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כל הנאמר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה

עיצוב: רויטל רוזנשטרום

אוטובוסים של חברת אגד: מתחנה מרכזית כפר סבא: קווים 13, 17, 19
רכבת ישראל: במהלך שנת הלימודים מקיימת המכללה שירות הסעות חינם לסטודנטים מתחנת הרכבת כפר סבא

הוד השרון אל המכללה ובחזרה

מחלף



למשתלמים שלום רב,

המערכות הבית ספריות הטובות ביותר הן אלה המצטיינות באיכות המורים. המורים הטובים ביותר הם אלה המשקיעים בלמידה 

והתפתחות אישית - מקצועית מתמדת ) דוח מקנזי 2007(.

ברוכים הבאים לבית הספר להשתלמויות במכללה האקדמית בית ברל.

אנו מזמינים אתכם להשתתף אתנו בשנת הלימודים תשע”ד בחוויה של למידה התחדשות והתפתחות.

החוברת שלפניכם מציעה מגוון רחב של קורסים בתחומים פדגוגיים, דידקטיים וניהוליים. ביניהם תמצאו: לימודי תעודה, לימודי 

העשרה ולימודים דיסציפלינאריים בהתאמה למגמות החדשות והעדכניות בחינוך הנגזרות ממתווה “אופק חדש” בדרגות 6-1 

ובדרגות 9-7.

השילוב של יחס אישי ותומך, רמת לימודים גבוהה ומצוינות אקדמית וכן שילוב של תיאוריה ומעשה בקמפוס ירוק ופורח, יהפכו 

עבורכם את הלמידה לחוויה מאתגרת. 

בית הספר להשתלמויות חותר לקידום הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה ומלווה אותם לאורך הקריירה המקצועית תוך יישום 

והטמעה של עיקרון הלמידה וההתפתחות לאורך החיים.

ואיכותית, לימודים  ועובדי בית הספר להשתלמויות אנו מאחלים ללומדים בתכניות השונות התמקצעות מיטבית  בשם סגל 

פוריים, יעילים ומהנים.

בברכת הצלחה, 

            עליא אבו שמיס                             ד”ר אורית בר

    ראש בית הספר להשתלמויות                 ראש המרכז לתכנון לימודים, הוראה והערכה 
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המכללה האקדמית בית ברל
רב תחומי  היא מוסד אקדמי  בית ברל  המכללה האקדמית 

באזור  ידיים  ורחב  ירוק  בקמפוס  השוכן  גבוהה  להשכלה 

השרון. במכללה לומדים למעלה מ-10,000 סטודנטים וסגל 

המכללה מונה כשבע מאות וחמישים מרצים הפעילים בכל 

תכניות  מגוון  מציעה  המכללה  והמחקר.  ההוראה  תחומי 

החינוך  בתחומי  תעודה  ולימודי  ושני  ראשון  לתואר  לימוד 

וההוראה, באמנות ובתחומים מקצועיים הנסמכים על מדעי 

הרוח, מדעי החברה וההתנהגות ומדעי הסביבה.

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  ידי  על  זאת  כל   - וליזמות 

גמישות המותאמות לצורכי אוכלוסיית היעד. 

 הקדמה | 3
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בית הספר להשתלמויות
בית הספר להשתלמויות פועל במסגרת המרכז לתכנון לימודים, הוראה והערכה במכללה האקדמית בית ברל. 

פעילויות המרכז לתכנון 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 הולם 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 אורית בר

oritb@beitberl.ac.ilטל. 09-7476295

ראש בית הספר להשתלמויותעליא אבו שמיס

aliaab@beitberl.ac.ilטל. 09-7476279

מרכזת תחום החינוך המיוחדד”ר ריבה מנדל

rivamn@beitberl.ac.ilטל. 09-7476372

ראש תחום פיתוח מקצועיד”ר כרמלה גינת

ginat@beitberl.ac.ilטל. 09-7476289

מרכזת תחום הגיל הרךד"ר רחל ידיד

rclidid@beitberl.ac.ilטל. 09-7476265

מזכירות בית הספר להשתלמויות

שרי בר-נוי

טל. 09-7476280

מרכזת קורסים

sary.barnoy@beitberl.ac.il

רכזת מנהל סטודנטיםאירית כהן

iritc@beitberl.ac.ilטל. 09-7476371

מזכירת בית הספר להשתלמויותמושית יוסף

moshit@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

תקשורת ואימון אישי - הכשרת מאמנים אישיים 
בתחום לקויי למידה 11:45-8:30

מורים מובילים בתרבות ישראל ומורשתו / 
הרחבת הסמכה קבוצה א    13:45-8:30

גננת לגילאי לידה עד 3 בגנים הפרטיים 
17:30-8:30               

הוראה מתקנת באנגלית כשפה זרה
15:45-8:30               

תכנית לימודי תעודה להכשרת מורים למגמת 
תקשוב     17:30-8:30

פיתוח חומרי הוראה-למידה אינטראקטיביים לגן

12:00-9:00               
הכשרת מאמנים אישיים

15:45-8:30               
חינוך מיני חברתי לתלמידים בעלי צרכים 

מיוחדים   19:00-15:00
תכנית הכשרה למובילות צהרונים וליול”א 

במסגרות חינוכיות  19:15-16:00
גננת לגילאי לידה עד 3 בגנים הפרטיים 

17:30-8:30               
התמחות במתמטיקה למורי החינוך המיוחד

19:30-15:45               
תקשורת מיטבית עם הורים מבוססת דיאלוג 

מצמיח     19:15-16:00

ניהול קונפליקטים ודילמות ערכיות בראי 
הקולנוע   13:30-10:00

סדנה וליווי למורים מתחילים )ביה”ס היסודי( 
מגזר ערבי 19:15-16:00

הכשרת סייעות חינוכיות בגני ילדים - שלב א

19:30-16:15               
תכנית להכשרת רכז הערכה בית ספרי                                              

19:15-16:00               
גננת יוזמת ומטמיעה תכניות ייחודיות בתחום 

כישורי חיים והכלה - שנה א   20:00-16:30
הכשרת סייעות חינוכיות בגני ילדים - שלב ב

19:30-16:15               
הכשרת חונכים ומלווים מומחים-שנה א

19:15-16:00               
מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות דרגות 8-7 

שנה א      20:00-16:30
הכשרת מורים וגננות חונכים של מתמחים בהוראה

19:30-16:15               
הכשרת חונכים ומלווים מומחים-שנה ב

19:15-16:00               
מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות דרגות 8-7 

שנה ב      20:00-16:30
 

הכשרת מורים וגננות חונכים של מתמחים בהוראה
19:15-16:00               

מורה חוקר את עבודתו - שנה א
20:00-16:30               

 

תיאטרון ודרמה
19:30-16:00               

סדנה וליווי למורים מתחילים בחינוך המיוחד 
)יסודי וחט”ב(  20:15-17:00

פיתוח חומרי הוראה-למידה אינטראקטיביים לגן
19:30-16:00               

סדנה וליווי למורים מתחילים )ביה”ס היסודי(
20:15-17:00                

מורה חונך בכיר שנה א
20:00-16:30               

ליווי גננות מתחילות בשנה הראשונה 
20:15-17:00               

ליווי גננות מתחילות בשנה הראשונה מגזר ערבי                                
20:15-17:00               
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יום ששייום חמישייום רביעי

התאמה להוראה במערכת החינוך למטפלים 
במקצועות הבריאות 18:00-14:00

דרכי התערבות וטיפול לילדי גן וכיתות א-ב עם 
קשיי למידה      15:45-8:30

סדנה וליווי למורים מתחילים במגזר הערבי 
)על-יסודי(       9:00-12:15

הכשרת סייעים/ות בחינוך מיוחד 
19:00-16:00               

דרכי התערבות וטיפול לילדי גן  בעלי צרכים 
מיוחדים            18:30-14:30

اضطرابات اللغة والكالم - اللغة العربية
صباًحا )ستكون مرونة في حتديد اليوم والساعة(

סדנה וליווי למורים מתחילים )על-יסודי(                
20:15-17:00               

דרכי התערבות וטיפול בילדים עם לקות למידה 
- שנה א  15:45-8:30

الصعوبات التعليمية في الرياضيات
صباًحا )ستكون مرونة في حتديد اليوم والساعة(

סדנה וליווי למורים מתחילים )על-יסודי(  
20:15-17:00               

דרכי התערבות וטיפול בילדים עם לקות למידה 
- שנה ב  15:45-12:15

الصعوبات التعليمية في اللغة االجنليزية
صباًحا )ستكون مرونة في حتديد اليوم والساعة(

סדנה וליווי למורים מתחילים )יסודי(
20:15-17:00               

סדנה וליווי למורים מתחילים )יסודי( 
מגזר ערבי         19:15-16:00

العسر السمعي
صباًحا )ستكون مرونة في حتديد اليوم والساعة(

מורים מובילים בתרבות ישראל ומורשתו / 
הרחבת הסמכה קבוצה ב   19:15-16:15

סדנה וליווי למורים מתחילים )על-יסודי(
19:15-16:00                        

حترير لغوي، وحترير نص باللغة العربية
صباًحا )ستكون مرونة في حتديد اليوم والساعة(

עיצוב סדר יום חינוכי בזיקה לסיפורי התנ”ך 
19:00-16:00               

دمج الفن واملسرح في تدريس الطالب ذوي احلاجات اخلاصة
صباًحا )ستكون مرونة في حتديد اليوم والساعة(

الصعوبات التعليمية في الرياضيات
بعد الظهر

الصعوبات التعليمية في اللغة االجنليزية
بعد الظهر

العسر السمعي
بعد الظهر

حترير لغوي، وحترير نص باللغة العربية
بعد الظهر

دمج الفن واملسرح في تدريس الطالب ذوي احلاجات اخلاصة
بعد الظهر
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מערכת קורסים לפי נושאים 
)מתקיימים במכללה האקדמית בית ברל(

15 הגיל הרך      
15 גננת לגילאי לידה עד 3 בגנים הפרטיים    
16 הכשרת סייעות חינוכיות בגני ילדים - שלב א  
17 הכשרת סייעות חינוכיות בגני ילדים - שלב ב   
18 תקשורת מיטבית עם הורים מבוססת דיאלוג מצליח  
19 פיתוח חומרי הוראה-למידה אינטראקטיביים לגן   
20 תיאטרון ודרמה     

22 חינוך מיוחד     
22 הכשרת סייעים וסייעות בחינוך המיוחד              
23 דרכי התערבות וטיפול בילדים עם לקות למידה   
24 התאמה להוראה למטפלים במקצועות הבריאות   

 25 דרכי התערבות וטיפול גן א-ב עם קשיי למידה   

26 דרכי התערבות וטיפול גן א-ב בעלי צרכים מיוחדים  
28 התמחות במתמטיקה למורי החינוך המיוחד   

29 חינוך מיני חברתי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים   
30 תקשורת ואימון אישי - הכשרת מאמנים אישיים-לקויי למידה 

32 פיתוח מקצועי לאנשי חינוך בדרגות 9-7   
גננת יוזמת ומטמיעה תכניות חינוכיות בתחומי כישורי חיים 

33 והכלה, דרגות 9-7     
34 מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות, דרגות 8-7  
35 מורה חוקר את עשייתו, דרגות 8-7   
37 הכשרת חונכים ומלווים מומחים, דרגות 8-7  
38 הכשרת רכז הערכה בית ספרי, דרגות 9-7   

