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תואר שני בחינוך .M.Ed בתכניות:
( ייעוץ חינוכי

( הערכה ותכנון לימודים

( ליקויי למידה: הערכה והתערבות חינוכית

( ניהול וארגון מערכות חינוך

( קידום נוער בסיכון ובמצוקה

( הוראה ולמידה: שפות

( חינוך לאמנות

תואר שני M.Teach + תעודת הוראה

הכשרת אקדמאים להוראה

לימודי תעודה 
( לימודי המשך באמנות

( לימודי תעודה באמנות

( לימודי תעודה בקולנוע

( הכשרת מדריכים לאמנות

( טיפול באמנויות

( טיפול בעזרת בעלי חיים

( מורי דרך

( הנחיית קבוצות בחברה מרובת תרבויות

( תרגום אנגלית-עברית

( עריכת טקסט 

( מידע וספרנות

( מידענות

( ארכיונאות

מרכז "קשת" לפיתוח מקצועי ולימודי תעודה

לימודים במכללה האקדמית בית ברל

תואר ראשון בחינוך .B.Ed במסלולים:
( הגיל הרך

( ביה”ס היסודי

( ביה”ס העל-יסודי

( חינוך מיוחד

( אנגלית

( קידום נוער

( חינוך בלתי פורמלי

בהתמחויות:
( ספרות ( תרבות ישראל ( מקרא ( לימודי ארץ ישראל ( 

גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ( ערבית ( לשון ( מדעי החברה 
ואזרחות ( מדעי הטבע ( מדעי הסביבה וחקלאות ( 

מתמטיקה ( מדעי המחשב ( היסטוריה ( אמנות עיונית

B.Ed.F.A תואר ראשון באמנות
( קולנוע

( אמנות

לקראת תואר ראשון .B.A במדעי החברה והרוח
של האוניברסיטה הפתוחה - במגמות:

( קרימינולוגיה

( מינהל ומדיניות ציבורית

( שלטון מקומי

( פיתוח ארגוני ויישוב סכסוכים

( ביטחון והגנת העורף

( ניהול חברה וקהילה

( מגדר

( ניהול מידע וידע
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שלום רב,

ברוכים הבאים ל”קשת” - המרכז לפיתוח מקצועי ולימודי תעודה במכללה האקדמית בית ברל. 

מרכז “קשת” חותר לקידום הפיתוח המקצועי של אנשי חינוך חברה וקהילה ומלווה אותם לאורך 

הקריירה המקצועית  תוך יישום והטמעה של עיקרון הלמידה וההתפתחות לאורך החיים.

בדפים הבאים מופיעים תקצירי התכניות והקורסים שלנו. תוכלו למצוא קשת רחבה של תכניות 

וקורסים שבנינו עבורכם בתחומים של חינוך, חברה וקהילה. ביניהם, לימודי תעודה, לימודי 

העשרה ולימודים דיסציפלינריים. לאנשי החינוך התאמנו קורסים בהלימה למגמות החדשות 

והעדכניות בחתכי הגיל השונים והנגזרים ממתווה “אופק חדש” בדרגות 6-1 ובדרגות 9-7.  אנו 

מזמינים אתכם לקבל פרטים נוספים ולהירשם באתר האינטרנט שלנו 

www.beitberl.ac.il < תחומי לימוד < פיתוח מקצועי ולימודי תעודה )קשת(

ומאתגרת של התפתחות  למידה מעשירה  חווית  ליצור עבורכם  צוות המרכז שקד על מנת 

והתחדשות.  פיתחנו  את מיטב הקורסים עם מיטב המרצים תוך הקפדה  על שלושה עקרונות: 

יחס אישי ותומך ללומד, רמת לימודים גבוהה ומצוינות אקדמית וחיבור “לשדה” - שילוב בין 

תיאוריה למעשה.

 הקמפוס הירוק והפורח שלנו ישלים את חווית הלמידה ויזמן לכם סביבה המפרה את החשיבה 

וההתפתחות שלכם.

בשם סגל  ההוראה ועובדי מרכז “קשת”  אנו מאחלים ללומדים בתכניות השונות התמקצעות 

מיטבית ואיכותית, לימודים פוריים, משמעותיים ומהנים!

בברכת הצלחה, 

שרה פרג                  ד”ר אורית בר          

ראש תחום קורסים ולימודי תעודה          ראש מרכז קשת - לפיתוח מקצועי ולימודי תעודה  
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תוכן העניינים
5צוות המרכז

6המכללה האקדמית בית ברל

8מערכת קורסים לפי ימים

10הרשמה

11שכר לימוד

קורסים

12הגיל הרך

15חינוך מיוחד

18אמנויות וטיפול באמנות

21אימון, הנחיה וניהול קריירה

24שפה כתובה ואוריינות דיגיטלית

27“אופק חדש”, “עוז לתמורה”, דרגות 7-9 ובעלי תפקידים

30פורשים כנף - סדנאות לגננות ומורים מתחילים

 M.Ed. 32תכניות הלימודים לתואר שני

33לימודי תעודה נוספים במכללה

35הקתדרה במרכז כנה - פרדס חנה כרכור

מפת הקמפוס
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סגל מרכז “קשת”
צוות ניהול

oritb@beitberl.ac.il 09-7476295ראש מרכז “קשת”לפיתוח מקצועי ולימודי תעודה                             ד”ר אורית בר

09-7476279sara.pereg@beitberl.ac.ilראש תחום קורסים ולימודי תעודה                                      שרה פרג

09-7476289ginat@beitberl.ac.ilראש תחום פיתוח מקצועי למערכות חינוך                                       ד”ר כרמלה גינת

malca.keren@beitberl.ac.ilראש תחום מנהיגות ופיתוח ארגוני                                     מלכה קרן

09-7476278nivah@beitberl.ac.ilראש תחום מנהלה                                                                        ניבה חרמוני-מאירוביץ’

09-7476276liatv@beitberl.ac.ilמזכירת המרכז ותיאום לוגיסטי                                                        ליאת ויצמן

רכזות פדגוגיות

rivamn@beitberl.ac.ilתחום חינוך מיוחד                                                                       ד”ר ריבה מנדל

09-7476265rclidid@beitberl.ac.ilתחום הגיל הרך, לידה עד 3                                                            ד”ר רחל ידיד

hilda.navon@beitberl.ac.ilתכניות  לדרגות  הבכירות 9-7                                             הילדה נבון

avriela@beitberl.ac.ilתכניות למורים  ולבתי הספר - “אופק חדש”                                                              אבריאלה עמית

ayala.gilbert@beitberl.ac.ilתכניות לגיל הרך - “אופק חדש”                                        איילה גילברט

 dganit.kukawka@beitberl.ac.ilמצויינות בחינוך                                                          דגנית קוקוקא

מזכירות מרכז “קשת”

09-7476372billie@beitberl.ac.ilמידע, ייעוץ ורישוםבילי אליעז

09-7476288tamim@beitberl.ac.ilמידע ורישום - “פורשים כנף” תמי מתיתיהו

09-7476371smadar@beitberl.ac.ilמינהל סטודנטיםסמדר ברק

09-7476273moshit@beitberl.ac.ilמנהל סגל ולימודי תעודה לידה עד 3מושית יוסף

09-7476280sary.barnoy@beitberl.ac.ilגמולים - טיפול ופניותשרי בר-נוי
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המכללה האקדמית בית ברל
נשיאת המכללה: פרופ’ תמר אריאב

המכללה האקדמית בית ברל היא מוסד אקדמי רב-תחומי להשכלה גבוהה, השוכן בקמפוס 

ירוק ורחב ידיים באזור השרון. המכללה היא אחת המכללות הגדולות, הוותיקות והמובילות 

בישראל, ופועלת כמוסד חינוכי עוד לפני הקמת המדינה. סגל המכללה מונה כ-720 מרצים 

הפעילים בכל תחומי ההוראה והמחקר, ולומדים בה למעלה מ-10,000 סטודנטים.

בוגרי המכללה משתלבים מזה שנים בתפקידי מפתח במערכות החינוך ובמגזר הציבורי ומובילים 

את הרוח החברתית שלאורה פועלת המכללה. 

במכללה פועלות שלוש פקולטות:
הפקולטה לחינוך

הפקולטה לחינוך מאגדת תחת קורת גג אחת מסגרות לימודים לתואר ראשון )“בוגר בהוראה” 

.B.Ed(, לימודים לתואר שני למורים בפועל ).M.Ed( בייעוץ חינוכי, הערכה ותכנון לימודים, 

בסיכון  נוער  קידום  חינוך,  וארגון מערכות  ניהול  חינוכית,  והתערבות  ליקויי למידה: הערכה 

ובמצוקה והוראה ולמידה: שפות. לאקדמאים מוצעות תכניות הכשרה להוראה מגוונות ותכנית 

.)M.Teach( מוסמך בהוראה בבית הספר העל-יסודי

בפקולטה מוצעים לימודי חינוך חדשניים ופועלות בה יחידות רוחב המספקות תמיכה ומשאבים 

לתהליכי ההכשרה להוראה כמו גם לתהליכי הכניסה למקצוע. 

הפקולטה לחברה ולתרבות

הפקולטה לחברה ולתרבות מאגדת תחת קורת גג אחת מומחיות וידע במגוון תחומים ממדעי 

החברה, התרבות והרוח באמצעות:

- החטיבה ללימודי תרבות ורוח שכוללת חוגים במדעי החברה ובמדעי הרוח לצורכי הכשרה 

להוראה.

