ חינוכי

ראש התכנית: ד”ר אביבה שמעוני

ייעוץ חינוכי הנו מקצוע מדעי יישומי בתוך המערך המסייע של בית הספר, והוא מלווה תהליכי התפתחות של הפרט ושל הארגון ואת יחסי 
הגומלין ביניהם. הייעוץ החינוכי נועד לסייע לתלמיד כפרט ולבית הספר כמערכת להגיע לתפקוד מיטבי ולמיצוי מרבי של יכולתם. היועץ 
החינוכי הנו סוכן בריאות נפש פנים בית ספרי, בעל מבט מערכתי הפועל לקידום הרווחה הכללית )wellness( של התלמידים, של הצוות, של 
ההורים, של הארגון החינוכי ושל הקהילה. עבודת היועץ מכוונת לכלל אוכלוסיית התלמידים על המגוון שביניהם ומתוך הכרה בצרכים השונים 

והמשתנים שלהם.
התכנית במכללה האקדמית בית ברל הנה בעלת ותק של 33 שנים ובעלת מוניטין רב בהכשרת יועצים בעלי סטנדרטים מקצועיים גבוהים 
וכשירות מקצועית גבוהה. אחוז גבוה מאוד של בוגרי התכנית משולבים כיועצים בבתי ספר ובארגונים חינוכיים, ורבים מהם משמשים בתפקידי 

הדרכה ותפקידים בכירים. 

למי מיועדת התכנית ?
 למורים ולאנשי חינוך בעלי תואר ראשון ושני בתחומים שונים

 למורים בעלי תואר ראשון או שני בחינוך מיוחד ולבוגרי תואר ראשון בייעוץ חינוכי
 לבוגרי תואר ראשון במקצועות מסייעים כגון פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, מדעי ההתנהגות, סוציולוגיה, קרימינולוגיה, קידום נוער, סיעוד 

וקלינאות תקשורת

תנאי קבלה
 תואר ראשון בציון ממוצע של 85 לפחות 

 שלוש שנות ניסיון בעבודה בתחום העיסוק של המועמד
 פטור מאנגלית אקדמית. תעודת הוראה )מי שהתחיל,אך לא סיים את לימודי תעודת ההוראה יידרש להשלים לימודיו לתעודת הוראה כתנאי 

לקבלת התואר(.
 ועדת קבלה

היקף ומבנה הלימודים
הלימודים מתקיימים בהיקף של 27 ש”ש, ו- 350 שעות התנסות מודרכת.
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הערכה ותכנון לימודים 
ראש התכנית: פרופ’ ברברה פרסקו

הערכה ותכנון לימודים הם תחומי דעת, מחקר ועשייה השלובים זה בזה ומשמשים מרכיבים מהותיים להובלת שינויים במערכת החינוך. בעשור 
האחרון מקבלים תחומים אלה משנה חשיבות ומופנית אליהם תשומת לב ציבורית ואקדמית בארץ ובעולם. הכוונה בתכנית זו הנה לחשוף את 
הסטודנטים לרעיונות, לכיוונים ולאפשרויות שעומדים בפניהם כאנשי חינוך בכל הנוגע לשילוב של הערכה ותכנון לימודים, תוך לקיחה בחשבון 

את הידע, את החשיבה ואת ההתפתחויות במחקר האקדמי ובעשייה החינוכית כאחד. 
נקודת המוצא של התכנית היא ההבנה שידע וכישורים בהערכה ובתכנון לימודים צריכים להיות נחלתם של כל העוסקים בחינוך: מורים, גננות, 

מדריכים, מנהלים ובעלי תפקידים אחרים בבית הספר ובמסגרות חינוכיות אחרות. 

 

תנאי קבלה
 תואר ראשון בציון ממוצע של 80 לפחות או תואר שני

 פטור מאנגלית אקדמית

 תעודת הוראה או תעודת עובד חינוך

 ניסיון בעבודה במערכת החינוך במשך שלוש שנים לפחות

 עמידה בראיון קבלה

היקף ומבנה הלימודים
הלימודים מתקיימים בהיקף כולל של 22 ש”ש במשך שנתיים, בימים ראשון )יום מלא( ורביעי )אחה”צ(. 

למסיימי התכנית יוענק תואר .M.Ed שמוכר על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה )ראמ”ה( כהכשרה לתפקיד רכז הערכה בית ספרי, שהוא 
ספר שהצטרפו  בתי  של  הערכה  לרכזי  של 6%  בהיקף  תפקיד  גמול  אושר  חדש”  “אופק  הרפורמה  בהסכם  החינוך.  במערכת  חדש  תפקיד 

לרפורמה. 



ליקויי למידה: הערכה והתערבות חינוכית*
ראש התכנית: ד”ר ורדה שרוני

 

בבסיס התכנית לתואר שני בליקויי למידה: הערכה והתערבות חינוכית, עומדת האמונה כי שילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים, ובפרט 
תלמידים בעלי ליקויי למידה, במערכות חינוך רגילות - הוא צורך אנושי וחברתי וכן ערך חינוכי. כדי לממשו יש להכשיר אנשי מקצוע מעולים, 
בעלי ידע תיאורטי וידע מעשי-פרקטי שידעו איך ניתן לשלב תלמידים אלו באופן שייתן מענה מרבי לצורכיהם הייחודיים. התכנית מקנה כלים 

להערכת תפקודי למידה של התלמיד ולהכנת תכנית התערבות חינוכית מותאמת.