 40 מורים מובילים בתרבות ישראל ומורשתו / הרחבת הסמכה 

42 פורשים כנף     
42 הכשרת מורים וגננות חונכים - אופק חדש   
43 ליווי גננות מתמחות בשנה הראשונה לאחר ההתמחות  
44 ליווי גננות מתחילות במגזר הערבי- אופק חדש  
45 סדנה וליווי למורים מתחילים )יסודי(    
46 סדנה וליווי למורים מתחילים במגזר הערבי )יסודי(   
47 סדנה וליווי למורים מתחילים )על-יסודי( - אופק חדש  
48 סדנה וליווי למורים מתחילים )על-יסודי( - עוז לתמורה 

סדנה וליווי למורים מתחילים במגזר הערבי )על-יסודי( - 
49 אופק חדש      

סדנה וליווי למורים מתחילים במגזר הערבי )על-יסודי( - 
50 עוז לתמורה      
51 סדנה וליווי למורים מתחילים בחינוך המיוחד )יסודי וחט”ב(  

52 קורסים נוספים     
52 ניהול קונפליקטים ודילמות ערכיות בראי הקולנוע  
53 הסודות מאחורי מצגות מצוינות   
54 עיצוב סדר יום חינוכי בזיקה לסיפורי התנ"ך   
55 הוראה מתקנת באנגלית כשפה זרה   
56 תכנית הכשרה למובילות צהרונים וליול"א במסגרות חינוכיות 
57 הכשרת מאמנים אישיים    
58 תכנית לימודי תעודה להכשרת מורים למגמת תקשוב 
59 אתר אלמוג     



60 קורסים של המכון האקדמי הערבי לחינוך  
61    Online Teacher  املعلم اإلنترنتي
62 اضطرابات اللغة والكالم - اللغة العربية   
63 الصعوبات التعليمية في الرياضيات   
64 الصعوبات التعليمية في اللغة االجنليزية   
65 العسر السمعي     
66 حترير لغوي، وحترير نص باللغة العربية   
67 دمج الفن وامل

69     M.Ed. תוארים שניים
69 ייעוץ חינוכי     
70 הערכה ותכנון לימודים    
71 ליקויי למידה: הערכה והתערבות חינוכית   
72 ניהול וארגון של מערכות חינוך    
73 חינוך לאמנות     
74 קידום נוער בסיכון ובמצוקה    

76 הקתדרה במרכז כנה מאיר    

9 |
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הרשמה
ההרשמה לשנה”ל תשע”ד תיפתח ביום רביעי כ”א באייר תשע”ג 1.5.13 ותסתיים ביום ראשון ז בחשוון תשע”ד, 11.10.13 

ערכת ההרשמה כוללת:

 שובר תשלום דמי רישום בסך 205 ש”ח
 ידיעון ביה”ס להשתלמויות 

 טופס רישום לשנה”ל תשע”ד: נמצא בידיעון 

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”ד

 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 בית הספר להשתלמויות 

או תישלח אליו כמכתב רשום.
 משתלם שיודיע על ביטול לימודיו עד יום ראשון טז’ בחשוון תשע”ד, 30.9.13 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"ד תיפתח ביום ראשון, טז' בחשוון תשע"ד, 20.10.13.

 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 
 בית הספר 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 2.9.13

פטור500 ₪ ע”י המשתלם1.10.13 - 20.10.13

פטור25.0% משכר הלימודע”י המשתלם21.10.13 - 30.11.13

חייב37.5% משכר הלימודע”י המשתלם1.12.13 - 31.12.13

חייב50.0% משכר הלימודע”י המשתלם01.01.14 - 31.01.14

חייב62.5% משכר הלימודע”י המשתלם01.02.14 - 28.02.14

חייב75.0% משכר הלימודע”י המשתלם01.03.14 - 31.03.14

חייב87.5% משכר הלימודע”י המשתלם01.04.14 - 30.04.14

חייב100% משכר הלימודע”י המשתלםהחל ב- 01.05.14
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שכר לימוד
שכר הלימוד בבית הספר להשתלמויות נקבע לפי שעה שנתית )30/28 שעות הוראה( על פי התעריף של 860 ש”ח לשעה שנתית.

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 800 ₪.

 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”ד
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ציין את שם בית הספר בו רוב שעות העבודה שלך, התייחס אליו בהמשך הסעיפים
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לימודי תעודה הגיל הרך
גננת לגילאי לידה עד 3 בגנים הפרטיים 

בשיתוף עם ארגון הגנים הפרטיים 

ייעוץ וריכוז אקדמי: ד”ר רחל ידיד

תיאור התכנית 

תכנית לימודים דו-שנתית לגננים ולגננות לא מוסמכים לקראת תעודת גנן/גננת לגילאי לידה עד 3 בגנים הפרטיים. 

תנאי קבלה 

 ועדת קבלה

 מבחן סף 

 מכתב המלצה 

נושאים עיקריים בקורס 

 התפתחות רגשית חברתית  דרכי הוראה בגיל הרך  שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים  ניהול הגן ודרכי הוראה  ניצני אוריינות וספרות 

ילדים  תיאטרון בובות והמשחק החברתי 

הערות 

 מסיימי התכנית שיעמדו בכל המטלות יקבלו תעודת גננת לגילאי לידה עד שלוש מטעם ארגון הגנים הפרטיים והמכללה האקדמית בית ברל.

 למעוניינים להמשיך ללימודים לתואר .B.Ed העומדים בתנאי הקבלה - יוכרו 450 שעות מהתכנית.

 הרישום לתכנית במשרד הארגון, טלפון 03-6293160

 היקף: 600 שעות + הנחיה פרטנית

 מועד: יום שלישי / ראשון 8:30 - 17:30

 דו-שנתי

שכר לימוד: 11,500 ש”ח
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הכשרת סייעות חינוכיות בגני ילדים - שלב א
 לימודי תעודה בשיתוף 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 כן תרכוש גם 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

הערות 

 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 ג 15:45 - 19:15, שנתי

שכר לימוד: 6,000 ש”ח לשנתיים

לימודי תעודה
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הכשרת סייעות חינוכיות בגני ילדים - שלב ב 
לימודי תעודה בשיתוף 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

הערות 

יקבלו תעודת סייעת חינוכית שלב ב מטעם   מסיימי התכנית שיעמדו בכל המטלות 

משרד החינוך, משרד הפנים והמכללה האקדמית בית ברל.

היקף: 130 שעות )4 ש”ש(

 מועד: יום שלישי 15:45 - 19:15

שנתי

שכר לימוד: 3,200 ש”ח

לימודי תעודה
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תקשורת מיטבית עם הורים מבוססת דיאלוג מצליח 
רכזות התכנית: ד”ר רחל ידיד והגב עידית קידר

תיאור התכנית 

השנים הראשונות הן המשמעותיות ביותר בעיצוב אישיותו של הילד, ולתא המשפחתי יש תפקיד חשוב בתהליך - האווירה המשפחתית ודרכי 

החינוך בבית משפיעים על התפקוד, ההתנהגות, האישיות ורמת הביטחון העצמי של הילד עם צמיחתו להיות אדם בוגר. התכנית מקנה כלים 

על פי הגישה האדלריינית ומאפשרת להורים ולצוות החינוכי הסתכלות חדשה על דרכי ההתנהגות של הילדים ובעקבותיה הכרת דרכים יעילות 

להתמודדות, עקרונות וכלים לשיפור מערכת יחסים במסגרת החינוכית ובמשפחה.

נושאים עיקריים 

 השפעת שיטות חינוך של המבוגר על התנהגות הילד והתפתחותו. 

 תחושת שייכות, שיתוף התייעצות ובקשת עזרה כבסיס לתחושת הערך העצמי.

 התמודדות מושכלת עם בעיות התנהגות של ילדים בתקופתנו. 

 דרכים לשיפור התקשורת והיחסים במשפחה ובמסגרות החינוכיות. 

 ניהול דיאלוג מצמיח ומעצים.

 הצבת גבולות הבונים ביטחון עצמי - כיצד? 

 עידוד כדרך לבניית דימוי עצמי חיובי וכמפתח להעצמה אישית. 

 היקף: 60 שעות )תכנית חד-שנתית(

 מועד: יום ג, 15:45 - 19:15 אחת לשבועיים

שכר לימוד: 2,000 ש”ח
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פיתוח חומרי הוראה-למידה אינטראקטיביים לגן 
פיתוח ספר אינטראקטיבי 

ייעוץ אקדמי: דינה קבלינסקי בן דור

תיאור הקורס 

מיומנויות טכניות  ועוסקת בפיתוח  אינטראקטיבי. הקורס מתמקד במדיה החזותית  ובנייה של ספר  קורס מרוכז להקניית עקרונות בעיצוב 

ספר  לבניית  הטכנולוגיים  באופנים  תתמקד  ההדרכה  למידה.  הוראה  חומרי  של  והפקה  בתכנון  חזותיים  חומרים  של  לשילובם  הנדרשות 

אינטראקטיבי מודפס.

נושאים עיקריים בקורס 

 שיקולי דעת עיצוביים בבנייה של חומרי הוראה-למידה לגן.

 פיתוח ראייה ביקורתית לצריכה נבונה של תמונות לצרכים שונים.

 פיתוח מיומנות טכנית לשילוב חומרים חזותיים בתכנון ובנייה של חומרי הוראה-למידה לגן.

 תוכנת PowerPoint כמחולל גרפי - הכרת כלים גרפיים ליצירת הספר האינטראקטיבי.

 הכנה לדפוס והפקה.

הערות 

 דרישות קדם: מיומנות גלישה באינטרנט ושליחה וקבלה של דוא”ל.

 הפקה אפשרית במרכז לתכנון לימודים. כל הציוד הנדרש קיים.

 היקף: 30 שעות אקדמיות.

 מועד: יום ג, 9:00 - 12:00 או יום א 16:00 - 19:30 

 אחת לשבועיים

שכר לימוד: 1,200 ש”ח 
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תיאטרון ודרמה
מרכזת הקורס: אורה צימרמן

תיאור הקורס 

אמנות הדרמה הינה מדיום חווייתי עשיר ומגוון המאפשר לעוסקים בו לתת ביטוי לרגשות, תחושות, רצונות וצרכים באופן אותנטי וספונטני. 

במהלך הקורס ניחשף לטכניקות ושיטות מתחום הדרמה באופן תיאורטי וחווייתי. הקורס ישלב שפע של גירויים על מנת לעודד פיתוח דמיון, 

ספונטניות וחשיבה יצירתית. עבודה עם טקסטים, חומרים פלסטיים, מוזיקה ותנועה יהוו חלק מרכזי ומשמעותי בתהליכי יצירה. כמו כן יתנסו 

המשתתפים באילתור, משחקי תיאטרון וגילום דמויות כדי לפתח מיומנויות תקשורת אישית ובינאישית.