- בית הספר לחברה ולממשל שבמסגרתו מוצעות תכניות שונות כחלק מלימודים לקראת תואר 

ראשון של האוניברסיטה הפתוחה במדעי החברה והרוח, בהתמחויות: קרימינולוגיה ואכיפת 
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חוק, מינהל ומדיניות ציבורית, שלטון מקומי, מגדר, ניהול חברה וקהילה, ניהול מידע וידע, 

ביטחון והגנת העורף, פיתוח ארגוני ויישוב סכסוכים. 

סגל ההוראה בפקולטה כולל מרצים ומרצות בעלי/ות תואר שלישי ובכירים בתחומי הדעת

השונים, בעלי ניסיון רחב והן במחקר ובהוראה והן בעבודת השדה.

הפקולטה לאמנויות - המדרשה

המדרשה היא המוסד היחיד בארץ המשלב לימודי אמנות גבוהים עם הכשרת אמנים-מורים 

לקראת תואר ראשון בוגר בהוראה .B.Ed.F.A באמנות ובקולנוע, תואר שני .M.Ed בחינוך 

לאמנות, ותכנית לימודי המשך לאמנים צעירים בעלי תואר ראשון. במדרשה מלמדים טובי 

האמנים בארץ שמקיימים שיח פורה וערני עם עולם האמנות העכשווית. 

תכניות הלימודים במדרשה מאפשרות לסטודנט לפתח יכולת חשיבה וביקורת עצמאית ולבסס 

את דרכו האמנותית. רבים מבוגרי המדרשה לאמנות הם אמנים מובילים בארץ ובחו”ל, בעלי 

אמירה ייחודית ואיכותית.
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מערכת קורסים ותכניות  
יום שלישייום שנייום ראשון

הכשרת רכזי הערכה בית ספרית שנה א’
19:30-16:00

אימון אישי וקהילתי )שנתי(
15:00-9:00

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

הכשרת רכזי הערכה בית ספרית שנה ב’
19:30-16:00

כתיבה ועיתונאות לילדים ונוער )סמסטר א’(
19:30-16:00

גננת לגילאי לידה עד 3 ברוח 
התנועה הקיבוצית            17:30-8:30

 תיאטרון פלייבק )סמסטר א’(
19:30-16:00

חונכים 7-8 שנה א’ מגזר ערבי
19:30-16:00                                       

עריכת טקסט בעברית        17:30-8:30

תרגום מאנגלית לעברית   17:30-8:30חונכים 2-6  מגזר ערבי      19:30-16:00 מורה חונך 7-8 שנה ב’    19:30-16:00

סיפורי התנ”ך בתיאטרון סיפור
)אחת לשבועיים(           19:30-16:00

אימון להורים לילדים עם הפרעות קשב 
וריכוז )סמסטר ב’(          19:30-16:00

סייעות חינוכיות בגני ילדים שלב א’
19:30-16:00

NLP (Neuro Linguistic Programming)
20:00-16:00

הכשרת מובילים ורפרנטים לחינוך מיני 
חברתי בחינוך המיוחד     19:30-16:00

סייעות חינוכיות בגני ילדים שלב ב’
19:30-16:00

)ביה”ס  למורים מתחילים  וליווי  סדנה 
העל יסודי( עוז לתמורה   19:45-16:30

סייעת חינוכית מובילה בגני ילדיםגננת יוזמת שנה א’          19:30-16:00
19:30-16:00

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

19:45-16:30

מורה יוזם אומנות שנה א’ 19:30-16:00גננת יוזמת שנה ב’          19:30-16:00

מורה יוזם אומנות שנה ב’ 19:30-16:00מורה יוזם 7-9 שנה א’      19:30-16:00יועצות 7-9 שנה א’         20:00-16:30

מורה יוזם זכויות הילד שנה א’מורה יוזם 7-9 שנה ב’      19:30-16:00יועצות 7-9 שנה ב’        20:00-16:30
19:30-16:00

סדנה וליווי גננות מתחילות 
20:00-17:30

סדנה וליווי גננות מתחילות 
18:30-16:00

מורה יוזם זכויות הילד שנה ב’
19:30-16:00

 
סדנה וליווי למורים מתחילים

)ביה”ס היסודי(                 19:45-16:30
מורה יוזם מתמטיקה שנה א’

19:30-16:00

סדנה וליווי למורים מתחילים לאנגלית 
)יסודי וחט”ב(                    19:45-16:30

מורה יוזם בשפה הערבית שנה א’
19:30-16:00  

סדנה וליווי למורים מתחילים לאמנות 
)יסודי וחט”ב(                  19:45-16:30

למטפלים  קלינית  להדרכה  הכשרה 
ומטפלות באומנויות         20:00-16:00

סדנה וליווי למורים מתחילים
)ביה”ס היסודי( הסדנה מתקיימת בשפה 
הערבית                         19:45-16:30

סדנה וליווי גננות מתחילות 
הסדנה  מתקיימת בשפה הערבית

19:45-16:30  
סדנה וליווי גננות מתחילות 

20:00-17:30
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יום ששייום חמישייום רביעי
למידה משמעותית בעולם דיגיטלי 

)סמסטר ב’(                    13:30-10:15 
הוראה מתקנת - דרכי התערבות וטיפול 

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

סדנה וליווי למורים מתחילים 
)ביה”ס העל יסודי( 

הסדנה  מתקיימת בשפה הערבית
11:45-8:30 התאמה להוראה במערכת החינוך למטפלים 

במקצועות הבריאות 
18:00-14:00

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

סוגיות בעבודה עם הורים כחלק מטיפול 
בילדים ונוער ובצוות רב מקצועי

20:00-16:00

פעילים  בעובדים  ותמיכה  ליווי  סדנה 
בארגונים, המתמודדים עם מחלה של 
עובד או מלווים בן משפחה חולה, מדרגה 

ראשונה )סמסטר א’(
19:30-16:00

תרבות ישראל - הרחבת הסמכה
21:00-16:00

)ביה”ס מורה חונך 7-8 שנה א’      19:30-16:00 למורים מתחילים  וליווי  סדנה 
העל-יסודי(  הסדנה  מתקיימת בשפה 
הערבית                         19:45-16:30

סדנה וליווי למורים מתחילים 
העל-יסודי(   וביה”ס  ביניים  )חטיבת 

19:45-16:30

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

הסדנה  מתקיימת בשפה הערבית
19:45-16:30 סדנה וליווי למורים מתחילים 

)ביה”ס היסודי(               19:45-16:30
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הרשמה
ההרשמה לשנת הלימודים תשע”ה תיפתח ביום חמישי, 1.5.2014, א’ באייר תשע”ד, ותסתיים 

ביום חמישי, 13.11.2014, כ’ בחשון, תשע”ה.  

תהליך ההרשמה
יש לבצע את ההרשמה באמצעות דף הרישום המקוון באתר האינטרנט של המכללה:  

 www.beitberl.ac.il << תחומי לימוד - פיתוח מקצועי ולימודי תעודה )קשת( -

 סרגל ניווט צדי: רישום מקוון

בנוסף, עובדי הוראה ישלחו סריקה של תעודת ההסמכה להוראה, תוך ציון: שם מלא, כתובת 

מלאה כולל מיקוד, טלפון ו/או דואר אלקטרוני. 

billie@beitberl.ac.il :לפרטים נוספים ניתן לפנות לבילי אליעז, טלפון: 09-7476372, דוא”ל

סדרי הלימודים
שנת הלימודים תשע”ה תיפתח ביום א’, 26.10.2014.

הלימודים והחופשות בהתאם לחופשות הנהוגות במכללה.

התנאי להכרה בקורסים כמזכים בגמולי השתלמות הוא השתתפות פעילה של עובד ההוראה 

בתכנית הלימודים ב-80% לפחות ועמידה בדרישות הקורס.

שינויים
מרכז “קשת” לפיתוח מקצועי ולימודי תעודה, שומר לעצמו את הזכות לעריכת שינויים בתכנית 

הלימודים, בסגל ההוראה ובמועדי הקורסים. במקרה של שינוי, תישלח לנרשמים הודעה מתאימה. 

פתיחת כל קורס מותנית במספר הנרשמים. הודעה על קורס שלא ייפתח תימסר לנרשם, לכל 

המאוחר, שבועיים לפני מועד הפתיחה המתוכנן.

במקרה של ביטול לימודים על ידי מרכז “קשת”, יוחזרו דמי הרישום ושכר הלימוד במלואם.

| 10
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שכר לימוד
שכר הלימוד במרכז “קשת” נקבע במועד פרסום תכניות הלימודים להרשמה.

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

תשלום שכר לימוד
עם קבלתך ללימודים ישלח אלייך במייל מכתב קבלה ובו יצורפו המסמכים הבאים:

1. הסבר על תשלום המקדמה בסך 1000 ₪ באמצעות אשראי בפורטל המכללה

סרוק  “קשת”  מרכז  אל  ישירות  ולשלוח  להחתים  יש  אותו  כספית  התחייבות  כתב  טופס   .2

.pdi@beitberl.ac.il :לדוא”ל

3. טופס הסדר תשלום בהוראת קבע בבנק ב 8 תשלומים החל מ-16/11/14

4. טופס הוראת קבע באשראי ב 8 תשלומים החל מ-16/11/14 אמצעי זה יתבצע ע”י הסטודנט 

בפורטל המכללה או מילוי הטופס ושליחתו אם ברצונך לשלם בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט

ארגון  לחברי  )גרסה  בשבתון  למורים  לימוד  שכר  בהוצאות  חשבון  לחיוב  הרשאה  טופס   .5

המורים וגרסה לחברי הסתדרות המורים(. הטופס מיועד לחיוב קרן ההשתלמות בשכר הלימוד 

משתלמים בשנת שבתון.