תנאי קבלה
 תואר ראשון בציון 85 לפחות באחד מהתחומים הבאים: חינוך מיוחד, חינוך והוראה, פסיכולוגיה, ייעוץ חינוכי ומקצועות פארא-רפואיים

 תעודת הוראה

 פטור מאנגלית אקדמית

 ניסיון של שלוש שנים לפחות בהוראה או בעבודה חינוכית-טיפולית עם ילדים ועם נוער בעלי צרכים מיוחדים

 עמידה בדרישות ועדת קבלה )בכתב ובעל-פה(

 ציון 80 לפחות בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר )ראה קורסי הכנה והשלמה להלן(.

היקף ומבנה הלימודים
הלימודים מתקיימים בהיקף כולל של 23 ש”ש במשך שנתיים, בימים ראשון )החל משעות הבוקר( ורביעי החל מהשעה 14:00. 

* הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
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ניהול וארגון של מערכות חינוך*
ראש התכנית: ד”ר יורם הרפז 

מנהל בית ספר הוא מנהיג חינוכי; מנהיג חינוכי הוא מי שיודע לבצע שיקול דעת פדגוגי-אסטרטגי; שיקול דעת פדגוגי-אסטרטגי מגדיר מטרות 
חינוך ומתאים להן אמצעים. מטרת התכנית היא לסייע ללומדים לבצע שיקול דעת פדגוגי-אסטרטגי, להגדיר מטרות ולהתאים להן אמצעים. 

מנהל בית ספר שהוא מנהיג חינוכי מסוגל לסמן לבית ספרו מטרות ברורות ולהוליך אותו אליהן. 
כדי לבצע שיקול דעת פדגוגי-אסטרטגי מנהל בית הספר צריך להכיר את שיח מטרות החינוך, את המצב שבו מטרות אלה מיושמות ואת 

האמצעים שעומדים לרשותו. כמו כן, עליו לרכוש כלים חיוניים לניהול שוטף של בית הספר. 
תכנית הלימודים מתחלקת אפוא לארבע קטגוריות - מטרות, מצב, אמצעים ומיומנויות. בכל קטגוריה נלמדים קורסים שמטרתם להעמיק את 
ההיכרות של הלומדים עם אחד היסודות של שיקול הדעת הפדגוגי-אסטרטגי: קורסים שעוסקים במטרות החינוך, קורסים שעוסקים במצב 

שבו מיושמות מטרות החינוך, קורסים שעוסקים באמצעי החינוך וקורסים המקנים כלי ניהול.

תנאי קבלה
 תואר אקדמי ראשון בציון ממוצע של 80 לפחות ותעודת הוראה

 פטור מאנגלית אקדמית

 ניסיון בהוראה של שלוש שנים לפחות

 עמידה בראיון קבלה

היקף ומבנה הלימודים
הלימודים מתקיימים בהיקף כולל של 21 ש”ש במשך שנתיים.

* הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
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חינוך לאמנות* 
ראש התכנית: ד”ר נורית כהן-עברון 

 

לאמנות להתקדם ולהתפתח  למחנכים  לאמנות מאפשרת  בחינוך   )M.Ed.( ללימודי התואר השני  בישראל  פתיחתה של התכנית הראשונה 
מבחינה מקצועית. התכנית מבוססת על הגדרה רחבה של תחום החינוך לאמנות שבה הדמויות הפעילות הן המורה לאמנות, האוצר, האמן 
או מקומה  כגון תפקידיה החברתיים של האמנות  סוגיות  ועל  אודותיה  הגדרת האמנות, על השיח  אלו המשפעים על  ומבקר האמנות. הם 

בקהילה. 

תכנית הלימודים
ולימודים  לאמנות  בחינוך  מתקדמים  לימודים  תשתית,  לימודי  לימוד:  מקבצי  משלושה  ומורכבת  ואישית  מודולארית  היא  תכנית הלימודים 

מתקדמים באמנות.

למי מיועדת התכנית ?
לבעלי תואר אקדמי ראשון בעלי זיקה לתחום האמנות )חינוך לאמנות, אמנות, תולדות האמנות, עיצוב, חינוך יצירתי וכדומה( שהִנם בעלי 

תעודת הוראה.

תנאי קבלה
.B.A בתולדות האמנות או תואר ראשון במקצועות משיקים  .B.F.A באמנות,  .B.Ed.F.A בחינוך לאמנות,  .B.Ed או   בעלי תואר ראשון: 

לאמנות )כגון עיצוב, חינוך יצירתי( בציון ממוצע של 80 לפחות

 תעודת הוראה

 ניסיון של 3 שנים לפחות במערכת החינוך הפורמלית או הבלתי פורמלית 

 עמידה בריאיון אישי

היקף ומבנה הלימודים
הלימודים מתקיימים בהיקף כולל של 25 ש”ש במשך שנתיים במתכונת של יום וחצי בשבוע.
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קידום נוער בסיכון ובמצוקה* 
ראש התכנית: פרופ’ ]אמריטוס[ מאיר טייכמן

התופעה החברתית והאישית הקשה של ילדים ונוער בסיכון ובמצוקה קיימת בכל חברה אנושית. בישראל ימיה כימי המדינה ואף טרם הכרזתה. 
נוער בסיכון צומח בכל הקשר חברתי - בקרב יהודים וערבים, אצל חרדים, דתיים וחילוניים, בין עולים ומהגרים ובקרב ותיקים, בין עשירים ובין 

עניים, ובעיקר בשכבות מקופחות ובמצוקה. כיום מוערכת אוכלוסיית הילדים והנוער בסיכון ובמצוקה במאות אלפים.
ויוצרת  תכנית הלימודים מיועדת לעובדים עם נוער בסיכון ובמצוקה. התכנית עונה על הצורך של השדה המקצועי באנשי מקצוע בכירים 
מסגרת לימודים אקדמית מתקדמת בתחום לימודי נוער בסיכון ובמצוקה. התכנית מעמיקה ומרחיבה את הידע של העוסקים בעבודה חינוכית-

סוציאלית עם נוער בסיכון ונוער מנותק, לתחומים של ניהול, הנחיה והדרכה מקצועית בתחום. 