נושאים עיקריים בקורס 

 מסיפור להצגה בימתית

 גילום דמויות

 עבודה עם דימויים

 יצירה בקבוצה

 התמודדות עם קונפליקטים דרמתיים

 העצמת הביטוי האישי שלי

 היקף: 30 שעות

 מועד: יום א 16:00 - 19:30

 אחת לשבועיים

שכר לימוד: 1,200 ש”ח
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חינוך מיוחד 
הכשרת סייעים וסייעות בחינוך המיוחד 

רכזת: ד”ר ריבה מנדל

תיאור התכנית 

תכנית דו-שנתית להכשרה והתמקצעות של סייעים/ות חינוכיים/ות בחינוך המיוחד. ההכשרה מיועדת לסייעים/ות אישיים/ות לילדים בעלי 

צרכים מיוחדים וכן עבור סייעים/ות המשתלבים בסיוע למורה בכיתת החינוך המיוחד. במהלך הלימודים ירכשו הסייעים/ות ידע תיאורטי על 

הקשיים השונים של הילדים. הסייעים/ות ירכשו כלים מקצועיים שיעזרו להם לבצע באופן מיטבי את תפקידיהם כסייעים/ות פדגוגיים/ות. כמו 

כן ירכשו מיומנויות תקשורת בין אישית שיעזרו להם בעבודתם בצוות החינוכי ועם ההורים. 

נושאים עיקריים בתכנית 

 אפיוני ילדים בעלי צרכים מיוחדים 

 הגדרת התפקיד של הסייעים/ות 

 שלבים בהתפתחותם של ילדים 

 קשיים בקריאה וכתיבה 

 קשיים בלמידת חשבון

 עבודת צוות ותקשורת בינאישית 

תנאי קבלה 

 הצגת תעודה ל-12 שנות לימוד )מאושרת ע”י משרד החינוך(.

 מסיימי התכנית שיעמדו בכל המטלות יקבלו תעודת סייעים/ות בחינוך מיוחד מטעם המכללה האקדמית בית ברל.

היקף: 120 שעות )4 ש”ש( שנתי 

מועד: יום רביעי 16:00 - 19:00 

לימודי תעודה
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דרכי התערבות וטיפול בילדים עם לקות למידה 
יעוץ אקדמי וריכוז : 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 

 הקניית ידע מעמיק ומעודכן בתחום לקויי למידה

 איתור קשיי תלמידים ומיפוי צורכיהם

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

 60 שעות מתכנית הקורס מוכרות לאופק חדש בכל שנה.

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

ברל.

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

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

שנתי שנתי      

אופק חדש



התאמה להוראה במערכת החינוך למטפלים במקצועות הבריאות 
 לימודי תעודה לעובדים פארא-רפואיים

רכזת התכנית: ד”ר ריבה מנדל

קורס התאמה להוראה במערכת החינוך, לעובדים פארא-רפואיים המתמקד בנושאים שיתנו ללומד ידע בתחומי הוראה, על מנת ליצור שפה 

משותפת בינם לבין צוות ההוראה במסגרות החינוך. הקורס מוכר על ידי האגף לחינוך מיוחד והאגף להכשרת עובדי הוראה.

התכנית מיועדת למטפלים במקצועות הבריאות, העובדים כיום במערכת החינוך אשר אושרו על ידי האגף לחינוך מיוחד בתחומים הבאים: 

 קלינאות תקשורת

 ריפוי בעיסוק

 פיזיותרפיה

 מטפלים באמצעות אמנויות: אמנות חזותית, תנועה, מחול, דרמה, מוזיקה, ביבליותרפיה, פסיכודרמה.

זכאים להגיש מועמדות 

 עובדים במערכת החינוך, במסגרות חינוך מיוחד ובמסגרות חינוך רגיל, בעלי ותק של שנה אחת לפחות. 

 עובדים אשר סיימו את כל חובות לימודי ההכשרה שלהם בתחומי התמחותם.

 כל מועמד יציג כתב חיוב מכוח אדם במחוז, הכולל חוות דעת המפקח )כתב החיוב יינתן רק לעובדים אשר עמדו בקריטריונים לקבלה לעבודה 

בתחום מקצוע הכשרתם(.

חובות התכנית 

 עמידה במטלות ביניים נושאות ציון והגשת עבודת סיכום עם ציון.
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אישורים ותעודות 

 לומד אשר יסיים את לימודיו בהצלחה, יקבל אישור מהמכללה האקדמית בית ברל על סיום חובותיו, ציוניו והיקף הלימודים. אישור 

זה אינו מהווה תעודת התאמה להוראה ולא מקנה הסמכה. 

 אישור התאמה להוראה יינתן על ידי אגף בכיר לכ”א בהוראה, לאחר שבוגר התכנית יגיש אישור סיום לימודים מהמכללה, כולל גיליון 

ציונים, ומילוי הדרישות האחרות לקבלת רישיון הוראה, על פי נוהלי אגף בכיר לכ”א בהוראה.

 60 שעות מתכנית הקורס מוכרות לאופק חדש.

 היקף הקורס: 150 שעות

 מועד: יום ד 14:00 - 18:00

הקורס ממומן על ידי משרד החינוך בלבד. דמי הרשמה בסך 350 ש”ח.
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דרכי התערבות וטיפול לילדי גן וכיתות א-ב עם קשיי למידה 
ייעוץ וריכוז אקדמי: ד”ר ריבה מנדל

תיאור התכנית 

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

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

לילדים בעלי צרכים מיוחדים. 

נושאים עיקריים בתכנית 

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

 תהליכי התפתחות רגשית וחברתית והשפעתם על הלמידה.

 התפתחות קוגניטיבית - מיומנויות בסיסיות ומיומנויות קוגניטיביות מתקדמות.

הערות 

המכללה  מטעם  א-ב  ובכיתות  בגן  למידה  קשיי  עם  לתלמידים  מותאמת  להוראה  תעודה  יקבלו  המטלות  בכל  שיעמדו  התכנית  מסיימי   

האקדמית בית ברל.

 במקרה של מיעוט משתתפים הקורס יאוחד עם התכנית של הוראה מותאמת לבתי ספר, וייערכו התאמות לגננות. 

 היקף: 224 שעות )8 ש”ש(

 מועד: יום חמישי 8:30 - 15:45

שנתי

לימודי תעודה

אופק חדש
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דרכי התערבות וטיפול לילדי גן וכיתות א-ב בעלי צרכים מיוחדים 
רכזת התכנית: ד”ר ריבה מנדל

תיאור התכנית 

התכנית עוסקת בהכשרת גננות בחינוך המיוחד להוראה מותאמת לילדים בעלי צרכים מיוחדים. התכנית תסקור את שלבי ההתפתחות 

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

הוראה לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

נושאים עיקריים בתכנית 

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

 תהליכי התפתחות רגשית וחברתית והשפעתם על הלמידה.

 התפתחות קוגניטיבית - מיומנויות בסיסיות ומיומנויות קוגניטיביות מתקדמות.

תעודה 

 מסיימי התכנית שיעמדו בכל המטלות יקבלו תעודה להוראה מותאמת לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בגן מטעם המכללה האקדמית 

בית ברל. 

היקף: שנה א: 90 שעות )3 ש”ש(

שנה ב: 90 שעות )3 ש”ש(

שנתי

מועד: יום חמישי 14:30 - 18:30 

לימודי תעודה

אופק חדש
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לימודי תעודה

אופק חדש התמחות במתמטיקה למורי החינוך המיוחד 
 לימודי תעודה בשיתוף משרד החינוך, 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 שני מוקדים לבחירה: מוקד יסודי, מוקד חט”ב ועל-יסודי.

נושאים עיקריים בתכנית 

 העמקת ידע מתמטי

 קשיים ודרכי התמודדות בלמידת מתמטיקה

 דרכי הוראת מתמטיקה 

 אסטרטגיות להתאמת תכנים מתמטיים למסגרות החינוך המיוחד

הערה 

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

ברל והאגף לחינוך מיוחד. 

היקף: 60 שעות )2 ש”ש( לכל מוקד. 

מועד: יום שני 15:45 - 19:30, אחת לשבועיים.
 8:

 4x  =
 9-1 3+
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חינוך מיני חברתי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים 
 תכנית ייחודית ללימודי הסמכה מטעם משרד החינוך 

רכזות הקורס: רונית ארגמן, ד”ר ריבה מנדל 

תיאור הקורס 

הכשרת עובדי הוראה לחינוך מיוחד לעבודה עם בעלי צרכים מיוחדים בנושא ‘חינוך מיני חברתי’. הקורס מיועד לאנשי מקצוע, יועצים, 

מורים ומטפלים בעלי הסמכה לחינוך מיוחד העוסקים באוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים, צרכים הכוללים: מוגבלויות בהתפתחות, רצף 

האוטיזם, לקויות תקשורת ולקויות חושים, נכויות ולקויי למידה. 

הקורס מוכר בהיקף של 60 שעות לאופק חדש.

נושאים עיקריים 

 מין ומיניות - הבהרת מושגים

 הבהרת עמדות, רגשות ומחשבות

 התפתחות מינית וקשת התנהגויות מיניות של ילדים, נוער ומבוגרים

 היבטים לימודיים - תכנית לימודים חדשה בחינוך למיניות

 היקף: 150 שעות 

 מועד: יום שני 15:00 - 19:00

שנתי
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תקשורת ואימון אישי - הכשרת מאמנים אישיים בתחום לקויי למידה 
 מנחי הקורס: איציק בן, עינת מזרחי ורוני רגב

ריכוז אקדמי: ד”ר ריבה מנדל

תיאור הקורס 

האימון הוא כלי לקידום ההעצמה האישית של המבוגר והמתבגר. קורס האימון יכשיר עובדי הוראה כמאמנים אישיים לעבודה בתחום לקויי 

טובה במסגרת האישית  ולקיים תקשורת  יוכל לפעול בהצלחה  כך שהמתאמן  ויכולת קבלת החלטות  שינוי  יצרו  הלמידה. הכלים שיילמדו 

והמשפחתית.

דרישות קדם 

הכשרה בנושא לקויי למידה )28 ש’ לפחות( ונסיון מקצועי של שנה לפחות בתחום זה.

נושאים עיקריים בקורס 

 אימון קבוצתי להעשרה אישית

 כלים לפיתוח תקשורת בינאישית

 אימון אישי לצוות החינוכי

 מפגש הלקות בדיסציפלינה - תהליכי אימון עם מתבגרים ליקויי למידה והוריהם

 הדרכה אישית וקבוצתית בתהליכי הפרקטיקום

הערות 

 חלק מהשעות מוכר לאופק חדש.

 מסיימי התכנית שיעמדו בכל המטלות יקבלו תעודת מאמן אישי מטעם המכללה האקדמית בית ברל. 

 היקף: 120 שעות )4 ש”ש(

מועד: יום ראשון 8:30 - 11:45

לימודי תעודה

אופק חדש
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פיתוח מקצועי לאנשי חינוך בדרגות 9-7 
 אשכול תכניות לאנשי חינוך בדרגות 9-7: מורה יוזם, מורה חוקר, מורה חונך, רכזי הערכה

 רכזת אקדמית: הילדה נבון 

דרגות הפיתוח המקצועי הגבוהות של מורים על פי כלי ההערכה של משרד החינוך הן מומחה או אמן. מורים וגננות שהגיעו לדרגות אלו 

הם בעלי ניסיון רב המבוסס על ידע מעשי ואקדמי ומומחיות שנצברו עם השנים. מומחיות זו היא בסיס חשוב המאפשר להם ליצור תובנות 

חדשות בתהליך ההתפתחות המקצועית שלהם.

התכניות המוצעות בזה לאנשי חינוך בדרגות 9-7 מבוססות על מודל למידה המאפשר ללומדים להיות מחוללי שינוי ופורצי דרך תוך שימוש 

 בידע שצברו עד כה, ובכך לתרום לעמיתיהם ולקהילה החינוכית הסובבת. 

