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שלום רב
אני שמחה להציג בפניך את תכנית ההשתלמויות לשנת הלימודים הקרובה תשע"ט.

אנו משקיעים את מרב ומיטב המאמצים והאמצעים כדי לגבש את התכניות הרלבנטיות להתפתחותך האישית 
והמקצועית.

בידיעון תמצא אפשרויות רבות ומגוונות ללמידה ולהתפתחות מקצועית, ובהתאמתן לצרכים המשתנים.
התכנית המוצעת מציעה קורסים לעובדי הוראה שעדיין לא השתלבו ברפורמת "אופק חדש" וגם לעו"ה בבתי 
ספר המשולבים ברפורמת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה". כל הקורסים מוכרים ומאושרים ע"י משה"ח לגמולי 

השתלמות ולקידום מקצועי.

אני מזמינה אותך לעיין בידיעון היחידה, לבחור את הנושאים המתאימים לך ולהצטרף לאוכלוסיית הלומדים 
במכללה האקדמית אחוה הנהנית מחוויית לימודים מיוחדת במינה, רוויה בחדשנות, חשיבה וידע.

ומצמיחה  מעשירה  נעימה,  לחוויה  אצלנו  שלך  הלמידה  את  ולהפוך  לייעץ  לסייע,  כדי  שביכולתנו  כל  נעשה 
מבחינה אישית ומקצועית.

אני משוכנעת שכל אחד יבחר ללמוד את הנושאים אשר יתרמו להרחבת הידע המקצועי ולקידום מעמדו.
אנו מאחלים לך שנת לימודים פורייה ומועילה, שנה של התחדשות והרחבת אופקים.

 

ליאה שחר
ראשת היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות

"אמור לי ואשכח, למד אותי ואזכור, שתף אותי ואלמד" )בנג׳מין פרנקלין(
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המכללה האקדמית אחוה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בכללים, בתכניות הלימודים, בשכר הלימוד, בימי הלימוד, בסגל ההוראה וכל שינוי אחר, בהתאם 
לשיקול דעתה.

המידע המעודכן מופיע באתר המכללה www.achva.ac.il בסתירה בין האמור בידיעון לבין האמור באתר המכללה המידע באתר המכללה יגבר.
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קורסים בחינוך
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הוראה מתקנת בקריאה       
מרצה: דפנה פונו

בעלת תואר שני בלקויות למידה מהאוניברסיטה העברית, דוקטורנטית בתחום מטה קוגניציה והכשרת מורים.  

5

מטרות הקורס 
להבין את תהליך הקריאה התקינה והלקוייה.

להחשף לדרכי מיפוי הקריאה.
להכיר מגוון של גישות ושיטות להוראה מתקנת בקריאה המותאמות לביה”ס 

היסודי וחטיבת הביניים.
נושאי הקורס
תהליך הקריאה

קשיים ברכישת הקריאה
מיפוי קשיי קריאה

שיטות בהוראה מתקנת
התאמת תכנית התערבות בקריאה בהתאם לקשיים בתהליך הקריאה

היקף הקורס
קורס סמסטריאלי, 2 ש”ש )60 שעות בודדות(

מועד הקורס
סמסטר א’, יום ד’, 11:45-8:30

תאריך פתיחה: 7.11.18
חובות

השתתפות פעילה, עבודת סיום.
שכר לימוד

1750 ש”ח, דמי רישום 150 ש”ח
מידע והרשמה

קרן בן יעקב 08-8588132

הקורס מעניק תעודה מטעם המכללה האקדמית אחוה על לימודים בתחום הוראה 
מתקנת בקריאה.

*בכפוף לאישור משרד החינוך.   *מאושר לקידום מקצועי במתווה "אופק חדש".

*מאושר ללימודי חובה    *מאושר כחצי גמול עם ציון
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ליקויים גרפו-מוטוריים: תיאוריה, הערכה וטיפול - הוראה מתקנת בכתיבה
מרצות: רינת בנימין קלינאית תקשורת מוסמכת, תואר שני בקלינאות תקשורת אוניברסיטת תל אביב. רכזת תחום פרא-רפואי במרכז להתפתחות הילד בירוחם.

תמר )צוקרמן( סרי מרפאה בעיסוק מוסמכת .M.Sc מוסמכת בהתפתחות הילד.
מטרות הקורס:

הקניית ידע תיאורטי ומעשי להערכת יכולת הכתיבה ולטיפול בלקות בכתיבה. 
הקורס יתמקד בקשיים על רקע גרפו- מוטורי, שגיאות כתיב והבעה בכתב.

נושאי הקורס:
הבנת הקשר בין יכולות קריאה וכתיבה

הקניית ידע תיאורטי בתחום הגרפו-מוטורי- אבחון ומתן כלים מעשיים להתערבות
הקניית ידע תיאורטי בתחום שגיאות כתיב- אבחון ומתן כלים מעשיים להתערבות

הבנת כישורי השפה העומדים בבסיס יכולות הבעה בכתב
הקניית כלים טיפולים לשיפור יכולת הבעה בכתב

התאמת תכנית התערבות בכתיבה
היקף הקורס

קורס סמסטריאלי, 2 ש“ש )60 שעות בודדות(
מועד הקורס

סמסטר א’, יום ד’, 15:30-12:15

תאריך פתיחה: 7.11.18
חובות

השתתפות פעילה, עבודת סיום.
שכר לימוד

1750 ש”ח, דמי רישום 150 ש”ח
מידע והרשמה

קרן בן יעקב 08-8588132

הקורס מעניק תעודה מטעם המכללה האקדמית אחוה על לימודים בתחום הוראה 
מתקנת בכתיבה.

*בכפוף לאישור משרד החינוך.    *מאושר ללימודי חובה
*מאושר לקידום מקצועי במתווה "אופק חדש".   *מאושר לחצי גמול עם ציון
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הוראה מתקנת בחשבון
מרצה: הילית פישמן-קיים

תואר ראשון ושני בחינוך מיוחד. מאבחנת דידקטית, מומחית ללקויי למידה והוראה מתקנת. עוסקת בהדרכת מורות ומאבחנות בשפה ובחשבון.

מטרות הקורס
רכישת ידע בנושאים מתמטיים בתחום המספרים והפעולות  על מנת לחזק . 1

קשרים משמעותיים והקניית כלים לפיתוח תובנה חשבונית ויכולת חישובית 
יעילה אצל התלמידים.

העמקת ידע בתחום המספרים והפעולות ברכישת נושאים מתמטיים מרכזיים . 2
בגן וביה”ס היסודי. 

פיתוח אסטרטגיות הוראה-למידה לשם עקיפת הפערים והקשיים במתמטיקה. . 3
שילוב אמצעי המחשה שונים  בהוראת נושאים מתמטיים שונים.

נדרשת היכרות עם תכנית הלימודים בבית הספר היסודי בחשבון.
היקף הקורס

קורס סמסטריאלי, 2 ש"ש )60 שעות בודדות(
מועד הקורס

סמסטר ב’,יום ד’ 8:30 - 11:45 

תאריך פתיחה: 27.2.19
חובות

השתתפות פעילה, עבודת סיום.
שכר לימוד

1750 ש”ח, דמי רישום 150 ש”ח
מידע והרשמה:

קרן בן יעקב 08-8588132
הקורס מעניק תעודה מטעם המכללה האקדמית אחוה על לימודים בתחום הוראה

מתקנת בחשבון.

*בכפוף לאישור משרד החינוך   * מאושר לקידום מקצועי במתווה “אופק חדש”

*מאושר ללימודי חובה   *מאושר לחצי גמול עם ציון
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אסטרטגיות למידה
מרצה: צילה דפס 

בעלת תואר שני בפסיכולוגיה בחינוך, מדריכת עו"ה בתחום החינוך הלשוני.

תיאור הקורס
תכנית  המרכיבים  תהליכים  של  אוסף  שהן  למידה  באסטרטגיות  יתמקד  הקורס 

פעולה, דרכי פעולה מתוכננות ומאורגנות לצורך השגת מטרה לימודית.
מטרות הקורס

הוראה  באמצעות  תלמידיהם  של  הלמידה  בכושר  לשיפור  להביא  מורים  להכשיר 
בעלי  לומדים  ולפתח  וכתיבה  בקריאה  למידה,  אסטרטגיות  של  ועקיפה  ישירה 
מכוונות עצמית, אחראיים ללמידתם ואוטונומיים בבחירת הדרכים המתאימות להם 

לצורך למידה עצמאית.
נושאי הקורס

מטה קוגניציה וחשיבותה
סגנונות למידה

אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה
אסטרטגיות למידה לפני, תוך ולאחר למידה
אסטרטגיות הבנת הנקרא )ברמות שונות(

אסטרטגיות הבעה בכתב
אסטרטגיות לתחומי תוכן שונים )תנ"ך, מדעים, היסטוריה(

אסטרטגיות התארגנות ותכנון )למידה לקראת מבחן, בעת מבחן וניהול זמן(

היקף הקורס
קורס סמסטריאלי, 2 ש"ש )60 שעות בודדות(

מועד הקורס
סמסטר ב׳, יום ד׳, 12:15 - 15:30

תאריך פתיחה: 27.2.19
חובות הקורס 

השתתפות פעילה בשיעורים, מטלה מסכמת
שכר לימוד

1750 ₪, דמי רישום 150 ₪ 
הקורס מעניק תעודה מטעם המכללה האקדמית אחוה על לימודים בתחום.

מידע והרשמה
קרן בן יעקב 08-8588132

* בכפוף לאישור משה"ח    *מוכר ללימודי חובה
* מאושר לקידום מקצועי במתווה "אופק חדש"   *מוכר לחצי גמול עם ציון
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מה אדלר היה אומר?
מרצה: נעמה ולך  

ייעוץ, הנחייה והדרכה בגישת אדלר, מוסמכת מכון אדלר

תיאור הקורס 
הכרות עם גישת אדלר תוך מתן כלים יישומים להבנת הדינמיקה הורה-מורה-ילד 
ודרכים מעצימות לפתרון בעיות בבית ובמסגרת החינוכית תוך שיתוף פעולה של 

הורים ואנשי החינוך. כל הנושאים הנלמדים מתייחסים לבית ולמסגרות מחוצה לו.
מטרת הקורס

חיזוק בטחון הסמכות, הסתכלות אחרת על התנהגות הילד והדינמיקה שנוצרת בין 
הורה-ילד-איש חינוך/מסגרת חינוכית ומתן כלים יישומים לפתרון בעיות.

קהל היעד
הקורס מיועד לכל איש חינוך באשר הוא: הורים, מורים, גננות, מדריכים, מטפלות.

נושאי הקורס 
סמכות – מהי הסמכות מתוקפה אנו מחנכים? הבדל בין סמכות הורה לסמכות 

עובד החינוך. מדוע אנו מתקשים בה בתקופתנו והדרך לשינוי.
שייכות ומשמעות כצורך קיומי. שייכות בריאה ודרכים מוטעות של ילדים להשיגה.

הבנת התנהגות הילד- החשיבה הסיבתית למול ההתנהגות המטרתית - כלים 
להסתכלות אחרת על הבנת הילד והדינמיקה ילד - הורה - מורה/גננת/ מדריך .

עידוד ואמון כאמצעי חינוכי מרכזי. 
חינוך לעצמאות ואחריות. 

תוצאות טבעיות והגיוניות כאלטרנטיבה לעונשים - כעס - פיצוי - פרסים.
עין טובה - השגת שיתוף פעולה ודרך נוספת לפתרון קונפליקטים 

כיבוד הורים וכיבוד מורים – משמעות, חשיבות ויישום הלכה למעשה.
שיטת הלימוד

הקורס משלב תאוריה, פרקטיקה, תרגול והדרכה תוך שימוש בכלים הנלמדים בקורס.
חובות הקורס

השתתפות פעילה ונטילת חלק בפורום במהלך הקורס, ומטלה מסכמת.

מועד הקורס
סמסטר א׳, יום ב׳, 12:15 - 15:30 

תאריך פתיחה: 5.11.18
חובות הקורס 

השתתפות פעילה במפגשים, כולל בהדגמות ובהתנסויות. עבודת סיכום.
שכר לימוד

1750 ₪, דמי רישום 150 ₪ 
מידע והרשמה

קרן בן יעקב 08-8588132 

*בכפוף לאישור משרד החינוך   * מאושר לקידום מקצועי במתווה "אופק חדש"

* מוכר ללימודי חובה   *מוכר כחצי גמול עם ציון
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טיפול באמנויות כאמצעי חינוכי
מרצה בקורס: סיגל פלד עובדיה 

מטפלת באומנות בעלת רישיון מטפל ממשרד הבריאות. עובדת במשרד החינוך ומקדמת תהליכי עבודת צוות. בעלת ניסיון רב שנים בטיפול פרטני, קבוצתי ודיאדי 
והדרכת הורים. 
תיאור הקורס

מטרת הקורס להכשיר את עובדי ההוראה להשתמש בכלים מעולם הטיפול 
באומנות בעבודתו החינוכית, הפרטנית והקבוצתית עם התלמיד. להתחבר אל 

עולמו הפנימי, לזהות את קשייו ולאפשר התמודדות יעילה ומקדמת עם בעיות 
מוטיבציה, התנהגות, כישורים חברתיים וביטחון עצמי.

נושאי הקורס
חומרי האומנות, טכניקות ומשמעות 

הכרת תאוריות חברה ופסיכולוגיה וחיבורן לעולם החינוך.
הדגמה והתנסות חווייתית בכלים ספציפיים מתחום הטיפול. 

אוכלוסיית היעד
עובדי הוראה הפוגשים את התלמיד וקשייו ומעוניינים להוסיף לארגז הכלים 

החינוכי שלהם טכניקות התערבות מתחום הטיפול באומנות.
היקף   הקורס

קורס סמסטריאלי, 2 ש"ש )60 שעות בודדות(
מועד הקורס

סמס׳ א, יום א’, 8:30 - 11:45
תאריך פתיחה: 4.11.18

חובות התכנית
השתתפות פעילה, עבודת סיום.

שכר לימוד
1750 ש”ח, דמי רישום 150 ש”ח

מידע והרשמה
קרן בן יעקב 08-8588132

*בכפוף לאישור משרד החינוך.   *מאושר ללימודי חובה

*מאושר כחצי גמול עם ציון   *מאושר   לקידום   מקצועי   במתווה ”  אופק   חדש .“ 
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הבישול ככלי חינוכי טיפולי
מרצה בקורס: משכית הודסמן 

מנחה במכון לחינוך דמוקרטי, פוטותראפיסטית, מנחת קבוצות, מנחת חינוך במסל”ן )מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית( בעלת תואר ראשון ושני בהיסטוריה, בוגרת 
מרכז מנדל למנהיגות בנגב, מרכז השל למנהיגות סביבתית, “תדמור” ומסלול לטיפול באמצעות בישול באוניברסיטה העברית. 

התכנית בהובלתה ופיתוחה ”מבשלים פדגוגיה” נבחרה לפיתוח באגף המו”פ של משה”ח.

בקורס יתארחו מרצים אורחים מתחום הטיפול, קיימות ותזונה
תיאור הקורס 

הבישול הטיפולי הוא תחום פעילות חדש במערכת החינוך. בתחום זה מתרחש 
עיסוק מובנה במכלול הפעולות הקשורות לאוכל או לשלבים בהתקנתו. במטבח 

הטיפולי המבשל והמדריך נפגשים לעסוק במזון ולהתבונן בנגזרות הנפשיות 
שמשתקפות מתוך העשייה, בד בבד עם רכישת כלי פדגוגי חדשני להוראה. מטרת 

הקורס הינה חשיפה לכלי חדש, פדגוגי ורגשי, אשר ישמש את עובד ההוראה 
במפגשו החינוכי עם ילדים ונוער. המרחב הבישולי יחבר בין צרכים משתנים, 

יהווה פלטפורמה פדגוגית חדשנית ללמידה ויקיים מרחב הקשבה רגשי וטיפולי.
נושאי הקורס 

תיאוריות פסיכולוגיות, קיימות ובישול, סומטיות, תזונה והזנה, חיבור לפדגוגיות 
חדשניות התנסות חווייתית בכלים טיפוליים בישוליים.

אוכלוסיית היעד 
אנשי חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי, עובדי קהילה,  אנשי טיפול המעוניינים 

להוסיף לארגז הכלים המקצועי כלי חדשני ופורץ דרך.
חובות הקורס 

השתתפות פעילה, הגשת עבודת סיכום )הכוללת חלק מעשי ופרקטיקום(

מועד
סמסטר ב׳ יום א’, 08:30 - 11:45

תאריך פתיחה 24.2.19 
חובות התכנית

השתתפות פעילה, הגשת עבודה מסכמת
שכר לימוד

1750 ₪, דמי רישום 150 ₪, 300 ש"ח עלות חומרים.
בכל מקרה לא יוחזרו דמי קניית החומרים.

מידע והרשמה
קרן בן יעקב 08-8588132

*בכפוף לאישור משה”ח   *מאושר ללימודי חובה

*מאושר לחצי גמול עם ציון   *מאושר לקידום מקצועי במתווה “אופק חדש”
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דילמות וכלים בשילוב של ילדים על הרצף האוטיסטי בחינוך הרגיל
מרצה: דגנית וינגורד

בעלת תואר שני בחינוך מיוחד עם התמחות באוטיזם, מתמחה בתחום השילוב החברתי, מלווה משפחות בתחום פיתוח וקידום מיומנויות חברתיות.

תיאור הקורס
בשנים האחרונות, ובעיקר בעקבות הרפורמה של "דורנר" הולך וגדל מספרים של 

הילדים אשר מממשים את "חוק השילוב" ולמעשה משתלבים במסגרות החינוך 
הרגיל עם התאמות,משלבות, תיווכים ובנית תוכניות אישיות.

נושאי הקורס
נאפיין את סוגי הסיוע השונים הקיימים כיום בארץ. «
נעמוד על ההבדלים לצד הצרכים המשתנים בין מסגרות הגן, בית ספר יסודי  «

ותיכון
נלמד כיצד לבנות תוכנית התערבות לילד המשתלב בהתאם למקורות החוזק  «

והקושי שלו.
נעמוד על עבודת צוות רב מערכתית עבור הילד המשתלב, ותפקיד המשלבת  «

בפרט.
נבחן את "עקרונות התווך" ביחס לצרכי הילדים השונים וכיצד ניתן להתאים  «

עקרונות אלו לקידום תלמיד עצמאי ובוגר ללא תלות בסיוע חיצוני.
נעסוק בסוגיה של חשיפת הלקות בפני הילד/ הכיתה/ בית הספר- סנגור  «

עצמי מול הסתרה.
נלמד תאוריות רלוונטיות בנושא קוגניציה חברתית, מודל עיבוד מידע חברתי «
נעסוק בהשלכות של קשיים בוויסת הרגיל וכיצד נראים ובאים לידי ביטוי בחנוך  «

הרגיל ואלו מענים ניתן לתת להם.
נשווה בין היתרונות והחסרונות של שילוב במסגרות רגילות מול מסגרות חנ"מ. «
הקורס ילווה בסדנא חוויתית ובפעילות לצד תוכן תאורטי. «

היקף הקורס 
קורס סמסטריאלי, 2 ש"ש )60 שעות בודדות( 

מועד הקורס
סמסטר ב׳, יום ב׳, 8:30 - 11:45

תאריך פתיחה 25.2.19
חובות הקורס

השתתפות פעילה במפגשים, כולל בהדגמות ובהתנסויות. עבודת סיכום.
שכר לימוד

1750ש"ח, דמי רישום 150 ₪
מידע והרשמה

קרן בן יעקב 08-8588132

בכפוף לאישור משרד החינוך * מאושר לקידום מקצועי במתווה "אופק חדש"

מוכר ללימודי חובה *מוכר כחצי גמול עם ציון
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ביבליותרפיה, שילוב טקסטים ככלי התערבות בטיפול
מרצה: גב' ליאור גרנות

ביבליותרפיסטית, בעלת MA בביבליותרפיה ובספרות עברית, דוקטורנטית בתכנית פסיכואנליזה ופרשנות באונ׳ בר אילן.

תיאור הקורס
ביבליותרפיה מהווה דרך לטיפול רגשי מתחום הטיפולים בהבעה ויצירה, העושה 

שימוש בטקסטים כאמצעי טיפולי, כדי לגעת בתכנים נפשיים שונים ולעבדם באופן 
מעמיק ובטוח.
מטרת הקורס

היכרות עם איכויותיו התרפויטיות של הטקסט ככלי טיפולי, מתן כלים לעבודה עם 
טקסט למצבים רגשיים שונים ועבור אוכלוסיות שונות. 