למי מיועדת התכנית
לבוגרי תואר ראשון בקידום נוער ובחינוך בלתי פורמלי

לבוגרי תואר ראשון בתחומים: עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה ופסיכולוגיה העובדים עם נוער בסיכון במסגרות חינוך או רווחה

תנאי קבלה
 תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה בקידום נוער מהמכללה האקדמית בית ברל או ממכללות לחינוך שיש בהן תכניות לימוד והכשרה דומות

 תעודת הוראה או תעודת עובד חינוך; מועמדים חריגים שאינם בעלי תעודות אלה יידרשו להשלמות.

 ניסיון של שלוש שנים בעבודה עם נוער בסיכון

 שתי המלצות )ממונה/מפקח/מרצה/מורה(

 פטור מאנגלית אקדמית

 במקרים בהם מתעורר ספק בדבר התאמה לתכנית יתקיים ראיון קבלה.

היקף ומבנה הלימודים
 הלימודים מתקיימים בהיקף כולל של 21 ש”ש במשך שנתיים בשני ימי לימוד בשבוע.

* הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

חדש וייחודי !
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התכנית להכשרה ולפיתוח מנהלי בתי ספר 
מטעם “אבני ראשה”

ראש התכנית: ד”ר בת-חן וינהבר

תפקידו של מנהל בית הספר הינו תפקיד מורכב ומשמעותי ביותר במערכת החינוך. התכנית להכשרת מנהלי בתי ספר מפתחת את יכולות 
המנהיגות ומסייעת למנהלי העתיד לרכוש ידע, כלים והתנסות לקראת אתגרי הניהול. 

המכללה האקדמית בית ברל, כחלוצה בתחום, מקיימת תכנית להכשרת מנהלי בתי ספר מאז שנת 1979.

תנאי קבלה לתכנית
תואר אקדמי שני, תעודת הוראה וותק בהוראה של 3 שנים לפחות

המועמדים יגישו מועמדות דרך מכון “אבני ראשה”.

ההיקף והמבנה של הלימודים
התכנית היא תכנית דו-שנתית בהיקף של 600 שעות לימוד )22 ש”ש(, והיא מתקיימת במשך יום בשבוע, כולל לימודים בחופשות בין הסמסטרים.

הלימודים מקנים תעודת סיום קורס מנהלי בית ספר מטעם משרד החינוך והמכללה האקדמית בית ברל ובאחריות מכון “אבני ראשה”. 

תעודת הסיום של הקורס מהווה תנאי כניסה לתפקיד מנהל בית ספר.

תהליך הרשמה
www.avneyrosha.org.il :להרשמה לתכנית יש להיכנס לאתר “אבני ראשה” ולפעול על פי ההנחיות באתר

חדש וייחודי !
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הקתדרה במרכז כנה מאיר

פרדס חנה כרכור
 

הקתדרה בפרדס חנה הוקמה בשנת 1994 כדי לענות על צורכי הקהילה בפעילות פנאי איכותית במגוון תחומי עניין אינטלקטואליים, חברתיים 

ויצירתיים.

מיד עם היווסדה עלה הרצון של מורות ומורים ביישוב ובסביבתו להשתלם במסגרת הקתדרה במקום לנסוע למוסדות הוראה מרוחקים. משנת 

1995 פועלת בקתדרה מחלקה מפוארת העוסקת בהשתלמויות מורים ומספקת שירות חיוני זה למאות מורים בכל שנה. המורים מגיעים מכל 

המרחב שבין נתניה לחיפה ובוחרים בקתדרה בזכות המוניטין שיצאו לקורסים, למרצים ולצוות האדמיניסטרטיבי המצליח לטפל טיפול אישי 

ומסור במשתלמים. 

בשנת תשע”ג יתקיימו השתלמויות הקתדרה בחסות אקדמית של בית הספר להשתלמויות במכללה האקדמית בית ברל. 

במסגרת זו, המשתלמים יכולים להירשם גם לקורסים בלמידה מרחוק. ראה עמוד 7 - במערכת קורסים לפי ימים. 

אנו סמוכים ובטוחים שאיגום משאבי החשיבה התכנון והניסיון של שני המוסדות ייצור שירות טוב יותר, אפשרויות מגוונות יותר והשתלמויות 

יצירתיות יותר עבור ציבור המורים.

נשמח לראותכם עִמנו בתשע”ג.

 www.mymatnas.org.il פירוט תכניות הקורסים )סילבים( באתר

להרשמה לקורסים בקתדרה יש לפנות אל: 050-6661177 ; 04-6378551 שלוחה 3

 katedrapa@gmail.com :פקס: 04-6377368 דוא”ל

               בברכה,

יהודית אבני-מנהלת הקתדרה        
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אמנויות הבמה )112 ש"ל - 4 ש"ש(

הקורס בנוי משני נושאים הנלמדים לסירוגין. בשבוע אחד תאטרון ובשבוע שני קולנוע. יש להשתתף בשני הקורסים ואין אפשרות 

להפריד ביניהם.