 הקורסים דינמיים במהותם ומדגישים חשיבה פדגוגית עדכנית המותאמת לתהליך הלמידה ולצורכי הקבוצה. 

בתהליך ההוראה-למידה מתהווה מרחב משותף של קהילת לומדים ששותפים בה מנחים ואנשי חינוך, המביאים את מטעני הידע האישיים 

שלהם ליצירת ידע חדש ולהעצמת כל השותפים. קהילה זו תשמש מרחב מוגן להעלאת סוגיות ודילמות מהשטח ולחשיבה רעננה לפתרון 

בעיות ויוזמות חינוכיות. 

מטרות התכניות
1. לחשוף את עו”ה הלומדים לתכנים עדכניים, כחלק מרצף התפתחות מקצועית-אקדמית כמורים מומחים המובילים בתחומם.

2. להרחיב את המיומנויות והכשרים, ולהעמיק את הידע של עו”ה כגורמים המחוללים שינוי בארגון וחוקרים זירות פדגוגיות חברתיות 
וארגוניות על מנת לשפר ולקדם את תהליכי ההוראה והלמידה. 

3. לאפשר למורים צמיחה מקצועית תוך ביסוס קידומם לתפקידי חונכות ומורי מורים.
4. לפתח זהות מקצועית של מורים עתירי ניסיון כמנהיגים פדגוגים.

 עקרונות מרכזיים
 1. שילוב פרקטיקה, תיאוריה וההתנסות כנקודת מוצא ללמידה

 2. שילוב עבודה בקבוצות קטנות והנחיה אישית לצד למידה בקבוצה גדולה.
 3. למידה מתוך הקשר וראיית תרבות ביה”ס/גן כזירה לבחירת היישום/המחקר/היוזמה/ההטמעה.

 4. פיתוח כישורי הלומדים )רגשי, הכרתי, התנהגותי(. 
5. למידה וליווי מכווני תוצרים מעשיים ויישומיים.

לפניכם מגוון תכניות לדרגות הפיתוח המקצועי הגבוהות.
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גננת יוזמת ומטמיעה תכניות חינוכיות בתחומי כישורי חיים והכלה, דרגות 9-7
 ריכוז אקדמי: הילדה נבון ואיילה גילברט 

יעוץ אקדמי: ד”ר אורית בר 

תיאור הקורס 
גן הילדים הוא מסגרת חינוכית המאפשרת פיתוח מגוון רחב של יוזמות. מטרת התכנית היא לחשוף את הגננת לתכנים עדכניים במגוון 

נושאים הקשורים בתחומי היזמות החינוכית ובתחום כישורי חיים והכלה כבסיס לפיתוח יוזמות חינוכיות בגן. התכנית מבוססת על העצמה 

והתנסות עצמית. מונחית הכוונה  ייעשה במתכונת  פיתוח המיזם החינוכי  יוזמה.  הגננת כמחוללת  והכשרים של   והרחבת המיומנויות 

התכנית מבוססת על עקרונות המתווה הכללי של פיתוח מקצועי לדרגות הגבוהות, משלבת תכנים ייחודיים לגננות ומותאמת לסיטואציה 

החינוכית הייחודית של גן הילדים. 

נושאים עיקריים 
 התהליך היזמי וההקשר הארגוני והפדגוגי בגן הילדים.

 גננת כיזמית חינוכית - מיצוי כוחות ועוצמות אישיות.

 תפיסות ומחקרים העוסקים בוויסות רגשי, תקשורת בינאישית, הכלה, התפתחות רגשית חברתית.

 שימוש בכלי מחקר תיעוד והערכה בתהליך היזמי.

 פיתוח מיזם מרעיון לביצוע כתהליך רפלקטיבי.

 
 התכנית במימון משרד החינוך.

 היקף: 150 שעות )5 ש”ש( - במשך שנתיים 

 שנה א - 75 שעות + שנה ב - 75 שעות

מועד: יום שני 16:30 - 20:00 מפגשים אחת לשבועיים

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

 רכזת אקדמית: הילדה נבון
ייעוץ אקדמי: ד”ר אורית בר

תיאור התכנית 
יזמות במאה ה-21 אינה אפשרות בלבד אלא צורך חיוני לכל אדם וארגון השואפים להתפתח. מטרת התכנית היא לחשוף את הלומדים לתכנים 

עדכניים במגוון נושאים הקשורים בתחומי היזמות החינוכית. כמו כן היא מבקשת להרחיב את המיומנויות הרלוונטיות למחוללי יוזמות בארגון. 

ובמסוגלותו לחולל שינויים פדגוגיים  יקודמו באמצעות תהליכים רפלקטיביים שיעסקו ביכולת ההשפעה הייחודית של המורה  מטרות אלו 

מערכתיים. 

פיתוח המיזם החינוכי ייעשה בסיוע הנחיה תוך התייעצות עם הנהלת בית הספר ובהתנסות מעשית בשטח. בכך יוכל המורה לתרום לארגון 

ולעמיתים הפועלים לצדו.

נושאים עיקריים בתכנית 
 התהליך היזמי וההקשר הארגוני והפדגוגי. 

 המורה כיזם חינוכי - מיצוי כוחות ועוצמות אישיות. 

 שימוש בכלי מחקר בתהליך היזמי. 

 תהליכי רפלקציה, תיעוד והערכה. 

 פיתוח מיזם מרעיון לביצוע. 

 התכנית במימון משרד החינוך.
 תיתכן פתיחת קורס נוסף בימי ראשון בכפוף למספר נרשמים.

 תשע”ד יפתחו גם תכניות  ייעודיות לדרגות 7-8, ליועצות חינוכיות ולמורים בחינוך המיוחד.
לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו או להתעדכן באתר.

 היקף: 150 שעות )5 ש”ש( - במשך שנתיים 

 שנה א - 75 שעות + שנה ב - 75 שעות
מועד: יום שני 16:30 - 20:00 מפגשים אחת לשבועיים

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

 ריכוז אקדמי: הילדה נבון ואבריאלה עמית
יעוץ אקדמי: ד”ר כרמלה גינת

תיאור התכנית 
הנחת היסוד של תכנית זאת היא כי המורה הנו אדם סקרן, צמא דעת ואיכפתי הבוחר בלמידה כדרך חיים. לפי עמנואל קנט, האדם הבוגר או 

הנאור הוא זה “המעז להשתמש בשכלו” הן בתחום האינטלקטאולי והן בתחום המוסרי.
אחד ממאפייני ההוראה שזכו לבולטות בשנים האחרונות הוא היותה תלוית הקשר. התכנית הנוכחית מזמנת למורים מנוסים אפשרויות לחקור 

 את ההקשר בו הם פועלים, ולזהות תוך כדי החקירה את השינויים הנדרשים כדי לטייב את התהליכים החינוכיים ברמת הארגון וברמת הכיתה. 

מערכתית  בראייה  הציפור”  מ”מעוף  מעורבים  הם  בה  הסיטואציה  על  ולהתבונן  לעצור  חינוך  לאנשי  כאן  הניתנת  האפשרות 

המומחה.  למקצוען  המקצוע  איש  ובין  תחום,  בכל  למצוין  הרגיל  בין  ההבדל  את  לעשות  עשויה  מחקר,  של  חדשות   ובמשקפיים 

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

שלהם כגורמים חוקרים בארגון. אנו רואים בתכנית “מורה חוקר את עשייתו” הזדמנות מיוחדת במינה לכל איש חינוך להתפתחות מקצועית 

מלהיבה ו”אחרת”. 

נושאים עיקריים בתכנית 
 מהותו של השיח האקדמי-פרקטי  אוריינות מחקרית  מחקר פעולה  מהשדה למחקר וכל הדרך חזרה  התנסות במחקר שדה בביה”ס

 
 התכנית במימון משרד החינוך

 תיתכן פתיחת קורס נוסף ביום ראשון בכפוף למספר נרשמים

 היקף: 150 שעות )5 ש”ש( - במשך שנתיים 

 שנה א - 75 שעות + שנה ב - 75 שעות

מועד: יום שני 16:30 - 20:00 מפגשים אחת לשבועיים

אופק חדש
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הכשרת חונכים ומלווים מומחים, דרגות 8-7
למורים וגננות 

פיתוח מקצועי בדרגות 8-7

 רכזי התכנית: ויני עפרי ותמיר הופמן 
יעוץ אקדמי: מלי ליבוביץ וד”ר דליה עמנואל

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/הגננת המתחילים

 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 והמכללה האקדמית בית ברל

היקף: 150 שעות )5 ש”ש( - במשך שנתיים 
 שנה א - 75 שעות + שנה ב - 75 שעות

מועד: יום ראשון 16:30 - 19:15 

לימודי תעודה
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לימודי תעודה

אופק חדש הכשרת רכז הערכה בית ספרי, מוכר לכל דרגות אופק
 ראש התכנית: גב עדי לוי-ורד

ייעוץ אקדמי: פרופ’ ברברה פרסקו

תיאור התכנית 
התכנית להכשרת רכז הערכה בית ספרי היא תכנית דו-שנתית על-פי דרישות הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ”ה(. התכנית 

מיועדת לבעלי תואר שני ועוסקת בהיבטים התיאורטיים והיישומיים של מדידה והערכה בבית הספר. 

תפקידו של רכז ההערכה להטמיע ולטפח תרבות של “הערכה לשם למידה” בבית הספר, ולרכז את מערך ההערכה הבית ספרי במגוון היבטים: 

הערכת לומדים, הערכת תכניות ופרויקטים חינוכיים, הערכת אקלים בית הספר, הפקת דוחות ממאגרי מידע בית-ספריים וחיצוניים, שימוש 

ועוד. במהלך לימודי השנה השנייה יתקיים פרקטיקום שילווה בסמינריון  וקידום תהליכים חינוכיים,  מושכל בממצאי הערכה לצורך שיפור 

יישומי.

תנאי קבלה 
 תואר שני )או במהלכו(

 תעודת הוראה

 חמש שנות ניסיון בהוראה

 המלצת מנהל ביה”ס

 ראיון קבלה

דרישות קדם: סטטיסטיקה תיאורית, שיטות מחקר כמותיות )למתחילים(. 

נושאים עיקריים בתכנית 
 הערכת למידה ולומדים

 הערכת תכניות ופרויקטים חינוכיים

 הערכה בית ספרית 

 מדידה בחינוך 

 הובלת צוות ותהליכי שינוי בארגון
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הערות 
 התכנית מוכרת לדרגות 9-7 באופק חדש.

 בוגרי התכנית שיעמדו בכל המטלות יקבלו תעודת רכז הערכה בית ספרי מטעם המכללה האקדמית בית ברל. 

 בוגרי התכנית יקבלו כתב מינוי ממשרד החינוך לאחר שימונו לרכזי הערכה על ידי מנהל/ת בית הספר. 

 עובדי הוראה יכולים לקבל החזר שכר לימוד בהתאם לזכאותם. היקף: 280 שעות )10 ש”ש(, במשך שנתיים.

60 שעות בכל שנה מוכרות לאופק חדש.

מועד: יום א - 19:15-16:00 )+ שיעור מתוקשב(. 

שנתיים
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מורים מובילים בתרבות ישראל ומורשתו / הרחבת הסמכה
אופק חדש דרגות 6-4, 9-7, עוז לתמורה; לימודי תעודה

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 קדם: תעודת הוראה או רשיון הוראה ביהדות/חברה/מדעי הרוח.