קהל היעד
הקורס מיועד לאנשי מקצוע מתחום הטיפול ובריאות הנפש: עובדים סוציאליים, 

פסיכולוגים, מטפלים באמנות, מרפאים בעיסוק ומטפלים משפחתיים ועובדי 
הוראה.

נושאי הקורס
למה ביבליותרפיה, היכרות עם האיכויות התראפויטיות של טקסט ככלי טיפולי.

היכרות עם מגוון האפשרויות לעבודה עם טקסט בטיפול.
טקסט כמצע לדיאלוג בנושאים שונים. 

שיקולים בבחירת טקסט לטיפול.
עבודה עם הורים וילדים באמצעות ביבליותרפיה.

שיטת הלימוד
הקורס ישלב התנסות מעשית של המשתתפים עצמם באמצעות לקיחת חלק 

בתרגילי ביבליותרפיה קבוצתיים ובאמצעות התנסות מחשבתית בשילוב 
ביבליותרפיה בעבודה עם מטופליהם. כמו כן, ישולבו בקורס התייחסויות 

תיאורטיות וניתוחי מקרה.

היקף הקורס
קורס סמסטריאלי 2 ש"ש )60 שעות בודדות(

מועד הקורס
סמסטר ב׳, יום ב׳ 12:15 - 15:30

תאריך פתיחה:  25.2.19
שכר לימוד

1750 ₪, דמי רישום 150 ₪ 
מידע והרשמה

קרן בן יעקב 08-8588132
*בכפוף   לאישור   משרד   החינוך .    *מאושר ללימודי חובה

*מאושר כחצי גמול עם ציון   *מאושר   לקידום   מקצועי   במתווה ”  אופק   חדש .“ 
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פיתוח כישורים חברתיים בקרב ילדים
מרצה: דגנית וינגורד

בעלת תואר שני בחינוך מיוחד עם התמחות באוטיזם, מתמחה בתחום השילוב החברתי, מלווה משפחות בתחום פיתוח וקידום מיומנויות חברתיות.

תיאור הקורס 
הקורס יעסוק בהכרת מאפיינים של ילדים מאתגרים, המגלים קשיים במיומנויות 

חברתיות, ובפיתוח מיומנויות התערבות ובהקניית כישורים חברתיים, תוך הדרכה 
וליווי של מקרים שהמשתלמים יעלו מהשטח.

מטרות הקורס 
להכיר קשיים חברתיים והתנהגותיים המאפיינים ילדים במערכת החינוך. 

להקנות כלים לפיתוח מיומנויות וכישורים חברתיים בקרב ילדים.
נושאי הקורס

אפיונים של ילדים עם התנהגות מאתגרת במערכות החינוך . 
הקניית מיומנויות חברתיות לילדים מתקשים. 

דוגמאות לנושאים שנעסוק בהם: 
כיצד ליצור קשר

שימור קשרים קיימים
פיתוח יכולות משחק

הלימודים ישלבו הרצאות, שימוש בסרטונים ובהדגמות מהשטח.
הלימודים ישלבו תיאוריה, פרקטיקה, תירגול והדרכה, תוך שימוש בכלים מתחום 

הדרמה, האמנות והמוסיקה. 

היקף הקורס
קורס סמסטריאלי, 2 ש”ש )60 שעות בודדות(

מועד הקורס
יום ב’,סמסטר א׳ 11:45-8:30

תאריך פתיחה: 5.11.18
חובות הקורס

השתתפות פעילה, עבודה מסכמת.
שכר לימוד

1750 ש”ח, 150 ש”ח דמי רישום
תעודה

מסיימי התכנית בהצלחה יקבלו תעודה מטעם המכללה האקדמית אחוה על 
לימודים בתחום. 
מידע והרשמה

קרן בן יעקב 08-8588132

* בכפוף לאישור משרד החינוך   * מוכר ללימוד חובה

* מוכר כגמול עם ציון  *60 שעות מתוך הקורס יוכרו לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
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משואה לתקומה – דרך המסע לפולין
מרצים: צוות ההדרכה של מוזיאון יד מרדכי "משואה לתקומה" 

תיאור הקורס
הקורס עוסק בלימוד העובדות, ומתוכן - בשאלות ערך ומוסר שעולות מסיפורה 
של יהדות אירופה בתקופת מלחמת העולם השנייה. המסע, שהוא חלק אינטגרלי 
דילמת  הרוצח,  של  דמותו  משבר,  בעת  מנהיגות  כמו:  בנושאים  נוגע  מהקורס, 
המתבונן מהצד, שותפות גורל, מקומן של תנועות הנוער והמנהיגות הצעירה בתוך 

השיח הקהילתי ועוד – ראה תכנית המסע.
יותר משבעים שנה אחרי, כשאנחנו אזרחים במדינה דמוקרטית – מתבונן המסע 
על ההיסטוריה מנקודת מבט וסימני שאלה  של: איפה אנחנו כפרטים. כעם. איפה 

העולם? 
במסע אנו מזמינים את המשתתפים להיות שותפים, ולא רק צופים. 

מתכונת הלימוד:
 15 מפגשים. 4 שעות אקדמיות כל אחד.

10 מפגשים במוזיאון יד מרדכי. 5 מפגשים – מסע לפולין.
מסרטים  קטעים  דוקו,  בסרטי  שימוש  עם  ודיון,  סדנה  הרצאה,  יכללו:  המפגשים 

עלילתיים, מפגשי עד.
תאריכי מפגשים: 

במוזיאון יד מרדכי –: 6.11.18, 13.11.18, 20.11.18, 27.11.18
מסע לפולין: 3-10.12.2018 )6 לילות, 7 ימים(

במוזיאון יד מרדכי – 18.12.18, 25.12.18, 1.1.19, 8.1.19, 15.1.19, 22.1.19
 

דרישות הקורס:
השתתפות פעילה במפגשים ובמסע, הגשת עבודה מסכמת, כתיבת יומן מסע.

נושאי הלימוד:
חינוך במציאות משברית – פתרונות יצירתיים.

רפואה בגטו – מוסדות, דילמות קיומיות.
דמות הרוצח

הצלה – פרטים, קהילות ומדינות מצילים.
מצילים יהודיים

התנגדות: תנועות הנוער, מחתרות ופרטיזנים.

במהלך המסע: טיסות סדירות, מלונות בדרגת תיירות טובה, מדריכה ישראלית: גילה 
)בוקר: במלון,  ביום  גבוהה, 3 ארוחות  וניג, מדריך פולני, אוטובוס ברמת תיירות 
צהרים: ארוז, ערב: במלון או במסעדה. כשר וצמחוני – לפי דרישה(, כניסות לאתרים, 

מים מינראליים, טיפים לנותני שירות.

היקף הקורס: קורס סמסטריאלי, 4 ש”ש, 120 )שעות בודדות(
מועד הקורס: סמס’ א’, יום ג’, 9:00 – 13:00 

תאריך פתיחה: 6.11.18
שכר לימוד: מחיר הקורס 3450 ₪, דמי רישום 150 ₪, מחיר המסע לפולין 
4450 ₪ )מורים בשנת שבתון ידרשו לשלם את עלות המסע מכיסם( ישולם 

למוזיאון עד 10.9.18
מידע והרשמה: קרן בן יעקב, 08-8588132

טובה קרבי, מוזיאון יד מרדכי "משואה לתקומה" 052-3923104
בכפוף לאישור משה”ח

מוכר ללימודי חובה
מוכר כגמול עם ציון

מוכר כ 60 שעות לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
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המשחק ככלי חינוכי
מרצה: מור קנדי, בעלת תואר שני בחינוך מיוחד, מומחית באיתור ובטיפול בתלמידים עם לקויות למידה, בוגרת קורס חשיבה משחקית של חיים שפיר וקורס פיתוח משחקים 

של ביה"ס לעיצוב משחקים

מטרת הקורס: הקורס שם דגש על חשיבות שילוב המשחק בהוראה. מפתח 
אסטרטגיות הוראה ומקנה כלים פרקטיים להשפעה על הצלחת התלמידים. מפתח 

חשיבה יצירתית וחשיבה משחקית בהוראת הדיסציפלינות השונות. 

נושאי הקורס: 
הכרות+ מהו משחוק?

משחקים לפיתוח חשיבה יצירתית
משחקי חברה

משחקי קופסה
ODT

איך בונים משחק מוצלח?
הוראה בכיתה הטרוגנית- איך משלבים את המשחק בשיעורים?

היקף הקורס: 
קורס סמסטריאלי, 2 ש"ש )60 שעות בודדות(

מועד הקורס: 
סמסטר ב׳, יום א׳, 12:15 – 15:30 

תאריך פתיחה: 24.2.19
חובות הקורס: 

השתתפות פעילה, הגשת עבודה מסכמת
שכר לימוד: 

1750 ₪, דמי רישום 150 ₪
מידע והרשמה: 

קרן בן יעקב, 08-8588132

בכפוף לאישור משה"ח
מוכר לקידום מקצועי במתווה "אופק חדש"

מאושר ללימודי חובה
מאושר כחצי גמול עם ציון
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תרפיה בתנועה – כלים ישומיים במערכת החינוך
אורה לשם יקובוביץ מטפלת קוגניטיבית התנהגותית – CBT, תרפיה בתנועה – MA. עובדת בבריאות הנפש, משרד החינוך וקליניקה פרטית. ניסיון  מרצה: 

בטיפול פרטני, קבוצתי, הנחיית קבוצות.

תיאור הקורס:   
מטרת הקורס הינה להעשיר את ארגז הכלים של המורים במערכת החינוך, תוך 

שימוש בטכניקות מעולם הטיפול בתנועה.
מטרות הקורס: 

להכשיר את המורה להשתמש בכלים מעולם הטיפול בתנועה להתמודדות במצבים 
שונים בכיתה, להכיר תאוריות ומודלים מרכזיים בטיפול בתנועה ובטיפול קוגניטיבי 
התנהגותי, להתנסות ולתרגל טכניקות מעולם התנועה, ליישם כלים אלו בבית הספר 

עם התלמידים.

היקף הקורס: 
קורס סמסטריאלי, 2 ש"ש )60 שעות בודדות(

מועד הקורס: 
סמסטר א׳, יום א׳, 12:15 – 15:30

תאריך פתיחה: 4.11.18
חובות הקורס: 

השתתפות פעילה, הגשת עבודה מסכמת
שכר לימוד:  

1750 ₪ , דמי רישום 150 ₪ 
מידע והרשמה: 

קרן בן יעקב, 08-8588132

בכפוף לאישור משה"ח
"מוכר לקידום מקצועי במתווה "אופק חדש

מאושר ללימודי חובה
מאושר כחצי גמול עם ציון
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קורסים מקוונים
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פסיכולוגיה חיובית 
מרצה: גיטה ראוכברגר, מ.א

בקורס נבחן מה עוזר לילד לתפקד ולשמור על רווחתו הנפשית; נבדוק מהם 
גורמי החוסן ואילו משאבים יאפשרו לילדים לשמור על רווחה נפשית גבוהה, 

להצליח להתמודד, להדגיש רגשות חיוביים ולמעט בשליליים, ולהרגיש מאושרים. 
נעסוק בדרכים להקניית מיומנויות לילדים, ונעמוד על הדרכים להכשרתם, כך 

שיוכלו לתפקד בכל מצב שיעמדו בפניו.

תיאור הקורס
מטרות 

· ללמוד להבין עקרונות מרכזיים לרכישת כישורים ומיומנויות קוגניטיביות, 	
התנהגותיות, רגשיות וחברתיות

· להכיר את מהותה ואת עקרונותיה של החשיבה החיובית - משמעות ותכלית	
· לפתח את המשאב האישי להתמודדות עם לחץ,  להעצמה ולחוסנה נפשית	

מנושאי הקורס
· גישות לטיפוח רגשי 	
· קידום מיומנויות חברתיות	
· פיתוח משאבים ועוצמות אנושיות 	
· טיפוח תחושת התקווה והאופטימיות של הבוגר ושל הילד 	
· לברוא מחדש את החיים -  גישה חיובית ממוקדת עתיד  	
· טיפוח המסוגלות האישית	
· הדימוי העצמי וההערכה העצמית 	
· דפוסי תקשורת חיובית 	
· כללי תקשורת, תקשורת לא מילולית	
· מהן נורמות חברתיות? סוגי נורמות, רעיונות פעולה לשינוי נורמות  	

דרישות קדם
ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.

 Microsoft Wordשליטה ב
יכולת ניהול זמן.
חובות הקורס

השתתפות פעילה ונטילת חלק בפורום במהלך הקורס, הגשת מטלות שוטפות 
ומטלה מסכמת.

היקף הקורס 60 שעות
סמסטר א/ב

למידה מקוונת ומפגשים סינכרוניים. הקורס והמפגשים מתקיימים בלמידה 
מהבית. ההשתתפות במפגשים הסינכרוניים הנה חובה וחיונית לצורך העבודה 

בקורס.
תאריכי פתיחה:

נובמבר 2018
שכר לימוד 620 ש”ח. 

רישום דרך האינטרנט פטור מדמי רישום
*מוכר ללימודי חובה בשבתון.

*מוכר כחצי גמול עם ציון
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש

ייעוץ בבחירת הקורסים: 072-2147200 בשעות 9:00 עד 21:00
מידע והרשמה: נצחית נחום 08/8588060

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

*בכפוף לאישור משרד החינוך
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התפתחות שפה ותקשורת
מרצה: גיטה ראוכברגר, מ.א

הקורס עוסק בשאלת התפתחות מרכזית: כיצד רוכש הילד את שפת אמו? מוצגים 
בו מושגי יסוד והגדרת ממדי השפה וההבחנה בין תקשורת, שפה ודיבור. מקומה 

של הסביבה בפיתוח הלשוני, וזיהוי קשיים.
תיאור הקורס 

הקורס עוסק בשאלת התפתחות מרכזית: כיצד רוכש הילד את שפת אמו? מוצגים 
בו מושגי יסוד והגדרת ממדי השפה וההבחנה בין תקשורת, שפה ודיבור.

הקורס מתאר את תהליכי התפתחות השפה ורכישתה. התפתחות השפה מוצגת 
תוך הדגשת קשרי הגומלין שבינה לבין תחומי התפתחות אחרים, בעיקר התחום 
הקוגניטיבי והתחום החברתי. מעבר לכך, מתואר מקומה של הסביבה והאמצעים, 

העשויים להשפיע לטובה על התפתחות שפתו של הילד, הן במהלך השיח 
היומיומי והן בפעילויות מכוונות. בקורס מפורטים מרכיבי השפה )תוכן, צורה, 

שימוש( והתחומים השפתיים הקשורים אליהם )סמנטיקה, פונולוגיה, מורפולוגיה, 
תחביר, פרגמאטיקה(. 

במהלך הקורס יושם דגש על תרומת הדמויות במסגרת החינוכית )גננת/מורה( 
להתפתחות השפה ולהעשרתה. 

מטרות הקורס
· הכרת מושגי בסיס ברכישת שפה 	
· לימוד שלבי התפתחות השפה של הילד - התפתחות נורמטיבית	
· הכרה בשונות הבין-אישית בהתפתחות הטבעית וכן מבחינת הרקע השפתי 	

והתרבותי
· הכרה בחשיבות הדיאלוג מבוגר-ילד בהתפתחות השפה המוקדמת והמאוחרת	
· הכרת ליקויי שפה ותקשורת השכיחים בגילאי הגן ובכיתות היסוד 	
· מתן כלים לטיפוח האוריינות וכישורי השיח.	

מנושאי הקורס
מהי שפה ומהי תקשורת?

חמשת מרכיבי השפה
היכולת התקשורתית ורכישת שפה

תיאוריות על רכישת שפה

שפה וחשיבה
מנגנון הזיכרון והשכחה

שלבים בהתפתחות השפה והדיבור
השלבים ברכישת שפת אם

טיפוח שפתו של הילד בגן הילדים
אבחון וטיפול בליקויי שפה

תקשורת לא מילולית ושפת גוף
דרישות קדם

ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.
 Microsoft Word שליטה ב

יכולת ניהול זמן.
חובות הקורס

השתתפות פעילה ונטילת חלק בפורום במהלך הקורס, הגשת מטלות שוטפות 
ומטלה מסכמת.

היקף הקורס 60 שעות
סמסטר א/ב למידה מקוונת ומפגשים סינכרוניים. הקורס מתקיים בלמידה מהבית. 

ההשתתפות במפגשים הסינכרוניים הנה חובה וחיונית לצורך העבודה בקורס.
תאריכי פתיחה נובמבר 2018

שכר לימוד 620 ש”ח. 
רישום דרך האינטרנט פטור מדמי רישום

מוכר ללימודי חובה בשבתון.
מוכר כחצי גמול עם ציון.

מוכר לקידום מקצועי במתווה "אופק חדש"
ייעוץ בבחירת הקורסים: 072-2147200 בשעות 9:00 עד 21:00

מידע והרשמה: נצחית נחום
טלפון: 08/8588060

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
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פסיכולוגיה התפתחותית 
מרצה: גיטה ראוכברגר, מ.א

הקורס מתאר תקופות וציוני דרך חשובים בהתפתחות האדם מראשית החיים 
עד בגרות, תוך שימת דגש על יחסי הגומלין בין הפרט המתפתח לסביבתו, ועל 

המיומנויות והכישורים החיוניים להתפתחות נורמלית. הקורס דן בסוגיות מרכזיות 
בפסיכולוגיה התפתחותית בהקשר הסביבתי והחברתי שבו מתרחשת ההתפתחות. 

הקורס מציג את התיאוריות המרכזיות המסבירות תהליכים התפתחותיים, את 
הביקורות עליהן ואת היישומים שלהן.

בקורס מתוארים תהליכי ההתפתחות מינקות אל גיל ההתבגרות, דרך היבטי 
ההתפתחות השונים: גופניים, קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים. בין הסוגיות 

שנידונות בקורס - משקלם של גורמים תורשתיים וסביבתיים בהתפתחות, בשילה 
ולמידה. דגש מיוחד ניתן בקורס להבנת הקשר בין הרעיונות התיאורטיים של 

התיאוריות הפסיכולוגיות ליישומם בשדה החינוך וההוראה, במסגרת בית הספר.
מטרות הקורס

להקנות ידע והבנה של תהליכי התפתחות מראשית החיים עד לבגרות, בתחום 
הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי 

לדעת מהם מאפייני ההתפתחות בגיל הרך.
להבין את מנגנוני ההתפתחות, תוך אבחנה בין הגישות התיאורטיות.

להבין כיצד מפתח הילד תקשורת חברתית.
לעמוד על השפעות חברתיות ומשפחתיות בתהליך ההתפתחות.

מנושאי הקורס
מהי התפתחות? מהי פסיכולוגיה התפתחותית ומהן מטרותיה?

תיאוריות מרכזיות לתיאור תהליכים התפתחותיים )בדגש על תקופת הינקות 
והילדות( 

תיאוריות על ההתפתחות הרגשית והחברתית בגיל הרך: התיאוריה הפסיכו-
חברתית - אריקסון, תיאורית ההתקשרות - בולבי.

התפתחות קוגניטיבית בגיל הרך: פיאז׳ה, תיאורית עיבוד המידע, ויגוצקי
התפתחות האישיות - התפתחות העצמי והתפתחות זהות אישית 

סוגיות נוספות: מזג, ויסות רגשי כשירות חברתית, המעגל המשפחתי, המעגל 

החברתי.
דרישות קדם

ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.
 Microsoft Word שליטה ב

יכולת ניהול זמן.
חובות הקורס

השתתפות פעילה ונטילת חלק בפורום במהלך הקורס, הגשת מטלות שוטפות 
ומטלה מסכמת.

היקף הקורס 60 שעות
סמסטר א/ב

למידה מקוונת ומפגשים סינכרוניים. הקורס והמפגשים מתקיימים בלמידה מהבית. 
ההשתתפות במפגשים הסינכרוניים הנה חובה וחיונית לצורך העבודה בקורס.

תאריכי פתיחה:
נובמבר 2018 

שכר לימוד 620 ש”ח. 
רישום דרך האינטרנט פטור מדמי רישום

מוכר ללימודי חובה בשבתון.
מוכר כחצי גמול עם ציון

מוכר לקידום מקצועי במתווה "אופק חדש".
ייעוץ בבחירת הקורסים: 072-2147200 בשעות 9:00 עד 21:00

מידע והרשמה: נצחית נחום
טלפון: 08/8588060

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
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דיאלוגים נאומים וקונפליקטים
מרצה: מאיר גרוס, מ.א בהיסטוריה

הקורס עוסק בשאלת השימוש הנכון בשפה, והוא מקנה יכולות להשתתף באופן 
בונה בדיאלוג, לנתח דיאלוגים ונאומים, וליצור מנגנון גישור לפתרון קונפליקטים.  