סטודנט בשנת שבתון יחתום על הוראה לחיוב חשבון בטופס מיוחד בהתאם לקרן בה הוא חבר 

)הסתדרות / ארגון(. את הטופס יש לשלוח בדואר למרכז “קשת”  לאחר מילוי כל הפרטים 

וחתימה בעט כחול בלבד.

במידה בהם עלות ההשתלמות גבוהה מהסכום אותו הקרן משלמת  על הסטודנט יהיה להשלים 

את יתרת שבר הלימוד כמו כן הקרן אינה משלמת תשלומים נלווים לשכר הלימוד)אגרות וכדומה(.

גם אם הנך בשנת שבתון עלייך לחתום על כתב ההתחייבות הכספית.

 

להנחיות נוספות לביצוע התשלום והסדר התשלום באתר המכללה:

 www.beitberl.ac.il < תחומי לימוד < פיתוח מקצועי ולימודי תעודה )קשת( < שכר לימוד
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גננת לגיל לידה עד שלוש
600 שעות )20 ש”ש( תכנית דו-שנתית

יום שלישי, 17:30-8:30 

הלמידה בכל אחת מהתכניות ועמידה בדרישותיה, מקנה תעודה של גננת לגיל לידה עד שלוש. 

לבוגרי התכנית המעוניינים להמשיך לתואר .B.Ed ועומדים בתנאי הקבלה יוכרו 450 שעות 

מהתכנית.

מסלול רגיל: גננת לגיל לידה עד שלוש בגנים הפרטיים 
יום שלישי, 17:30-8:30  

ריכוז וייעוץ אקדמי: ד”ר רחל ידיד 

מרתקת,  דו-שנתית  תכנית  היא  שלוש  עד  לידה  לגילאי  גננות  להסמכת  המובילה  התכנית 

מאתגרת ומעצימה, המיועדת למי שמעוניינים להיות גנן/נת בגנים הפרטיים. הלומדים ירכשו 

כלים ומיומנויות אשר יעשירו את עשייתם החינוכית והבנתם את הגיל הרך על צרכיו הייחודיים. 

מסלול משולב: גננת לגיל לידה עד שלוש ברוח התנועה הקיבוצית 
יום שלישי, 17:30-8:30  

ריכוז וייעוץ אקדמי: ד”ר רחל ידיד, ייעוץ פדגוגי: נירה וואלה

תכנית לימודית דו-שנתית ברוח החינוך הקיבוצי ההוליסטי ובגישה ייחודית שבה חווים הלכה 

למעשה למידה פעילה במרחב קהילתי כפרי.

הלומדים ירכשו כלים מקצועיים להובלת מסגרות חינוכיות לגיל לידה עד שלוש, יעשירו את 

ארגז הכלים המקצועי והאישי ויחוו חוויית למידה משמעותית.

הכשרת סייעות חינוכיות בגני הילדים שלב א’
270 שעות תכנית דו-שנתית

יום שלישי, 19:30-16:00

ריכוז וייעוץ אקדמי: ד”ר רחל ידיד 

תכנית דו-שנתית להכשרה והתמקצעות של הסייעת כחלק מהצוות החינוכי והמקצועי בגן הילדים.

בתכנית יילמדו ההיבטים ההתפתחותיים והסביבתיים המותאמים לגיל לידה עד שש בתחום 

ונושאים נוספים הנגזרים מתכנית  הקוגניטיבי, הרגשי, החברתי והתנועתי, לצד עבודת צוות 

ההכשרה של הגננות.

הלומדות אשר יעמדו בדרישות התכנית יהיו זכאיות לתעודה של סייעת חינוכית בגני ילדים 

ברשויות המקומיות.
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הכשרת סייעת חינוכית בגני הילדים שלב ב’
130 שעות )4 ש”ש( תכנית שנתית

יום שלישי, 19:30-16:00

ריכוז וייעוץ אקדמי: ד”ר רחל ידיד 

תכנית המהווה המשך לשלב א’ ויכולים להצטרף אליה רק בוגרי שלב א’.

בתכנית זו יושם הדגש על שילוב ילדים בעלי צרכים שונים, פיתוח וטיפוח אקלים מיטבי בגן 

וחשיפה לתכניות לימודים במרשתת.

הלומדות אשר יעמדו בדרישות התכנית יהיו זכאיות לתעודה של סייעת חינוכית בגני ילדים 

ברשויות המקומיות.

הכשרת סייעת חינוכית מובילה בגני הילדים
130 שעות )4 ש”ש( תכנית שנתית

יום שלישי, 19:30-16:00

ריכוז וייעוץ אקדמי: ד”ר רחל ידיד 

תכנית ייחודית חד-שנתית המיועדת לבוגרות המצטיינות בשלב א’ וב’. בתכנית יושם דגש על 

פיתוח מיומנויות תקשורת בינאישית, ניהול והובלת צוות, תקשורת עם הורים וקהילה והתמודדות 

עם אתגרים מגוונים המזמנת העבודה החינוכית בגן.

הלומדות אשר יעמדו בדרישות התכנית יהיו זכאיות לתעודה של סייעת חינוכית מובילה בגני 

ילדים ובמעונות יום. 

הכשרה לניהול גן פרטי - בשתוף ארגון הגנים הפרטיים
224 שעות )8 ש”ש( תכנית דו-שנתית

יום ראשון, 19:00-16:00

ריכוז וייעוץ אקדמי: ד”ר רחל ידיד 

תכנית ייחודית מעניינת ומאתגרת המכשירה  לניהול גן פרטי, גילאי לידה עד 3. בתכנית ישולבו 

רגולציה,  בניהול,  ידע  לצד  חינוכית   גיבוש תפיסה  ותהליכים של  רגשיים  חינוכיים,  היבטים 

שיתופי פעולה מונציפליים, איתור וניהול צוות ועוד.

תנאי קבלה: 12 שנות לימוד וראיון אישי.



מרכז “קשת”-לפיתוח מקצועי ולימודי תעודה, המכללה האקדמית בית ברל | 15

חינוך מיוחד
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הוראה מתקנת - דרכי התערבות וטיפול בילדים עם לקות למידה
280 שעות )10 ש”ש( 

 שנה א’: יום חמישי, 15:45-8:30

 שנה ב’: יום חמישי, 15:45-12:15

ריכוז וייעוץ אקדמי: ד”ר ריבה מנדל 

לימודים מעמיקים עשירים ומגוונים של 3 סמסטרים להכשרה להתמודדות עם אתגרי ההוראה 

של תלמידים לקויי למידה. המנחים בתכנית, מומחים מהשורה הראשונה בתחום. הלומדים 

מתמטיקה  כתיבה,  בקריאה,  מתקנת  הוראה  התערבות,  דרכי  במגוון  ידיעותיהם  את  יעמיקו 

ואנגלית. בשנה א’ תעסוק התכנית בהיבטים תיאורטיים ומעשיים בסוגיית לקויות למידה, דרכי 

התערבות וטיפול. בשנה ב’ )סמסטר אחד( יבוצעו תרגול ויישום דרכי ההתערבות שנלמדו. דגש 

רב ניתן על הכשרת הלומדים ליישום בשטח.

לבוגרי התכנית תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית בית ברל.

התאמה להוראה במערכת החינוך לבעלי מקצועות פארארפואיים
150 שעות )5 ש”ש( תכנית שנתית 

יום רביעי, 18:15-14:15

ריכוז וייעוץ אקדמי: ד”ר ריבה מנדל 

מימון על ידי משרד החינוך למעט דמי רישום 350 ₪.

התכנית מתמקדת בנושאים שיתנו ללומד ידע בתחומי הוראה, על מנת ליצור שפה משותפת 

בינו לבין צוות ההוראה במסגרות החינוך.

הקורס מוכר על ידי האגף לחינוך מיוחד והאגף להכשרת עובדי הוראה, ושותפים בו מרצים 

מומחים בהוראה בחינוך מיוחד.

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.

לבוגרי התכנית תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית בית ברל.

מוכר לאופק חדש

מוכר לאופק חדש
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הכשרת מובילי תחום ורפרנטים לחינוך מיני חברתי בחינוך המיוחד
בשיתוף משרד החינוך, האגף לחינוך מיוחד

 120 שעות )4 ש”ש(, תכנית דו-שנתית

 יום שני, 19:30-16:00

הכשרת אנשי צוות מתוך המסגרות החינוכיות שישמשו כמובילי התחום בבית הספר 

ורפרנטים לתחום המיני-חברתי.

הקורס מיועד לאנשי מקצוע, יועצים, מורים ומטפלים בעלי הסמכה לחינוך מיוחד העוסקים 

באוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים, כולל: מוגבלויות בהתפתחות, רצף האוטיזם, לקויות תקשורת 

ולקויות חושים, נכויות וליקויי למידה. 

במימון משרד החינוך למעט דמי רישום 130 ₪ לכל שנה.