תנאי קבלה
 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 

לימודי תעודה

אופק חדש

עוז לתמורה
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 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.

 עובדי הוראה יכולים לקבל החזר שכר לימוד בהתאם לזכאותם.

קבוצה א 

היקף: 180 )6 ש”ש(

מועד: יום שני 8:30 - 13:45 

+ ימים מרוכזים בחופשות

קבוצה ב 

היקף: 180 )6 ש”ש(

מועד: יום רביעי 16:15 - 21:15 

+ ימים מרוכזים בחופשות
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סדנאות פורשים כנף - למורים ולגננות מתחילים
הכשרת מורים וגננות חונכים של מתמחים בהוראה 

יעוץ אקדמי: מלי ליבוביץ וד”ר דליה עמנואל

רכזי התכנית: ויני עפרי, עדנאן יאסין ותמיר הופמן

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 והמכללה האקדמית בית ברל

 תנאי להשתתפות בסדנאות פורשים כנף )גננות ומורים מתחילים( העסקה בהיקף של לפחות חצי משרה

קבוצה ב )למגזר הערבי( 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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ליווי גננות מתמחות בשנה הראשונה לאחר ההתמחות 
רכזת הסדנה: ד”ר רימונה כהן

תיאור הסדנה 
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 

 תנאי להשתתפות בסדנאות פורשים כנף )גננות ומורים מתחילים( העסקה בהיקף של לפחות חצי משרה

 הסדנה היא במימון משרד החינוך למעט דמי רישום בסך 130 ש”ח.

היקף: 60 שעות )2 ש”ש(

מועד: יום שני 17:00 - 20:15

שנתי

לימודי תעודה

אופק חדש
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אופק חדש ליווי גננות מתחילות במגזר הערבי בשנה הראשונה לאחר ההתמחות
רכזת הסדנה: ד”ר ורוד גיוסי

הסדנה מתקיימת בשפה הערבית

תיאור הסדנה 
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 

 תנאי להשתתפות בסדנאות פורשים כנף )גננות ומורים מתחילים( העסקה בהיקף של לפחות חצי משרה

 הסדנה היא במימון משרד החינוך למעט דמי רישום בסך 130 ש”ח.

היקף: 60 שעות )2 ש”ש(

מועד: יום שני 16:00 - 19:30

שנתי
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סדנה וליווי למורים מתחילים )ביה”ס היסודי(  

רכזת הסדנה: ד”ר רימונה כהן

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

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 ההורית

 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 

 תנאי להשתתפות בסדנאות פורשים כנף )גננות ומורים מתחילים( העסקה בהיקף של לפחות חצי משרה.

 הסדנה היא במימון משרד החינוך למעט דמי רישום בסך 130 ש”ח.

היקף: 60 שעות )2 ש”ש(

מועד: יום שני או רביעי 17:00 - 20:15

שנתי

אופק חדש
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אופק חדש סדנה וליווי למורים מתחילים במגזר הערבי )ביה”ס היסודי( 
רכזת הסדנה: ד”ר ורוד גיוסי

הסדנה מתקיימת בשפה הערבית

תיאור הסדנה 
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 
 מורה 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 

 תנאי להשתתפות בסדנאות פורשים כנף )גננות ומורים מתחילים( העסקה בהיקף של לפחות חצי משרה

 הסדנה היא במימון משרד החינוך למעט דמי רישום בסך 130 ש”ח.

היקף: 60 שעות )2 ש”ש( 

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

שנתי
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סדנה וליווי למורים מתחילים )ביה”ס העל-יסודי( 
רכזת הסדנה: ד”ר רימונה כהן 

תיאור הסדנה 
סדנה מיועדת למורים מתחילים בשנה א בבית ספר העל-יסודי. הסדנה תותאם לצורכי הגיל ותתמקד בנושאים החיוניים לעבודת המורה 

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

 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 

 תנאי להשתתפות בסדנאות פורשים כנף )גננות ומורים מתחילים( העסקה בהיקף של לפחות חצי משרה.

 הסדנה היא במימון משרד החינוך למעט דמי רישום בסך 130 ש”ח.

היקף: 60 שעות

מועד: יום רביעי 17:00 - 20:15 

שנתי

אופק חדש



 48 | בית הספר להשתלמויות - תשע”ד

סדנה וליווי למורים מתחילים )ביה”ס העל-יסודי(  
רכזת הסדנה: ד”ר רימונה כהן 

תיאור הסדנה 
סדנה מיועדת למורים מתחילים בשנה א בבית ספר העל-יסודי. הסדנה תותאם לצורכי הגיל ותתמקד בנושאים החיוניים לעבודת המורה 

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

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

 פיתוח חזון אישי ואסטרטגיות לקידומו

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

 תנאי להשתתפות בסדנאות פורשים כנף )גננות ומורים מתחילים( העסקה בהיקף של לפחות חצי משרה.

 הסדנה היא במימון משרד החינוך למעט דמי רישום בסך 130 ש”ח.

היקף: 60 שעות 

מועד: יום רביעי 17:00 - 20:15 

שנתי

עוז לתמורה
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סדנה וליווי למורים מתחילים במגזר הערבי )ביה”ס העל-יסודי( 
רכזת הסדנה: ד”ר ורוד גיוסי 

הסדנה מתקיימת בשפה הערבית

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

לעבודת המורה 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

 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 

 תנאי להשתתפות בסדנאות פורשים כנף )גננות ומורים מתחילים( העסקה בהיקף של לפחות חצי משרה.

 הסדנה היא במימון משרד החינוך למעט דמי רישום בסך 130 ש”ח.

היקף: 60 שעות )2 ש”ש(

מועד: יום חמישי 16:00 - 19:15 

שנתי

אופק חדש
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סדנה וליווי למורים מתחילים במגזר הערבי )ביה”ס העל-יסודי(  
רכזת הסדנה: ד”ר ורוד גיוסי

הסדנה מתקיימת בשפה הערבית

תיאור הסדנה 
הסדנה מיועדת למורים מתחילים בשנה א בבית ספר העל-יסודי. הסדנה תותאם לצורכי הגיל ותתמקד בנושאים החיוניים לעבודת המורה 

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

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

 פיתוח חזון אישי ואסטרטגיות לקידומו

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

 תנאי להשתתפות בסדנאות פורשים כנף )גננות ומורים מתחילים( העסקה בהיקף של לפחות חצי משרה.

 הסדנה היא במימון משרד החינוך למעט דמי רישום בסך 130 ש”ח.

היקף: 60 שעות 

מועד: שישי 9:00 - 12:15 

שנתי

עוז לתמורה
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סדנה וליווי למורים מתחילים בחינוך המיוחד )יסודי וחט”ב( 
רכזת הסדנה: ד”ר רימונה כהן

תיאור הסדנה 
הסדנה מיועדת למורים בחינוך המיוחד ולמורים משלבים 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 

 תנאי להשתתפות בסדנאות פורשים כנף )גננות ומורים מתחילים( העסקה בהיקף של לפחות חצי משרה.

 הסדנה היא במימון משרד החינוך למעט דמי רישום בסך 130 ש”ח.

היקף: 60 שעות )2 ש”ש(

מועד: יום שני 17:00 - 20:15

שנתי 

אופק חדש



 52 | בית הספר להשתלמויות - תשע”ד

קורסים נוספים 
ניהול קונפליקטים ודילמות ערכיות בראי הקולנוע

רכזת התכנית: גב אופירה דרדיקמן

תיאור התכנית
אישית  ומיומנויות לתקשורת  טכניקות  כלים,  ותלמידים, לספק  למורים  הורים  הדיאלוג שבין  לאיכות  מיועדת להעמקת המודעות  התוכנית 

ובינאישית בין שלושת הגורמים הללו, לחזק את מעמדו של המורה כגורם מתווך שבין הורה לתלמיד ולהעצמת המורה מול המערכת.

הקורס מלווה בצפייה בסרטי קולנוע חווייתיים שיספקו לנו תובנות וכלים מעשיים ויישומיים ליצירת דיאלוג איכותי ואפקטיבי בין הורים 

לתלמידים.

נושאים עיקריים בתכנית
 חשיפת המורה למיומנויות המאפיינות את התקופה וציודו בכלים רלוונטיים להתחדשות.

 להקנות מיומנויות בתחומים: תקשורת, קשב, אימון ולמידה עצמית בקבוצה. 

 יישומן של תפיסות שונות של מסר וערכים במצבים יומיומיים וחינוכיים.

 חשיבה יצירתית בניהול קונפליקטים.

 מסיימי התוכנית שיעמדו בכל המטלות יקבלו תעודת השתתפות מטעם המכללה האקדמית בית ברל.

היקף: 60 שעות 

סמסטר א

מועד:  ימי א בין השעות 13:30-10:00 

לימודי תעודה
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הסודות מאחורי מצגות מצוינות
רכזת הקורס: שרה הורוביץ

מטרת הקורס
להקנות מיומנויות חדשות ולשפר מיומנויות קיימות בהעברת מצגות במסגרות חינוכיות וחברתיות, ובכלל זה רכישת כלים ארגוניים, טכנולוגיים 

ועיצוביים.

תיאור הקורס
- מיומנויות אשר ללא ספק הכרחיות  ולהוביל למידה  ידע, להציב אתגר  ביכולתה של מצגת טובה להעביר מסר, לעורר מחשבות, להעניק 

במסגרות ההוראתיות השונות. בין אם מדובר בתלמידים, בעמיתים למקצוע או בצוות הנהלה, רכישת ארגז כלים נכון מאפשר לבנות ולהעביר 

מסרים באמצעות מצגת בצורה חלקה, ברורה ומרתקת.

הקורס יבחן סוגים שונים של מצגות הן מבחינת תכנם והן מבחינת הממד האסתטי שלהן. תערך צפייה ביקורתית וביקורת עמיתים במיקרו-

הוראה ויינתנו כלים לניתוח והערכה עצמית.

נושאים עיקריים בקורס 
 מיון חומרים - מה להגיד, מה להראות ומה להשאיר במגרה

 ארגון חומרים - בניית רצף המסייע בהעברת מסרים 

 שיקולים חזותיים ועיצוביים

 שילוב מדיה כבסיס להעשרת מצגת

 דיאלוגים חבויים עם מקבלי המסר

היקף: 30 שעות )1 ש”ש(

סמסטר א

מועד: שני 18:45-16:30 )10 מפגשים(
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עיצוב סדר יום חינוכי בזיקה לסיפורי התנ”ך 
רכזת הקורס: גב איילה שוורץ

תיאור הקורס
הקורס מכוון להכשיר מורים ביסודי ובקדם יסודי, להוראת התחום “תרבות ישראל ומורשתו”. במסגרת הלימודים יכירו המשתתפים הכרות 

מעמיקה עם סיפורי התנ”ך מנקודת מבט של החינוך הערכי. המורים יתנסו בעיצוב טקסים, פעילויות חברתיות, פעילויות לימודיות, מתוך זיקה 

לסיפורי התנ”ך, למורשת ולספרות העברית.