מוצגים בקורס מושגי יסוד, הבחנה בין סוגי דיאלוגים, יכולת לנתח נאום, ותרגול 
בקריאת נאומים ששינו את פני העולם. 

תיאור הקורס 
הקורס ילמד כיצד לנהל שיחה אפקטיבית בין בני אדם, להבחין בנאמר באופן גלוי 

וסמוי ולהשתמש בסוגי דיאלוגים שונים.
הקורס מנתח דיאלוגים, ונותן ללומד כלים להבחין בין עיקר וטפל, בין דיאלוג בונה 

לדיאלוג שאינו מוליך לכלום, ומדריך כיצד לנתח דיאלוגים כדי להבינם לעומק.
כמו כן כולל הקורס מספר נאומים מכוננים מן ההיסטוריה של האנושות. ניתוח 

נאומים אלה מראה מה ייחודם ומה הפך אותם לנאומים כל כך משמעותיים. 
מטרות הקורס

מתן כלים לקיומה של שיחה בונה בין אנשים: מורה-תלמיד, מנהל-מורה, מורה-
עמית וכד׳

ניתוח דיאלוגים מסוגים שונים והבנת המבנה המיוחד להם.
הכרה בחשיבות הדיאלוג מבוגר-ילד.

הכרת נאומים ששינו את פני העולם, וניתוחם. 
נושאי הקורס

בובר: שלושה סוגי דיאלוג
דיאלוג פילוסופי: מאסרו ומותו של סוקרטס

הספר או הדיאלוג
“ניתוח סרט: “כן המפקדת

נאומים בתקופות מפנה בהיסטוריה
נאום הקפיטן של הספינה יוליסס – פרק קריאה

“ניתוח סרט: “דיאלוג בין מורה ותלמיד
דיאלוג אפקטיבי עם אדם במשבר נפשי

שפת הגוף של תלמידים ומורים.
דרישות קדם

ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.
 Microsoft Word שליטה ב

יכולת ניהול זמן.
חובות הקורס

השתתפות פעילה ונטילת חלק בפורום במהלך הקורס, הגשת מטלות שוטפות 
ומטלה מסכמת.

היקף הקורס 60 שעות
סמסטר א

למידה מקוונת ומפגשים סינכרוניים. הקורס והמפגשים מתקיימים בלמידה 
מהבית. ההשתתפות במפגשים הסינכרוניים הנה חובה וחיונית לצורך העבודה 

בקורס.
תאריכי פתיחה:

נובמבר 2018
שכר לימוד 620 ש”ח. 

רישום דרך האינטרנט פטור מדמי רישום
מוכר ללימודי חובה בשבתון.

מוכר כחצי גמול עם ציון.
מוכר לקידום מקצועי במתווה "אופק חדש"

ייעוץ בבחירת הקורסים: 072-2147200 בשעות 9:00 עד 21:00
מידע והרשמה: נצחית נחום

טלפון: 08/8588060
*בכפוף לאישור משרד החינוך

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
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ביבליותרפיה וטיפוח רגשי - מקוון
מרצה: גיטה ראוכברגר

בעלת תואר שני בפסיכולוגיה

תיאור הקורס
הקורס יקנה למורה אפיק תקשורת נוסף באמצעותו יוכל להבין את תלמידיו. 
הקורס עוסק בהבנת הביבליותרפיה ומקנה דרכים להפיכתה לגישה שימושית 

לעבודה בכיתה.
מטרות הקורס

הלומד יערוך היכרות עם הנחות היסוד והעקרונות של הביבליותרפיה 
הלומד ירכוש כלים לבחירה מושכלת של יצירות ספרותיות המתאימות להפעלה 

ביבליותרפית
הלומד ידע לשלב עקרונות וכלים ביבליותרפיים בעבודתו כמורה בכיתה

נושאי הקורס
ביבליותרפיה מהי?, כוחו של סיפור, השפעתה של היצירה הספרותית, כיצד 

פועלת הביבליותרפיה?, ספרות ילדים מהי?, ביבליותרפיה לטיפול בילדים 
הבחנה בין סוגי טקסטים, מהות הטקסט הספרותי, סוגי ספרות והוראתם, אגדות 

חז"ל ואגדות עם, שיקולים בבחירת טקסט ספרותי, שיטת קובובי ורציונאל 
השיטה, חוויות בונות וחוויות מתקנות, שיחה מורחבת, האמפתיה כמרכיב 

ביבליותרפי, שלב ההזדהות, שלב ההדהוד, שלב הניתוק 
דרישות קדם

ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.
 Microsoft Word שליטה בסיסית ב

יכולת ניהול זמן.

חובות הקורס
השתתפות פעילה במהלך הקורס, הגשת מטלות שוטפות ומטלה מסכמת.

היקף הקורס 
60 שעות בודדות

סמסטר א/ב
למידה מקוונת בקצב אישי ומפגשים סינכרוניים. הקורס מתקיים בלמידה מהבית. 

ההשתתפות במפגשים הסינכרוניים הנה חובה וחיונית לצורך העבודה בקורס.
מוכר ללימודי חובה בשבתון.

מוכר כחצי גמול עם ציון 
מוכר לקידום מקצועי במתווה “אופק חדש”

בכפוף לאישור משרד החינוך.
ייעוץ בבחירת הקורסים 072-2147200 עד 21:00

תאריך פתיחה - נובמבר 2018
שכר לימוד 620 ש”ח. דמי רישום: 150 ש”ח. )למעט לנרשמים דרך האתר(.

מידע והרשמה
נצחית נחום 08-8588060

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
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מבוא ללקויי למידה והתנהגות - מקוון
מרצה: דפנה רוזנמוטר

בעלת תואר שני בחינוך

תיאור הקורס
הקורס מתאר הפרעות למידה והתנהגות לסוגיהן: הפרעות בקשב, לקויי 

למידה התנהגותיים, היפראקטיביות, אימפולסיביות, קשיי לימוד בתחומי דעת 
ומיומנויות: קריאה, כתיבה וחשבון. צפיה בסרטים על לקויי למידה וטיפול בם.

מטרות הקורס
יכולת לזהות לקויים אצל ילדים, ומציאת דרכי ההוראה המתאימים להם. יכולת 

לקיים דיאלוג עם צוות האבחון והתמיכה, ידיעה מתי לפנות לקבלת עזרה, וכיצד 
להבין את דוחות האבחון והפיכתם לדידקטיקה המתאימה לתלמיד המיוחד.

נושאי הקורס
לקות למידה מהי? תסמונות ולקויים נפוצים: פירוט ותיאור. זיהוי ואיתור, אבחון 

ותוכנית טיפול. 
לקויי למידה התנהגותיים ליקויים בקשב וריכוז -  ADD ,היפראקטיביות 

אימפולסיבית, אימפולסיביות
ליקויי למידה התפתחותיים ליקויים בקשב וזיכרון,ליקויים תפיסתיים מוטוריים, 

ליקויים בדיבור וחשיבה
לקויי למידה אקדמיים ליקויים בקריאה ]=דיסלקציה[, ליקויים בחשבון 

]=דיסקלקוליה[, ליקויים בכתיבה ]=דיסגרפיה[
תכניות טיפול חוקים: זכויות הילד בעל הצרכים המיוחדים. מה הורים צריכים 

לדעת 
שילוב ילדים בכיתות רגילות 

דרישות קדם
 Microsoftידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני. שליטה בסיסית ב

Word יכולת ניהול זמן.
חובות הקורס

השתתפות פעילה, הגשת מטלות שוטפות ומטלה מסכמת.
היקף הקורס

60 שעות
סמסטר א/ב

למידה מקוונת בקצב אישי ומפגשים סינכרוניים. הקורס מתקיים בלמידה מהבית. 
ההשתתפות במפגשים הסינכרוניים הינה חובה וחיונית לצורך העבודה בקורס.

מוכר ללימודי חובה בשבתון.
מוכר כחצי גמול עם ציון. 

מוכר לקידום מקצועי במתווה "אופק חדש"
ייעוץ בבחירת הקורסים 072-2147200 עד 21:00

תאריך פתיחה - נובמבר 2018
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

שכר לימוד 620 ש”ח.דמי רישום: 150 ש”ח. )למעט לנרשמים באתר(.
מידע והרשמה

נצחית נחום 08-8588060
*בכפוף לאישור משרד החינוך
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התמודדות עם אלימות בבית הספר ובחברה - מקוון 
מרצה: אורית מרמורשטיין

בעלת תואר שני בהיסטוריה

תיאור הקורס
טיפול פסיכולוגי, חברתי וארגוני בבעיות אלימות בבית הספר. כבוד המורה ושיפור 

ההוראה. מקורה של התוקפנות ודרכי הופעתה. דרכי התמודדות בבית הספר. 
חילוקי דעות, מריבות ומאבקי כוח. גם מילים יכולות להרוג. גם האינטרנט יכול 

להרוג. אלימות כלפי ילדים.
מטרות הקורס

הקורס יתאר דרכים לארגון הכיתה ולשיפור האווירה בדרך שתמנע תופעות של 
אלימות, דרכים לחיזוק מעמדו של המורה ושל ההורה כדרך להתמודד עם אלימות, 

וכך טיפול באלימות מילולית – זיהויי ותגובות נכונות לאלימות זו.
פרקי הקורס:

הוראה איכותית, סמכות חדשה למורה, מקורה של התוקפנות, מכתב פתוח 
למורים מתלמידים בישראל, על התוקפנות, אלימות בבית הספר ומחוצה לו, 

איך מונעים התנהגות שלילית ומחזירים זמן להוראה, מנהיגות חינוכית למניעת 
אלימות,דרכי התמודדות עם אלימות,התנגדות לא אלימה - שיטתו של חיים 

עומר, התערבות מערכתית בעקבות אירוע אלימות חמור – שפ”י, חילוקי דעות, 
מריבות ומאבקי כוח במשפחה ובחברה,אלימות מילולית במשפחה ובחברה, הפרעת 

קשב וריכוז בתוך המשפחה, כשהמשפחה מתערערת,מכתב לאישה מוכה – 
אבינר,האינטרנט יודע גם להרוג, הכאת ילדים, פסק דין בג”ץ בעניין הכאת ילדים, 

מצגת: חיים עומר: שיקום הסמכות ההורית

דרישות קדם
 Microsoft ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני. שליטה בסיסית ב

Word  יכולת ניהול זמן.
חובות הקורס

השתתפות פעילה, הגשת מטלות שוטפות ומטלה מסכמת. פעילה בפורום הקורס. 
היקף הקורס

 60 שעות
סמסטר א/ב

למידה מקוונת בקצב אישי ומפגשים סינכרוניים. הקורס מתקיים בלמידה מהבית. 
ההשתתפות במפגשים הסינכרוניים הינה חובה וחיונית לצורך העבודה בקורס.

שכר לימוד 620 ש”ח. דמי רישום: 150 ש”ח. 
תאריך פתיחה: נובמבר 2018
מוכר ללימודי חובה בשבתון.

מוכר כחצי גמול עם ציון, מוכר לקידום מקצועי במתווה "אופק חדש".
ייעוץ בבחירת הקורסים: 072/2147200 בשעות 9:00 עד 21:00 )דעת(

מידע והרשמה
נצחית נחום 08-8588060

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

*בכפוף לאישור משרד החינוך
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פסיכופתולוגיה- מקוון
גיטה ראוכברגר

בעלת תואר שני בפסיכולוגיה

תיאור הקורס
הקורס יחשוף את המורה למושגים המבחינים בין נורמלי לפתולוגי. בקורס נלמד 
על מודלים שונים המסבירים את דרכי התפתחות הפרעות נפשיות ואת הסיבות 

להן. הקורס יקנה ידע בסיסי במגוון רחב של הפרעות, ויסייע למורה לזהות אותן 
על מנת לקבל עזרה מן הגופים המקצועיים.

נושאי הקורס
מהי התנהגות חריגה בזמננו, בריאות נפשית ונורמליות, פסיכופתולוגיה והתנהגות 

אבנורמלית, הגדרת שוטה בספרות חכמי ישראל, הגדרת הפרעה נפשית, גישות 
לסיווג התנהגות חריגה, הגורמים להתנהגות חריגה, מודלים בפסיכופתולוגיה, 

דיאתזת דחק, גורמים ביולוגיים ופסיכו-חברתיים, הפרעת דחק והפרעת 
הסתגלות, מצבי דחק, תגובות למצבי דחק, קטגוריות של גורמי דחק, אסטרטגיות 
להתמודדות דחק, תפיסת הדחק וסיבולת דחק, דחק פוסט-טראומטי וטיפול בו, 

מודל החוסן הרב-ממדי, חרדה ומצבי רוח טורדניים, הפרעת חרדה וגורמיה, דפוסי 
תגובה של פחד וחרדה, פאניקה, אגרופוביה, טורדנות-כפייתית )OCD(, הפרעות 

מצב רוח לסוגיהן, הפרעת דיכאון חד-קוטבית ודו-קוטביות, הגורמים להפרעות 
מצב רוח, הפרעות אישיות ופסיכותיות, אישיות והפרעות אישיות, מאפייני 
הפרעות אישיות וסוגיה, הפרעות פסיכוטיות, הפרעות התפתחות, הפרעות 

התפתחות נרחבות - PDD, אוטיזם; תסמונת אספרגר; תסמונת רט, הפרעות 
התנהגות, הפרעת קשב והיפראקטיביות )ADHD(, חרדת נטישה, אילמות 

סלקטיבית, הפרעות דיכאון בילדות, סכיזופרניה בילדים, הפרעות אכילה

דרישות קדם
 Microsoftידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני. שליטה בסיסית ב

Word  יכולת ניהול זמן.
חובות הקורס

השתתפות פעילה, הגשת מטלות שוטפות ומטלה מסכמת.
היקף הקורס 

60 שעות
סמסטר א/ב

למידה מקוונת בקצב אישי ומפגשים סינכרוניים. הקורס מתקיים בלמידה מהבית. 
ההשתתפות במפגשים הסינכרוניים הינה חובה וחיונית לצורך העבודה בקורס.

שכר לימוד 620 ש”ח. דמי רישום: 150 ש”ח. )למעט לנרשמים דרך האתר(.
תאריך פתיחה: נובמבר 2018
מוכר ללימודי חובה בשבתון.

מוכר כחצי גמול עם ציון. מוכר לקידום מקצועי במתווה “אופק חדש”
ייעוץ בבחירת הקורסים: 072-2147200 בשעות 9:00 עד 21:00 )דעת(

מידע והרשמה
נצחית נחום 08-8588060           

*בכפוף לאישור משרד החינוך

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
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סוגיות בספר בראשית - מקוון
מרצה: אורית מרמורשטיין 

בעלת תואר שני בהסטוריה

תוכן הקורס
סוגיות בספר בראשית מנקודת מבט פרשנית מול פילוסופית. ספרותית מול 

מדרשית, היסטורית מול פרשנית. הכרת העושר והרבגוניות שבמקרא.
מטרת הקורס

ניתוח סוגיות בספר בראשית מנקודות מבט שונות: מנקודת מבט פרשנית מול 
פילוסופית; נקודת מבט ספרותית מול מדרשית; נקודת מבט היסטורית מול 
פרשנית. עיון בפרשיות מקראיות מנקודות מבט שונות מגלות את העושר 

והרבגוניות שבמקרא. 
תוכן הקורס

בריאת העולם: בפרשנות, בפילוסופיה הקדומה ובפילוסופיה של רמב”ם; עץ 
הדעת: משמעות אכילה מעץ הדעת, והשפעתו על האדם. רמב”ם; רמב”ן  

ואברבנאל. קין והבל: על מה רבו קין והבל? בעיות המעסיקות את הפרשנים, 
המדרש והפילוסוף. מגדל בבל: מה חטאו בוני מגדל בבל? רקע היסטורי-ריאלי של 

הפרשה. פרשנות טקסטואלית ופילוסופית. ברית בין הבתרים:  אברהם בן 75, 
והוא זוכה להתגלות המבטיחה לו את הכל: בנים, וארץ לשבת בה. אבל אברהם 
נשוי כבר חמישים שנה ואין לו ילדים. הוא מאמין, וגם שואל שאלות. “ותעניה 

שרי”:  האמנם “חטאה אמנו בעינוי הזה”? שרי והגר על רקע חוקי הזמן והמקום. 
עקידת יצחק: משמעות העקידה לנו, הלומדים את סיפור העקדה ומשתאים לכוחו 

של אברהם. מושג ה”ניסיון”: רמב”ם ורמב”ן. פילון, הרב קוק. הפילוסוף סרן 
קירקגור: מאבק בין התבונה לאמונה. ברכות יעקב: שלוש פעמים מברך יצחק את 
בניו. מיון הברכות. היחסים במשפחת יצחק. האם השלימו האחים בסוף התהליך? 

יוסף ואחיו: נקודות מבט חדשות, החושפות בפסוקים מעמקים לא ידענום. ארבעה 
מאמרים חדשים, אל מול הפסיקתא, המבארת את מאבק יעקב, יוסף והאחים. 

דרישות קדם
 Microsoftידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני. שליטה בסיסית ב

Word  יכולת ניהול זמן.
חובות הקורס

השתתפות פעילה, הגשת מטלות שוטפות ומטלה מסכמת.
היקף הקורס 

60 שעות
סמסטר ב

למידה מקוונת בקצב אישי ומפגשים סינכרוניים. הקורס מתקיים בלמידה מהבית. 
ההשתתפות במפגשים הסינכרוניים הינה חובה וחיונית לצורך העבודה בקורס.

שכר לימוד 620 ש”ח. דמי רישום: 150 ש”ח. רישום דרך האינטרנט פטור מדמי 
רישום

תאריך פתיחה: מאי 2019
מוכר ללימודי חובה בשבתון. מוכר כחצי גמול עם ציון. מוכר לקידום מקצועי 

במתווה “אופק חדש”.
ייעוץ בבחירת הקורסים: 072-2147200 בשעות 9:00 עד 21:00

מידע והרשמה
נצחית נחום 08-8588060

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
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ספר שמואל - מקוון
מרצה: אורית מרמורשטיין 

בעלת תואר שני בהסטוריה

תיאור הקורס
עיון בנושאים המרכזיים של ספר שמואל, תוך התעמקות בטקסט המקראי ודרכי 

הבנתו על רקע הגיאוגרפיה, ההסטוריה והמחקר של הספר. 
קריאה במאמרים מגוונים, ולימוד הספר מנקודת מבט פרשנית, גיאוגרפית, 

היסטורית ומחקרית. 
מטרות הקורס

יכולת ללמד את ספר שמואל מנקודת מבט עכשוית
הכרת הרקע ההסטורי והגיאוגרפי של מאורעות הספר

יכולת לנתח אירועים המתוארים בספר על פי פרשנותו ורקעו.
נושאי הקורס

שמואל, פרשת המלך,  הקונפליקט בין שמואל ותפיסת המלוכה, “מעיל קטון”, בין 
שאול ודוד - אכזבתו של שמואל, שאול המלך, מלחמת אגג, שאול בעין דור, קוים 
לזכותו של שאול, משיחתו של דוד למלך, דוד וגלית, התנהלותה של אביגל,  הקרב 
בגבעון - יגאל ידין, פרשת דוד ובת שבע,  דוד המלך ומאבק הירושה, אמנון ותמר, 

מרד אבשלום, דוד אבשלום ואחיתופל

דרישות קדם
 Microsoftידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני. שליטה בסיסית ב

Word  יכולת ניהול זמן.
חובות הקורס

השתתפות פעילה, הגשת מטלות שוטפות ומטלה מסכמת.
היקף הקורס 

60 שעות
סמסטר א

למידה מקוונת בקצב אישי ומפגשים סינכרוניים. הקורס מתקיים בלמידה מהבית. 
ההשתתפות במפגשים הסינכרוניים הינה חובה וחיונית לצורך העבודה בקורס.
שכר לימוד 620 ש”ח. דמי רישום: 150 ש”ח. )פטור לנרשמים דרך האינטרנט(

תאריך פתיחה: נובמבר 2018
מוכר ללימודי חובה בשבתון.