מוכר לאופק חדש
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פיתוח מקצועי למטפלים באמנויות - סוגיות בעבודה עם הורים 
כחלק מטיפול בילדים ונוער ובצוות רב-מקצועי

60 שעות )2 ש”ש(

 יום רביעי, 20:00-16:00

ריכוז אקדמי והנחיה: אתי ארניאס, שלי נתן

התכנית בשיתוף המדרשה - הפקולטה לאמנויות 

תכנית המוסיפה למטפלים באמנויות כלים ודרכים להתמקצעות נוספת בעבודתם עם ילדים 

ובני נוער. התכנית עוסקת בסוגיות ובדילמות מורכבות ומעניקה אפשרויות חדשות להתמודדות 

בעקרונות  עוסקת  התכנית  והקבוצתי.  הפרטני  בטיפול  המתבגר  או  הילד  הורי  עם  במפגש 

העבודה הטיפולית בצוות רב-מקצועי.

מדריכים קלינים למטפלים באמנויות
120 שעות )4 ש”ש( 

 יום שלישי, 20:00-16:00

ריכוז אקדמי והנחיה: אתי ארניאס, שלי נתן

התכנית בשיתוף המדרשה - הפקולטה לאמנויות

הקורס מכשיר מטפלים באמנות לתפקידי הדרכה בתהליך המשלב בין תיאוריה לעשייה והתנסות 

חווייתית. יושם דגש על גישות שונות להדרכה כמקצוע וכלים לליווי מטפלים באמנות בשלבי 

עבודתם הראשונים ובתהליכי ההתפתחות שלהם. 

הקורס מיועד למטפלים באמנות בעלי ניסיון של חמש שנים לפחות. 

לבוגרי התכנית תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית בית ברל. 

תיאטרון פלייבק
60 שעות )2 ש”ש(

 יום ראשון, 16:00-19:30

ריכוז והנחיה: אפרת חן, רינת שחף-ברזילי

הזדמנות מיוחדת להיכרות עם כלים מעולם הבמה ודרכים לשילובם בעולם החינוך, הייעוץ 

וההנחיה. תיאטרון הפלייבק מחבר את עולם השפה וחוויות היום-יום עם יכולתו של האדם 

להביא לידי ביטוי את הכוחות היצירתיים והתיאטרליים הצפונים בו, ולהבין בדרך חווייתית את 

מוכר לאופק חדש

מוכר לאופק חדש

מוכר לאופק חדש
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החיים העוטפים אותנו כמורים, מנחים ומטפלים. התכנית כולל צפייה במופע פלייבק.

הקורס מיועד לאנשי חינוך, מנחים, יועצים ומדריכים.  

סיפורי התנ”ך בתיאטרון סיפור
60 שעות )2 ש”ש( 

 יום ראשון, 19:30-16:00

ריכוז: איילה שוורץ

מפגש בין סיפורי התנ”ך לתיאטרון סיפור, המשלב בובות ואביזרים ומאפשר שילוב בין המילולי 

לחזותי בסיפור.

הקורס מיועד לגננות ולמורים בבית הספר היסודי א’-ד’, אנשי תיאטרון בכלל ואנשי תיאטרון 

בובות בפרט.

מוכר לאופק חדש
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אימון, הנחיה וניהול קריירה 
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 NLP )Neuro Linguistic Programming(  הכשרת מנחי

 130 שעות )4 ש”ש(, תכנית שנתית 

 יום ראשון, 20:00-15:30

 ריכוז וייעוץ אקדמי: רונית גולדברג, נשיאת NLP ישראל וראש מרכז “מטרות”

מנחה: בלהה פלג 

קורס מרתק ומעשיר המאפשר הרחבה תעסוקתית ומזמן התנסות חווייתית ויישומית המספקת 

כלים פרקטיים, קלים ללמידה ולליווי אנשים ליצירת תוצאות מיידיות ועוצמתיות.

תחום ה-NLP (Neuro Linguistic Programming) מאפשר לנו להבין כיצד המוח שלנו פועל, 

והשפעתה על  NLP ממוקד בשימוש בשפה  אותם.  ומאכסן  גירויים מהסביבה, מעבד  קולט 

החוויה הפנימית, וביצירת הצלחה על ידי שימוש בדפוסי התנהגות מסוימים. 

המשתתפים אשר יעמדו בדרישות הקורס  ובמבחני ההסמכה, יקבלו תעודת מנחה NLP של 

המיכללה האקדמית בית ברל ומרכז מטרות ותעודה בינלאומית )כרוך בעמידה במבחן ההסמכה 

הבינלאומי ובתשלום בסך 15 יורו(. 

COACHING אימון - אישי וקהילתי

180 שעות )6 ש”ש(, תכנית שנתית

יום שני, 15:45-8:30

מנחה: איציק בן, .M.A מאמן בכיר מטעם לשכת המאמנים בישראל ואיק”א

קורס אימון בגישה ייחודית המציעה כלים אימוניים לעבודה משולבת אישית וקהילתית. תחום 

Life Coaching, עוסק בתהליך מרתק מוגדר בזמן, ליצירת תוצאות חדשות  האימון לחיים, 

העצמה אישית והגשמת 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 

האימון המקובלות  תיאוריות  הלבה של  נושאי  את  כוללת  הלמידה  מכוונת מטרה.  ופעולות 

ויקבלו  לחיים  אימון  בנושאי  וקבוצתי  אישי  אימון  בתהליכי  יתנסו  הלומדים  ובעולם.  בארץ 

הדרכה קבוצתית/פרטנית.

לבוגרי התכנית תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית בית ברל.

מוכר לאופק חדש

מוכר לאופק חדש
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התמחות באימון להתמודדות  עם  בעלי הפרעות קשב וקשיי למידה 
60 שעות )2 ש”ש(

יום שני, 19:30-16:00 סמסטר ב’

מנחה: סיגל שביט

תכנית התמחות והתמקצעות למאמנים אשר מבקשים לעסוק באימון מורים/הורים לילדים 

בעלי לקויות למידה/הפרעות קשב וריכוז. 

גידול ילדים עם הפרעות קשב וריכוז בבית או בבית הספר דורש מהמורה ומההורה ארגז כלים 

ייחודי. הבנת הקושי שהילד חווה, תיווך המציאות עבורו, ומתן כלים וטקטיקות התמודדות לילד, 

יכולים לעשות את ההבדל בין ילד מתקשה לבין ילד מצליח.

סדנה ללוי ותמיכה בעובדים המתמודדים עם מצבי משבר רפואיים
60 שעות )2 ש”ש( 

יום חמישי, 19:30-16:00 סמסטר א’

רכזות התכנית: אורלי אוריון ומוניקה פרידמן

הסדנה מיועדת לעובדים המתמודדים עם מחלה או המלווים בן משפחה חולה ותספק למשתתפים 

ידע, כלים ומיומנויות פסיכוסוציאליות להתמודדות מיטבית תוך חיזוק החוסן האישי באופן 

שיאפשר וישמר את המשך תפקודו התקין בעולם העבודה ובחייו.

בתהליך אישור לאופק חדש
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שפה כתובה ושפה דיגיטלית
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למידה משמעותית בעולם דיגיטלי
120 שעות )4 ש”ש(  

יום רביעי, 13:30-10:15 + למידה מתוקשבת סמסטר ב’

ריכוז אקדמי והנחיה: ד”ר חיה לוין

התכנית מיועדת למורים אורייני תקשוב המבקשים לרכוש מיומנויות תקשורת דיגיטלית. התכנית 

מבוססת על למידה שיתופית לגיבוש ופיתוח פרויקטים מתוקשבים במרשתת. יושם דגש על 

יכולות ללמוד, להתנסות, ללמד ולהנחות במערך הוראה מתוקשב סינכרוני וא-סינכרוני. 

וביצירת  גם בתכנון  יתנסו הלומדים  במסגרת הלימודים שיתקיימו בחלקם בלמידה מרחוק, 

סביבת אתר אישית.

לבוגרי התכנית תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית בית ברל.

תרגום אנגלית-עברית
330 שעות )12 ש”ש(, תכנית שנתית

יום ג’ 17:30-8:30 

ריכוז אקדמי: מרים שפס

תכנית בעלת מוניטין רב-שנים המכשירה מתרגמים מאנגלית לעברית. בתכנית העמקה בנושאים 

כמו תרגום ספרות, תרגום טכני, תרגום אקדמי, תרגום כתוביות, תרגום משפטי, רפואי ולוקליזציה. 

בוגרי התכנית יוכלו להשתלב בעבודה בענפי התרגום השונים המבוקשים בשוק העבודה. לבוגרי 

התכנית תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית בית ברל.

עריכת טקסט בעברית
330 שעות )12 ש”ש(, תכנית שנתית

יום שלישי, 17:30-8:30 

ריכוז אקדמי: רותי נויגרטן

תכנית המכשירה עורכים מקצועיים לעריכת טקסט בעברית. התכנית עוסקת בתפקיד העורך, 

גבולות האחריות שלו, הדיאלוג המקצועי בין העורך, הכותב והמתרגם, שיקולים בעריכה, עריכת 

מקור ועריכת תרגום. 

בוגרי התכנית יוכלו לעסוק בעריכה במגוון אפשרויות: הוצאות ספרים, מערכות עיתונים, הוצאות 

לאור, אתרי אינטרנט. 

לבוגרי התכנית תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית בית ברל.

מוכר לאופק חדש

עוז לתמורה
ול
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כתבו עליו בעיתון - כתיבה עיתונאית לילדים ונוער 
60 שעות )2 ש”ש(  

יום שני, 16:00 - 19:30 

מנחה: הסופר והעיתונאי איטו אבירם 

מסע מרתק אל “מאחורי הקלעים” של הכתיבה לילדים ולנוער. תכנית ייחודית מתאימה לאנשי 

חינוך ולכותבים אחרים. הכשרה בכתיבת סיפורים וספרי קריאה לילדים ולנוער, הנחיית קבוצות 

ילדים בכתיבה יוצרת והקמת מערכת כתבים צעירים לעיתון או לאתר האינטרנט של המוסד 

החינוכי והקהילתי.