נושאים עיקריים בקורס
 דפוסי התנהגות בחברה - “וַּיֹאֶמר יְהוָה לְנַֹח, ּבֹא-ַאָּתה וְָכל-ּבֵיְתָך ֶאל ַהֵּתָבה“ 

 חופש הבחירה והפיתוי - “וַּיְַצַמח יְהוָה אֱלִֹהים, ִמן-ָהֲאָדָמה, ָּכל-ֵעץ נְֶחָמד לְַמרְֶאה, וְטֹוב לְַמֲאָכל--וְֵעץ ַהַחּיִים, ּבְתֹוְך ַהּגָן, וְֵעץ, ַהַּדַעת טֹוב וָרָע.“ 

 על מנהיגות , מנהיגים וערבות הדדית - “ִמי ָאנֹכִי, ּכִי ֵאלְֵך ֶאל-ַּפרְעֹה; וְכִי אֹוצִיא ֶאת-ּבְנֵי יְִׂשרֵָאל, ִמִּמְצרָיִם.“ 

 ארץ ישראל כערך - “קּום ִהְתַהּלְֵך ָּבָארֶץ, לְָארְָּכּה ּולְרְָחָּבּה“ 

 על התנדבות לשמה והתנדבות שלא לשמה - “ֶאלְָּדד ּוֵמיָדד, ִמְתנַּבְִאים ַּבַּמֲחנֶה“ 

 על השיוויון בין המינים והאחריות ההדדית - “וַּיֹאֶמר אֱלִֹהים, נַעֲֶׂשה ָאָדם ּבְַצלְֵמנּו ּכִדְמּוֵתנּו“ 

 ברוגז ברוגז לעולם שולם שולם אף פעם - יחסי אחים, יחסי אהבה, שנאה, קינאה ואחריות - “וַּיִרְאּו ֶאָחיו, ּכִי-אֹתֹו ָאַהב ֲאבִיֶהם ִמָּכל-ֶאָחיו-- 

וַּיְִׂשנְאּו, אֹתֹו; וְלֹא יָכְלּו, ַּדּבְרֹו לְָׁשלֹם” 

 מוכר לגמול עם ציון

היקף: 60 שעות )2 ש”ש( 

מועד: יום רביעי 19:00-16:00 )אחת לשבועיים(

שנתי
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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 הקורס מוכרות 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

לימודי תעודה

אופק חדש



 56 | בית הספר להשתלמויות - תשע”ד

תכנית הכשרה למובילות צהרונים וליול”א במסגרות חינוכיות
רכזת התכנית: ד”ר רחל ידיד

תיאור התכנית
התכנית מכשירה את המדריכה לתפקוד יעיל במסגרת החינוכית תוך מתן כלים לעבודה במסגרת החינוכית בה היא פועלת. פיתוח תפיסת 

התפקיד ומשמעות עבודתה כמובילה בצהרון; פיתוח ההבנה של תהליכים חינוכיים המתרחשים במסגרת החינוכית והרציונל העומד בבסיסם; 

הקניית מיומנויות בסיסיות להתמודדות עם מצבים חברתיים ופתרון בעיות.

נושאים עיקריים בתכנית
 מאפיינים התפתחותיים ותפקיד המובילה בהתפתחותו )מאפיינים התפתחותיים בתחום השכלי, הרגשי החברתי והפיזיולוגי, מעברים - 

פרידה והסתגלות(.

 הצהרון כמסגרת ארגונית ועבודת צוות כולל עבודה עם הורים.

 הצהרון כמסגרת חינוכית רב תרבותית ותפקיד המובילה בעיצובה.

 תכנון תכנית לימודים ארוכת טווח וקצרת טווח בשילוב אומנויות ופעילויות מגוונות במעגל השנה )משחק, סיפור, דרמה, תנועה(.

 יצירתיות והגשת חומרים - הגשת חומרים ואופני פעילות בחומרים, הפעלות במסגרת הארכת יום הלימודים בצהרון. 

 שילוב הילד בעל הצרכים הייחודיים בגן הילדים.

היקף: 120 שעות 

מועד: יום ג 19:15-16:00

תכנית חד שנתית
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הכשרת מאמנים אישיים
מרצה: איציק בן, .M.A, מרצה ומאמן בכיר מטעם לשכת המאמנים בישראל ואיק”א

תיאור ההקורס
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 של 

מיומנויות חדשות להתפתחות אישית ופעולות מכוונת מטרה.

בקורס יינתו כלים המאפשרים הובלה של אנשים בתהליכי אימון בתחומים האישיים והמקצועיים. בנוסף, יוכלו המשתתפים להשתמש בכלים 

אלו בעבודתם במסגרות החינוך השונות.

הקורס יתמקד במיומנויות המקדמות תקשורת בין-אישית אפקטיבית ובדרכי קבלת החלטות בעבודה ובחיים האישיים והמשפחתיים.

הקורס מלווה בניתוח מקרי אימון, אימון אישי ע”י עמיתים ללימודים והדרכה.

נושאים עיקריים בקורס
 כלים בתקשרות בין אישית פתוחה ומאפשרת תוצאות.

 בניית תהליך מקדם של אימון אישי בשדה החינוך.

 בניית תהליך מקדם של אימון בעבודת צוות.

 פרדיגמות, ערכים, אמונות, דפוסים, בניית חזון אישי ומקצועי ומודלים מקצועיים נוספים.

 60 שעות מהקורס מוכרות לאופק חדש.

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

היקף: 180 שעות )6 ש”ש( 

מועד:  ימי ראשון 13:45-8:30 

שנתי
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תכנית לימודי תעודה להכשרת מורים למגמת תקשוב

המכללה האקדמית בית ברל בשיתוף עם הפיקוח על מגמת תקשוב פותחת מחזור שני לתכנית ללימודי תעודה במקצועות מגמת תקשוב. 
תכנית הלימודים מקיפה את התכנים הדרושים למורה המלמד במגמת תקשוב ברמת 5 יח”ל לבגרות. 

למי מיועדת התכנית? 
 מורים בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה או רישיון הוראה

 מורים בעלי תעודת מורה מוסמך בכיר 

 אקדמאים ללא תעודת הוראה או הנדסאים בעלי ניסיון של 3 שנים לפחות בהוראה 

היקף הלימודים 
לימודי התעודה יפרסו על פני שנתיים כדי לאפשר למורים ללמוד בתכנית במקביל לעבודתם בבית הספר. 

היקף התכנית הוא 26 ש”ש* והיא מתוכננת להילמד בחמישה סמסטרים רצופים: במהלך שנה”ל יום לימודים בשבוע ובסמסטר קיץ במספר 
שבועות מרוכזים.

המחזור השני של התכנית יפתח בתחילת סמסטר א של שנה”ל תשע”ד בימי שני.

פתיחת התכנית מותנית ברישום של 25 משתתפים.

תכנית הלימודים 
התכנית בנויה מארבעה צירים:

 מבוא למחשבים, חומרה ומערכות הפעלה 

 שפות תכנות, מסדי נתונים ופיתוח מערכות מידע 

 תקשורת נתונים ורשתות מחשבים 

 אבטחת מידע 

שכ”ל לכל התכנית הינו סך של 22,425 ₪  + 1,640 ₪ אגרות )820 ₪ לשנה(. 

anatost@gmail.com  :המעוניינים להירשם מוזמנים לפנות אל ד”ר ענת אוסטר בדוא”ל

*1 ש”ש - הוא קורס של שעה וחצי למשך סמסטר
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אתר אלמוג
מאגרי מידע פדגוגיים

http://almog.beitberl.ac.il

אתר אלמוג הינו אתר מאגרי מידע פדגוגיים המיועד לעוסקים בחינוך בכל תחומי הדעת, במירב מקצועות הלימוד ובכל חטיבות הגיל, 

בחינוך הפורמלי ובחינוך הלא-פורמלי. 

הפריטים המקוטלגים במאגרים הם חומרי הוראה/למידה מסוגי מדיה שונים. אפיון הפריטים באתר מותאם לקהל היעד של הספרייה 

הפדגוגית ומדגיש במיוחד את התאמת הפריט לגיל הלומד, לנושאים לימודיים, לסוג הפריט ולתיאורו.

האתר כולל את המאגרים הבאים:

מאגר משאב - מאגר מידע פדגוגי המאפשר קבלת מידע ואיתור חומרים לפי שדות בעלי אופי פדגוגי. הפריטים המופיעים במאגר מגוונים 
וידאו, תקליטורים  קלטות  הוראה, משחקים,  עזרי  ערכות  חוברות,  ספרים,  לדוגמה:  הוראה/למידה,  חומרי  שונים של  סוגים  ומקיפים 

וקלטות שמע מאוספים המצויים בספריית המרכז לתכנון לימודים ובמרכזים נוספים במכללה.

מאגר מושגים בתכנון לימודים - מושגי יסוד ומונחים בתחום הדעת של תכנון לימודים. הערכים מלווים בהסבר תמציתי.

מאגר אתרים פדגוגיים - איתור וקישור לאתרי אינטרנט בתחומי חינוך והוראה.

מאגר תכניות לימודים - כולל מידע על תכניות הלימודים בתחומי הדעת השונים ומטרתו לסייע בתכנון הוראה בהלימה להנחיות משרד 
החינוך.

מאגר שפר - מאגר שירים וסיפורים. מאגר ייחודי המאפשר חיפוש לפי - כותר, מילות מפתח, מבצעים, מלחינים וכו’ של שירים וסיפורים. 
המאגר מתעדכן באופן מתמיד. במאגר פעילויות וחומרי הוראה בנושאים שונים הנלמדים בבתי הספר, דפי פעילות אשר פותחו על ידי 

צוות הספרייה ומקושרים לשירים וסיפורים באתרי אלמוג.

עוד באתר - יעץ פדגוגי מרחוק ומדריך מקוון למשתמש. 

האתר המחודש!
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املعهد األكادميّي العربّي للتربية
كلية بيت بيرل

دورات استكمال ودورات توسيع التخصص
للسنة الدراسية

2014 - 2013

לפרטים ולהרשמה לכל הקורסים של המכון האקדמי הערבי לחינוך: 09-7476290
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Teacher Online  املعلم اإلنترنتي
مركز االستكمال: د. مؤنس طيبي

وصف االستكمال:

ميّكن االستكمال كسب مهارات لتطبيق سيرورات تعليمية محوسبة في مجال املعرفة. وهدف االستكمال 
األساسي، كسب قدرة وتفعيل مناذج تدريس والتي تدمج مضامني ومهمات إنترنتية، وذلك من خالل مصادر 

معرفية محوسبة في مجال املعرفة.

موضوعات أساسية

■ خصائص مباٍن تعلمية، تدريس ومهمات تعليمية مرتبطة/ مقترنة.

■ مصادر معرفية محوسبة ومهمات تعليمية إنترنتية في مجال املعرفة.

■ مناذج تعليم محوسبة، وتفعيل الطالب حول مهمات إنترحاسوبيةمحوسبة.

■ مرحلة مالءمة مواد تعليم ومهمات إنترحاسوبية باملوضوع في املجال املعرفي.

 

االستكمال معد لـ: معلمني في املدارس االبتدائية واالعدادية

عدد الساعات: 30 ساعة

املوعد: االيام املقترحة: االربعاء بعد الظهر واجلمعة صباًحا )ستكون مرونة في حتديد اليوم والساعة(
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اضطرابات اللغة والكالم - اللغة العربية 
مركزة البرنامج:  د. مروة صرصور

وصف البرنامج
البرنامج ملدة سنتني، ومعد للعمل مع طالب في مرحلة الطفولة املبكرة، املرحلة االبتدائية واإلعدادية.  يقدم 
البرنامج مختلف املوضوعات التي ترتبط مبجاالت مختلفة في حياة الشخص الذي يعاني من اضطراب لغوي 
وكالمي: اللغة، التربية،العالج ، اجلانب االجتماعي. باالضافة الى التعلم يشمل البرنامج تدريبا عمليا لدى 

الطالب ذوي االضطراب اللغوي والكالمي في االطر التربوية .
مواضيع مركزية في البرنامج

■ فهم املصطلحات الطبية والعالجية التي ترتبط مبجاالالضطراب اللغوي والكالمي .
■ تشخيص وعالج األطفال والطالب ذوي االضطراب اللغوي والكالمي .