מאחורי הקלעים )10 הרצאות + 6 הצגות( 

מרצה: אביעד לוי - מרצה, שחקן, במאי 

במהלך הקורס יתוודעו הלומדים למושגי היסוד של שפת התאטרון, 

ייחודה בהשוואה למדיומים אמנותיים אחרים, מקומו של השחקן 

)טרגדיה,  עיקריים  דרמטיים  ז'אנרים  התאטרונית,  העשייה  בלב 

השנים  במאה  בכיפה  המולך  הריאליסטי  התאטרון  קומדיה( 

האחרונות וכן הזרמים שביקשו לחתור נגדו ולהקים לו אופוזיציה, 

ביקורת התיאטרון ויחסי אהבה - שנאה שבין המבקרים והמבוקרים, 

בין  הגומלין  יחסי  הקהל,  על  השפעתו  ומידת  פוליטי  תאטרון 

)כקולנוע  יותר  מאוחרות  ומדיות  הישנה"(  )"האמנות  התאטרון 

מורים  המשרת  חינוכי  ככלי  התאורטי  הידע  יישום  וטלוויזיה(, 

ותלמידים.

עם  לתאם  יש  הערה: 
הבמה  אמנויות  מרכז 

את המנוי להצגות.

מועד: יום א 21:15-18:00 שנתי )אמניות הבמה ניתן לסירוגין עם מאחורי הקלעים(

 60 שעות מוכרות לאופק חדש
 מוכר לגמול עם ציון

קולנוע - גשר תרבותי )12 הרצאות + 6 סרטים(

מרצה: איתי קן תור - קולנוען, מרצה ומורה לקולנוע

בשפת  הקולנוע,  אמנות  של  התרבותיים  בהיבטים  יעסוק  הקורס 
הקולנוע ובהבנת המניפולציה הקולנועית הגורמת לצופה להזדהות, 

להתרגש, לבכות, לצחוק, לשמוח, ליהנות ולכאוב.
הקורס יתמקד באמנות הקולנוע בתרבויות שונות, תוך שימת דגש 
בין  גשר  ולהוות  תרבות  לשקף  הקולנועית  האמנות  יכולת  על 

תרבויות.
הקורס יציג את החוט המקשר בהתפתחות הקולנוע מהריאליסטי, 

דרך האישי, אל הקולנוע המחויב ועד שינוי פניו בעידן הדיגיטלי.

כלים  ויקנה  בסרטים  ביקורתית  צפייה  הלומד  אצל  יפתח  הקורס 
והלא  הפורמאלי  בחינוך  לעבודה  חינוכי  ככלי  סרטים,  לניתוח 

פורמאלי.

אופק חדש
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כתיבה יוצרת - סיפור חיים )56 ש”ל - 2 ש”ש(
מנחה: אמוץ שורק - עיתונאי, עורך, כותב סיפורים ביוגראפיים.

בקורס ילמדו המשתתפים כיצד לאתר סיפורי חיים, כיצד להעניק 
להם הדגשים משמעותיים, באילו טכניקות להשתמש ואיך להפוך 
זוטות של יום -יום לסיפורים כתובים היטב, ערוכים היטב מסקרנים 

ומרתקים.

מועד: יום ב 17:00 - 20:15 סמסטר א

 מוכר לגמול עם ציון 

כתיבה יוצרת )56 ש”ל - 2 ש”ש(
מנחה : לילך גליל - סופרת, עורכת ומנחה

חוויות  רעיונות,  מחשבות,  בתרגום  המשתתפים  יתנסו  בסדנה 

להבעה  כלים  ירכשו  המשתתפים  כתוב.  ולשיר  לסיפור  ועמדות 

שבין  לקשר  דרור  ומתן  המילה,  של  היוצר  בכוחה  הכרה  בכתב, 

בהומור,  בדימויים,  שימוש  יתרגלו  הלומדים  והכתיבה.  החשיבה 

במשחקי מילים ממקורות השראה שונים.
להם  ותאפשר  כתיבה, תשתכלל  ולהעריך  לכתוב  הלומדים  יכולת 

שימוש בה ככלי נוסף להעשרת החיים.

מועד: יום ב 17:30 - 20:45 סמסטר ב

 מוכר לגמול עם ציון 

מסיפור להעצמה )60 שעות - 2 ש”ש( 
)קורס מספרי סיפורים(

מנחה: שרון אביב - מנחה בכירה, מרצה ומספרת סיפורים, מיסדת 

ומנהלת את ‘גולם’ - המרכז הרב תחומי למספרי סיפורים

עצמכם  את  והביעו  קהל  מול  בעצמה  שלכם  הסיפור  את  ספרו 
ביצירתיות ובמקוריות.

והעצמה  לתקשורת  ייחודיים  כלים  המעניק  ומרתק  חוויתי  קורס 
אישית וקבוצתית באמצעות סיפור סיפורים.  

דרך  הנרטיבית  האינטליגנציה  לשיפור  טכניקות  משלב  הקורס 
עבודה עם סיפורי חיים, מעצים את יכולת ההבעה והביטוי, מעצים 
הזיכרון,  לשיפור  כלים  ומעניק  תרבותית  רב  בתקשורת  יכולות 

יכולת הפרזנטציה, עמידה בפני קהל, הנחיה, הדרכה והוראה.

מועד: יום ד’ 9:00 - 12:15 
או

יום ד’ 17:30 - 20:45  

 מוכר לגמול עם ציון  

אופק חדש
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מאי שקט לאי של שקט )112 שעות - 4 ש”ש( 
)שערים לקשב ולריכוז(

מנחה: שרית למפרט שושן

ובכלים  יעסוק בהעשרת המתודיקה החינוכית של המורה  הקורס 
מגוון  באמצעות  תלמידיו,  ושל  עצמו  של  והריכוז  הקשב  לשיפור 
המנטלית,  הפיזית,  היכולת  את  המעצימים  תרגילים  של  גדול 

התקשורתית והארגונית של המורה.
קורס זה מקנה כלים לעבודה עם ילדים, לפתרון בעיות של קשב, 

של ריכוז, של חרדת מבחנים, של זיכרון, של ביטחון עצמי וכו’.
בכל מפגש מתקיים תרגול מעשי והרצאה תיאורטית.