מוכר לאופק חדש

למורים בבית הספר היסודי ולגננות
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תכניות לעובדי הוראה בדרגות 
7-9 ולהכשרת בעלי תפקידים 

במערכת החינוך
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מורה יוזם חוקר וחונך - קורסים לדרגות 7-9 
150 שעות )5 ש”ש(, תכנית דו-שנתית

ייעוץ אקדמי כולל: ד”ר כרמלה גינת

ריכוז תכניות: הילדה נבון 

תכניות המבוססות על מודל למידה המאפשר ללומדים להיות מחוללי שינוי ופורצי דרך 

תוך שימוש בידע ובניסיון שצברו עד כה. התכניות חושפות את הלומדים לתכנים עדכניים 

ושמות דגש על קידומם כמנהיגים פדגוגיים. הלמידה משלבת עבודה בקבוצות קטנות ויעץ 

 אישי ומוכוונת לתוצרים מעשיים בבית הספר ובכיתה.

הקורסים מיועדים לכלל המורים: מורה יוזם, גננת יוזמת, מורה חוקר וחונך, וכן תכניות 

לדרגות 7-9 במגוון תחומים דיסציפלינריים:

# תכנית ליועצות: פסיכופדגוגיה כמתחם לתכניות התערבות )בשיתוף המסלול לתואר שני בייעוץ( 

# מורים יוזמים במתמטיקה: מדברים במספרים בגישת PBL, בשיתוף המרכז למתמטיקה 

# מורים לאמנות: התערבות במרחב החזותי הבית ספרי, בשיתוף הפקולטה לאמנויות - המדרשה

# מורים בחינוך המיוחד: תכנית “כלים שלובים” לפיתוח תכניות לימודים בצוותים בין-מקצועיים 

ותכנית “הזכות לזכויות”, במיקוד על זכויות וחובות של ילדים ובוגרים.

# מורה יוזם: קורס בשפה הערבית, בשיתוף המכון האקדמי הערבי בפקולטה לחינוך.

1. הכשרה לתעודת חונך מומחה/מלווה מומחה - דרגות 7-8

2. הכשרה לחונך בכיר - חונך חונכים - דרגה 9

פרטים והצעות לתכניות נוספות לדרגות 7-9 מופיעים באתר המרכז

www.beitberl.ac.il < תחומי לימוד < פיתוח מקצועי ולימודי תעודה )קשת( < קורסים ותכניות 

לימודים תשע”ה < “אופק חדש”, “עוז לתמורה”, דרגות 9-7 

התכניות במימון משרד החינוך וללא דמי רישום. 

 

הכשרת רכזי הערכה בית ספרית
 280 שעות )10 ש”ש(, תכנית דו-שנתית

יום ראשון, 19:30-16:00 + 28 שעות בלמידה מקוונת 

ריכוז אקדמי: ד”ר עדי לוי-ורד, ייעוץ אקדמי: פרופ’ ברברה פרסקו

תכנית עדכנית בעלת רלוונטיות גבוהה לאנשי הוראה המבקשים להוביל שינוי, ולהשפיע על 

תהליכי פיתוח ושיפור בבית הספר. התכנית מדגישה את תחום ההערכה ככלי ללמידה, להתפתחות 

ולהצלחות. התכנית על-פי דרישות הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ”ה(. מיועדת 

מוכר לאופק חדש

לכל הדרגות

מוכר לאופק חדש

עוז לתמורה
ול
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לבעלי תואר שני בעלי תעודת הוראה ועוסקת בהיבטים התיאורטיים והיישומיים של מדידה 

והערכה בבית הספר. מסיימי התכנית יוכלו לשמש כרכזי הערכה בית ספריים בכפוף למינוי 

על פי הנחיות משרד החינוך.

לבוגרי התכנית תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית בית ברל בשיתוף עם משרד החינוך.

הרחבת הסמכה למורים בתרבות ישראל
240 שעות )8 ש”ש(, תכנית דו-שנתית

יום רביעי, 19:45-16:15

ריכוז אקדמי: איילה שוורץ

 מוכר ללימודי תעודה; התכנית מוכרת לכל הדרגות באופק חדש )בהתאם להנחיות משרד החינוך(

תכנית ייחודית ללימודי הסמכה בשיתוף המטה לתרבות ישראל במשרד החינוך. 

תכנית המכוונת להכשיר מורים להוראה ולהובלת תחום הידע “תרבות ישראל ומורשתו”. במסגרת 

התכנית ישכללו המשתתפים את היכולות הדידקטיות הנדרשות להוראה רב תחומית בתרבות 

למידה  מיומנויות  המשתתפים  ירכשו  כן,  כמו  ציונית.  ובהיסטוריה  עברית,  בספרות  ישראל, 

והוראה בחברותא ובהנחיית תהליכים קבוצתיים כחלק מתהליכי בירור הזהות. המשתתפים 

יכירו את תחומי הליבה של התרבות היהודית והציונית, תוך התנסות בפעילויות המיישמות 

את הידע המצטבר הלכה למעשה.

לבוגרי התכנית תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית בית ברל בשיתוף עם משרד החינוך.

הכשרה לתעודת חונך/מלווה - דרגות 2 - 6
60 שעות )2 ש”ש(, תכנית שנתית

יום רביעי, 19:45-16:30 ובשפה הערבית - יום שני, 19:45-16:30

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.

מוכר לאופק חדש

לכל הדרגות

מוכר לאופק חדש
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פורשים כנף
ליווי ותמיכה לגננות ולמורים מתחילים בשנים א’ ו-ב’
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יחידת “פורשים כנף”
ליווי ותמיכה לגננות ולמורים מתחילים בשנים א’ ו-ב’

עבודתו של המורה המתחיל מצריכה התמודדות מאתגרת עם מגוון יעדים חינוכיים והוראתיים, 

ועם גורמים הפועלים בהוויה ובתרבות הבית ספרית, בהם מורים עמיתים, הורים, רשות מקומית 

וגורמי משרד החינוך. 

המכללה, באמצעות יחידת “פורשים כנף” לליווי המורה המתחיל, מעניקה למורים החדשים 

תמיכה לצורכי השתלבות וקליטה בבית הספר. בנוסף, מסייעת היחידה גם להנהלת בית הספר 

ולצוותי המורים לעמוד בהצלחה בקידום האחריות לדאגה ולמתן מענה למורים החדשים, תוך 

עידודם לפתח אתגרים ומיזמים בתוך בית הספר.

תיאור הסדנה 

הסדנה מיועדת למורים/גננות מתחילים בשנה א’ בבית הספר העל-יסודי, בחטיבות הביניים 

ובגנים. הסדנה תותאם לצורכי הגיל ותתמקד בנושאים החיוניים לעבודת המורה/גננת המתחיל/ה. 

הסדנה כוללת 40 שעות להעצמה אישית ומקצועית, וכן 20 שעות תמיכה וליווי על ידי מורה/

גננת מנוסה מהצוות החינוכי של בית הספר.

נושאים עיקריים בסדנה 

# המורה/גננת  כמחנכים, סוגיות בניהול כיתה ובביסוס הסמכות המורית

# מתן מענה לשֹונּות, 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

כמו כן, עוסקת היחידה בהכשרת חונכים ומלווים למורים וגננות 

פרטים נוספים על הסדנאות ניתן למצוא באתר המכללה

www.beitberl.ac.il < תחומי לימוד < פיתוח מקצועי ולימודי תעודה )קשת( < קורסים ותכניות 

לימודים תשע”ה < פורשים כנף - סדנאות למורים וגננות  

 > רישום מקוון   > והרשמה  ייעוץ    > www.beitberl.ac.il לרישום מקוון 

מרכז “קשת” - פיתוח מקצועי ולימודי תעודה < רישום מקוון

tamim@beitberl.ac.il ,09-7476288 ,לשאלות נוספות ניתן לפנות לתמי מתיתיהו
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M.Ed. תואר שני
במכללה האקדמית בית ברל

תכניות הלימודים לתואר שני .M.Ed מיועדות לפיתוח מקצועי של מורים, גננות ואנשי חינוך. 

נלמדות  מהתכניות  וחלק  שנתיים  במשך  מרוכז  באופן  מתקיימים   M.Ed. לתואר  הלימודים 

במשך יום אחד בשבוע.

הסטודנטים בתכניות לתארים שניים נהנים מיחס אישי, רמת לימודים גבוהה, שילוב של תיאוריה 

ומעשה וחוויות לימודיות מעשירות.

רבים מבוגרי התכניות לתארים שניים במכללה השתלבו בהצלחה במשרות בכירות ומשפיעות 

במערכת החינוך.

.M.Ed בייעוץ חינוכי

.M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך

.M.Ed בליקויי למידה: הערכה והתערבות חינוכית

.M.Ed בתכנון לימודים והערכה

.M.Ed בקידום נוער בסיכון ובמצוקה

.M.Ed בחינוך לאמנות

שכר הלימוד בתכניות אלו הוא שכר לימוד אוניברסיטאי. מלגות אטרקטיביות מוענקות למקדימים 

להירשם ולבעלי נתונים גבוהים!