■  إعداد برنامج- تربوي- عالجي، من قبل  معلمني ومعلمات والذي يتالءم وحاجات الطالب ذوي االضطراب 
اللغوي والكالمي .

والكالم  اللغة  إثراء وتطوير قدرات االتصال،  العملي لطرق  التدريب  خالل  من  واملعلمات  املعلمني  كشف   ■
بشكل عام، ولدى االطفال والطالب ذوي االضطراب اللغوي والكالمي بشكل خاص

■ استقصاء املعرفة، وإكساب آليات في كشف وتشخيص وعالج االطفال والطالب ذوي االضطراب اللغوي 
والكالمي في السياق الثقافي- االجتماعي.

البرنامج معد لـ
معلمني الذين يعملون بشكل فعلي في التربية اخلاصة في جميع األطر، معلمي اللغة العربية: في 

املرحلتني االبتدائية واإلعدادية، الطفولة املبكرة، ومعلمات للصفوف األولى- والثانية.
مدة التعليم: سنتان. يوم في األسبوع، ملدة سنتني.

عدد الساعات: 18 ساعة.
املوعد: االيام املقترحة: االربعاء بعد الظهر واجلمعة صباحًا )ستكون مرونة في حتديد اليوم والساعة(
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الصعوبات التعليمية في الرياضيات
مركز البرنامج: د. سائد بشارة

وصف املساق
يُعدون  والذين  الريلضيات،  التعليمية في  الصعوبات  ذوي  الطالب  بها  يتعلم  البرنامج مختصني ألطر  يعد 
على  للعمل  يعدون  وسوف  والرياضيات،  التعلمية  الصعوبة  تعليميني:  نظامني  يدمجون  سوف  للتعليم 
اختصاصات  ذوي  معلمني  البرنامج  يعد  سوف  باإلضافة  اكتسبوها.  التي  املعرفة  في  تكاملي  استخدام 
للكشف والتقومي الفردي أو  اجلماعي ألوالد ذوي الصعوبة التعلمية في مجال الرياضيات. إن النتائج سوف 

تساعد املعلمني في إعداد برامج تعليمية شاملة، والتي تتالءم واحلاجات اخلاصة بكل ولد.
موضوعات أساسية

■ صعوبة تعليمية، اضطرابات مرافقة للمجال االجتماعي الشعوري، السلوكي وصعوبات االنتباه والتركيز
■ آليات لكشف أوالد يواجهون صعوبة في املجال الرياضي والتفكيري بصورة فردية، صفية، ومدرسية.

متعلمني  لتطوير  تقومي  واستراتيجيات  تدريس  مهارات  وتطوير  وبنيوي،  شخصي  عالجي،  برنامج  إعداد   ■
يواجهون صعوبة في الرياضيات.

■ تطوير وعالج قياديني تربويني ذوي رؤى بنيوية واسعة، لقيادة طاقم متعدد املهنية.
معد لـ

معلمني في التربية اخلاصة في كل األطر ومعلمني في موضوع الرياضيات: في املرحلتني االبتدائية واالعدادية
مدة التعليم: سنتان، يومان في كل سنة بعد الظهر

عدد الساعات: 12 ساعة أسبوعية- و 6 ساعات تدريب عملي )تطبيق عملي(
املوعد: االيام املقترحة: االربعاء بعد الظهر واجلمعة صباًحا )ستكون مرونة في حتديد اليوم والساعة(
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الصعوبات التعليمية في اللغة االجنليزية
مركز البرنامج: د. وائل طيبي

وصف البرنامج
البرنامج معد ملدة سنتني، يهدف للتعامل مع طالب في جيل املرحلة االبتدائية واإلعدادية. وفي إطار البرنامج 
الصعوبة  ذوي  األوالد  وعالج  التربية  في  بأطر مختلفة  ترتبط  التي  ومتنوعة  ستُعرض موضوعات موسعة 
التعليمية باللغة االجنليزية، والتي تتعلق بأبعاد مختلفة في املجال، فضال عن دمج التعلم والتدريب. يشمل 
البرنامج تطبيقا في صيغتني: إرشاد فردي وجماعي، الذي يرتبط بالبعد التطبيقي في التعامل مع طالب ذوي 

الصعوبات التعليمية باللغة االجنليزية. 
موضوعات أساسية

■ الصعوبات التعليمية وصعوبتها، وفهم املصطلحات التي ترتبط بهذا املجال.
■ آليات لكشف وتشخيص وعالج أوالد ذوي الصعوبات التعليمية في اللغة االجنليزية.

■ إعداد برنامج تربوي- عالجي بواسطة معلمني، يتالءم وحاجات الطلبة ذوي الصعوبات التعليمية ، أو 
لديهم صعوبة في التعلم.

■ عمل فردي وجماعي مع  طالب ذوي الصعوبات التعليمية والصعوبة في التعلم.
■ معرفة أطر تربوبة والتي تكون مبثابة منوذج جناح بتدريس اللغة االجنليزية لطالب ذوي الصعوبات التعليمية 

في اللغة االجنليزية.
البرنامج  معد لـ:

معلمني في اللغة االجنليزية في املرحلتني االبتدائية واالعدادية
مدة التعليم: سنتان: يوم في األسبوع ملدة سنتني

عدد الساعات: 18 ساعة
املوعد: االيام املقترحة: االربعاء بعد الظهر واجلمعة صباًحا )ستكون مرونة في حتديد اليوم والساعة(
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العسر السمعي
 مركزة البرنامج: د. مروة صرصور

وصف البرنامج:
 إن البرنامج املقترح يتطرق  ألبعاد مختلفة في مجال تربية الطالب ذوي العسر السمعي:  البُعد تعليمي - 
عاطفي، اجتماعي- شعوري، لغوي- اتصالي، إصالحي-تأهيلي. البرنامج يناسب الطلبة واملعلمني الناطقني 

بالعربية في مجال التربية اخلاصة، وكذلك تربية الطالب واألطفال ذوي العسر السمعي،.

مواضيع مركزية في البرنامج:
■ أبعاد مختلفة في تربية الطالب ذوي العسر السمعي منهم: تعليميا، اتصاليا- لغويا، اجتماعيا- 

شعوريا، عاطفيا 
■ اخلصائص العاطفية، االجتماعية والشعورية للطالب ذوي االعاقة السمعية.

العسر  ذوي  الطالب  لدى  اتصالية   - اللغوية  والتنمية   للتطوير  كوسيلة  العربية  اللغة  خصائص   ■
السمعي .

البرنامج معد لـ: 
معلمني يعملون بشكل فعلي  في مجال التربية اخلاصة، وخلريجي التربية اخلاصة الذين ليسوا معلمني 

بشكل فعلي 
مدة التعليم: سنتان، يومان في كل سنة ساعات ما بعد الظهر.

عدد الساعات: 9 ساعات أسبوعية
املوعد: االيام املقترحة: االربعاء بعد الظهر واجلمعة صباًحا )ستكون مرونة في حتديد اليوم والساعة(
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حترير لغوي، وحترير نص باللغة العربية
مركز البرنامج: د. اغبارية موسى 

وصف البرنامج:
 يهدف البرنامج إلعداد قوى عاملة ذات مهارة حملررين لغويني، والتي تكون مبثابة عنوان إلعداد عملي، في

 مجال التحرير اللغوي والنص بالعربية، يكسب البرنامج إجابة للمتعلم، ملن يكتب بالعربية، للمجتمع
العربي، كذلك يكسب أدوات ووسائل مساعدة للتحرير اللغوي وحترير نص بالعربية.

 موضوعات أساسية
■ أهمية التحرير اللغوي والتي يستحق الوقوف عليها لدى الذين يكتبون باللغة العربية.

■ آليات ووسائل مساعدة، تعني على التحرير اللغوي وحترير نص بالعربية.
■ مركبات التحرير اللغوي، والتدرب على ذلك، حتى التحكم الكامل بذلك: حترير لغوي وحترير نص.

■ مهارات في مجاالت الكتابة املختلفة، أنواع اللغة، دامجو اللغة والصياغة.

البرنامج معد لـ:
معلمني في اللغة العربية، محررين في اجلرائد واملجالت بالعربية الخ.

املدة:  مدة التعليم. سنتان، يومان في كل سنة بعد الظهر.
عدد الساعات: 18 ساعة

املوعد: االيام املقترحة: االربعاء بعد الظهر واجلمعة صباًحا )ستكون مرونة في حتديد اليوم والساعة(
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دمج الفن وامل
مركزة البرنامج: د. عايدة نصر الله

وصف البرنامج
ترتبط  التي  النظرية  باملعرفة  معظمه  ويرتبط  نظريا،  يعتبر  األول  قسمني:  ويضم  لسنتني  معد  البرنامج 
بوظيفة الفنون في التربية، اعتمادا على النظرية في مجال علم النفس، عالج بالفن، في سياق أمثلة حياتية 
والتي عوجلت أو طورت بواسطة الفن والذي يرتكز على مساقات أكادميية تعليمية. بغية دراسة النظريات 
تطبيق  مبثابة  يكون  بل  بالنظريات،  ويرتبط  عملي  فهو  الثاني  القسم  أما  وعالج«.  »ضعف  مبوضوع  اآلنية 
للنظرية ويرتكز على ورشات عمل تدمج املسرح بالفن، وكذلك جتربة وتدريب في السنة األولى للطلبة في 

املرحلة االبتدائية، بينما في السنة الثانية يتدرب الطالب في املرحلة اإلعدادية.
إن املرشحني الذين تنقصهم ثقافة وافية في التربية اخلاصة، سيتطلب منهم أن يستوفوا ساعات تعليمية 

وعددها 2 ساعات أسبوعية في مجال التربية اخلاصة، وفق اخللفية الشخصية اخلاصة بهم.
موضوعات أساسية

■  خلفية تاريخية ونظرية حول العالج بواسطة الفن. ■ معرفة مرفقة بآليات إبداعية، ومواد عمل مستخدمة 
في صفوف التربية اخلاصة، بغية عمل وجداني- اجتماعي. ■  مضامني فنية لتطوير مرحلة التعلم الشخصية 
قدرات  وتطوير  الضغوطات  مصدر  لكشف  طرق  تطوير  الطالب،  مشاكل  كشف   ■ الشخصية.  والنظرة 
تدريس واستراتيجيات  وتطوير مهارات  وبنيوي،  برنامج عالجي، شخصي  إعداد   ■ تعاملية مع الضغوطات. 

تقومي، لتطوير متعلمني يواجهون صعوبة التكيف.
البرنامج  معد لـ:

1. معلمون حاصلون على اللقب BE.d   أو BE.d  في كل املجاالت التابعة للتربية اخلاصة.
 BE.d وشهادة تدريس أو BE.d 2.  احلاصلون على لقب

3. طالب أنهوا السنة الثالثة في مسار التربية اخلاصة.
مدة التعليم: سنتان

عدد الساعات: 19 ساعة
املوعد: االيام املقترحة: االربعاء بعد الظهر واجلمعة صباًحا )ستكون مرونة في حتديد اليوم والساعة(
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M.Ed. תארים שניים
.M.Ed בייעוץ 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
לפרטים ולהרשמה:הלימודים מתקיימים בהיקף של 27 ש”ש, ו-350 שעות התנסות מודרכת.