מועד: יום ב 9:30 - 12:45 שנתי

 30 שעות מוכרות לאופק חדש
 מוכר לגמול עם ציון  

חוסן נפשי - מכעס לעצמה )112 שעות - 4 ש”ש(
מרצה: רונית תל ורד - יועצת ארגונית, 
מאמנת בכירה ומנחה אישית ועסקית

אישיות  מטרות  בקידום  המשתתפים  של  המיומנות  העשרת 
וזיהוי מצבי לחץ  איתור  רגשות,  ניהול  עוינת.  ומקצועיות בסביבה 
ומתחים.  לחצים  כעסים,  ואיזון  ניהול  האישיים.  ובחיים  בעבודה 
בפתרון  טכניקות  מפתח.  אנשי  עם  מקדמים  קשרים  יצירת 
ותקשורת  ומתן  משא  מיומנויות  סכסוכים.  ויישוב  קונפליקטים 
יכולת ההתמודדות במצבי  בינאישית מול מקבלי החלטות. שיפור 

לחץ, מתח ושחיקה בעבודה בפרט ובחיים בכלל.
הקורס יתנהל כסדנה שתשלב ידע תיאורטי בתרגול מעשי.

מועד: יום ג 16:00 - 19:15 שנתי

 60 שעות מוכרות לאופק חדש
 מוכר לגמול עם ציון

אופק חדש
אופק חדש

אופק חדש
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תנ”ך אחר )56 שעות - 2 ש”ש(
מנחה: ד”ר ברוש בת שבע

ורעננה  חדשה  קריאה  בתנ”ך  לקרוא  המשתתפים  ילמדו  בקורס 

על  התנ”ך  את  לחבב  להם  יסייעו  אשר  ומיומנויות  כלים  וירכשו 

עצמם ועל תלמידיהם.
בסמסטר הראשון נעסוק בסיפורי הבריאה המעסיקים את האדם 

מקדמת דנא. מערכת האמונות והתפיסות של עם באה לביטוי בדרך 

סיפורי הבריאה שלו. 
נכיר את סיפורי הבריאה השונים במקרא ונעמוד על ייחודם אל מול 

סיפורי הבריאה האחרים במזרח הקדום.
נגלים  עליו  בסיפורים  אשר  המלך  בדוד  נעסוק  השני  בסמסטר 

יצרים, יחסים אישיים, מאבקי שליטה וכוח המאפיינים את החברה 

האנושית עד היום. קורות 

יפה  האדמוני  של  חייו 

ימיו  את  שהחל  העיניים 

מוקף אוהבים וסיים אותם 

כזקן בודד, הם מהמרתקים 

שישנם במקרא.

מועד: יום ג’ 17:00-18:30
שנתי

 מוכר לגמול עם ציון  

הוויה יהודית קהילתית )30 ש”ל - 1 ש”ש(
מנחה: מיכלי קן תור, מנחה בתי מדרש

והלאומי בארץ ישראל הוא עצם  בסיס קיומנו האישי, החברתי 

מאליה,  ברורה  להיות  הפכה  היהודית  ההוויה  יהודים.  היותנו 

במקורות  הלימוד  נזנח  נוספות  רבות  סיבות  ובשל  כך  ובשל 

לאומי  תרבותי  כערך  היהדות  קיום  כל  והחדשים.  העתיקים 

בלתי  מספק,  בלתי  חלקי,  שטחי,  להיות  הפך  החילוני  בציבור 

מובן, משויך ומנוכס ל”דתיים”.

הקורס יחשוף את המשתתפים למהות של חינוך יהודי פלורליסטי 

והוויה יהודית תרבותית בחיי היומיום הפרטיים, בקהילה ובביה”ס.

התכנים שיוצגו יהוו קרקע פורייה להעשרת הרובד החינוכי ערכי 

החיים:  רובדי  בכל  הטקסי  המעגל  העשרת  ובביה”ס,  בבית 

מהאישי ועד הלאומי, הפנמת 

בבסיס  העומדים  היסודות 

)חברותא,  היהודית  השפה 

וחידוש(  מסורת  מדרש, 

מעשית  פרקטיקה  ויצירת 

למהות החינוך היהודי והזהות 

היהודית.

מועד: 3 ימים מרוכזים 
בחופשת חנוכה

13.12.12 - 11.12.12

 16:30 - 8:30

 מוכר לאופק חדש 

אופק חדש
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העצמה ופיתוח אישי )112 שעות - 4 ש”ש(
קריירת חיים 

מרצה: רונית תל ורד - יועצת ארגונית, מאמנת בכירה ומנחה אישית 

ועסקית

הפוטנציאל  בפיתוח  המשתתפים  של  האישית  המיומנות  העשרת 

האישי ובהשגת מטרות בתחום האישי והמקצועי. העמקת המודעות 

מיומנויות  הרחבת  המשתתפים.  בפני  העומדים  החסמים  וזיהוי 

ומימוש  אפקטיבית  תקשורת  להשגת  הבינאישית  התקשורת 

השאיפות והמטרות האישיות.הבנת התהליכים המתרחשים כבסיס 

להשגת צרכים אישיים.
הקורס יתנהל כסדנה המפעילה את המשתתפים בתרגול של פתרון 

חשיבה  פיתוח  תקשורת,  סגנונות  יצירתית,  חשיבה  קונפליקטים, 

עצמאית וחיובית ועוד.