למידע נוסף: 9121* 
www.beitberl.ac.il
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לימודי תעודה נוספים
במכללה האקדמית בית ברל

ארכיונאות 
תכנית דו-שנתית )יום בשבוע + סטאז’(. לבוגרים תוענק תעודת “ארכיונאי מורשה” על ידי איגוד 

הארכיונאים בישראל.

מידענות 
תכנית אישית המיועדת לאקדמאים. לבוגרים תוענק תעודת “מידען מוסמך”.

מידע וספרנות
תכנית אישית מקצועית. לבוגרים תוענק תעודת “ספרן מורשה” בשיתוף משרד התרבות והספורט, 

המחלקה לספריות, או תעודת “ספרן מוסמך”.

הנחיית קבוצות בחברה מרובת תרבויות
תכנית דו-שנתית )יום בשבוע(. לבוגרים תוענק תעודת “מנחה קבוצות בחברה מרובת תרבויות”.

קורס מורי דרך )מטעם משרד התיירות(
תכנית דו-שנתית )יום לימודים עיוניים + יום סיורים מדי שבוע(. לבוגרים יוענק רישיון “מורה 

דרך ארצי” מטעם משרד התיירות.

השלמה לקורס מדריכי טיולים של משרד החינוך )תו תקן(
של  טיולים  למדריכי  גם  הכשרתם  להשלים  המבקשים  דרך  למורי  המיועד  דו-חודשי  קורס 

משרד החינוך )תו תקן(. לבוגרים תוענק תעודת “מדריך טיולים ארצי” במערכת החינוך מטעם 

משרד החינוך.

)Tutors( קורס חונכים
קורס שנתי )יום בשבוע( ומעשי לדוברי אנגלית שפת אם. לבוגרים תוענק תעודת “חונך באנגלית”.



| 34

לימודי תעודה באמנות ותכנית אישית
תכנית אישית, מקצועית ועשירה המציעה מגוון רחב של התמחויות באמנות. התכנית נלמדת 

בפקולטה לאמנויות המדרשה, המוסד המוביל בארץ בתחום החינוך לאמנות.

לימודי תעודה בקולנוע
תכנית דו-שנתית, מקצועית ומעשית, הנלמדת במחלקה לקולנוע במדרשה. לבוגרי התכנית תוענק 

תעודת גמר בקולנוע מטעם הפקולטה לאמנויות -ד המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל.

הכשרת מדריכים לאמנות
הלימודים מכשירים מדריכים לאמנות לעבודה בקהילה ובמערכות החינוך הבלתי פורמליות.

לבוגרי התכנית מוענקת תעודת “מדריך מוסמך לאמנות” או “מדריך בכיר לאמנות”.

לימודי המשך
תכנית דו-שנתית המיודעת לבוגרי בתי ספר גבוהים לאמנות ולאמנים פעילים. התכנית מאופיינת 

במודלים מתקדמים של למידה בהתאמה אישית )סטודיו אישי, מעבדה לומדת, מנטור ומנחים 

אישיים, אירוח אמנים בינלאומיים(.

למידע נוסף: 9121* 
www.beitberl.ac.il
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מאיר   כנה  במרכז  הקתדרה 
פרדס חנה כרכור
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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 רבגונית 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, הנותן יחס אישי ומסור ללומדים.

בשנת תשע”ה יתקיימו השתלמויות הקתדרה בחסות מרכז “קשת” לפיתוח מקצועי ולימודי 

תעודה, המכללה האקדמית בית ברל.

www.mymatnas.org.il :פירוט הקורסים באתר פרדס חנה

באתר בית ברל: www.beitberl.ac.il < תחומי לימוד < פיתוח מקצועי ולימודי תעודה )קשת( 

< קורסי פרדס חנה - הקתדרה במרכז כנה מאיר

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון: 04-6378551 שלוחה 3.

www.beitberl.ac.il < ייעוץ והרשמה < רישום מקוון < מרכז  לרישום מקוון 

“קשת” - פיתוח מקצועי ולימודי תעודה < רישום מקוון
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אמנויות הבמה  116 שעות )4 ש”ש(
יום ראשון 18:00 - 21:15

הקורס בנוי משני נושאים הנלמדים לסירוגין. שבוע אחד 

תיאטרון-מאחורי הקלעים ובשבוע השני קולנוע-גשר תרבותי. 

יש לתאם עם מרכז אמנויות הבמה את המנוי להצגות. 

מאחורי הקלעים 56 שעות 
מרצה: אביעד לוי, מרצה, שחקן, במאי

מוכר לגמול ללא ציון ]56 שעות[
הקורס יעסוק במושגי היסוד של שפת התיאטרון, ייחודה בהשוואה למדיומים אמנותיים אחרים, 

מקומו של השחקן בלב העשייה התיאטרונית, ז’אנרים דרמטיים עיקריים, תיאטרון ריאליסטי 

ותיאטרון פוליטי, ביקורת התיאטרון - יחסי אהבה שנאה בין המבקרים והמבוקרים ויישום הידע 

התיאורטי ככלי חינוכי המשרת מורים ותלמידים. 

קולנוע - גשר תרבותי 60 שעות 
מרצה: איתי קן תור, קולנוען, מרצה ומורה לקולנוע

מוכר לאופק חדש ]60 שעות[
הקולנוע  שונות, בשפת  בתרבויות  הקולנוע  אמנות  בהיבטים התרבותיים של  יעסוק  הקורס 

ובהבנת המניפולציה הקולנועית הגורמת לצופה להזדהות, להתרגש, לבכות, לצחוק, לשמוח, 

ליהנות ולכאוב.  הקורס יפתח אצל הלומד צפייה ביקורתית בסרטים ויקנה כלים לניתוח סרטים 

ככלי חינוכי לעבודה בחינוך הפורמלי והלא-פורמלי. 
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כתיבת סיפור חיים 56 שעות )2 ש”ש(
יום שני -17:30 20:45 סמסטר א

מנחה: אמוץ שורק, עיתונאי, עורך, כותב סיפורים ביוגראפיים

מוכר לגמול עם ציון ]56 שעות[
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.

כתיבה יוצרת 56 שעות )2 ש”ש(
יום שני 17:30 - 20:45 סמסטר ב

מנחה: לילך גליל, סופרת, עורכת ומנחה

מוכר לגמול עם ציון ]56 שעות[
סדנת כתיבה בה יתנסו המשתתפים בתרגום מחשבות, רעיונות, 

חוויות ועמדות לסיפור ולשיר כתוב. המשתתפים ירכשו כלים 

דרור  ומתן  היוצר של המילה,  להבעה בכתב, הכרה בכוחה 

יתרגלו שימוש  והכתיבה. הלומדים  לקשר שבין החשיבה 

בדימויים, בהומור ובמשחקי מילים ממקורות השראה שונים.

מסיפור להעצמה - שימוש בסיפורי חיים כמנוף להעצמה
 60 שעות )2 ש”ש(

יום רביעי  9:00 - 12:15 סמסטר ב

מנחה: שרון אביב, מנחה בכירה, מרצה ומספרת סיפורים, מייסדת ומנהלת את ‘גולם’

מוכר לאופק חדש ]60 שעות[
קורס חוויתי ומרתק המעניק כלים ייחודיים לתקשורת והעצמה אישית וקבוצתית באמצעות 

סיפור סיפורים. הקורס משלב טכניקות לשיפור האינטליגנציה הנרטיבית דרך עבודה עם סיפורי 

חיים, מעצים את יכולת ההבעה והביטוי, מעצים יכולות בתקשורת רב תרבותית, ומעניק כלים 

לשיפור יכולת הפרזנטציה, עמידה בפני קהל, הנחיה, הדרכה והוראה.
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אי של שקט - תקשורת מקדמת - ”אני מקשיב לך” 116 שעות )4 ש”ש(
יום שני 9:30 - 12:45 

NLP מנחה: שרית למפרט שושן, מנחה בכירה ב

מוכר לאופק חדש ]60 שעות[ + מוכר לגמול ללא ציון ]56 שעות[
מגוון תרגילים להעצמת  החינוכית של המורה באמצעות  יעסוק בהעשרת המתודיקה  הקורס 

היכולת המנטאלית, התקשורתית והארגונית שלו, כמו גם בהקניית כלים לשיפור יכולות הרגיעה, 

הקשב והריכוז של המורה ושל תלמידיו. בנוסף בקורס יוצגו מודלים ליצירת תקשורת יעילה וכלים 

לשימוש אישי ולעבודה עם ילדים. בכל מפגש מתקיים תרגול מעשי, הרצאה תיאורטית ודיון קבוצתי. 

חוסן נפשי - מכעס לעצמה  116 שעות )4 ש”ש(
יום ראשון 8:00 - 11:15, 16:00 - 19:15

מנחה: רונית תל ורד, יועצת ארגונית, מאמנת בכירה ומנחה אישית ועסקית

מוכר לאופק חדש ]60 שעות[ + מוכר לגמול ללא ציון ]56 שעות[
סדנה להעשרת המיומנות של המשתתפים בקידום מטרות אישיות ומקצועיות בסביבה עוינת. 

ניהול רגשות, איתור וזיהוי מצבי לחץ בעבודה ובחיים האישיים. ניהול ואיזון כעסים, לחצים 

ומתחים. יצירת קשרים מקדמים עם אנשי מפתח. טכניקות בפתרון קונפליקטים ויישוב סכסוכים. 

מיומנויות משא ומתן ותקשורת בינאישית מול מקבלי החלטות. שיפור יכולת ההתמודדות במצבי 

לחץ, מתח ושחיקה בעבודה בפרט ובחיים בכלל.