מוכר כחצי גמול עם ציון. מוכר לקידום מקצועי במתווה “אופק חדש”
ייעוץ בבחירת הקורסים: 072-2147200 בשעות 9:00 עד 21:00 )דעת(

מידע והרשמה
נצחית נחום 08-8588060

*בכפוף לאישור משרד החינוך

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
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אמונה ומוסר בשואה - מקוון
מרצה: מאיר גרוס 

בעל תואר שני בהיסטוריה

תיאור הקורס
עיון במקורות היסטוריים המתארים התמודדות בבעיות שאין להם אח ורע 

בהיסטוריה: בשיפוט מוסרי, הלכתי, חוקי. העקרונות על פיהם מחליטים במקרים 
קיצוניים אלה. 

הקורס מעלה בפני לומדיו את הקונפליקטים המרכזיים של היהודי בשואה: אמונה 
מול כפירה וייאוש, שמירה על צלם האדם, עמידה מוסרית מול לחצים בלתי 

אפשריים, ועל הכל: ניסיון לחיות על פי עקרונות מוסריים, בעולם שפרק מעליו 
עקרונות אלה. מסירת ילדים למשמורת לנכרים על מנת להצילם.

מטרות הקורס
מטרת הקורס היא להציב את האדם הפרטי במוקד החשיבה ההיסטורית. כיצד 
המאמין מפסיק להאמין, וכיצד הוא ממשיך להאמין; כיצד מפעילים שיקולים 

מוסריים בעולם שאיבד כל מעצור מוסרי. ההחלטה אם למרוד ושיקוליה המוסריים 
והצבאיים. איה אלוהי אושוויץ.

נושאי הקורס
אתה בחרתנו, אנטישמיות, אי אלוהי אושוויץ, אלי ויזל ופרימו לוי; אנדרה נהר: 

המשמעות הדתית של השואה; מרד אקטיבי בשואה - מה חשבו הלוחמים?, מרד 
פסיבי: חיים יהודיים, החיים והמוות, ְקדימה בהצלה; הסגרתו של ויטנברג, מסירת 

ילדים למשפחות גויים, אמונה אחרי השואה, דילמות
דרישות קדם

 Microsoftידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני. שליטה בסיסית ב
Word  יכולת ניהול זמן.

חובות הקורס
השתתפות פעילה, הגשת מטלות שוטפות ומטלה מסכמת.

היקף הקורס 
60 שעות

סמסטר ב 
למידה מקוונת בקצב אישי ומפגשים סינכרוניים. פעילה בפורום הקורס. הקורס 
מתקיים בלמידה מהבית. ההשתתפות במפגשים הסינכרוניים הנה חובה וחיונית 

לצורך העבודה בקורס.
שכר לימוד 620 ש”ח. 

דמי רישום: 150 ש”ח. רישום דרך האינטרנט פטור מדמי רישום
תאריך פתיחה: מאי 2019

מוכר ללימודי חובה בשבתון.
מוכר כחצי גמול עם ציון, מוכר לקידום מקצועי במתווה “אופק חדש”.
ייעוץ בבחירת הקורסים: 072-2147200 בשעות 9:00 עד 21:00 )דעת(

מידע והרשמה
נצחית נחום 08-8588060                   

*בכפוף לאישור משרד החינוך

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
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מעגל השנה היהודית - מקוון
אורית מרמורשטיין 

בעלת תואר שני בהסטוריה

תיאור הקורס 
הקורס יעסוק במבט אקטואלי של חגי ישראל, ויציג בפני הלומד את מעגל השנה 

כשהוא מקיף היסטוריה, חברה, חקלאות, אסטרונומיה ואקלים. יסודות הלוח 
היהודי; שלוש רגלים; ימים נוראים: תפילות, ערכים ומנהגים. מגילת רות. יום 

העצמאות. יום השואה.
מטרות הקורס

קיום מפגש עם מעגל השנה, החגים והמנהגים, והבנת הקשר בין החג, עונת 
השנה, החקלאות ועולם הרוח היהודי. 

נושאי הקורס
הלוח העברי - כיצד הוא בנוי; משמעותם של החגים השונים; שלושת הרגלים - 
משמעותם ההיסטורית; ראש השנה - מנהגי החג; תפילות החג; יום הכיפורים 

- מנהגי החג; יום הכיפורים - תפילות החג; ונתנה תוקף: נוסח התפילה במלל, 
בשיר ובציור; חג הסוכות במהלך ההיסטוריה; חנוכה - הלכה ומהות; השואה: 

היבטים היסטוריים וקיומיים; ט”ו בשבט - תרומות ומעשרות; פורים - קריאה 
חדשה במגילת אסתר; פסח בימי בית שני; יום השואה;  

יום העצמאות - בין יהדות ודמוקרטיה במדינת ישראל; שבועות - קריאה חדשה 
במגילת רות.

דרישות קדם
 Microsoft ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני. שליטה בסיסית ב

Word, יכולת ניהול זמן.
חובות הקורס

השתתפות פעילה, הגשת מטלות שוטפות ומטלה מסכמת.
היקף הקורס 

60 שעות
סמסטר א/ב

למידה מקוונת בקצב אישי ומפגשים סינכרוניים. הקורס מתקיים בלמידה מהבית. 
ההשתתפות במפגשים הסינכרוניים הינה חובה וחיונית לצורך העבודה בקורס.

שכר לימוד 620 ש”ח.  דמי רישום: 150 ש”ח. )פטור לנרשמים דרך האינטרנט(
תאריך פתיחה: נובמבר 2018
מוכר ללימודי חובה בשבתון.

מוכר כחצי גמול עם ציון, מוכר לקידום מקצועי במתווה “אופק חדש”
ייעוץ בבחירת הקורסים: 072/2147200 בשעות 9:00 עד 21:00 )דעת(

מידע והרשמה
נצחית נחום 08-8588060

*בכפוף לאישור משרד החינוך

פתיחת הקורס מותנית במספר המשתתפים
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שבת במדינה מודרנית - מקוון
מרצה: דוד אלישיב  

בעל תואר שני בתלמוד והיסטוריה

תיאור הקורס 
הקורס יעסוק בנושאים מגוונים המתארים את משמעותה של השבת בחברה 

טכנולוגית מודרנית. טכנולוגיה מול מרכזיותו של האדם בתפיסת החגים; הפעלת 
כוחות הצלה ופיקוח נפש בסתירה לשמירת השבת הנורמטיבית; מלאכה; שמירת 
שבת במדינת ישראל - חוק שעות עבודה ומנוחה ומשמעותו על אורח חיי הכלל. 
תפילה; שירי שבת; פרקי ספרות על השבת וניתוחם; עונג שבת; הנהגות שבת; 

אגדות שבת והשפעתן על השירה והספרות.
מטרות הקורס

הקורס מקנה כלים להבין את משמעות השבת, רעיון המנוחה, אופיו של היום 
בחוק הישראלי ובהלכה וקריאת פרקי ספרות בנושא.

נושאי הקורס
כוחות הצלה ובטחון, עבודה ומנוחה בשבת, אבות מלאכה, עיקרון הכוונה בעשיית 

מלאכה, חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, שבת במדינת ישראל, פסק 
דין בעניין עבודה בשבת, תפילות השבת, שירי שבת, על אהבתך אשתה גביעי 

לרבי יהודה הלוי, "שבת המלכה" לחיים נחמן ביאליק, כניסת שבת ויציאתה – דיון 
אסטרונומי,  עונג שבת, הנהגות שבת, חולה ופיקוח נפש, פרקי ספרות על השבת, 

מן האגדה

דרישות קדם
 Microsoft ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני. שליטה בסיסית ב

Word  יכולת ניהול זמן.
חובות הקורס

השתתפות פעילה ונטילת חלק בפורום במהלך הקורס, הגשת מטלות שוטפות 
ומטלה מסכמת.
היקף הקורס 

60 שעות 
סמסטר א/ב

למידה מקוונת בקצב אישי ומפגשים סינכרוניים. הקורס מתקיים בלמידה מהבית. 
ההשתתפות במפגשים הסינכרוניים הינה חובה וחיונית לצורך העבודה בקורס.

תאריכי פתיחה: נובמבר 2018
שכר לימוד 620 ש”ח. דמי רישום: 150 ש”ח. )פטור לנרשמים דרך האינטרנט(

מוכר ללימודי חובה בשבתון.
מוכר כחצי גמול עם ציון, מוכר לקידום מקצועי במתווה “אופק חדש”.
ייעוץ בבחירת הקורסים: 072-2147200 בשעות 9:00 עד 21:00 )דעת(

מידע והרשמה
נצחית נחום 08-8588060

*בכפוף לאישור משרד החינוך

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
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זוגיות ומשפחה - מקוון
מרצה: דוד אלישיב

בעל תואר שני בתלמוד והיסטוריה

תיאור הקורס 
הקורס יתאר את המשפחה ויחסי הכוחות בה, על פי סיפורי קונפליקטים 

במשפחה בספרות חז”ל וניתוחם. קריירה או משפחה – תיאורי מקרים והצגת 
בעיות; נישואין וכתובה; זכויות הבעל והאישה; מעמדה של האישה: שותף או 

“אחר”; בית משפט לענייני משפחה; זוגיות ומשפחה, אהבת האל ואהבת האישה, 
מיניות - חרפה או קדושה: תפיסתו של אריסטו, הרמב”ם, חכמי ישראל והכנסייה 

הנוצרית. 
מטרות הקורס

יכולת לזהות תפיסות חברתיות שונות על מבנה המשפחה בספרות ובחיים, יכולת 
לקרוא טקסטים העוסקים במעמד האשה, יכולת להסיק מסקנות ולחנך בתחום זה.

נושאי הקורס
האישה באגדות התלמוד ובדברי חז”ל, עזיבת הבית לצורך תלמוד תורה, 

 האישה במדרש ובהלכה, בת הקיסר ושפחת הזהב, הנישואין ומשמעותם 
המשפטית, חובות וזכויות כתוצאה מהנישואין, שלבים בתקנות להגנת כלכלת 

האישה, נשות עסקים בתלמוד, הנישואין ומשמעותם הרגשית, יחסי מין: חרפה או 
קדושה? )אריסטו, רמב”ם, ראב”ד, נצרות(, היהדות והאהבה / שלום רוזנברג, בן 
הקצב ובת העשיר, שינויים במעמד הכלכלי של האישה, חלוקת הנכסים לפי חוקי 

מדינת ישראל, דיני ירושה בהלכה ובחוק , מעמדה של האיש, התדמית האישה 
בימי הביניים / אברהם גרוסמן , עגונות מגדלי התאומים – סקירת פסק דין

דרישות קדם
 Microsoft ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני. שליטה בסיסית ב

Word יכולת ניהול זמן.
חובות הקורס

השתתפות פעילה ונטילת חלק בפורום במהלך הקורס, הגשת מטלות שוטפות 
ומטלה מסכמת.
היקף הקורס

60 שעות, סמסטר א
למידה מקוונת בקצב אישי ומפגשים סינכרוניים. הקורס מתקיים בלמידה מהבית. 

ההשתתפות במפגשים הסינכרוניים הינה חובה וחיונית לצורך העבודה בקורס.
שכר לימוד 620 ש”ח. דמי רישום: 150 ש”ח. )פטור לנרשמים דרך האינטרנט(

תאריך פתיחה: נובמבר 2018
מוכר ללימודי חובה בשבתון.

מוכר כחצי גמול עם ציון, מוכר לקידום מקצועי במתווה “אופק חדש”.
ייעוץ בבחירת הקורסים: 072-2147200 בשעות 9:00 עד 21:00 )דעת(

מידע והרשמה
נצחית נחום 08-8588060                           

*בכפוף לאישור משרד החינוך

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
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המנדט הבריטי ומלחמת המחתרות - מקוון
מרצה: מאיר גרוס

בעל תואר שני בהיסטוריה

תיאור הקורס 
שלושים השנים שלפני הקמת מדינת ישראל היו שנים של מאבק היישוב נגד 

הגבלת העלייה ונגד הבריטים, מלחמת המחתרות זו בזו ומלחמת כולם בבריטים, 
נסיון לאחד את כל התנועות במסגרת תנועת המרי העברי וכשלונו, מלחמת העולם 

השנייה, היחס לבריטים בזמן המלחמה, העלייה הבלתי ליגאלית. 
מטרות הקורס

הכרת התקופה של טרום מדינה, כאשר הישוב מפולג והמלחמה פרצה. הכרת 
הבעייתיות של החברה בתקופה של טרום מדינה, הכרת הקונפליקטים בין הזרמים 

בחברה, והשפעתם.
נושאי הקורס

העשור הראשון של המנדט הבריטי בארץ-ישראל, “ההגנה” כארגון ארצי, פרעות 
1921, “הנציב הראשון ליהודה”, סכסוך הכותל, פרעות תרפ”ט )1929( ,

ה”ספר הלבן” של פאספילד, הפילוג בהגנה וייסוד האצ”ל, פרעות תרצ”ו-תרצ”ט 
)1936-1939( והמרד הערבי, ועדת הלורד פיל, הגבלת העלייה על ידי הממשלה 

הבריטית, מלחמת-העולם השנייה והפילוג השלישי באצ”ל, “הספר הלבן” או 
“מסמך פרלמנטרי 6019”, תגובות היישוב לפרסום “הספר הלבן”,

פרוץ מלחמת העולם השנייה, “הסזון” , ההתנקשות בחיי הלורד מוין, תנועת 
המרי העברי, השבת השחורה, פיצוץ מלון המלך דוד, פירוק תנועת המרי העברי, 

בריטניה מעבירה את בעיית א”י לאו”ם

דרישות קדם
 Microsoftידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני. שליטה בסיסית ב

Word יכולת ניהול זמן.
חובות הקורס

השתתפות פעילה, הגשת מטלות שוטפות ומטלה מסכמת.
היקף הקורס

60 שעות, סמסטר א
למידה מקוונת בקצב אישי ומפגשים סינכרוניים. הקורס מתקיים בלמידה מהבית. 

ההשתתפות במפגשים הסינכרוניים הינה חובה וחיונית לצורך העבודה בקורס.
שכר לימוד 620 ש”ח. דמי רישום: 150 ש”ח. )פטור לנרשמים דרך האינטרנט(

תאריך פתיחה: נובמבר 2018
מוכר ללימודי חובה בשבתון.

מוכר כחצי גמול עם ציון.
מוכר לקידום מקצועי במתווה "אופק חדש"

ייעוץ בבחירת הקורסים: 072-2147200 בשעות 9:00 עד 21:00 )דעת(
מידע והרשמה

נצחית נחום 08-8588060
 *בכפוף לאישור משרד החינוך

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
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אנטישמיות - מאז ועד היום - מקוון
מרצה: דוד אלישיב

בעל תואר שני בתלמוד והיסטוריה

תיאור הקורס 
האנטישמיות בתקופה הרומית, הנוצרית, והאסלאמית. מסעי הצלב ותגובות 
הקהילות לפרעות ולהרג, פיוטים, קינות ותפילות הקשורים למסעות הצלב 

ולגזירות ת”ח. 
ויכוחים בין יהודים לנוצרים על אמונתם. ניתוח כרזות וציורים אנטישמיים.

מטרות הקורס
הכרת תופעת האנטישמיות ותגובת הקהילה היהודית, להכיר ברצף של 

האנטישמיות מאז ימי הביניים ועד ימינו, הכרת ויכוחים בין דתות בעבר, והבנתם 
כדגם לקונפליקטים בהווה, הבנת קונפליקטים בין דתיים בימינו על רקע ויכוחים 

בעבר
נושאי הקורס

מבוא היסטורי, תמונות מהתערוכה ‘היהודי הנצחי’, מוצא עלילות הדם, עלילות 
דם בכתבי אפיון - יוסף בן מתתיהו, עלילות בייליס, מסעי הצלב: סקירה 

היסטורית, גזרות תתנ”ו, קינת רבי אליעזר בעל הרקח, פיוטים ותפילות על 
הגזירות, ויכוחים דתיים, רגע של חיוך - ‘הויכוח’ מאת שמשון מלצר, גזירות ת”ח 

- ת”ט, פרעות נמירוב - מתוך ‘יוון מצולה’ לרבי נתן מהנובר, בת הרב - מאת 
שאול טשרניחובסקי, ספרות אנטישמית, משפט שיילוק על פי ההלכה - הרב ש”י 
זוין, האם אני אנטישמי גמור? - דוסטויבסקי, הזמן החדש, המאבק נגד השחיטה 

היהודית, אנטישמיות בעיתונות המצרית האנטישמיות המודרנית - מצגת, 

אנטישמיות באסלאם
דרישות קדם

 Microsoftידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני. שליטה בסיסית ב
Word  יכולת ניהול זמן.

חובות הקורס
השתתפות פעילה, הגשת מטלות שוטפות ומטלה מסכמת.

היקף הקורס 
60 שעות סמסטר ב

למידה מקוונת בקצב אישי ומפגשים סינכרוניים. הקורס מתקיים בלמידה מהבית. 
ההשתתפות במפגשים הסינכרוניים הינה חובה וחיונית לצורך העבודה בקורס.

תאריך פתיחה: מאי 2019
שכר לימוד 620 ש”ח. דמי רישום: 150 ש”ח. )פטור לנרשמים דרך האינטרנט(

מוכר ללימודי חובה בשבתון.
מוכר כחצי גמול עם ציון. מוכר לקידום מקצועי במתווה “אופק חדש”

ייעוץ בבחירת הקורסים: 072-2147200 בשעות 9:00 עד 21:00
מידע והרשמה

נצחית נחום 08-8588060             
*בכפוף לאישור משרד החינוך

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
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רציונליות בחינוך ובהוראה - מקוון 
מרצה: ד”ר משה רז, פסיכולוג ומרצה בתחומי פסיכולוגיה חינוכית וחברתית

תיאור הקורס 
הקורס יסביר את הכישלונות בחשיבה הרציונאלית של המורה: מדוע התנהגות 
התלמידים אינה כצפוי? מדוע תהליכי קבלת ההחלטות אינם רציונאליים? מדוע 

עונשים אינם יעילים? מה גורם לתלמידינו לרמות? 
הקורס יעסוק בטעויות חשיבה של המורה ובדרכים לקבלת החלטות. הקורס 

יתאר החלטות לא רציונאליות, כשלים בהפעלת הכיתה, יסביר מדוע עונשים אינם 
יעילים, וידריך את המורה לפעול באופן מושכל ובחשיבה הגיונית.

מנושאי הקורס
אפקט הגורילה - מה נעלם מעיני המורה?, היוריסטיקות )גורמים לחשיבה 

מוטעית(, הטיית האופטימיות, אפקט העדר, חשיבה לא רציונאלית של המורה 
והתלמיד, מדוע אנשים ישרים נוטים לרמות, למה תלמידים מעתיקים, הקשר בין 

רגשות לחשיבה, איך להיות מורה מאושר, מה זאת אינטואיצי
דרישות קדם

ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני
Microsoft Wordשליטה ב

יכולת ניהול זמן.

היקף הקורס
סמסטר ב׳ 2 ש"ש )60 שעות בודדות(

למידה מקוונת בקצב אישי ומפגשים סינכרוניים. הקורס מתקיים בלמידה מהבית. 
ההשתתפות במפגשים הסינכרוניים הנה חובה וחיונית לצורך העבודה  בקורס.

תאריכי פתיחה: מאי 2019 
שכר לימוד

620 ש”ח. דמי רישום: 150 ש”ח. רישום דרך האינטרנט פטור מדמי רישום
מוכר ללימודי חובה בשבתון.

מוכר כחצי גמול עם ציון. מוכר לקידום מקצועי במתווה “אופק חדש”
ייעוץ בבחירת הקורסים: 072-2147200 בשעות 9:00 עד 21:00

מידע והרשמה: נצחית נחום 
טלפון: 08/8588060

daat@achva.ac.il :דוא”ל
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

*בכפוף לאישור משרד החינוך
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אמון ושליטה ]קואצ’ינג[ - מקוון
מרצה: דפנה רוזנמוטר, מ.א

הקורס עוסק בפיתוח היכולת לקנות שליטה עצמית, אסרטיביות, תקשורת בין 
אישית: יכולת לפעול באופן חופשי ומקרב, יכולת להתווכח ולשכנע באופן חיובי, 
התמודדות עם מצוקות: שחיקה נפשית, חרדה, יאוש, כעס. פיתוח ראיה חיובית.  

תיאור הקורס 
הקורס ילמד גישות לרכישת כישורי אסרטיביות ושליטה עצמית.

הכרה וקבלת העצמי, ויכולת לרכישת כישורי אסרטיביות ושליטה עצמית.
תקשורת בין אישית: פיתוח יכולות חברתיות, להתווכח ולקיים דיון. 

אבחון בעזרת שאלונים, לזיהוי יכולת העצמית, חרדות ושחיקה.
פיתוח המשאבים האישיים לשליטה בחרדות, שחיקה נפשית דיכאון וכעס.