מועד: קבוצה א - יום א 11:00 - 14:15 שנתי

קבוצה ב - יום א 18:00 - 21:15 שנתי

 60 שעות מוכרות לאופק חדש
 מוכר לגמול עם ציון  

אימון - Coaching ) 112 ש”ל - 4 ש”ש( 
מנחה: רונית תל ורד - יועצת ארגונית מאמנת בכירה ומנחה אישית 

ועסקית 

לבעלי עניין ומוטיבציה לעסוק באימון להעצמת אנשים והכוונתם 
בצורה ממוקדת ופרקטית להשגת מטרותיהם. 

הקורס יקנה למשתתפים כלים מעשיים למסע משותף של מאמן 
ומתאמן שתחילתו באבחון והבנה של נקודות החוזק והחולשה של 
המתאמן, הבנה של צרכיו ושאיפותיו, וסופו ביצירת מציאות רצויה 

באמצעות רצף של תוצאות.

הקורס מקנה ידע תאורטי ותרגול מעשי באמצעות סימולציות. 

הקורס כולל סטאז’ מעשי מונחה. 

מועד: קבוצה א - יום ג 11:00 - 14:45 שנתי

קבוצה ב - יום ג 19:00 - 22:15 שנתי

 60 שעות מוכרות לאופק חדש

 מוכר לגמול עם ציון

אופק חדש

אופק חדש
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תדמית אישית ושיווק עצמי 
טכניקות יישומיות להצלחה אישית )56 שעות - 2 ש”ש(

מנחה: עידית פליק - יועצת תדמית ומנהל עסקים

ובלתי  מילולית  תקשורת  באמצעות  נעשית  בעולם  התנהלותנו 

מילולית. ככל שמיומנויות התקשורת טובות יותר ואסרטיביות יותר, 

כך יגבר הסיכוי להצלחה בהשגת מטרות אישיות ומקצועיות.

בקורס יילמדו טכניקות מעשיות לשיפור התדמית האישית, שיפור 

עמידה  הנכון,  בזמן  הנכון  המראה  ההשפעה,  וכוח  האטרקטיביות 

יצירת  מסרים,  העברת  אסרטיביות,  מקרינה  גוף  שפת  קהל,  בפני 

אווירת קשב ועוד.

הקורס מתנהל כסדנה מעשית והרצאה תיאורטית.

מועד: קבוצה א: יום ד’ 09:00 - 12:15 סמסטר א

קבוצה ב: יום ד’ 17:00 - 20:15 סמסטר ב

 30 שעות מוכרות לאופק חדש

 מוכר לגמול עם ציון

יצירתיות - “להתניע” מחדש )56 ש”ל - 2 ש”ש(
מרצה: שרית למפרט שושן

בעיקר  ההתבגרות,  בתהליך  יצירתיות.  יכולות  בעלי  נולדנו  כולנו 
היכולות האלה  ו/או מדכאים את  זונחים  רבים  בחברה המערבית, 
לטובת חשיבה הגיונית הנשלטת על ידי עובדות, מעשיות ופעולות 

נוספות המפעילות בעיקר את מוח שמאל.
באופן  אותה  לפתח  ניתן  האם  יצירתיות.  מהי  לבחון  בא  הקורס 
מעשי אצל ילדים, נוער ומבוגרים ולעודד סביבה תומכת ליצירתיות 

אמנותית, מחשבתית ותקשורתית.
את  יעשיר  היצירתיות,  מושג  של  לחוויה  הבנה  בין  ישלב  הקורס 
יצירתיות  דרכים  בפניו  ויפתח  המחנך  של  החינוכית  המתודיקה 

לשיפורה.
בכל מפגש יהיה שילוב בין הרצאה תיאורטית ותרגול חווייתי, צפייה 

במצגות, סרטים ודיון קבוצתי.

מועד: יום ג 08:00 - 11:15 סמסטר ב

תאריך פתיחה 6.3.2012

 מוכר לגמול ללא ציון 

אופק חדש



 74 | בית הספר להשתלמויות

בארץ אהבתי )7 הרצאות + 7 סיורים, 112 ש”ל - 4 ש”ש( 
מרצים ומדריכים: גלי נחום, חנוך וייזר, חיליק אברג’יל ועוד 

סדרת ארץ אהבתי הותיקה והאהובה כוללת 7 הרצאות ו-7 ימי טיול 
נושאים  במגוון  הסידרה  תעסוק  השנה  ההרצאות.  בעקבות 
הקרובה  מההסטוריה  הסטוריות  ופרשיות  ארועים  המשלבים 

והרחוקה שלנו בצד אתרי טבע ותופעות טבע.
טובי  של  מובחרת  גלריה  ידי  על  המודרכים  והסיורים  ההרצאות 
המדריכים בארץ כוללים קטעי הליכה בטבע בצד סיפורים מופלאים 
על דמויות, ארועים, תופעות ומקומות שנזנחו על ידינו במשך שנים 
וזו העת להחזירם לחיים,  ארוכות לטובת טיולים אפנתיים בעולם 

למודעות ולחינוך.

מועד: יום ב, 2 מפגשים בחודש

הרצאות: יום ב 9:00 - 12:15

סיורים: יום ב 07:30 - 19:00

 מוכר לגמול 56 שעות עם ציון, 56 שעות ללא ציון

סיורים לעת ערב )7 ימי סיור, 56 ש”ל - 2 ש”ש(
מדריכים: גלי נחום, עופר רגב, אבי משה סגל ועוד 

הטיולים  אוהבי  כל  למען  שנוצרה  בערב  ה  בימי  סיורים  סדרת 
העובדים ואינם יכולים לממש את אהבתם ב”סתם יום של חול”. 