תנ”ך אחר  56 שעות )2 ש”ש(
יום שלישי 17:00 - 18:30 

מנחה: ד”ר ברוש בת שבע

מוכר לגמול עם ציון ]56 שעות[
בקורס ילמדו המשתפים לקרוא בתנ”ך קריאה חדשה ורעננה וירכשו כלים ומיומנויות אשר 

יסייעו להם לחבב את התנ”ך על עצמם ועל תלמידיהם. הקורס יעסוק בסיפורי הבריאה וייחודם 

אל מול סיפורי הבריאה האחרים במזרח הקדום. כמו גם בדוד המלך אשר בסיפורים עליו נגלים 

יצרים, יחסים אישיים ומאבקי שליטה וכוח המאפיינים את החברה האנושית עד היום.
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מורשת קהילות ישראל 30 שעות )1 ש”ש(
שלושה ימים מרוכזים בחופשת חנוכה: 21 - 23 בדצמבר

מנחה: מיכל קן תור, מנחה בתי מדרש

מוכר לאופק חדש ]30 שעות[
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 בבית ובביה”ס, העשרת המעגל הטקסי בכל רובדי החיים: מהאישי ועד הלאומי, 

הפנמת היסודות העומדים בבסיס השפה היהודית ויצירת פרקטיקה מעשית למהות החינוך 

היהודי והזהות היהודית.

העצמה ופיתוח אישי - קריירת חיים  116 שעות )4 ש”ש(
יום שלישי 11:00 - 14:15  19:00 - 22:15

מנחה: רונית תל ורד, יועצת ארגונית, מאמנת בכירה ומנחה אישית ועסקית

מוכר לאופק חדש ]60 שעות[ + מוכר לגמול ללא ציון ]56 שעות[
הקורס יתנהל כסדנה פעילה שתעסוק בהעשרת המיומנות האישית של המשתתפים בפיתוח 

הפוטנציאל האישי ובהשגת מטרות בתחום האישי והמקצועי; בהעמקת המודעות וזיהוי החסמים 

העומדים בפני המשתתפים; בהרחבת מיומנויות התקשורת הבינאישית להשגת תקשורת אפקטיבית 

ומימוש השאיפות והמטרות האישיות ובהבנת התהליכים המתרחשים כבסיס להשגת צרכים 

אישיים.

Coaching - אימון  116 שעות )4 ש”ש(
יום ראשון 11:00 - 14:15 יום שלישי 16:00 - 19:15

מנחה: רונית תל ורד, יועצת ארגונית, מאמנת בכירה ומנחה אישית ועסקית, ומנחה בתי מדרש

מוכר לאופק חדש ]60 שעות[ + מוכר לגמול ללא ציון ]56 שעות[
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 כולל סטאז’ מעשי מונחה.
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תדמית אישית ושיווק עצמי - סוד קסמן של המילים והתקשורת בחיינו
60 שעות )2 ש”ש(

יום רביעי 9:00 - 12:15 )סמסטר א’( יום רביעי 16:00-19:15 )סמסטר ב’(

מנחה: עידית פליק, יועצת תדמית ומנהל עסקים

מוכר לאופק חדש ]60 שעות[
התנהלותנו בעולם נעשית באמצעות תקשורת מילולית ובלתי מילולית, ככל שמיומנויות התקשורת 

טובות יותר ואסרטיביות יותר, כך יגבר הסיכוי להצלחה בהשגת מטרות אישיות ומקצועיות. בסדנה 

ירכשו המשתתפים טכניקות מעשיות לשיפור התדמית האישית, האטרקטיביות וכח ההשפעה, 

המראה הנכון בזמן הנכון, עמידה בפני קהל, שפת גוף מקרינה אסרטיביות ויצירת אווירת קשב. 

מחלום למעשה - כיצד הופכים משאלות למציאות 60 שעות )2 ש”ש(
יום חמישי 8:00 - 11:15 )סמסטר א’(

מנחה: שרית למפרט שושן

מוכר לאופק חדש ]60 שעות[
מטרת הקורס הינה לאפשר התפתחות אישית מתוך הצבת יעדים אישיים, השתנות וצמיחה. 

הקורס יעודד פיתוח כישורי דיאלוג מעצים תוך אישי ובינאישי ויעזור למנף את כישורי ההשפעה 

הבינאישית של המשתתף. בקורס המשלב כלים מגישת NLP לחקר המצוינות וההצלחה יתקיימו 

הרצאות פרונטאליות כמו גם סדנאות מעשיות ועבודה עצמית בשילוב דמיון מונחה של המשתתפים.

אינטליגנציה רגשית, NLP ותקשורת נאורה  30 שעות )1 ש”ש(
ארבעה ימים מרוכזים בחופשת הקיץ, 6-9 ביולי  9:00 - 15:00

מנחה: שרית למפרט שושן

מוכר לאופק חדש ]30 שעות[
סדנה חוויתית ועבודה בקבוצות להקניית מודעות, תיאוריה ויישום של אינטליגנציה רגשית ונאורות 

תקשורתית בחיים האישיים והמקצועיים. כמו גם שימוש במוח, במחשבה, ברגש ובהתנהגות 

ליצירת איכות חיים אישית ומקצועית. בסדנה, המשלבת כלים מגישת NLP, נבחן כיצד לעודד 

אוירה חיובית ומקדמת במערכות יחסים בין אישיות. 



| 42

פסיכודרמה  60 שעות )2 ש”ש(
יום שלישי 8:00 - 11:15 סמסטר ב

מנחה: עלוית מרקם, מטפלת בפסיכודרמה ומנחת קבוצות

מוכר לאופק חדש ]60 שעות[
היסוד  הנחת  ויצירה.  בהבעה  התרפיות  לקבוצת  שייכת  הנפש,  של  התיאטרון  פסיכודרמה, 

העומדת בבסיסה היא שכל אדם יכול לבחור את תפקידיו בתיאטרון חייו. אדם יכול להחליט 

רוצה להוריד  והוא  לו  נמאס  או סתם  ואילו להסיר, מה כבר קטן עליו  אילו תכונות ללבוש 

ולהשליך ומה נוח לו ונעים והוא רוצה להשאיר. וגם, לבחור משהו חדש, משהו שיהלום את 

מידותיו, שמתאים לו עכשיו. 

לקדם את הילד שמדאיג אותי - שליטה בחיים-בחירה והתמודדות
60 שעות )2 ש”ש(

יום שלישי 8:00 - 11:15 סמסטר ב

מנחה: רונית תל ורד, יועצת ארגונית, מאמנת בכירה ומנחה אישית ועסקית, ומנחה בתי מדרש

מוכר לאופק חדש ]60 שעות[
בעיות  הילד שלנו, לדעת להתמודד עם  ועם  ועבודה עם עצמנו  אימון  נלמד שיטות  בקורס 

בתחומים שונים. הקורס מיועד לאנשים שעברו קורס אימון בעברם או במקביל לקורס אימון נוכחי.

חינוך לבריאות ותזונה נכונה  60 שעות )2 ש”ש(
יום שלישי 8:00 - 11:15 סמסטר א

מנחה: פז שוסטר, דיאטן קליני ומומחה 

לתזונת ספורט

מוכר לאופק חדש ]60 שעות[
אורח חיים בריא, תזונה מודעת, פעילות 

גופנית וחשיבה חיובית הם תפיסת עולם 

ודרך התנהגות יומיומית, הבריאות הפיסית 

והנפשית מורכבת מאין סוף פרטים הבאים 

לידי ביטוי בכל רגע בחיים. בקורס נלמד 
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על המרכיבים המרכזיים היוצרים בריאות או לחלופין גורמים מחלה, נלמד להיות “סוכני שינוי” 

לעצמנו ולסביבתנו במטרה להגביר את היכולת לקחת אחריות על בריאותנו ולסייע לתלמידים 

לקחת אחריות על בריאותם.

סדנת צילום במצלמה דיגיטלית  30 שעות )1 ש”ש(
יום חמישי 17:00 - 20:15 

מנחה: מריסה נינה גולדברג, צלמת פרסום ותעשייה המתמחה בצילום מסחרי בגישה אמנותית

מוכר לאופק חדש ]30 שעות[
הצילום מנציח את הרגע וטומן בחובו טכניקות וחישובים שונים. הסדנה 

חושפת אותך בפני עולם מרתק של צילום במצבים שונים, צילום אובייקטים 

בתנועה, מושגים מתקדמים בחשיפה, כלים ומיומנויות לצילום בתנאי תאורה 

קשים ומתחלפים ועוד. בעידן בו הצילום הפך להיות חלק בלתי נפרד 

משגרת חיינו אנו מזמינים אותך להתעמק וללמוד את האומנות הייחודית הזו. 