ניתוח סימנים לשחיקה נפשית, ודרכים להתמודד עמה.
מטרות הקורס

הכרת המבנה הבסיסי של קאוצ׳ינג ודרכי השפעתו 
קניית יכולת להתנהגות אסרטיבית  

יכולת לבטא רגשות חיוביים, באמצעות שליטה עצמית.
דרכים להתמודדות עם שחיקה נפשית, מצבי ייאוש וחרדות. 

מנושאי הקורס
מודעות והערכה עצמית
קבלה עצמית ואחריות

אסרטיביות
שחיקה נפשית בעבודה ודרכי ההתמודדות

הפרעות חרדה אצל ילדים ומתבגרים, ודרכי התמודדות
דיכאון באוכלוסיות שונות, הגורמים לדיכאון  ודרכי טיפול

כיצד לרכוש בטחון עצמי?
שיפור הדימוי העצמי אצל  ילדך

דרישות קדם
ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.

 Microsoft Word שליטה ב
יכולת ניהול זמן.
חובות הקורס

השתתפות פעילה, הגשת מטלות שוטפות ומטלה מסכמת.
היקף הקורס 60 שעות

סמסטר א/ב
למידה מקוונת ומפגשים סינכרוניים. הקורס מתקיים בלמידה מהבית. ההשתתפות 

במפגשים הסינכרוניים הנה חובה וחיונית לצורך העבודה בקורס.
תאריכי פתיחה: נובמבר 2018

שכר לימוד 620 ש”ח. 
רישום דרך האינטרנט פטור מדמי רישום

מוכר ללימודי חובה בשבתון.
מוכר כחצי גמול עם ציון.

מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
ייעוץ בבחירת הקורסים: 072-2147200 בשעות 9:00 עד 20:00

איש קשר :נצחית נחום
טלפון לפרטים ולהרשמה:   08-8588060
daat@achva.ac.il   :דוא"ל להרשמה

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

*בכפוף לאישור משרד החינוך
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תיאוריות אישיות - מקוון
מרצה: גיטה ראוכברגר, מ.א

הקורס עוסק בסקירה על התיאוריות הפסיכולוגיות העוסקות בהתפתחות 
האישיות, בקשיים העומדים בדרכה, ובשיטות הטיפול המגוונות, הנובעות מגישות 

פסיכולוגיות שונות.
תיאור הקורס 

תיאוריות אישיות חוקרות את אישיות האדם, את תפקודה ואת ההבדלים הבין 
-אישיים. הן עוסקות במרכיבי האישיות ומאפייניה, תהליכי התפתחותה, הגורמים 

המעצבים אותה, הפרעות אישיות והתערבויות טיפוליות. 
הקורס מציג תמונה רחבה של מגוון תיאוריות אישיות בפסיכולוגיה ומושגיהן 
הבסיסיים. הקורס נועד להבחין בין גישות שונות לחקר האישיות, לזהות את 

היתרונות והחסרונות של כל שיטה, ולהבין כיצד שילוב השיטות השונות חושף 
תמונה מלאה יותר של אישיות האדם. 

בקורס ייסקרו תמורות בהתפתחות החשיבה הפסיכואנליטית ויילמדו התיאוריות 
המרכזיות, שמיושמות בטיפול בפרט ובקבוצה. יוצגו התיאוריה הפסיכואנליטית, 

תיאוריות ניאו-פרוידיאניות, תיאוריות הומניסטיות ותיאוריות קוגניטיביות. 
מטרות הקורס

להציג את התיאוריות המרכזיות להבנת האישיות ומושגיהן הבסיסיים 
להבחין בין גישות תיאורטיות מרכזיות וסוגי המחקר המתבצעים בכל גישה

לעמוד על הגדרותיה של האישיות, הפתולוגיה ותהליכים טיפוליים 
להבין את ההשלכות הקליניות והמחקריות של כל תיאוריה

מנושאי הקורס
מהן תיאוריות אישיות

התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד ויישומיה
יישומי התיאוריה הפסיכו-דינמית וממשיכיה

הפסיכולוגיה של האני
תיאוריית יחסי אובייקט

הגישות החברתיות והבין -אישיות
תיאוריות הומניסטיות, התנהגותיות וקוגניטיביות, 

דרישות קדם
ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.

 Microsoft Word שליטה ב
יכולת ניהול זמן.
חובות הקורס

השתתפות פעילה, הגשת מטלות שוטפות ומטלה מסכמת.
היקף הקורס 60 שעות

סמסטר א/ב
למידה מקוונת ומפגשים סינכרוניים. הקורס מתקיים בלמידה מהבית. ההשתתפות 

במפגשים הסינכרוניים הנה חובה וחיונית לצורך העבודה בקורס.

תאריכי פתיחה:
נובמבר 2018

שכר לימוד 620 ש”ח. 
רישום דרך האינטרנט פטור מדמי רישום

מוכר ללימודי חובה בשבתון.
מוכר כחצי גמול עם ציון.

מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
ייעוץ בבחירת הקורסים: 072-2147200 בשעות 9:00 עד 20:00

איש קשר :נצחית נחום
טלפון לפרטים ולהרשמה:   08-8588060
daat@achva.ac.il   :דוא"ל להרשמה

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
*בכפוף לאישור משרד החינוך
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תזונה מזון ומה שביניהם - מקוון
מרצה: שרית שמאי

בעלת תואר שני בכימיה. בעלת ניסיון עשיר בהוראה של קורסים מקוונים 
ובתקשוב בהוראה.

תיאור הקורס
נכיר את מרכיבי המזון העיקריים, את הקשרים בין התזונה המערבית של המאה 
ה- 21 לתפקוד ולבריאות הגוף. נבין מהן השפעות התזונה על התפתחות הילד 

והמבוגר.
מנושאי הקורס

חשיבות המזון לגוף ותלות בין המצב הפיסיולוגי לבין צורכי הגוף.
אבות המזון למה וכמה?

הכרת משק הוויטמינים והמינרלים. הרלוונטיות של מרכיבים אלה לתהליכי החיים.
האנרגיה בתזונה: הקשר בין אנרגיה לבין תהליכי השמנה או הרזייה.

השפעות התזונה על האדם ובריאותו: השפעות מידיות והשפעות מצטברות.
מבעיות התזונה המודרנית: כולסטרול, טריגליצרידים והקשר לתזונה.

תזונה והתפתחות הילד.
תזונה והשפעותיה על ההתנהגות והלמידה.

דיאטות וקבוצות תמיכה.
מטרת הקורס:

לבחון את השפעות התזונה על האדם ובריאותו. להכיר את הקשרים בין פעילות 
גופנית ותזונה. להבין את חשיבות המזון לגוף. לבחון את התזונה והשפעותיה על 

ההתנהגות והלמידה.

תנאי קבלה:
דרישות קדם: ידע וניסיון בגלישה באינטרנט. ידע וניסיון בשימוש בדואר 

האלקטרוני. 
שליטה ב - word יכולת ניהול זמן.

חובות הקורס
השתתפות פעילה, הגשת מטלות שוטפות ומטלה מסכמת.

היקף הקורס 60 שעות
סמסטר א/ב

למידה מקוונת ומפגשים סינכרוניים. הקורס מתקיים בלמידה מהבית. ההשתתפות 
במפגשים הסינכרוניים הנה חובה וחיונית לצורך העבודה בקורס.

תאריכי פתיחה:
נובמבר 2018

שכר לימוד 620 ש”ח. 
רישום דרך האינטרנט פטור מדמי רישום

מוכר ללימודי חובה בשבתון.
מוכר כחצי גמול עם ציון.

מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
ייעוץ בבחירת הקורסים: 072-2147200 בשעות 9:00 עד 20:00

איש קשר: נצחית נחום
טלפון לפרטים ולהרשמה: 08-8588060
daat@achva.ac.il :דוא"ל להרשמה

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

*בכפוף לאישור משרד החינוך



39

תרבות ואמנות בירושלים לדורותיה - מקוון
מרצה: ד”ר שמואל גבעון

תיאור הקורס 
הקורס עוסק בתיאור החיים התרבותיים בירושלים למן שחר ההיסטוריה: במהלך 

הקורס נראה ממצאים היסטוריים, מראשית הכתב ועד להיסטוריה הקרובה 
לנו. הקורס יעסוק בגיאוגרפיה ובטופוגרפיה של ירושלים, בארכיטקטורה בעיר 

ובאדריכלות והאומנות בתקופת בית המקדש הראשון והשני. הקורס יפגיש 
אותנו עם התרבות החומרית, ארמונות ומבני הציבור ומערכות הקבורה בירושלים 

לדורותיה. הקורס יסקור את דרכי תיאור הכותל באמנות.
הקורס יתן סקירה על תולדות העיר בתקופות שונות ותחת שליטים שונים. נלמד 

על המייחד את ירושלים בתקופות הרומית והביזנטית. 
מטרות הקורס

· הכרת מושגים היסטוריים הקשורים לירושלים 	
· לימוד שלבי התפתחות העיר	
· הכרה בשינויים שעברה העיר במהלך ההיסטוריה	
· יכולת לזהות תקופות וממצאים לתקופותיהם והפונקציות שמילאו 	
· במהלך הקורס יושם דגש על תרומת הדמויות המתוארות בקורס להתפתחות 	

התודעה ההיסטורית של הלומד. 
מנושאי הקורס

· הגיאוגרפיה והטופוגרפיה של ירושלים הקדומה	
· האדריכלות והאמנות בבית המקדש הראשון והשני	
· הקבורה בירושלים בימי בית ראשון	
· ארמונות ומבני ציבור 	
· מטבעות ירושלים ומטבעות היהודים	
· הכותל המערבי באמנות היהודית	
· הממצאים הארכיאולוגיים ברחבת הכותל הדרומי,	

דרישות קדם
ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.

 Microsoft Word שליטה ב
יכולת ניהול זמן.
חובות הקורס

השתתפות פעילה ונטילת חלק בפורום במהלך הקורס, הגשת מטלות שוטפות 
ומטלה מסכמת.

היקף הקורס 60 שעות
סמסטר א/ב

למידה מקוונת ומפגשים סינכרוניים. הקורס מתקיים בלמידה מהבית. ההשתתפות 
במפגשים הסינכרוניים הנה חובה וחיונית לצורך העבודה בקורס.

תאריכי פתיחה:
נובמבר 2018

שכר לימוד 620 ש”ח. 
רישום דרך האינטרנט פטור מדמי רישום

מוכר ללימודי חובה בשבתון.
מוכר כחצי גמול עם ציון.

מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
ייעוץ בבחירת הקורסים: 072-2147200 בשעות 9:00 עד 20:00

איש קשר: נצחית נחום
טלפון לפרטים ולהרשמה: 08-8588060
daat@achva.ac.il :דוא"ל להרשמה

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
*בכפוף לאישור משרד החינוך
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רטוריקה מאז ועד היום – מקוון
מרצה: מאיר גרוס

מ.א בהיסטוריה

הקורס עוסק בסקירה על התיאוריות ודרכי ביצוע של נאומים במהלך הדורות.
יוצגו בפני הלומדים נאומים מתקופות שונות למן תקופת הזוהר של הרטוריקה 

בימי יון וקיקרו ועד לניתוח נאומי מנהיגים בתקופתנו; נאומים מתקופת המקרא, 
מהתקופה הקלאסית ועד לנאומי מנהיגים ואישי רוח מהתקופה האחרונה. 

מקום מיוחד מקצה הקורס לנאומי מלחמה ששינו את ההיסטוריה: נאום "דם, 
עמל, דמעות ויזע";  של צ׳רצ׳יל, נאום "אני ברלינאי" של קנדי, נאומים בעת 

מלחמות בישראל ולרגל אירועים חברתיים חשובים: קבלת פרס נובל, ביקור 
מנהיגים בישראל או ביקור של מנהיגי ישראל בארצות חוץ.

מטרות הקורס
להציג את התיאוריות המרכזיות באשר לנאום טוב ונאום גרוע 

להבחין בין נאומים לפי מטרתם וסוגי המאזינים להם
גיבורי  “אחי  נאום  בגטסבורג,  לינקולן  נאום  העולם:  את  ששינו  נאומים  להכיר 

התהילה” של גורודיש, ודומיהם. 
להבין את ההשלכות החברתיות של הנאומים

מנושאי הקורס
מבנה הנאום

תפיסות עתיקות וחדשות
נאומים במקרא

סוגי נאומים
נאומים בתולדות ישראל
נאומי מלחמה בישראל

נאומי מלחמת העולם השניה
נאומים לעת משבר

נאומים פוליטייםפוליטיקאים בקלקלתם
נאום הצ’חצ’חים

נאומים היסטוריים בעולם

דרישות קדם
ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.

 Microsoft Word שליטה ב
יכולת ניהול זמן.
חובות הקורס

השתתפות פעילה, הגשת מטלות שוטפות ומטלה מסכמת.
היקף הקורס

60 שעות
סמסטר א+ב

למידה מקוונת ומפגשים סינכרוניים. הקורס מתקיים בלמידה מהבית. ההשתתפות 
במפגשים הסינכרוניים הנה חובה וחיונית לצורך העבודה בקורס.

תאריך פתיחה: נובמבר 2018 
מספר מפגשים: 15 

מחיר הקורס: 620.00 ₪
רישום דרך האינטרנט פטור מדמי רישום

סכום לחיוב / מקדמה:   620.00 ₪
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:

מוכר ללימודי חובה בשבתון
מוכר כחצי גמול עם ציון

מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
ייעוץ: דעת:  072-2147200 בימים א-ה בשעות 21:00-9:00

איש קשר :נצחית שמחי-נחום
טלפון לפרטים ולהרשמה:   08-8588060
daat@achva.ac.il   :דוא"ל להרשמה
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

*בכפוף לאישור משרד החינוך



41

יחסי חברה והתפתחות אישית 
מרצה: גיטה ראוכברגר, מ.א

הקורס עוסק בסקירה על כישורים חברתיים והשפעתם על התפתחות האישיות, 
בקשיים העומדים בדרכה, ובשיטות הטיפול המגוונות, הנובעות מגישות 

פסיכולוגיות שונות.

מטרות הקורס
· להציג את התיאוריות המרכזיות באשר לכישורים חברתיים ומושגיהן הבסיסיים 	
· להבחין בין גישות תיאורטיות מרכזיות וסוגי המחקר המתבצעים בכל גישה	
· לעמוד על ההתמודדות החברתית הנובעת מכישורים חברתיים לקויים 	

מנושאי הקורס
· כשירות חברתית מהי?	
· כשירות חברתית כמסייעת בסיפוק צרכיו הרגשיים של הילד	
· מיומנויות של האינטליגנציה הרגשית כמקדמות כשירות חברתית	
· תהליכים חברתיים בכיתה, זיהוי שלבים בתהליך עיבוד המידע החברתי 	
· התפתחותן של יכולות חברתיות בחתכי גיל שונים 	
· מעמדות, נורמות ותפקידים חברתיים בכיתה 	
· השפעות של ההורים על ההתנהגות החברתית של הילד 	
· התמודדות חברתית יומיומית בכיתה / בבית הספר 	
· נושאים חברתיים ורגשיים: התמודדות עם פחד, בדידות, השונה בחבורה 	
· שיקולי דעת וכלים מעשיים לפיתוח כישורים חברתיים	
· היכרות עם תכניות התערבות לפיתוח יכולות חברתיות בבית הספר 	
· קשיי קשב, לקויות למידה והשפעתם על תקשורת חברתית	
· דרכי הוראה בקידום חברתי של ילדים עם הפרעת קשב ולקויות למידה	

דרישות קדם
ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.

 Microsoft Word שליטה ב
יכולת ניהול זמן.

חובות הקורס
שוטפות  מטלות  הגשת  הקורס,  במהלך  בפורום  חלק  ונטילת  פעילה  השתתפות 

ומטלה מסכמת.
היקף הקורס 60 שעות

יינתן בסמסטר א+ב
למידה מקוונת ומפגשים סינכרוניים. הקורס מתקיים בלמידה מהבית. ההשתתפות 

במפגשים הסינכרוניים הנה חובה וחיונית לצורך העבודה בקורס.
תאריך פתיחה :נובמבר 2018 

מספר מפגשים: 15 
מחיר הקורס: 620.00 ₪

רישום דרך האינטרנט פטור מדמי רישום
סכום לחיוב / מקדמה:   620.00 ₪

הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר ללימודי חובה בשבתון

מוכר כחצי גמול עם ציון
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש

ייעוץ: דעת:  072-2147200 בימים א-ה בשעות 21:00-9:00
איש קשר :נצחית שמחי-נחום

טלפון לפרטים ולהרשמה:   08-8588060
daat@achva.ac.il   :דוא"ל להרשמה

הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

*בכפוף לאישור משרד החינוך
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הקשר הבין דורי הגיל השלישי והחברה המודרנית
מרצה: ד"ר אפרים יאול, מומחה לגריאטריה, מנהל מחלקה בביה"ח הרצוג.

מטרת הקורס:
קורס מקוון להבנת עקרונות הרפואה הגריאטרית והגרונטולוגית. מספר הזקנים 
בישראל מתקרב למיליון . המחויבות החברתית של הדור הצעיר מתנקזת לעזרה 

למבוגרים בביתם או במוסדות ייעודיים. הקורס יכין את המורים ובאמצעותם את 
התלמידים למשימות אלה:  

ללמד את עקרונות הרפואה הגריאטרית והגרונטולוגית העכשווית.
להכיר את תהליכי הזקנה ושינוי בתפיסת הזקנה על פי עקרונות הרפואה 

הגריאטרית.
להכיר מונחים רפואיים של תחום הגריאטריה כדי לתקשר עם הזקן, מטפליו 

ומשפחתו.
להבין את צורכי הזקן בבית, או באשפוז חריף וכרוני.

ראשי פרקים מרכזיים
תפיסת הזקנה בישראל      

חובות הגיל הצעיר לרווחתו של הגיל השלישי
הכרת תופעות אופייניות לגיל הזקנה וההתייחסות להן     

הזקן בקהילה ובבית, וצרכיו המיוחדים       
מעמד הזקן ותפיסת הזקנה בעולם המודרני בתרבויות שונות 

בונוס
לומד שיגיע לפרק 5 בקורס, יהיה רשאי עד למועד סיום הקורס לפנות לד"ר יאול, 
או  לגבי מכר   – ומורה הקורס, בשאלה אישית בתחום הגריאטריה  גריאטרי  רופא 

ידיד, ולקבל תשובה בכתב.

אוכלוסיית יעד
מורים ומוסדות לימוד המפעילים מערכי התנדבות בבתי זקנים. עם אוכלוסיית 

הגיל השלישי.
מורים לתלמידים המקדישים מזמנם למחויבות חברתית בבתי אבות.

בתי ספר המפעילים עזרה לנזקקים בבתיהם הפרטיים עם אוכלוסיית הגיל 
השלישי.

תנאי קבלה:
דרישות קדם: ידע וניסיון בגלישה באינטרנט. ידע וניסיון בשימוש בדואר 

האלקטרוני. 

שליטה ב - word יכולת ניהול זמן.

חובות הקורס
השתתפות פעילה, הגשת מטלות שוטפות ומטלה מסכמת.

היקף הקורס 60 שעות
סמסטר א+ב

למידה מקוונת ומפגשים סינכרוניים. הקורס מתקיים בלמידה מהבית. ההשתתפות 
במפגשים הסינכרוניים הנה חובה וחיונית לצורך העבודה בקורס.

תאריכי פתיחה: נובמבר 2018
שכר לימוד 620 ש”ח. 

רישום דרך האינטרנט פטור מדמי רישום
מוכר ללימודי חובה בשבתון.

מוכר כחצי גמול עם ציון.
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש

ייעוץ בבחירת הקורסים: 0722147200 בשעות 9:00 עד 20:00
איש קשר :נצחית שמחי-נחום

טלפון לפרטים ולהרשמה:   08-8588060
daat@achva.ac.il   :דוא"ל להרשמה
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

*בכפוף לאישור משרד החינוך
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לימודי תעודה
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תכנית התמחות במדידה ובהערכה חינוכית בית ספרית 
יועץ אקדמי: פרופ’ יצחק פרידמן

ראש התכנית: ד”ר שרה זמיר

לנוכח ההכרה הגוברת והולכת בהערכה לקידום תהליכי ההוראה בבית הספר 
ולשיפור תפקודו כארגון לומד החליט משרד החינוך בשיתוף עם ראמ"ה )הרשות 
הארצית למדידה והערכה בחינוך( על קידום תפקיד חדש במערכת החינוך - רכז 

הערכה בית ספרית. רכזי הערכה ניתן למנות בכל בתי הספר שהצטרפו לרפורמות 
"אופק חדש" ו"עוז לתמורה".