פניהם  המשנים  ומוכרים  ידועים  ואתרים  בנופים  נטייל  זו  בסדרה 
חדש,  מבט  מאפשר  והכוכבים  הירח  אור  הלילה.  רדת  עם  לגמרי 

אחר, ייחודי וחוויתי ומגלה פנים חדשות למטייל.

הערה: בחודשים ינואר ופברואר הקרים במיוחד לא יתקיימו סיורים.

מועד: יום ה 16:30 - 24:00 )פעם בחודש(

 מוכר לגמול ללא ציון 
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ספר זה כל הסיור )7 ימי סיור - 56 ש”ל - 2 ש”ש( 
מרצים: עופר רגב, יואב רגב, גלי נסים ועוד

היסטוריות  פרשיות  ספרותיות,  יצירות  בין  ומיוחד  מרתק  מפגש 

מקור  שהיוו  והאתרים  הנופים  לבין  ייחודיות  ודמויות  נשכחות 

להשראתם וקרקע לפעולתם. טובי המדריכים והחוקרים ישפכו אור 

חדש על ספרים שקראנו, פרשיות ודמויות שהכרנו או לא! 7 חוויות 

בלתי נשכחות.

מועד: יום ו’ 07:30 - שעה לפני שבת )פעם בחודש(

 מוכר לגמול ללא ציון

מוזה ומוזיאון )7 ימי סיור - 56 ש”ל - 2 ש”ש(
מרצה: לאה פופר - אמנית, חוקרת תרבות חומרית בארץ ובעולם, 

מרצה ומדריכה.

ורובם  ומגוונים,  שונים  עשייה  בתחומי  אמנים  אלפי  חיים  בארץ 

בגלריות  מוצגים  ומיעוטם  בסדנאותיהם,  הכלים  אל  נחבאים 

עם  המטיילים  את  מפגישה  ומוזיאון  מוזה  הסדרה  ובמוזיאונים. 

אמנותית  עשייה  מתחומי  גבוהה  ברמה  ואמנות  נפלאים  אמנים 

מגוונים מאוד.

הסיורים פותחים צוהר לעולם הרחב של העשייה האמנותית בארץ 

סדנת  ועד  אתרים  משימור  מפגש:  בכל  שלה  רבות  פנים  בשלבם 

בגלריות  תערוכות  ועד  וגנים  מבנים  מאדריכלות  הבודד,  האמן 

בהדרכה  מלווים  ואוצרים  אספנים  יוצרים,  עם  שיחות  ומוזיאונים; 

מפי מרצה רבת ידע מגוון במיוחד.

מועד: יום ה 7:30 - 19:00 )פעם בחודש(

 מוכר לגמול ללא ציון
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חינוך לבריאות ולתזונה נכונה )60 ש”ל - 2 ש”ש(

מרצה: פז שוסטר - דיאטן קליני ומומחה לתזונת ספורט

יומיומית.  התנהגות  ודרך  עולם  תפיסת  הוא  בריא  חיים  אורח 

הבריאות הפיסית והנפשית מורכבת מאין סוף פרטים הבאים לידי 

ביטוי בכל רגע בחיים. יש צורך ויש דרך להיות מודעים לכל הפרטים 

ובייחוד  לתלמידינו  לילדינו,  אותם  וללמד  אותנו  המרכיבים 

לעצמנו.
הידע וההבנה של היכולת שלנו להשפיע על בריאותנו היא עוד צעד 

בדרך לחיים בריאים יותר וטובים יותר.
היוצרים  המרכזיים  המרכיבים  על  המשתתפים  ילמדו  בקורס 

גופנית  גורמים מחלה. תזונה מודעת, פעילות  בריאות או לחלופין 

מושכלת, חשיבה חיובית וכו’ הם רק חלק מרכיבי אורח חיים בריא 

לעצמנו  השינוי”  “סוכני  להיות  נלמד  לעצמם.  מאחלים  שכולם 

ולסביבתנו.

איתור  החיים,  במעגלי  הגופנית  הפעילות  החיים,  במעגלי  תזונה 

בעיות של הפרעות אכילה, איתור בעיות של הפרעות פיזיות, הקשר 

בין הפרעות קשב לתזונה, קריאת המידע המופץ לציבור בכל מדיה 

אפשרית, הקשר בין מזון והזדקנות, משקל נכון כדרך חיים, גישות 

חדשניות בתחום המזון והבריאות: כל אלו יהיו העניינים המרכזיים 

היכולת לקחת אחריות  יעסוק הקורס במטרה להגביר את  שבהם 

על בריאותנו ולסייע לתלמידים לקחת אחריות על בריאותם.

מועד: יום ג’ בשעות 8:30 -11:45  סמסטר א

 מוכר לאופק חדש
 מוכר לגמול עם ציון

אופק חדש
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תכנון ועיצוב של חללים תפקודיים
)56 ש”ל - 2 ש”ש( 

מנחה: לאה גל - אדריכלית ומעצבת פנים 

עולם  בסיסית של  להבנה  ומעשיים  כלים תאורטיים  יקנה  הקורס 

ובחירת  נכונים  ושיפוט  הערכה  פונקציונליים,  חללים  עיצוב 

לתרבות  לאקלים,  העיצוב  התאמת  העדיפות.  התכנון  אפשרויות 

ולאופי המשתמשים בו. יצירת הרמוניה בין הריהוט, הצבע, התאורה 

ואביזרים נלווים.

לתפקודיהם,  בהתאם  השונים  החללים  וארגון  לסידור  זהב  כללי 

מגוון רעיונות חדשניים אשר ישמשו השראה לתכנון חלל באווירה 

הרצאה,  מפגשי  כולל  הקורס  וחמה.  ביתית  נעימה,  מתוחכמת, 

ובמקומות  בבתי”ס  בגנים,  ציבור,  במבני  להדגמה,  סיור  ומפגשי 

תצוגה תוך יישום הנלמד בהרצאות.