יופי של אירוע - תכנון ועיצוב אירועים  56 שעות )2 ש”ש(
יום חמישי 11:00 - 14:15 סמסטר א

מנחה: אורנה מאירי, מעצבת אירועים, אביזרים ותפאורות

מוכר לגמול ללא ציון ]56 שעות[
קורס מעשי ותכליתי בו לומדים 

המשתתפים הלכה למעשה תכנון 

ועיצוב אירועים שונים החל בארוחת 

חג משפחתית וכלה בטקס זיכרון 

או אירוע קהילתי. הקורס מקנה 

כלים להכנת אירוע, קומפוזיציה 

של צבעים, חפצים, כלים, חומרים 

וקונסטרוקציות, תקציב והתאמה 

לנושא האירוע. הקורס כולל התנסות מעשית בכל מפגש ועיצוב אירוע אמיתי כפרויקט סיכום 

משותף. חוויה יצירתית מחכימה ומעשירה. 
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תכנון ועיצוב של חללים תפקודיים  56 שעות )2 ש”ש(
יום חמישי 9:00 - 12:15 סמסטר ב

מנחה: לאה גל, אדריכלית ומעצבת פנים 

מוכר לגמול ללא ציון ]56 שעות[
הקורס יקנה כלים תיאורטיים ומעשיים להבנה בסיסית 

של עולם עיצוב חללים פונקציונאליים, הערכה ושיפוט 

נכונים ובחירת אפשרויות התכנון העדיפות. התאמת העיצוב 

לאקלים, לתרבות ולאופי המשתמשים בו. יצירת הרמוניה בין 

הריהוט, הצבע, התאורה ואביזרים נלווים. כללי זהב לסידור 

וארגון החללים השונים בהתאם לתפקודיהם, מגוון רעיונות 

חדשניים אשר ישמשו השראה לתכנון באווירה נעימה. 

בארץ אהבתי  112 שעות )4 ש”ש(
יום שני, 9:00 - 12:15 הרצאות, 7:30 - 19:00 סיורים

מדריכים שונים

מוכר לגמול עם ציון ]56 שעות[ מוכר לגמול ללא ציון ]56 שעות[
סדרת ארץ אהבתי כוללת 7 הרצאות ו-7 ימי טיול בעקבות ההרצאות. השנה תעסוק הסדרה 

במגוון נושאים המשלבים אירועים ופרשיות היסטוריות מההיסטוריה הקרובה והרחוקה שלנו 

בצד אתרי טבע ותופעות טבע. ההרצאות והסיורים המודרכים על ידי גלריה מובחרת של טובי 

אירועים,  דמויות,  על  מופלאים  סיפורים  בצד  בטבע  הליכה  כוללים קטעי  בארץ  המדריכים 

תופעות ומקומות. 

סיורים לעת ערב  56 שעות )2 ש”ש(
יום חמישי, 16:30 - 24:00 פעם בחודש

מדריכים שונים

מוכר לגמול ללא ציון ]56 שעות[
סדרת סיורים בימי חמישי בערב שנוצרה למען כל אוהבי 

הטיולים העובדים ואינם יכולים לממש את אהבתם ב”סתם 

יום של חול’. בסדרה זו נטייל בנופים ואתרים ידועים ומוכרים 
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המשנים פניהם לגמרי עם רדת הלילה. אור הירח והכוכבים מאפשר מבט חדש, אחר, ייחודי 

וחוויתי ומגלה פנים חדשות למטייל. 

סיפור זה כל הסיור  56 שעות )2 ש”ש(
יום שישי, 7:30 - שעה לפני כניסת שבת פעם בחודש

מדריכים שונים

מוכר לגמול ללא ציון ]56 שעות[
מפגש מרתק ומיוחד בין יצירות ספרותיות, פרשיות היסטוריות נשכחות ודמויות ייחודיות לבין 

הנופים והאתרים שהיוו מקור להשראתם וקרקע לפעולתם. טובי המדריכים והחוקרים ישפכו 

אור חדש על ספרים שקראנו, פרשיות ודמויות שהכרנו או לא! שבע חוויות בלתי נשכחות. 

מוזה ומוזיאון  56 שעות )2 ש”ש(
יום חמישי, 7:30 - 19:00 פעם בחודש

מנחה: לאה פופר, אמנית, חוקרת תרבות חומרית בארץ ובעולם. 

מוכר לגמול ללא ציון ]56 שעות[
הסדרה מוזה ומוזיאון מפגישה את המטיילים עם אמנים נפלאים ואמנות ברמה גבוהה מתחומי 

עשייה אמנותית מגוונים מאד. הסיורים פותחים צוהר לעולם הרחב של העשייה האמנותית 

בארץ בשלבם פנים רבות שלה בכל מפגש: משימור אתרים ועד תערוכות בגלריות ומוזיאונים; 

שיחה עם יוצרים, אספנים ואוצרים מלווים בהדרכה מפי מרצה רבת ידע מגוון במיוחד.

עיצוב ופיסול קרמי   56 שעות )2 ש”ש(
יום ראשון,  9:00 - 12:15,  20:00 - 23:00

יום שני,   8:00 - 11:30

מנחה: ורד לב, קדרית ופסלת

לימודי רשות
הקורס יעסוק בטכניקות שונות בעבודה בחומר: יצירה מתוך גוש, משטחים וחוליות; תרגום 

רעיון אל התלת ממד, קונסטרוקציה וטכניקה, בחינת שפת הטקסטורות, נפחים, חללים, אור 

וצל; הגדלת דגמים, פיסול פיגורטיבי ופיסול החלומות הפרטיים של המשתתפים. הקורס מיועד 

למתחילים ולמתקדמים יחד. העבודה היא עצמאית וההדרכה אישית מתוך שאיפה שהחברותא 

תיצור הפריה הדדית ולמידה יעילה.
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קדרות באבניים
112 שעות )4 ש”ש(

יום שני, 11:30 - 14:30, 20:00 - 23:00

יום שלישי, 17:00-20:00,  20:00 - 23:00

מנחה: ורד לב, קדרית ופסלת

לימודי רשות
להתמודד  האתגר  ואת  הכלים  את  מציע  הקורס 

עם אמנות המשלבת אדמה, אש , מים ו...שאר רוח. 

בקורס נלמד ליצור כלים שימושיים מחומר בעבודת 

אבניים על ידי הקניית היסודות הטכניים לבניית גלילים 

וקערות בצורות יסוד וננסה לפתח שפה אישית לכל 

משתתף. הדגש הוא על הנאה ביצירה תוך התבוננות 

ולמידה של עולם הצורות והצבעים הקרמיים. קורס קטן ואינטימי, אבניים לכל משתתף והדרכה 

אישית צמודה. 

ציור ורישום
112 שעות )4 ש”ש(

יום ראשון   09:00 - 12:00,  19:00-22:00

יום שני,      18:30 - 21:45 

מנחה: ורדה רותם חלפון, ציירת ומורה לציור

לימודי רשות
בקורס יתנסו המשתתפים ברישום ובצבע, יפתחו את כושר ההתבוננות והפוטנציאל האישי, 

ילמדו מושגים בשפת האמנות, יתנסו בשפות עבודה שונות על-פי תכנית ייחודית המושתתת 

על ניסיון רב שנים של המנחה. הקורס מיועד למשתתפים בכל הרמות וכל אחד יוצר מהמקום 

בו הוא נמצא בליווי אישי של המנחה.  
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ריקוד מזרחי
56 שעות )2 ש”ש(

יום שלישי, 19:30-21:00

מנחה: ענת יעקבי כרמלי

לימודי רשות
ריקוד הבטן הוא ריקוד מדיטטבי הנובע מהאדמה וחובק בתוכו 

עצמה, נשימה, שמחה, חיבור לנשיות, זרימה טבעית ומודעות חובקת 

עולם. בואו להתחבר אל הגוף שלכן, לנשימה, לחיות, לזרימה יחד 

עם המוסיקה במסע משחרר ומשמח לגילוי והעצמה.
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כל הכתוב בידיעון זה מיועד לנשים ולגברים כאחד

המכללה האקדמית בית ברל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תכני הקורסים

עיצוב כריכה וחוברת: רויטל רוזנשטרום
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Beit Berl College
الكلية األكادميّية بيت بيرل

תואר שני בחינוך .M.Ed בתכניות:
( ייעוץ חינוכי

( הערכה ותכנון לימודים

( ליקויי למידה: הערכה והתערבות חינוכית

( ניהול וארגון מערכות חינוך

( קידום נוער בסיכון ובמצוקה

( הוראה ולמידה: שפות

( חינוך לאמנות

תואר שני M.Teach + תעודת הוראה

הכשרת אקדמאים להוראה

לימודי תעודה 
( לימודי המשך באמנות

( לימודי תעודה באמנות

( לימודי תעודה בקולנוע

( הכשרת מדריכים לאמנות

( טיפול באמנויות

( טיפול בעזרת בעלי חיים

( מורי דרך

( הנחיית קבוצות בחברה מרובת תרבויות

( תרגום אנגלית-עברית

( עריכת טקסט 

( מידע וספרנות

( מידענות

( ארכיונאות

מרכז "קשת" לפיתוח מקצועי ולימודי תעודה

לימודים במכללה האקדמית בית ברל

תואר ראשון בחינוך .B.Ed במסלולים:
( הגיל הרך

( ביה”ס היסודי

( ביה”ס העל-יסודי

( חינוך מיוחד

( אנגלית

( קידום נוער

( חינוך בלתי פורמלי

בהתמחויות:
( ספרות ( תרבות ישראל ( מקרא ( לימודי ארץ ישראל ( 

גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ( ערבית ( לשון ( מדעי החברה 
ואזרחות ( מדעי הטבע ( מדעי הסביבה וחקלאות ( 

מתמטיקה ( מדעי המחשב ( היסטוריה ( אמנות עיונית

B.Ed.F.A תואר ראשון באמנות
( קולנוע

( אמנות

לקראת תואר ראשון .B.A במדעי החברה והרוח
של האוניברסיטה הפתוחה - במגמות:

( קרימינולוגיה

( מינהל ומדיניות ציבורית

( שלטון מקומי

( פיתוח ארגוני ויישוב סכסוכים

( ביטחון והגנת העורף

( ניהול חברה וקהילה

( מגדר

( ניהול מידע וידע
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