תפקידו של הרכז להטמיע את תרבות ההערכה בבית הספר ולרכז את תהליכי 
ההערכה הבית ספריים.

הרכז, בכפיפות למנהל בית הספר, יהיה הסמכות המקצועית בתחומי מדידה 
וההערכה בבית הספר. 

התכנית מאושרת ע”י הראמ”ה
תכנית ההתמחות במדידה והערכה חינוכית הינה תכנית דו-שנתית למורים בעלי 

תואר שני המייעדים עצמם לרכוש ידע מקצועי בתחומי מדידה והערכה חינוכית - 
ידע הנדרש מתפקיד רכז הערכה בית ספרי.

תכנית ההתמחות:
שנה א - תשע"ח

סמסטר א׳ 
מבוא להערכת תכניות ופרוייקטים )1 ש”ש( 

מבוא להערכת הישגים )1 ש”ש(
סמסטר ב׳

הל"ל: הערכה לשם למידה )1 ש”ש(
מתודולוגיות שונות בשירות הערכה )1 ש”ש(

שנה ב - תשע"ט 
סמסטר א׳  

שימוש והפקת תועלת ממצאי הערכה )1 ש”ש(
פרקטיקום )סמינריון יישומי( )1ש”ש( 

סמסטר ב׳

תפקיד רכז הערכה )1 ש”ש(
פרקטיקום )סמינריון יישומי( חלק ב׳ )1 ש”ש(

תנאי קבלה
התכנית מיועדת לבעלי תואר שני ותעודת הוראה או סטודנטים לתואר שני.

לפחות חמש שנות ניסיון בהוראה. כל הנרשמים יוזמנו לראיון אישי.
יינתן פטור אקדמי בלבד בהתאמה לקורסים רלוונטיים בהערכה ובסטטיסטיקה 
לתואר השני עד היקף של 2 ש”ש,  )לפי הקריטריונים, בהצגת גיליון ציונים(.

קורסי השלמה עד היקף של 2 ש”ש יידרשו ממסיימים לימודי מוסמך, החסרים 
לימודים קודמים בסטטיסטיקה ומחקר.

היקף התכנית:
תכנית דו שנתית )4 ש”ש בכל שנה(

מועד התכנית: יום ב׳ - 19:15-16:00
תאריך פתיחה: 22.10.18

שכר לימוד: 5300 ש"ח לשנה
מאושר להחזרי שכר לימוד ממשרד החינוך עפ"י זכאות אישית

 גמול השתלמות לעו”ה
התכנית תוגש להכרה לגמול עם ציון ולקידום מקצועי במסגרת “אופק חדש” בכל 

הדרגות ו"עוז לתמורה".
תעודה

מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבל תעודת התמחות בהערכה בית ספרית 
מטעם אחוה המכללה האקדמית לחינוך

מידע והרשמה: מירב מנדלמן 08-8588151
*התכנית כפופה לשינויים מוכתבים ע”י ראמ”ה.
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עריכה לשונית בעברית
ריכוז אקדמי: ד”ר דורון דן

מרצה בחוג ללשון עברית )לשעבר ראש החוג(, חוקר בתחומיה השונים של העברית, עוסק שנים בעריכה לשונית.

ספרים  בהוצאות  רק  לא  תחומים.  של  רחב  במגוון  כיום  נדרשים  לשון  עורכי 
ובעיתונים אלא גם במחלקות הפרסום של מוסדות ציבוריים, במפעלים תעשייתיים 

וכן במסגרות חינוכיות.
מטרות התכנית 

להכשיר את הלומדים בה לעבודה בעריכה לשונית. 	 
להקנות ללומדים ידע בתחומי הלשון המסייעים לעריכת לשון 	 
לפתח מיומנויות עריכה של טקסטים מגוונים.	 

בתכנית ישולבו שיעורים עיוניים וסדנאות. יודגשו התקנים הדקדוקיים של העברית 
מסוגים  טקסטים  בעריכת  יתנסו  הלומדים  המגוונים.  הכתיבה  וסגנונות  הכתובה 

שונים. 
קהל היעד

בעלי שליטה מעולה בעברית	 
מי שאינו בוגר החוג ללשון עברית יחוייב בהשלמות באותה שנה בהיקף 2 	 

ש”ש. השלמות אלה כרוכות בתשלום נוסף. )576 ש"ח ל-1 ש"ש צמוד למדד(
סטודנטים ללשון עברית הלומדים במכללה האקדמית אחוה יוכלו להשתלב 	 

בתכנית משנה ג’ ואילך. לסטודנטים אלה תינתן הנחה של 25% משכר הלימוד.
נדרש ידע בסיסי בעיבוד תמלילים.	 

מבחן קבלה 
תיבדק יכולת הכתיבה וההבעה.

היקף התכנית
 תכנית שנתית, 8 ש”ש )224 שעות בודדות(

מועד התכנית
יום ג’ 8:00 - 15:00

תאריך פתיחה: 23.10.2018 תאריך אחרון לרישום: 6.9.2018
שכר לימוד

6,880 ש”ח, דמי רישום 150 ש”ח
גמול השתלמות 

מורים יוכלו להגיש בקשה לגמול במסלול אישי. הורדת טופס בקשה לאישור לימודים 
במסלול אישי באתר משרד החינוך.

תעודה
לשונית  "עריכה  של  תעודה  לקבל  זכאים  יהיו  בהצלחה  התכנית  את  המסיימים 

בעברית" מטעם המכללה האקדמית אחוה
מידע והרשמה

מירב מנדלמן 08-8588151
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קורס הכשרה למנחה קבוצות
מרצה: אריאלה זאבי, Msc פסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית, מאמנת בכירה ומדריכה מוסמכת ובכירה. בוגרת המכון למנחי קבוצות במרכז ציפורי בירושלים ובעלת 

ניסיון עשיר בהנחית קבוצות וביישום עקרונות אלה במערכת החינוך

"כי כולנו ריקמה אנושית אחת..". היצור האנושי הוא יצור קבוצתי, וככזה מצוי 
האדם בכל רגע מחייו באינטראקציות עם אנשים אחרים, חלקן הן חד פעמיות 

והאחרות מתמשכות ויש בה יחסי גומלין. קורט לוין טוען שקבוצה היא יותר מכל 
סך חלקיה.

להיות מנחה של קבוצה הוא ההתמחות הבסיסית לכל תהליך שהוא, ובלעדיה קשה 
מאד לקיים תהליכים משמעותיים בקבוצה.

לימודי הנחיית קבוצות מכוונים להבנת תהליכים קבוצתיים, לפיתוח מיומנויות 
וכלים בעבודה קבוצתית, להתמודדות עם מצבים קבוצתיים כמו: תופעות בקבוצה, 

תפקידים בקבוצה דילמות וקונפליקטים ולגיבוש מודל הנחיה ייחודי.
הנושאים שיילמדו בתכנית יעסוק בסוגיות הבאות:

מה עושה קבוצה למשמעותית? מהם השלבים של התפתחות קבוצה?, תפקידים 
בקבוצה, סגנונות הנחיה, מה הם התהליכים המתרחשים בקבוצה כזו? מה הם 

הכלים )מיומנויות הנחיה( שמפעיל מנחה הקבוצה על מנת לאפשר ולקדם 
תהליכים בה?

הקורס יכלול את ההיבטים הבאים, כפלטפורמה להתפתחות הלומדים 
להתמחות מקצועית:

הכשרת מנחה קבוצה בארגון חינוכי	 
יישום עקרונות מעולם הנחיית הקבוצות לתהליכי הוראה בביה"ס	 
הכשרת מנחה קבוצה לעזרת עצמית )בנית קבוצת תמיכה(	 
הכשרת מנחה קבוצה קצרה / ארוכה	 

מתכונת הלמידה: 
הקורס יכלול חלקים תיאורטיים וחלקים התנסותיים, אלה ישולבו ביחד לכדי 
תהליך מעמיק ומשמעותי, בו הלומד עצמו יעבור תהליכי התפתחות אישית 

וצמיחה.
היקף התכנית: קורס שנתי, 4 ש"ש )120 שעות בודדות(

מועד הקורס: ימי ג׳, 9:00 – 12:30
תאריך פתיחה: 6.11.18

חובות התכנית: השתתפות פעילה, השתתפות בקבוצה, עבודה מסכמת
שכר לימוד: 3450 ₪ , 150 דמי רישום

תעודה: 
מסיימי התכנית בהצלחה יקבלו תעודת הסמכה למנחה קבוצה מטעם המכללה 

האקדמית אחוה .
*מוכר ללימודי חובה *מוכר כגמול עם ציון

*בכפוף לאישור משרד החינוך
*60 שעות מתוך הקורס יוכרו לקידום מקצועי במתווה "אופק חדש"
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מורה מומחה בהערכה וטיפול בתלמידים עם לקויות למידה - בשפה הכתובה
ריכוז אקדמי: גלי כהן 

תואר שני בחינוך מיוחד, מאבחנת דידקטית, מת”ל, יועצת חינוכית, מדריכת ל”ל מטעם משרד החינוך, אחראית תחום לקויות למידה במרכז לכישורי למידה באורט.

התכנית מציעה הכשרה מקצועית בתחום הוראת תלמידים עם לקויות למידה. 
מטרת התכנית: להקנות דרכים וכלים לאיתור הקשיים ותחומי החוזק ובניית תוכנית 

הוראה מותאמת. 
אוכלוסיית יעד: 

מורים בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל, המעוניינים להעמיק את ידיעותיהם בתחום 
לקויות למידה ובהתאמת ההוראה לתלמידים עם לקויות למידה.

והטיפול  האיתור  בתחום  ידיעותיהם  את  להעמיק  המעוניינות  חינוכיות  יועצות 
והתאמת ההוראה לתלמידים עם לקויות למידה.

העוסקים במקצועות פארא רפואיים המעוניינים ללמוד על מאפייני תלמידים עם 
לקויות למידה ודרכי האיתור וההוראה המותאמות לתלמידים אלו.

התוכנית תכלול את הנושאים הבאים: 
לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז: תיאוריות וחידושים

קריאה והבנת הנקרא: התפתחות תקינה ולקויה ותכניות התערבות
הערכת יכולת הקריאה והכתיבה )ילמד עם ד"ר הילה פלור בתואר השני(

איתור וטיפול לתלמידים מתקשים
ותוכניות  ולקויה  תקינה  התפתחות  בכתב,  והבעה  גרפומוטוריקה  איות,  כתיבה: 

התערבות
הכרות עם כלי איתור והערכה 

מועד: יום ד 8:30 - 15:30
תאריך פתיחה: 31.10.2018

היקף שעות: תכנית חד שנתית 240 שעות בודדות )8 ש”ש(
גמולים: התכנית מקנה שני גמולים למורים שאינם בהסכם “אופק חדש”.

אופק חדש: מורים במתווה “אופק חדש” יוכלו ללמוד את כל התכנית לשם הסמכה 
ולצבור עד 120 שעות לקידום מקצועי.

שכר לימוד: 6880 ₪ ו- 150 דמי רישום
הסמכה:

לבוגרי התוכנית שיסיימו בהצלחה תוענק תעודת הסמכה: - מורה מומחה בתהליכי 
המכללה  מטעם   - הכתובה  בשפה  למידה  לקויות  עם  בתלמידים  וטיפול  איתור 

האקדמית אחוה. 
לבוגרי התכנית שאינם מורים בהכשרתם תוענק תעודת הסמכה: - הוכשר בתהליכי 
איתור וטיפול בתלמידים עם לקויות למידה בשפה הכתובה - מטעם אחווה המכללה 

האקדמית לחינוך.
מידע והרשמה

תלמה שניצר 08-8588029

* בכפוף לאישור משרד החינוך
* מאושר לקידום במתווה "אופק חדש". )120 שעות(

* מאושר ללימודי חובה
* מאושר לשני גמולי השתלמות עם ציון
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הוראה מתקנת באנגלית
ריכוז אקדמי: ד"ר לורה סידני מאיור

ראש החוג לאנגלית

מטרת התכנית
להכשיר פרחי/עובדי הוראה להתמודד עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בשיעורי 

אנגלית רגילים ובשיעורי עזר.
הקורסים בתכנית ושכר הלימוד

 הוראת אנגלית לתלמידים עם צרכים מיוחדים )2 ש”ש(	 
)קורס חובה במסגרת תעודת הוראה / תואר B.Ed( – שכר לימוד אקדמי*

 גישות קוגניטיביות בכיתה )2 ש”ש(	 
)קורס חובה במסגרת תעודת הוראה / תואר B.Ed( – שכר לימוד אקדמי*

 אנגלית בעידן הדיגיטלי )2 ש”ש(	 
)קורס חובה במסגרת תעודת הוראה / תואר B.Ed( – שכר לימוד אקדמי*

קריאה מתקנת בסיסית )1 ש”ש( – 875 ₪	 
הוראת דקדוק לתלמידים עם צרכים מיוחדים )1 ש”ש( – 875 ₪	 

*עלות קורס אקדמי בהיקף 1 ש”ש – 1000 ₪ צמוד למדד 
ואגרות חובה בסך 193 ₪

מורים בשבתון יצטרכו להשלים את שכר הלימוד. 

סטודנטים שנה ג ואילך ובוגרים של החוג לאנגלית במכללה האקדמית אחוה אשר 
למדו את שלושות הקורסים הראשונים, פטורים מהם. 

מורים בפועל מהתמחות אנגלית, המעוניינים ללמוד בתכנית, מתבקשים להגיש 
צילום תואר וגיליון ציונים )ממוסד מוכר ע”י המל”ג( לבדיקת זכאות לפטור 

מקורסים בגין לימודים קודמים. לאחר קבלת המסמכים תידון פנייתם עם ראש 
החוג לאנגלית. 

רישום לשני קורסי הקיץ 4,5 בלבד דרך אתר המכללה.

יש לציין שעל הלומדים בתכנית לסיים את כל אשכול הקורסים בשנה אקדמית אחת.
היקף   התכנית

תכנית שנתית 8 ש"ש )224 שעות בודדות(
מועד התכנית

יום ב + קורסי קיץ
 תאריך פתיחה: 22.10.2018

*ייתכנו שינויים בהתאם למערכת החוג לאנגלית
חובות התכנית

השתתפות פעילה, מטלות שוטפות ועבודה מסכמת
גמול השתלמות

מורים יכולים להגיש בקשה לגמול במסלול אישי. הורדת טופס בקשה לאישור 
לימודים במסלול אישי באתר משרד החינוך.

תעודה
המסיימים את התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבל תעודה על לימודים בתחום 

הוראה מתקנת באנגלית מטעם המכללה האקדמית אחוה
מידע והרשמה

מירב מנדלמן 08-8588151
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הכשרת גננות לגילאי לידה עד ארבע במגזר הפרטי
ריכוז אקדמי: ברוריה פייגנבוים 

תואר שני בשילוב אמנויות בתהליכי למידה, גננת, מדריכה ויועצת אקדמית במשרד החינוך ובמכללה האקדמית אחוה.

תכנית ההכשרה האקדמית היא תכנית ייחודית להכשרת מחנכים ואנשי צוות 
לעבודה בגן ילדים. התכנית חושפת את הלומדים לעבודה חינוכית, למודעות 

ולשינוי. מודל זה נשען על לימודי הפדגוגיה, החינוך והעבודה המעשית בגן, לצד 
תחומי דעת אחרים התומכים והמסייעים לניהול הגן ולבניית תכנית לימודים 

המותאמת לגיל הרך.
אוכלוסיית היעד

עובדים בגנים הפרטיים ובמסגרות חינוכיות אחרות בגיל הרך או אלה המעוניינים 
לעבוד בגן הילדים או לפתוח גן פרטי.

נושאי הלימוד
פדגוגיה + עבודה מעשית

תנועה לגיל הרך
ספרות ילדים

מוזיקה לגיל הרך
חגי ישראל

שילוב אמנויות בתכנית הלימודים
סוגיות משפטיות בעבודת הגננת

פסיכולוגיה התפתחותית בגיל הרך
לשון והבעה

טפוח חשיבה מתמטית בגיל הרך
ארגון סביבה חינוכית תואמת התפתחות

דידקטיקה ותורת הגן
עבודה עם הורים

תנאי קבלה
12 שנות לימוד וניסיון בעבודה עם ילדים

היקף התכנית
תכנית דו-שנתית בת 8 ש”ש בכל שנה )ובנוסף 3 ש”ש עבודה מעשית בכל שנה(, 

סה”כ 660 שעות בודדות.
מועד התכנית

בימים ב’ ו-ד’, בין השעות 19:30-16:30
תאריך פתיחה: 5.11.18

שכר לימוד
6,880 ש”ח לשנה, דמי רישום 150 ש”ח

תעודה
למסיימים את התכנית בהצלחה תינתן תעודה מטעם המכללה האקדמית אחוה. 

מידע והרשמה
תלמה שניצר 08-8588029
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גינון ככלי חינוכי טיפולי
ריכוז אקדמי: ד"ר ארז מילר, ראש החוג לחינוך, פסיכולוג חינוכי מומחה

מרצים נוספים: ד"ר עומר פליק, ד"ר אביב שיש, גב' ליאור גרנות, אסף בשן ועוד

"דע לך, שכל עשב ועשב, יש לו שירה מיוחדת משלו". צמחים מספקים לנו 
משאבים חיוניים לקיום )מזון, לבוש, תרופות ועוד( אולם מערכת היחסים שלנו 
עם צמחים בפרט ועם הטבע בכלל יכולה לקיים גם את הנפש, ולאפשר צמיחה 

נפשית בריאה או שיקום נפשי. 
גינון טיפולי הוא תהליך בו נעשה שימוש בצמחים מסוגים שונים, בפעילויות גינון, 

בקרבה ובאהבה לטבע כדרך מסייעת בהחלמה ובשיקום של ילדים ומבוגרים. 
well-( והמיטביות  החיים  איכות  שיפור  היא  טיפולי  גינון  של  הכללית  המטרה 

being( של המטופל מבחינה פיזית ונפשית. 
טיפול בעזרת גינון מתאים לאוכלוסיות שונות ומגוונות וניתן ליישם אותו כמעט 

בכל מקום שמתקיימים בו תנאים בסיסיים הולמים להתפתחות צמחייה
לימודי התעודה לקראת הסמכה בגינון חינוכי-טיפולי כוללים תיאוריה, פרקטיקה, 
טיפוליים  כלים  מעניקה  התוכנית  ובסביבתה.  בחממה/בגינה  חווייתית  והתנסות 
וחינוכיים, ובמסגרתה יוכשרו הלומדים לעבודה עם קשת רחבה של אוכלוסיות. בין 
המאפיינים הייחודיים של התכנית לגינון טיפולי במכללה האקדמית אחוה הם קורס 
בהקמת גינת פרפרים וקורס בשימוש בטקסטים ובשירים על צמחים וטבע לצרכים 

טיפוליים )ביבליותרפיה( עם אוכלוסיות שונות.
הלימודים יכללו את ההיבטים הבאים: 

הכשרת אנשי מקצוע כמטפלים באמצעות גינון •
יישום עקרונות מפסיכולוגיה התפתחותית, מטיפול, ומעולם האקולוגיה, הצומח  •

והגינון לטיפול באוכלוסיות בגילאים ועם צרכים שונים
 

קהל היעד: 
התואר  סיום  לקראת  סטודנטים  מיוחד,  החינוך  או  המדעים  בתחום  חינוך  אנשי 
בחינוך מיוחד, בגיל הרך, במדעים, בייעוץ חינוכי ובפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות, 
מדריכי נוער בפנימיות ובמתנ”סים, מדריכים בהוסטלים, עובדים סוציאליים, מדריכי 
תעסוקה, חובבי גינון עם נכונות לתרום לקהילה ולסייע, ומפעילי גינות קהילתיות.

תנאי קבלה
תואר אקדמי ראשון •
בקשה  • להגיש  יוכלו  לעיל  המפורטים  לקריטריונים  עונים  שאינם  מתעניינים 

מיוחדת
ריאיון אישי או קבוצתי •

מתכונת הלמידה: 
הלימודים יכללו חלקים תיאורטיים וחלקים התנסותיים, שישולבו ביחד לכדי תהליך 
משמעותי ומעמיק, בהם גם הלומד עצמו יעבור תהליך התפתחות אישית וצמיחה 

בתחום ייחודי זה. 
היקף התכנית: 

240 שעות )כולל שעות ההתנסות המעשית( בהדד  היקף השעות האקדמאיות הוא
רכת מטפל באמצעות גינון

מועד הקורס: 
יום הלימודים יתקיים ביום ב׳ בטווח השעות:8:30 – 15:30)8 ש"ש(

תאריך פתיחה: 5.11.18
חובות התכנית: השתתפות פעילה ונוכחות מלאה, עמידה בדרישות הקורסים 

השונים.
שכר לימוד: שכר לימוד: 6880 ש"ח דמי רישום 150 ש"ח



51

בהבעה  טיפול  גינון,  הצמח,  מדעי  תחומים:  ממגוון  מגיעים  בתכנית  המרצים 
וביצירה, פסיכולוגיה, זואולוגיה, ואקולוגיה.