מרכז מידע 357375*
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.M.Ed בהערכה 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

 ניסיון בעבודה במערכת החינוך במשך שלוש שנים לפחות

 ראיון 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. 
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.M.Ed בליקויי 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 ממוצע של 85 ומעלה )לבעלי תואר ראשון שאינו בחינוך מיוחד, נדרשת מכסת לימודים עד 6 ש”ש בנושאים של חינוך 

מיוחד במסגרת לימודיהם בתואר הראשון(.
 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

היקף ומבנה הלימודים
הלימודים מתקיימים בהיקף כולל של 23 ש”ש במשך שנתיים, בימים ראשון )יום מלא( ורביעי )אחה”צ(. 

לפרטים ולהרשמה:
מרכז מידע 357375*
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.M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך
ראש התכנית: ד”ר יורם הרפז 

מנהל בית ספר הוא מנהיג חינוכי המסוגל לסמן לבית ספרו מטרות ברורות ולהוליך אותו אליהן תוך ביצוע שיקול דעת פדגוגי-אסטרטגי. 
למטרה זו על מנהל בית הספר להכיר את שיח מטרות החינוך, את המצב שבו מטרות אלה מיושמות ואת האמצעים שעומדים לרשותו. כמו כן, 
וארגון מערכות חינוך מורכבת  בניהול  לניהול שוטף של בית הספר. בהתאם, תכנית הלימודים של התואר השני  חיוניים  עליו לרכוש כלים 

מארבע קטגוריות עיקריות: מטרות החינוך, המצב שבו מיושמות מטרות החינוך, אמצעי החינוך ומיומנויות הניהול.

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.
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.M.Ed בחינוך 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 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 

 ריאיון אישי

היקף ומבנה הלימודים
לפרטים ולהרשמה:הלימודים מתקיימים בהיקף כולל של 25 ש”ש במשך שנתיים במתכונת של יום וחצי בשבוע.

מרכז מידע 357375*
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.M.Ed בקידום 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: חינוך, הוראה, חינוך מיוחד, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה, פסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות והחברה.

תנאי קבלה
 תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה

 פטור מאנגלית אקדמית

 תעודת הוראה או תעודת עובד חינוך או תעודת עובד חינוכי-טיפולי

 ניסיון קודם בעבודת שטח

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

* הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
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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 שיצא לקורסים, למרצים ולצוות האדמיניסטרטיבי המצליח המטפל טיפול אישי 

ומסור במשתלמים. 

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

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”ד.

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

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

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

           

בברכה,         

גילי בר חיים-מנהלת הקתדרה        
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אמנויות הבמה )112 ש"ל - 4 ש"ש(

הקורס בנוי משני נושאים הנלמדים לסירוגין. בשבוע אחד תיאטרון 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 התיאטרון, 

ייחודה בהשוואה למדיומים אמנותיים אחרים, מקומו של השחקן 

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

השנים  במאה  בכיפה  המולך  הריאליסטי  התיאטרון  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  תיאטרון 

)כקולנוע  יותר  מאוחרים  ומדיומים  הישנה"(  )"האמנות  התיאטרון 

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 )מאחורי הקלעים ניתן לסירוגין עם קולנוע - גשר תרבותי(

 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 

לניתוח סרטים, ככלי חינוכי לעבודה בחינוך הפורמלי והלא-פורמלי.

אופק חדש
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כתיבת 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 17:30 - 20:45 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( 
)שימוש בסיפורי חיים כמנוף להעצמה(

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

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 סמסטר ב

 מוכר לגמול עם ציון 

אופק חדש
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אי של שקט )112 ש”ל - 4 ש”ש( 
שערים לרגיעה, קשב וריכוז  

NLP מנחה: שרית למפרט שושן, מנחה בכירה ב

הקורס יעסוק בהעשרת המתודיקה החינוכית של המורה באמצעות 
מגוון תרגילים להעצמת היכולת המנטלית, התקשורתית והארגונית 
שלו, כמו גם בהקניית כלים לשיפור יכולות הרגיעה, הקשב והריכוז 
ליצירת  מודלים  יוצגו  בקורס  בנוסף  תלמידיו.  ושל  המורה  של 
כמו  ילדים  עם  ולעבודה  אישי  לשימוש  וכלים  יעילה  תקשורת 
עצמית  שליטה  תחושת  המעודדים  קינסתטיים-גופניים  תרגילים 
מעשי,  תרגול  מתקיים  מפגש  בכל  העצמי.  הביטחון  הגברת  לשם 

הרצאה תיאורטית ודיון קבוצתי. 

מועד: יום ב 9:30 - 12:45 שנתי

 30 שעות מוכרות לאופק חדש
 מוכר לגמול עם ציון 

חוסן נפשי - מכעס לעצמה )112 ש”ל - 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: קבוצה א - יום ג 14:30-11:15

           קבוצה ב - יום ג 19:15-16:00        

 60 שעות מוכרות לאופק חדש
 מוכר לגמול עם ציון

אופק חדש
אופק חדש

אופק חדש



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 

במקרא  השונים  הבריאה  סיפורי  את  נכיר  שלו.  הבריאה  סיפורי 

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 חייו של האדמוני יפה העיניים שהחל את 

וסיים  אוהבים  מוקף  ימיו 

הם  בודד,  כזקן  אותם 

מהמרתקים שישנם במקרא.

מועד: יום ג 18:30-17:00
שנתי

 מוכר לגמול עם ציון 

מורשת קהילות ישראל )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 

הפנמת  הלאומי,  ועד  מהאישי 

בבסיס  העומדים  היסודות 

)חברותא,  היהודית  השפה 

מדרש, מסורת וחידוש( ויצירת 

למהות  מעשית  פרקטיקה 

והזהות  היהודי  החינוך 

היהודית.

מועד: 3 ימים מרוכזים 
בחופשת חנוכה

5.12.13 - 3.12.13

 16:30 - 8:30

 מוכר לאופק חדש 

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

מנחה: 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 ה 14:15-11:00

           קבוצה ב - יום ה 21:15-18:00

 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 11:30 - 14:45 שנתי

קבוצה ב - יום ג 19:15 - 22:30 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 ש”ל - 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.
התדמית  לשיפור  מעשיות  טכניקות  המשתתפים  יילמדו  בקורס 

האישית, שיפור האטרקטיביות וכוח ההשפעה, המראה הנכון בזמן 

העברת  אסרטיביות,  מקרינה  גוף  שפת  קהל,  בפני  עמידה  הנכון, 

מסרים, יצירת אווירת קשב ועוד.

הקורס מתנהל כסדנה מעשית והרצאה תיאורטית.

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

 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 8:00 - 11:15 סמסטר ב

תאריך פתיחה 6.3.2014

 מוכר לגמול ללא ציון 

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

ימי  ו-7  הרצאות   7 כוללת  והאהובה  הוותיקה  אהבתי  ארץ  סדרת 
נושאים  במגוון  הסידרה  תעסוק  השנה  ההרצאות.  בעקבות  טיול 
הקרובה  מההסטוריה  הסטוריות  ופרשיות  אירועים  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, אירועים, 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 

סדרת סיורים בימי חמישי בערב שנוצרה למען כל אוהבי הטיולים 
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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סיפור זה כל הסיור )7 ימי סיור, 56 ש”ל - 2 ש”ש( 
סיורי ימי שישי

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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פיענוח ציורי ילדים )30 ש”ל - 1 ש”ש(

מרצה: מיכל וימר - תרפיסטית בהבעה ויצירה
יכולת המשתתפים להבין את עולמו של הילד  הקורס מפתח את 

באמצעות ציוריו, תוך עידוד התפתחות צמיחה אישית ומשפחתית. 

הילד,  של  הגוף  תנוחת  הרגשית,  ומשמעותו  הציור  כלי  מהו  נבין 

הורה/איש  במפגש  הציור  סביב  הדיאלוג  חשיבות  על  דגש  שימת 

מקצוע-ילד.

סימנים,  שלמה,  שפה  בחובם  טומנים  והמתבגר  הילד  ציורי 

התקדמות, פחדים, מצוקות, השפעת סביבת הבית ועוד, זהו עולם 

ומקנה  היבטיו,  על  זה,  מעניין  לעולם  צוהר  פותח  הקורס  ומלואו. 

כלים להעצמתם של היקרים לנו מכל.

מועד: 3 ימים מרוכזים בחופשת חנוכה 1-3.12.2013
16:00-8:30          

 מוכר לגמול ללא ציון

אמנות במרחב הציבורי )56 ש”ל - 2 ש”ש(

מנחה: שרון גלזברג- אמנית ומרצה לאמנות
אמנות במרחב הציבורי היא מטריה רחבה למגוון סגנונות אמנות. 

מטרת הקורס היא ליצור התבוננות מחודשת על המרחב הציבורי 

כפלטה וכקנבס, כמקור השראה לעשיית אמנות וכמקום בו נעשית 

האם   - על השאלה  בדרכו,  ואחד  כל אחת  נענה,  האמנות. בקורס 

המרחב  בין  הגבול  התערער  מתי  מציאות?  לשנות  יכולה  אמנות 

הציבורי למרחב האישי והאם היה אי פעם גבול שכזה?  

היום.  ועד  הציבורי  במרחב  האמנות  של  ההיסטוריה  על  נלמד 

גויה ועד אמנות המחאה  נצא לסקירה בזמן מאמנות המחאה של 

נפגוש  בהם  באמנות  וזרמים  תנועות  על  למידה  דרך  העכשווית, 

אמנים שונים. נכיר את העשייה במרחב הציבורי על כל פניה: את 

גרפיטי  אמנות  אדמה,  אמנות  מחאה,  אמנות  מייד,  הרדי  המונטז', 

ועוד. נלמד על קיימות דרך אמנות ומה כוחה של אמנות חברתית.

מועד: יום ד 20:15-17:00 סמסטר א

 מוכר לגמול עם ציון



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 

המרכיבים אותנו וללמד אותם לילדינו, לתלמידינו ובייחוד 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 8:00 - 11:15  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 א 09:00 - 12:15 סמסטר א

 מוכר לגמול ללא ציון

יופי של אירוע - תכנון ועיצוב אירועים
)56 ש”ל - 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: א 09:00 - 12:15 סמסטר ב

 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  ילמדו  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.
מועד: 2 קבוצות

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

 לימודי רשות
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לרקוד פלמנקו )56 ש”ל - 2 ש”ש(
מנחה: עדי שרז - בוגרת בית הספר GAO-CALO, גרנדה, ספרד

תשוקה ורגש בצבעי שחור ואדום ובקצב סוחף הוא אחד התיאורים 
בדרום  הפלמנקו  של  מקורו  הפלמנקו.  ריקוד  זכה  להם  הנפוצים 
ספרד, העם הצועני אסף בדרך נדודיו השפעות מהודו, מהמוסלמים 

ומהיהודים ויצר את עולם הפלמנקו המשלב  נגינה, שירה וריקוד.

בשיעורי הפלמנקו בקתדרה אנו מציעים הזדמנות ללמוד את מחול 
הפלמנקו מהצעד הראשון.

מועד: יום ה 20:30-19:00 שנתי
 

 לימודי רשות
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