מועד: יום ה 09:00 - 12:15 סמסטר ב

 מוכר לגמול ללא ציון

יופי של אירוע - תכנון ועיצוב אירועים
)56 של’ - 2 ש”ש( 

מנחה: ארנה מאירי - מעצבת אירועים, אביזרים ותפאורות ; מלמדת 
במכללות לעיצוב אירועים ועיצוב גרפי

קורס מעשי ותכליתי בו לומדים המשתתפים הלכה למעשה תכנון 

בטקס  וכלה  משפחתית  חג  בארוחת  החל  שונים  אירועים  ועיצוב 

אירוע,  להכנת  כלים  מקנה  הקורס  קהילתי.  אירוע  או  זיכרון 

וקונסטרוקציות,  חומרים  כלים,  חפצים,  צבעים,  של  קומפוזיציה 

תקציב והתאמה לנושא האירוע. הקורס כולל התנסות מעשית בכל 

מפגש ועיצוב אירוע אמיתי כפרויקט סיכום משותף. חוויה יצירתית 

מחכימה ומעשירה.

מועד: יום: ה 09:00 - 12:15 סמסטר א

 מוכר לגמול ללא ציון
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קדרות באבניים )112 ש”ל - 4 ש”ש( 
מנחה: ורד לב - קדרית ופסלת 

הקורס מציע את הכלים ואת האתגר להתמודד עם אמנות המשלבת 

אדמה, אש, מים ו... שאר רוח. נלמד ליצור כלים שימושיים מחומר 

בעבודת אבניים ע”י הקניית היסודות הטכנים לבניית גלילים וקערות 

כצורות יסוד וננסה לפתח שפה אישית לכל משתתף. הדגש הוא על 

והצבעים  הצורות  עולם  של  ולמידה  התבונות  תוך  ביצירה  הנאה 

והדרכה  משתתף  לכל  אבניים  ואינטימי.  קטן  הקורס  הקרמיים. 

למתחילים  מקום  ויש  מוקדם  בניסיון  צורך  אין  צמודה.  אישית 

סגנון,  וגם למתקדמים שרוצים לשפר  שרוצים לממש את החלום 

לחדד את הראייה ולפתור בעיות טכניות. 

הערה: המחיר אינו כולל חומר.
4 קבוצות מועד:  

יום ב 11:30 - 14:45; 20:00 - 23:00 שנתי  
יום ג 20:00 - 23:00 שנתי  
יום ד 18:00 - 21:00 שנתי  

 לימודי רשות

עיצוב ופיסול קרמי )14 מפגשים, 56 ש”ל - 2 ש”ש( 
מנחה: ורד לב - קדרית ופסלת 

הקורס יעסוק בטכניקות שונות בעבודה בחומר: יצירה מתוך גוש, 

קונסטרוקציה  ממד,  התלת  אל  רעיון  תרגום  וחוליות;  משטחים 

וטכניקה; בחינת שפת הטקסטורות, נפחים, חללים, אור וצל; הגדלת 

של  הפרטיים  החלומות  ופיסול  פיגורטיבי  פיסול  דגמים, 

המשתתפים.

הקורס מיועד למתחילים ולמתקדמים יחד. העבודה היא עצמאית 

הדדית  תיצור הפריה  אישית מתוך שאיפה שהחברותא  וההדרכה 

ולמידה יעילה.

המשך  לקורס  אופציה  יש  בקבוצה.  משתתפים   6 עד  הערות: 
למעוניינים. המחיר אינו כולל חומר.

מועד: 4 קבוצות
יום א 9:00 - 12:15, 20:00 - 23:00  סמסטריאלי

יום ב 8:00 - 11:30 סמסטריאלי
יום ג 17:00 - 20:00 סמסטריאלי 

 לימודי רשות
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ציור ורישום )112 ש”ל - 4 ש”ש(
מנחה: ורדה רותם חלפון - ציירת ומורה לציור

כושר  את  יפתחו  ובצבע,  ברישום  המשתתפים  יתנסו  בקורס 

האמנות,  בשפת  מושגים  יקנו  האישי,  והפוטנציאל  ההתבוננות 

יתנסו בשפות עבודה שונות על-פי תכנית ייחודית המושתת על 

ניסיון רב שנים של המנחה.

הקורס מיועד למשתתפים בכל הרמות וכל אחד יוצר מהמקום בו 

הוא נמצא בליווי אישי של מנחה.

הערה: התשלום איננו כולל חומרי ציור.
מועד: יום ב 18:30 - 21:45 שנתי

 לימודי רשות

סדנת צילום )במצלמה דיגיטלית( )56 ש”ל - 2 ש”ש(
מנחה: מריסה נינה גולדברג - מורה ותיקה, צלמת פרסום ותעשייה 

המתמחה בצילום מסחרי בגישה אמנותית 

חובבי הצילום והאמנות ייחשפו בצורה מעניינת ומאתגרת למדיום 
הצילום על היבטיו השונים. ילמדו את מבנה המצלמה ותפעולה על 
אפשרויותיה השונות. קומפוזיציה, תאורה, מרקמים, טכניקות צילום 

ושילוב השימוש במחשב לשיפור ועיבוד של התמונה.
הקורס יכלול 7 מפגשים בכיתה )ימי ה( ו-7 מפגשים לצילומי שטח 

בחוץ )ימי ו’( לסירוגין.
2 קבוצות מועד: 

יום ה 20:15-17:00 בכיתת מחשבים  
יום ו 9:00 - 12:15 צילום שטח

 לימודי רשות
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