 
מטעם  טיפולי  לגינון  הסמכה  תעודת  יקבלו  בהצלחה  התכנית  מסיימי  תעודה: 

המכללה האקדמית אחוה
 

מאושר לקידום מקצועי אופק חדש )60 שעות(
מאושר ללימודי חובה

מידע והרשמה:
עינת הרוש 08-8588068
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תכנית לפתוח מקצועי של סגני מנהלים שנה א' 
מרצה: אריאלה זאבי, Msc פסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית, מאמנת בכירה ומדריכה מוסמכת ובכירה. 

בשנה הראשונה לתפקידו של סגן המנהל ילמד קורסים ייעודיים הקשורים לתהליכי 
התפתחות ולמידה. )מתוך ההנחיות לעובדי הוראה במסגרת מסלול "אופק חדש" 

לשנה"ל תשע"ח(
הפיתוח המקצועי של סגן המנהל מתמקד בהבניה של זהותו מקצועית, ובעיקר 
 בעיצוב דרכים לתפקוד מיטבי, כמנהיג וכמוביל פדגוגי השותף לעבודת המנהל. 

תהליכי הפיתוח המקצועי מסייעים בבניית תחושה של  מסוגלות עצמית והעצמה 
תוך עיצוב התפיסות והציפיות של סגן המנהל ביחס להגדרת התפקיד, לביצועים 

ולתפקוד המצופה ממנו וביחס לזיקות הגומלין שלו עם המנהל.
 

א. הנחות יסוד:
הפיתוח המקצועי  ייתן מענה לסגן המנהל בהתאם לתפיסת . 1

התפקיד המשתנה והמתחדשת.
למידה בקבוצת עמיתים החוקרת את עצמה ואת סביבתה תוך ניצול משאבי . 2

הידע שיש לקבוצת העמיתים, זאת כדי לבסס את חזקות הסגנים  להתמודד 
עם האתגרים המסייעים להם לקיים את תפקידיהם  באופן מיטבי.

ביסוס מיומנויות הסגן ומתן כלים.. 3
המציאות מראה שיש וריאציות של תפקידים של הסגנים. בין הטכני . 4

לפדגוגי. התפקיד תלוי הקשר, מנהל, ביה"ס, ומערכות יחסים עם השותפים. 
ב. מטרות

לפתח את תפישת התפקיד והזהות המקצועית של סגן המנהל כשותף . 1
מרכזי במנהיגות הפדגוגית הבית ספרית.

ליצור משמעות אישית לתפקיד )being( ועיצוב דרכים לתפקוד של סגן . 2
המנהל )ways of being( כמנהיג פדגוגי שותף למנהל.

הרחבת הידע והמיומנויות בהיבט ניהולי ומנהיגותי בשילוב כשרים . 3

ומיומנויות פדגוגיות המקדמים את התפקידים הנדרשים של הסגן המנהל.
להבנות תפישה והבנה של מנהיגות פדגוגית  הממוקדת בהנהגת תהליכי . 4

חינוך הוראה ולמידה משמעותיים, הממוקדים בפרט, תוך פיתוח הבנת 
הממדים התומכים בכך.

לפתח ראייה מערכתית כוללת ויכולת לתרגם הבנות למהלכים תוך הפעלת . 5
שיקולי דעת מורכבים ודינאמיים בתנאים של אי ודאות.

לשכלל יכולות בין-אישיות ומיומנויות ניהוליות תוך הרחבת "ארגז כלים" . 6
מקצועי המשרת את התפקיד הייחודי של סגן המנהל  לתכנון, יישום 

והערכה של השעות הפרטניות.

קהל היעד: סגני מנהלים המכהנים בבתי ספר יסודיים, חט"ב וחטיבה עליונה 
הנמצאים בשנה ראשונה לעבודתם.

היקף הקורס: 70 שעות )60 שעות במפגשים פנים אל פנים ו- 10 שעות יינתנו 
לשם מטלת פרקטיקום( 

מועד הקורס: יום ד׳ בין השעות 16:00 – 19:15
דמי רישום: 130 ש"ח

תאריך פתיחה: 14.11.2018 תאריך סיום: 29.5.2019
מידע ורישום: עינת הרוש טל׳ 08-8588068

מאושר ע"י משרד החינוך לקידום מקצועי בהסכם "אופק חדש
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"תכנית לפתוח מקצועי של סגני מנהלים שנה שנייה ואילך במתווה “אופק חדש”

מרצה: רונית יחזקאל,
תואר שני במערכות למידה בחינוך, מנחה ומרצה בקבוצות לדרגות הגבוהות ובהשתלמויות בית ספריות.

רפורמת “אופק חדש” מרחיבה ומבנה מחדש את תפקיד סגן מנהל בית הספר. 
ב”תפקיד החדש” מהווה סגן המנהל שותף מרכזי למנהל בית הספר להובלה וניהול 

הנושאים המינהליים והפדגוגיים.
בהסתמך על תפיסת תפקיד סגן מנהל בית הספר, כפי שמופיע במסמך משרד 
החינוך “תפיסת תפקיד המנהל ב”אופק חדש” עיסוקם המרכז של מנהל בית 

הספר וסגנו יהיה בהנהגת תהליכי הוראה, חינוך ולמידה. לפיכך, מנהל בית הספר 
וסגנו יהיו שותפים לגיבוש תכנית עבודה מוסדית ולהובלת בית הספר להשגת 
יעדיו. סגן המנהל יהיה שותף בהובלת נושאים פדגוגיים הכוללים תכנון, ביצוע 

ואחריות לתוצאות. 
סגן מנהל בית הספר, המשמש כממלא מקומו של המנהל, חייב להכיר את כל 
התהליכים הבית ספריים ואת תחומי האחריות של מנהל בית הספר. תחומי 
אחריותו שלו, חייבים להיות מתואמים, מוגדרים ומוסכמים על-ידי המנהל. 

מטרות תכנית ההכשרה
מטרתה העיקרית של הכשרה זו היא למקד את תפקידו של סגן מנהל בית הספר 

כשותף בהובלה ובביצוע התהליכים הבית ספריים המוזכרים בסעיף הקודם. 
מתודולוגיות ההוראה בהכשרה

בהכשרה יעשה שימוש במגוון של מתודולוגית הוראה בדגש על מחקרי פעולה. 

באופן כללי ההכשרה תהיה סדנאית ויעשה שימוש בהוראת הבסיס התיאורטי 
הרלוונטי בניתוח אירועים, סימולציות ודיון עמיתים. בנוסף, כל החומרים יועלו 
לאתר מלווה קורס אשר יהוו “אכסניה” לחומרים התיאורטיים, פורום לדיונים, 
העלאת תרגילי ביניים של סגני המנהלים ואמצעי תקשורת בין מרכזי ההכשרה 

לסגני המנהלים.
קהל היעד: סגני מנהלים המכהנים בבתי הספר יסודיים, חט"ב וחטיבה עליונה 

החל מהשנה השנייה לעבודתם.
היקף הקורס: 40 שעות בודדות

מועד הקורס: יום ד’ בין השעות 16:00-19:15
דמי רישום: 65 ₪

תאריך פתיחה: 14.11.2018 תאריך סיום: 27.3.2019
 מידע והרשמה: עינת הרוש טל’ 08-8588068.

מאושר ע”י משרד החינוך לקידום מקצועי בהסכם “אופק חדש”.
עו"ה בשנת שבתון יוכלו לקחת קורס זה שלא ע"ח קרן השבתון. עו"ה אלו 

מתבקשים לסמן בטופס הרישום סטטוס "עובד הוראה בפועל"
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קורס להכשרת מנהלי בתי ספר  
מרצה: ראשת התכנית: ד"ר רעות גורדון ומרצים נוספים 

תכנית הכשרה המיועדת להכשיר עו"ה המייעד את עצמו למלא תפקיד של מנהל בית ספר.

מטרת הקורס: 
פרחי הניהול יוכשרו מעשית ועיונית לתפקידם כמנהלי בתי ספר, המחוייבים 

בשיפור החינוך, ההוראה והלמידה.
קהל יעד: 

עובדי הוראה מבתי ספר יסודיים ועל יסודיים, אשר עברו את המיון של מכון 
"אבני ראשה".

חובות בקורס: 
חובת נוכחות סדירה באופן רציף במהלך כל התכנית. לא תותר היעדרות העולה על 

15% מכ"א ממרכיבי התכנית ובמצטבר. 
הגשת מטלות מסכמות בכל אחד מהנושאים הנלמדים.

מועד הקורס: 
ימי ב׳ בין השעות: 08:30-17:30 

בחודשים יולי – אוגוסט )במהלך חופשת הקיץ תשע"ח של בתי הספר( יתקיימו 
10-15 ימי לימוד במשך 3 – 4 שבועות.

 

תאריכי המפגשים בחודשים יולי – אוגוסט 2018    
   23.7.18 18.7.18 17.7.18 16.7.18 10.7.18 9.7.18 8.7.18 3.7.18 2.7.18 1.7.18

 1.8.18 31.7.18 30.7.18 25.7.18 24.7.18
בתאריכים 20-22/8/18 תתקיים התנסות מעשית בבתי הספר     

 תאריכי המפגשים במכללה במהלך שנה”ל תשע”ט     
   25.2.19 28.1.19 31.12.18 10.12.18 26.11.18 29.10.18 8.10.18 3.9.18

       10.6.19 27.5.19 15.4.19 25.3.19

 

סמסטר: שנתי 
שנה: תשע"ט 

תאריך פתיחה: 01.07.2018 
היקף הקורס: שנתי 
שעות שנתיות: 16 
היקף שעות: 498 

מחיר הקורס: 6000 ₪ 
סכום לחיוב / מקדמה: ₪1,000.00 

הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי: 
מוכר ללימודי חובה
מוכר לגמול עם ציון

מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
תעודה: מסיימי התכנית שעמדו בכל החובות בהצלחה יקבלו תעודת בוגר התכנית 

להכשרת מנהלי בתי ספר 
איש קשר: קרן בן יעקב 

טלפון לפרטים: 08-8588132 
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לימודי רשות
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לימודי רשות
מידע והרשמה: תלמה שניצר 08-8588029

ציור אקדמי 
אמן מורה: יבגניה בורדה

ציירת ומרצה, בוגרת אקדמיה לאמנות, תואר שני באמנות, מאיירת ב"ג׳רוזלם פוסט".
יסודות הציור: צורה וצבע, שמן, אקריליק, אקוורל

ציור בצבע למתחילים ולמתקדמים: ציור מהתבוננות בטבע, ציור במסורת אקדמיסטית, טבע ודומם, מיצב ומיצג, דמות אדם, חשיבה ציורית.
לימוד מתקדם של ציור, חקר תפיסות ותהליכים, פיתוח גישה וביטוי אישיים במסגרת נושא פיגורטיבי דמיוני או מופשט. 

מועד הקורס והיקפו: ימי ב’, ד’ ה׳ 09:30 - 12:00, ימי ג’ 20:00-17:30. )28 מפגשים, 84 שעות, 3 ש”ש(, ביולי 2019 יתקיים קורס ציור אקדמי קיץ.
תאריך פתיחה: נובמבר 2018

שכר לימוד: 1950 ₪

מידע והרשמה
תלמה שניצר טל’ 08-8588029
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מטרת הקורס: 
הכרות מעמיקה של הקשר הפסיכולוגי, והרגשי בין הנראות שלנו למסרים שאנו 

מעבירים.
בניית תדמית מקצועית באמצאות הלבוש שאנו בוחרים.

פיתוח סגנון אישי , והתפתחות של סטייל אישי ויצירתי. 
נושאי הקורס:

· אין תחליף לרושם ראשוני. מעגל הנבואה שמגשימה את עצמה. מסרים 	
באמצעות בגדים

· הכרות עם מבנה הגוף – בסיס לנראות מחמיאה. התאמת בגדים לכל מבנה גוף	
· מה מתאים לי? בניית מלתחה אישית 	
· התאמת צבעים בבגדים ואיפור  "סודות שמותר לגלות".	
· צבעים ומשמעותם. העברת מסרים באמצעות צבעים.	
· סגנונות לבוש. מה הכי מייצג אותי. יצירתיות בארון הבגדים האישי.	
· איפור יום, ערב, איפור ב5 דקות.	

היקף הקורס: קורס סמסטריאלי, 2 ש"ש )60 שעות בודדות(
מועד הקורס: יום ה׳, סמס׳ א׳ 8:30 – 11:45

תאריך פתיחה: 8.11.2018
חובות הקורס:

השתתפות פעילה ב80% מהמפגשים לפחות.
שכר לימוד: 1750 ₪, דמי רישום 150 ₪ 

מידע והרשמה: קרן בן יעקב, 08-8588132 
מוכר ללימודי רשות

סודות הסטיילינג והאיפור
מרצות: 

מלכה דורון סטייליסטית , מנהלת בית ספר בעבר, הנחתה וליוותה תכניות ייחודי בבתי ספר ובמרכזי מחוננים. בשנים האחרונות מלמדת במסגרות שונות ליצור תדמית 
מקצועית ולהתאים סטייל לצרכים שונים, לפתח סגנון ייחודי, מודעות וביטחון עצמי.

עינב דניאלי מאפרת מומחית, בעלת סטודיו לסירוק ואיפור כלות. מעבירה סדנאות איפור ותסרוקות לנשים שרוצות לדעת את כל הטיפים הנכונים עבורן. בוגרת 
.  IL MAKIAGE איפור
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עיצוב פנים 
מרצים: רינה מגן ועופר גולד

רינה מגן- חוקרת תכנון עירוני סביבתי בלימודי דוקטורט באוניברסיטת תל אביב. בעלת תואר שני M.A בלימודי סביבה- אוניברסיטת תל אביב.
בוגרת קורס – עקרונות בתכנון בניה ירוקה- היחידה ללימודי המשך וחוץ של הטכניון. לשעבר בעלת משרד תכנון אדריכלי ועיצוב פנים באשדוד.

עופר גולד-מרצה לעיצוב ואדריכלות, מעצב סביבות למידה חדשניות, בעל תואר שני בעיצוב משולב- מכון טכנולוגי חולון, תואר ראשון בעיצוב אופנה וטקסטיל- שנקר,
תעודת הוראה באמנות ומנחה סדנאות אמנות. מוביל פדגוגיה חדשנית בלמידה המשלבת עיצוב חללים.

מטרת הקורס:
מטרת  הקורס לפתח תפיסה עיצובית חדשנית בעיצוב פנים וסביבה עם דגש על 

חשיבה ירוקה וסביבתית תוך הבנת עקרונות עיצוב "הבית הירוק".
התכנון מונחה ע"י חשיבה לטווח הירוק ארוך ושם דגש על בריאותו של האדם 

ושמירת ערכי הטבע באמצעות ניצול יעיל של המשאבים השונים.
קורס ייחודי זה מקנה עקרונות לחשיבה יצירתית עם מושגים מתחום האומנות 
והעיצוב בדגש על עיצוב פנים ופיתוח חשיבה ביקורתית סביבתית, מתוך הבנה 
שהעיסוק בעיצוב חייב לשלב את המחויבות להפחתת ההשפעות השליליות של 

תחום הבניה והעיצוב על הסביבה ולמען חיסכון במשאבי הטבע והאנרגיה ויצירת 
מרחב מחייה טוב יותר עבורנו באמצעים העומדים לרשות כל אחת ואחד.

נושאי הלימוד:
· תורת הצבעים, שילובים, השפעות	
· מרקמים, טקסטיל, ריפוד, טפטים	
· חומרים, חומרים ירוקים, תסמונת "הבית החולה", קירות ירוקים, גינון 	

וצמחיה.
· עיצוב המטבח, עקרונות בעיצוב מטבח, פסולת בעולם הסביבתי.	
· עיצוב חללים קטנים, אחסון וצריכה. צרכנות חסכונית.	
· תורת האור, עיצוב תאורה, תאורה חסכנית, חיסכון בחשמל.	
· כיווני אוויר, חלונות ופתחים והשפעתם על החיים בבית.	
· עיצוב ירוק בבתים שלנו –כיצד נוכל לעשות שינוי בבית שלנו לעיצוב שהוא גם 	

מועיל לסביבה וגם יפה.
· אמנות ירוקה, בניה אקולוגית, מדברית ובניה אקולוגית חדשנית.	

היקף הקורס: קורס סמסטריאלי 2 ש"ש 
מועד הקורס: סמסטר ב׳, יום ה׳, 8:30 – 11:45

תאריך פתיחה: 28.2.19
חובות הקורס:

נוכחות ב 80% מהמפגשים
שכר לימוד: 1750 ₪, דמי רישום 150 ₪ 
מידע והרשמה: קרן בן יעקב 08-8588132

מוכר ללימודי רשות
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מידע כללי
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אפשר לרכוש 
בחנות הוירטואלית 

באתר המכללה 
ללא דמי רישום

new.achva.ac.il 

מידע כללי ונוהלי הרשמה

פתיחת שנת הלימודים תשע"ט
יום א׳ 4.11.2018 כ"ו בחשוון תשע"ט

המידע המופיע להלן וכן באתר האינטרנט נועד לספק מידע בכל הקשור ללימודיכם ביחידה ללימודי תעודה והשתלמויות. אנו משתדלים לספק את מרב המידע ולפעול 
עפ”י הכללים והנהלים המובאים להלן. יחד עם זאת, יתכן שנאלץ לשנות, להוסיף או לגרוע מהאמור, הן מטעמים אקדמיים והן מנסיבות אחרות בלתי צפויות ו/או אילוצים 
ענייניים או תנאים אחרים שעשויים לחייב ביצוע שינויים כאמור. כמו כן, שומרת לעצמה המכללה את הזכות לשנות את תכנית הלימודים, רשימת השיעורים והמועדים 

השונים המפורטים בחוברת זו. מידע לגבי שינויים, תוספות וביטולים ניתן לקבל ביחידה ללימודי תעודה והשתלמויות.

רישום מורים בשנת שבתון/חצי שבתון
יש להדפיס ולמלא את הטפסים הבאים

1. טופס רישום ליחידה ללימודי תעודה והשתלמויות
2. טופס לחיוב כרטיס אשראי )לתשלום 150 ₪ דמי הרשמה, אותם קרן השבתון לא משלמת(

3. כתב התחייבות כספית למורים בשנת שבתון
4. הרשאה לחיוב קרן השבתון בהוצאות שכר לימוד – הסתדרות/ארגון המורים )לפי סוג הקרן אליה אתם משתייכים(

את הטפסים יש לשלוח במייל או בפקס ליחידה ללימודי תעודה והשתלמויות: keren_b@achva.ac.il פקס 08-8588075 
יש לוודא קבלת הטפסים.

לאחר אישור קבלה יש לשלוח את הטפסים המקוריים )פרט לטופס חיוב כ. אשראי( בדואר רגיל.
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להלן אפשרויות הפריסה לתשלומים )בהמחאות או בכרטיס אשראי(**:  )3

מס' תשלומים בנוסף* מקדמהשכר לימוד שנתי

2002 ש"חעד 600 ש"ח

2503 ש"חעד 1,000 ש"ח

3004 ש"חעד 1,400 ש"ח

4005 ש"חעד 2,000 ש"ח

5006 ש"חעד 3,000 ש"ח

7007 ש"חעד 4,000 ש"ח

1,0007 ש"חמעל 4,000 ש"ח
*תשלום ראשון החל מחודש מנובמבר 2018

**בכל מקרה תשלום אחרון יתבצע לא יאוחר מחודש מאי 2019

ייעוץ אישי וקבלת מידע:
ניתן לפנות למכללה האקדמית אחוה, היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות

בימים א’-ה’ בין השעות: 16:00-9:00
טלפון: 08-8588132/029/068/151/060

פקס: 08-8588075
keren_b@achva.ac.il :דוא”ל

new.achva.ac.il :אתר אינטרנט
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ביטול הרשמה או הפסקת לימודים
הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים חייבת להיעשות בכתב – במייל 	§

או בפקס.
תאריך קבלת הודעת הביטול או הפסקת הלימודים במכללה הוא התאריך 	§

הקובע לחישוב יתרת שכר הלימוד.
באחריות הלומד לוודא קבלת הפקס ביחידה ללימודי תעודה והשתלמויות.	§
במקרה של ביטול הרשמה עד 15 יום לפני תחילת הלימודים בפועל, תוחזר 	§

מלוא המקדמה ומלוא שכר הלימוד ששולם. סטודנטים הלומדים בקורסים 
המקוונים בלבד, במקרה של ביטול הרשמה 7 ימים לפני פתיחת הקורס, יהיו 

זכאים להחזר מלוא שכר הלימוד ששולם.
במקרה של ביטול הרשמה בין 14 יום לפני תחילת הלימודים בפועל ועד יום 	§

פתיחת הלימודים )לאחר השיעור הראשון(, תוחזר 50% מהמקדמה ששולמה.
סטודנטים הלומדים בקורסים המקוונים בלבד, במקרה של ביטול הרשמה 6 

ימים לפני פתיחת הקורס ועד ליום פתיחת הקורס, זכאים להחזר מלוא שכר 
הלימוד ששולם, בקיזוז דמי טיפול בסך 100 ₪ .

במקרה של הפסקת לימודים מיום פתיחת הלימודים עד 14 יום לאחר פתיחת 	§
הלימודים, המשתלם יחויב במלוא המקדמה. סטודנטים הלומדים בקורסים 
המקוונים בלבד, במקרה של ביטול הרשמה לאחר פתיחת הקורס, ובתנאי 
שטרם החלו את לימודיהם בקורס, יהיו זכאים להחזר מלוא שכר הלימוד 

ששולם בקיזוז 100 ₪ דמי טיפול ו 100 ₪ דמי בגין הרשמה )סה"כ 200 ₪(.
הפסקת לימודים לאחר היום ה-15 מפתיחת הלימודים - יתבצע חישוב שכ"ל 	§

עד יום הביטול בתוספת 10%, כאשר מינימום התשלום הינו גובה המקדמה. 
לחייבים תשלח הודעת חיוב. לעומדים ביתרת זכות תוחזר יתרת הזכות לחשבון 

הבנק, בהתאם לפרטי החשבון שימסרו ע"י המשתלם. סטודנטים הלומדים 
בקורסים מקוונים בלבד, והחליטו להפסיק את לימודיהם בקורס לאחר תחילת 

הקורס, ואשר התקדמו בהגשת מטלות הקורס יחוייבו במלוא שכר הלימוד.
מורים בשבתון - משתלם בשבתון שנרשם ללימודים במכללת אחוה והחליט 	§

להפסיק לימודיו, חלים עליו כל הנהלים של מורה משתלם שאינו בשבתון, 
דהיינו ישלם מקדמה בהתאם לאמור לעיל וכן שכ"ל עד ליום הפסקת לימודיו 

בתוספת 10%. הקרן אינה משלמת שכ"ל עבור משתלמים שהפסיקו לימודיהם 

וחובת התשלום היא על המשתלם. אפשרות שינוי מערכת הלימודים עד תאריך 
30.11.2018 הנה בין המשתלם לקרן ואינה פותרת את המשתלם מחובת 

תשלום שכ"ל במקרה של הפסקת לימודים.
דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה כאשר הביטול הינו ע"י המשתלם.	§
במקרה של ביטול קורס ע”י המכללה, יוחזרו דמי ההרשמה ושכ”ל ששולמו 	§

בגין הקורס.
הערות

פתיחת קורס או תכנית
פתיחת קורס מותנית במספר הנרשמים ובהתאם להחלטת המכללה ועל פי שיקול 

דעתה. הודעה על ביטול קורס תימסר למועמד מוקדם ככל האפשר.
פיצול לימודים

משתלם שיפצל לימודיו מעבר למספר שנות הלימוד שנקבעו לתכנית הנלמדת, 
ישלם מידי שנה החל משנת הפיצול תוספת פיצול בשיעור 10% משכ"ל של 

התכנית בכל שנת לימודים.
חזרות על קורסים

משתלם שחייב לחזור על קורס מכל סיבה שהיא יחויב בתשלום 100% מעלות 
הקורס עליו הוא חוזר.
הגשת עבודה באיחור

משתלם שמאחר בהגשת עבודה במהלך שנת הלימודים, יוכל להגיש את העבודה 
באיחור בתנאי שקיבל מהמרצה אישור הגשה באיחור בכתב. הקנס על הגשת 
עבודה באיחור של עד 3 שבועות 100 ₪. לאחר 3 שבועות הגשת עבודה של 
סמסטר א׳ אפשר להגיש עד 1.6 של אותה שנה, עבודות של סמסטר ב׳ וקיץ 

ניתן להגיש עד 1.12 של אותה שנה קלנדרית בתשלום קנס של 350 ₪. לאחר 
התאריכים הנ"ל על הסטודנט להירשם לקורס מחדש בעלות מלאה ויהיה עליו 

לעמוד בכל הדרישות האקדמיות של הקורס.
השאלת ספרים

כדי להשאיל ספרים בספריה יש להפקיד המחאת בטחון ע”ס 250 ₪ לפקודת 
מכללת אחוה )אין לציין תאריך ע”ג ההמחאה ואין לרשום המחאת בטחון(.

חנייה
לנוחיותכם, מגרש חנייה לסטודנטים בעלות של 8 ₪ ליום )נכון לשנה”ל תשע”ח( 



63

ניתן לשלם אגרת חנייה מוסדרת לשנה בעלות של 400 ₪ )נכון לשנה”ל תשע”ח(.
שירותים מקוונים

גישה למערכת מידע אישי לסטודנט דרך אתר המכללה בלחיצה על לשונית 
"סטודנטים" )בראש דף הבית(,

או דרך הסלולר באמצעות אפליקציה של חברת Learnnet, מידע על הורדה 
והתקנה.

בכניסה למערכת יש להקיש מספר תעודת זהות )9 ספרות( בשדות: שם משתמש 
 וסיסמא.

במערכת זו ניתן לעיין בציונים, בלו"ז אקדמי, בלוח בחינות/עבודות, בתקנון 
המכללה ובחשבון שכר-לימוד. כמו-כן ניתן להנפיק כרטיס נבחן ולהתחבר לאתרי 

הקורסים.
לשירותכם, מוקד תמיכה טכנית בטל’ 08-8588100.

שירותי גבייה
קבלת קהל במדור שכר-לימוד בבניין מס׳ 3, קומת כניסה. ימים א-ה 08:30 

12:30-, 15:00-16:00 טל׳ 3622*
שירותי צילום

חברת "צילומעתיק" מספקת שירותים בתשלום, וממוקמת בקרוואן שעל יד השער 
הראשי למכללה.

הסמכה וגמולי השתלמות
כתנאי לקבלת תעודת הסמכה, על משתלם/לומד למלא את כל החובות בקורס/ 

בתכנית.
משתלם/לומד אשר סיים בהצלחה לימודיו ביחידה, ובתנאי שאין לו חובות שכר 

לימוד במכללה, וזאת לאחר שהציג את כל המסמכים הנדרשים בתנאי הקבלה 
לתכנית, יהיה זכאי לקבל תעודת הסמכה/אישור סיום לימודים בקורס. )בהתאם 

לאופי הקורס ולאופן סיום הקורס(.
חובת  נוכחות חלה על כל המשתלמים/לומדים בכל השיעורים העיוניים והמעשיים.

משתלם/לומד אשר נעדר מעל 20% מסך שעות הלימוד בקורס מסוים, לא יורשה 
לגשת לבחינה או להגיש עבודה באותו קורס ולא יוכל לקבל גמול ממשרד החינוך 

על לימודיו ו/או תעודה על סיום לימודיו.
היחידה תהייה אחראית להעברת הדיווחים על גמולי ההשתלמות למשרד החינוך, 

או להנפקת אישורים מתאימים שישלחו ע"י המשתלם למשרד החינוך לקבלת 
הגמולים בהתאם להנחיות היחידה בפתיחת שנת הלימודים.
אישורי גמול יועברו רק למי שסיים לשלם את שכר הלימוד.

מידע נוסף לסטודנט ותקנון המכללה ניתן למצוא באתר האינטרנט של המכללה:
www.achva.ac.il 

ט.ל.ח.
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המכללה האקדמית אחוה
היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות

ד.נ. שקמים, 7980400 
 08-8588132/029/068/151/060  פקס: 08-8588075

 Keren_b@
achva.ac.il

טופס רישום ליחידה ללימודי תעודה והשתלמויות 
לשנה"ל תשע”ט

מין   ז / נ 
 

 
 

שם פרטי
 

שם משפחה 
 

 
 

ת.ז. 

 
 

תאריך לידה 
 

 
 

שם משפחה קודם

 
 

מיקוד
 

 
 

יישוב
 

 
מס’

 
 

 
רח’

 
 

 
 

דוא”ל
 

 
 

נייד
 

 
 

טל’

שוהה בחו”ל בשנת הלימודים  
 1

 
 

 
מחוז:

 
                       

                  יישוב ביה"ס 
 

 
שם בי”ס

 
 

דרגה נוכחית במתווה “אופק חדש”: 
1אחר

1 1/2 שבתון 
1 שבתון 

1עו”ה בפועל 
סטטוס בשנה”ל )יש לסמן את האפשרות המתאימה(: 

שם קורס/תכנית
.1.2.3.4.5.6

אני מאשר כי קראתי בעיון את ההנחיות ונהלי שכר הלימוד המפורסמים בידיעון והם מקובלים עלי. אני מאשר כי כל 
זה.הפרטים שמסרתי בטופס זה הינם נכונים וידוע לי כי עליי לעדכן את היחידה בכל שינוי בפרטים האישיים שציינתי בטופס 

 
 

 
חתימה

 
 

 
 

 
תאריך 
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המכללה האקדמית אחוה, היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות ד.נ. שקמים, 7980400 
 Keren_b@

achva.ac.il 08-8588075 :08-8588132/029/068/151/060  פקס

כתב התחייבות כספית למורים בשנת שבתון – שנה”ל תשע”ט

אני הח”מ _________________  ת.ז. ________________________

כתובת _______________ טל’ ______________________________

מצהיר/ה ומתחייב/ת כדלקמן:
בשנת הלימודים תשע”ח אני לומד/ת

 
 

1 בשבתון ולומד/ת ____________ ש”ש

1 בחצי שבתון ולומד/ת ____________ ש”ש

1
 .

אני מצהיר/ה ומתחייב לדווח לקרן השבתון על תכנית הלימודים שנבחרה על ידי במכללה 
האקדמית אחוה. 

2
 .

אני מתחייב/ת לעקוב אחר החלטת קרן השבתון עד לקבלת אישור קרן השבתון ללימודיי.
3

 .
אני מתחייב/ת לעדכן את קרן השבתון בכל שינוי שאבצע בתכנית הלימודים במהלך כל שנת 

הלימודים במכללה. 
4

 .
אני מתחייב/ת לעדכן בכתב )ולוודא קבלת ההודעה(  את מוסד הלימודים בכל שינוי שאבצע 

בתכנית הלימודים. 
5

 .
משתלם בשבתון שנרשם ללימודים במכללה האקדמית אחוה והחליט להפסיק לימודיו, חלים עליו 
כל הנהלים של מורה משתלם שאינו בשבתון. דהיינו ישלם מקדמה בהתאם לאמור לעיל וכן שכ”ל 

עד ליום הפסקת לימודיו בתוספת 10% . הקרן אינה משלמת שכ”ל עבור משתלמים שהפסיקו 
לימודיהם וחובת התשלום היא על המשתלם.

6
 .

במקרה של ביטול הלימודים על ידי, לאחר פתיחת הקורס, אני מצהיר/ה ומתחייב/ת לשלם 
את מלוא המקדמה, כפי שהיא מצויינת באתר המכללה ובידיעון ההשתלמויות. 

7
 .

אני מצהיר/ה כי קראתי את כתב ההתחייבות, הבינותי את הכתוב בו, לפיו אני מאשר/ת 
בחתימתי את הסכמתי מרצון טוב וללא כפייה, למלא את ההתחייבויות השונות בכתב 

ההתחייבות. 

ולראייה באתי על החתום
 

 
 

 
 

 
_______________

 
 

 
 

 
 

 
 

תאריך
 _______________

חתימת המשתלם/ת
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המכללה האקדמית אחוה, היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות ד.נ. שקמים, 7980400 
 Keren_b@

achva.ac.il 08-8588075 :08-8588132/029/068/151/060  פקס

טופס הוראה לחיוב כרטיס אשראי 
 

 
 

 
 

ת”ז
 

  
 

 
 

אני הח”מ

 
 

 
 

מס’ טלפון
 

 
 

 
 

כתובת
נותן לכם בזה הוראה לחייב באמצעות כרטיס האשראי את שכר הלימוד והתשלומים הנלווים 

)ימולא במקרה ובעל הכרטיס אינו הלומד בפועל(

 
 

 
 

 
ת.ז.

 
 

 
 

 
עבור:

  
תוקף

 
 

 
 

 
מס’ כרטיס האשראי

 
 

שם חברת האשראי

 
 

3 ספרות אחרונות כפי שמצוינות בגב כרטיס האשראי 
 

התשלום הינו עבור:
 

 
 

 
 על סך

 
 

 
 

 
  .1

עלות
 

 
 

         
 

 
    קורס/תכנית 

 
 

 
 

 
 

 על סך
 

 
 

 
 

  .2
עלות

 
 

 
         

 
 

    קורס/תכנית 
 

 

 
 

 
 

 על סך
 

 
 

 
 

  .3
עלות

 
 

 
         

 
 

    קורס/תכנית 
 

 

 
 

 
 

 על סך
 

 
 

 
 

  .4
עלות

 
 

 
         

 
 

    קורס/תכנית 
 

 

ש”ח.
 

 
 

5. דמי רישום בסך
ש”ח.

 
 

 
סך התשלום לחיוב

 
 

 
צורת התשלום

 
 

 
תשלום אחד

 1

החל מחודש נובמבר 2018 )תשלום אחרון יוני 2019( .
 

 
תשלומים: מס’ תשלומים

 1

 
 

1 קרדיט - מס’ תשלומים

הרשאה זו ניתנת לביטול ע”י פניה למכללה בכתב. עלות ביטול עסקת אשראי הינה 50 ש”ח.
א. 

הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק וישא מספר אחר )החלפה לכרטיס שמספרו נקוב(.
ב. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

חתימת בעל הכרטיס
 

 
 

 
תאריך

 
 

 
==============================================================

לשימוש מדור שכר לימוד
 

 
 

 
אישור מס

 
 

 
 

 
סכום התשלום:



70



71

למורים בביה”ס העל-יסודיים במכללות וסמינרים בע”מ
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ - מנהל העסקים של הקרנות

)ארגון המורים(

הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד
לכבוד:

קרן השתלמות למורים בביה”ס העל-יסודיים במכללות וסמינרים בע”מ
ע”י הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ מנהל העסקים של הקרן

רח’ קיבוץ גלויות 34 תל אביב 66550

א.ג.נ.,
הואיל ואושר לי לצאת בשנת הלימודים תשע”ט לשנת השתלמות, 

והואיל והודעתי לכם כי אני משתלם במכללה האקדמית אחוה
 

 
 

קוד מוסד הלימודים 2250 )להלן: “מוסד הלימודים”(.
והואיל ואני מבקש/ת כי תעבירו את שכר הלימוד ישירות למוסד הלימודים הנ”ל:

אי לכך אני מתחייב/ת ומסכים/ה כדלקמן:
                             

 
 

 
 

 
 

הגר/ה ב-
 

 
 

אני הח”מ 
 .1

                      )רחוב/מספר בית/ישוב(
 

 
 

)שם משפחה ושם פרטי(

נותן/ת לכם בזה הרשאה לחייב חשבוני אצלכם 
 

 
 

מס’ תעודת זהות 
 

)כמצויין בתלוש השכר(
 

 
 

עבור שכ”ל במוסד הנ”ל, בסכום שלא יעלה על ערך שעת לימוד אוניברסיטאית לכל שעת לימודים שבועית, אשר אושרה לי, 
 

במועדים שיהיו נקובים ברשימות החיובים שיומצאו לכם מידי פעם ע”י מוסד הלימודים ופרטיי יהיו נקובים בהם.
הנני מוותר/ת על קבלת הודעת חיוב מכם בגין חיובים אלה.

 .2
אתם תפעלו בהתאם להוראות הנ”ל כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.

 .3
הוראה זו ניתנת לביטול ע”י הודעה ממני בכתב על גבי טופס ביטול הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד הנמצא במוסד 

 .4
הלימודים ובקרן ההשתלמות ברח’ קיבוץ גלויות 34 תל אביב 66550.

הנני משחרר/ת אתכם מכל אחריות בעד נזק, הפסד, הוצאות וכו’ העלולים להגרם עקב אי מילוי הוראות אלה מכל סיבה 
 .5

שהיא.
הריני מתחייב/ת לבקש אישור מזכירות קרן ההשתלמות בה אני עמית/ה, לפני כל שינוי בתכנית הלימודים שאושרה לי או 

 .6
שינוי במוסד הלימודים.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
חתימת המשתלם/ת

 
 

 
 

תאריך 
 

 
===========================================================

אישור המוסד
חתם בפנינו על טופס הרשאה זה 

 
 

 
ת.ז 

 
 

הננו מאשרים כי מר/גב’  
לאחר שזיהינו ואימתנו את הפרטים האישיים הכלולים בטופס.

 
 

 
 תפקיד

 
 

 
 

שם המאשר
 

 
 

חתימה וחותמת המוסד
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קרן השתלמות למורים וגננות בע”מ
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ - מנהל העסקים של הקרנות

)הסתדרות(

הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד
לכבוד:

קרן השתלמות למורים וגננות בע”מ
קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים בע”מ

ע”י הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ מנהל העסקים של הקרנות
רח’ קיבוץ גלויות 34 תל אביב 66550

א.ג.נ.,
הואיל ואושר לי לצאת בשנת הלימודים תשע”ט לשנת השתלמות, 

והואיל והודעתי לכם כי אני משתלם במכללה האקדמית אחוה.
 

 
 

 

קוד מוסד הלימודים 2250 )להלן: “מוסד הלימודים”(.
והואיל ואני מבקש/ת כי תעבירו את שכר הלימוד ישירות למוסד הלימודים הנ”ל:

אי לכך אני מתחייב/ת ומסכים/ה כדלקמן:
 

 
 

 
 

הגר/ה ב-
 

 
 

אני הח”מ 
 .1

)רחוב/מספר בית/ישוב(
 

 
 

        )שם משפחה ושם פרטי(
 

 
נותן/ת לכם בזה הרשאה לחייב חשבוני אצלכם 

 
 

 
מס’ תעודת זהות 

 
       )כמצויין בתלוש השכר(

 
 

 

  
 

עבור שכ”ל במוסד הנ”ל, בסכום שלא יעלה על ערך שעת לימוד אוניברסיטאית לכל שעת לימודים 
 

  
 

שבועית, אשר אושרה לי, במועדים שיהיו נקובים ברשימות החיובים שיומצאו לכם מידי פעם ע”י מוסד 
הלימודים ופרטיי יהיו נקובים בהם.

הנני מוותר/ת על קבלת הודעת חיוב מכם בגין חיובים אלה.
 .2

אתם תפעלו בהתאם להוראות הנ”ל כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
 .3

  
 

הוראה זו ניתנת לביטול ע”י הודעה ממני בכתב על גבי טופס ביטול הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות 
 .4

שכר לימוד הנמצא במוסד הלימודים ובקרן ההשתלמות ברח’ קיבוץ גלויות 34 תל אביב 66550.
  

 
הנני משחרר/ת אתכם מכל אחריות בעד נזק, הפסד, הוצאות וכו’ העלולים להגרם עקב אי מילוי 

 .5
הוראות אלה מכל סיבה שהיא.

  
 

הריני מתחייב/ת לבקש אישור מזכירות קרן ההשתלמות בה אני עמית/ה, לפני כל שינוי בתכנית 
 .6

הלימודים שאושרה לי או שינוי במוסד הלימודים.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

חתימת המשתלם/ת
 

 
 

 
תאריך 

 
 

==============================================================
אישור המוסד

חתם בפנינו על טופס הרשאה 
 

 
 

ת.ז 
 

 
הננו מאשרים כי מר/גב’  

זה לאחר שזיהינו ואימתנו את הפרטים האישיים הכלולים בטופס.
 

 
 

 תפקיד
 

 
 

שם המאשר
 

 
 

חתימה וחותמת המוסד
 

 
 

 


