בס"ד

מכללת "בית רבקה"
כפר חב"ד ב'
המרכז ללימודי המשך והשתלמויות

לפרטים והרשמה:
טל'03-9602350-4 :
דוא"לaskila@rivka.org.il :
כתובת אתר בית רבקהwww.rivka.org.il :

תכנית לימודים
לשנה"ל תשע"ט



פתיחת שנה"ל:
יום שני כ"ט בתשרי תשע"ט 08.10.18
פתיחת כל קורס מותנית במספר הנרשמות

מהדורה מס3 .

ייתכנו שינויים במערכת במהלך הקיץ

נהלי הרשמה:
ללימודי הסמכה יש לצרף את המסמכים הבאים:







תמונת פספורט
צילום ת.ז .כולל הספח
אישור משרה"ח על דרגה וותק
צילום תלוש משכורת
תעודת בגרות או מבחני סאלד(חסרות תעודת בגרות שהן מעל גיל  30תחויבנה במכינה קדם אקדמית)
אישורי השכלה קודמת כולל גיליון ציונים של כל התעודות הקודמות

הערות לתשלום:






דמי רישום ₪ 200 :ללימודי תואר ,מעבר לשכה"ל.
ההרשמה מתבצעת ע"י דמי רישום בלבד
אפשרויות תשלום:
מזומן
כרטיס אשראי (אפשרות לפריסה עד  10תשלומים)
הוראת קבע (אפשרות לפריסה עד  10תשלומים – למקבלות החזר שכ"ל ממשרה"ח ,מומלץ לשלם בשישה תשלומים!!)
קבלת המערכת האישית מותנית בהסדרת תשלום

הרשמה:

 לתאום שעת הגעה לראיון אישי ,צרי קשר בטלפונים הבאים-03-9602353 :דבי-03-9602354 ,פייגי

גמולים :עפ"י הנחיות משרד החינוך ,לכל מורה ב"עולם הישן" יוכרו  4גמולים בשנה
( 448ש') ,למעט לומדת בשבתון.

כל הקורסים המסומנים לאופק מותנים באישור סופי של מינהלת האופק

פתיחת כל קורס מותנית במספר הנרשמות

יום א'
קורס

מרכזת /מרצה

שעות

היקף

תעודה

קורס הוראה מתקנת

נורית פרופ

 + 09:00-15:45יום עיון בחסידות-חובה!

 240ש"ב לתענית

תעודה מטעם מכללת
בית רבקה

הרחבת הסמכה לתעודת
הוראה בחינוך מיוחד

נורית פרופ

09:00-15:45
 +ימי עיון מרוכזים

 1,080ש"ב

תעודת הוראה בחנ"מ
לגילאי א-י"ב



הרחבת התמחות לגננות
בחינוך המיוחד

נורית פרופ

09:00-15:45
+עבודה מעשית
+יום עיון בחסידות

 360ש"ב לתכנית

תעודת הוראה בחנ"מ
לגילאי 0-6



מודעות יהודית עפ"י
התניא

הרב פרוס

16:00-17:30

 60ש"ב

----



* 60ש' לאופק

*מותנה באישור סופי במנהלת האופק ,כפוף לנהלי משרד החינוך

צבירה לגמול

לימודי
הסמכה


יום ב'
שעות
9:00-10:25

סוד ההלכה
הרב יואל בייטש

10:45-12:10

משפחה כמערכת
פנינה פייג

12:25-13:50

הבית היהודי
ברוריה אשכנזי
* 60ש' לאופק

קורסי חובה

קורסי בחירה

לימודי תעודה

בתעריף מוזל

בתעריף גבוה

לא לתואר

סוד ההלכה
הרב יואל בייטש
סמס א'
מודעות
מתאוריה
למציאות
רבקי גרינברג

עיונים בליקוטי שיחות
הגב' צפורה וישצקי

קורס קודש
ט.נ.
רזי טוהר
וצופיה הליכות ביתה

סמס ב'
נוער בסיכון

במעגל השנה
המוסיקלי
מלכהלי בלוי חנוכה

מירב
סלקובסקי

גישור ופתרון קונפליקטים
במשפחה
ד"ר אילנה ישראל

עיונים בליקוטי
שיחות
הגב' צפורה וישצקי

תרפיות וכלים
פרה-רפואיים
לטיפוח וסיוע
לילדים בחנ"מ

* 60ש' לאופק

14:20-15:45

האמנות ככלי חינוכי
תפארת טויסטר

הנחיית הורים בשיטת אית"ן אמנות ככלי טיפולי
למורה
אורטל דישון
עדי לחיאני
* 60ש' לאופק

* 60ש' לאופק

16:00-17:30
חובה במקום קורס
קיץ**
30

*מותנה באישור סופי במנהלת האופק ,כפוף לנהלי משרד החינוך
** לא תהיה השלמה לקורס קיץ אלא בקורס פרונטלי

בובותרפיה
סמס' א' בלבד!

הכשרת מנחות
נישואין
+
קורס מודרך
הגב' מירב לביא

סמדר קופר
מותנה בראיון
אישי!

יום ד'
שעות

9:00-10:25

קורסי חובה

קורסי בחירה

בתעריף מוזל

בתעריף גבוה

כלים ארגוניים
למורה
צ'רני ויינפלד

הורות בשיטת שפ"ר
חני אלפסי

* 60ש' לאופק

* 60ש' לאופק

 10:45-12:10מודעות עפ"י גישת
שפ"ר
חני אלפסי
* 60ש' לאופק

14:20-15:45

חינוך לאורח חיים
בריא
יפעת זינגר
* 60ש' לאופק
קורס קיץ

הרב יואל בייטש

הרב יואל בייטש

רפואה
משלימה:

הכשרת מנחות
הורים

JCBT

בימוי והפקה

הרב ערד

בשיתוף
מכללת
'תורת
החיים'

קורס דו שנתי
כלים ארגוניים למורה
צ'רני ויינפלד

סגנונות אישיות
מיקה לשם

NLP
פנינה פייג

מותנה בראיון
אישי!
9:30-13:30

* 60ש' לאופק

12:25-13:50
הדרך לשמחה
עפ"י התניא
הגב ברכה
טברדוביץ

עיונים בחסידות

עיונים בחסידות

לימודי תעודה לא לתואר

תקשורת מקרבת
מיקה לשם

במעגל השנה החסידי
הרב דב הלפרין

* 60ש' לאופק

* 60ש'
לאופק

כתיבת
תסריט,
בימוי ,צילום
ועריכה
מקצועי
09:00-15:00

סמס' א'
חשוב טוב
יהיה טוב
אבי ענבר

סמס' ב'
ביבליותרפיה

סמס' א'
ביבליותרפיה

איילת בכר

איילת בכר

סמס' ב'
חשוב טוב
יהיה טוב
אבי ענבר

יוגה יהודית

רפלקסולוגיה

סמס א'
רוקחות
טבעית

סמס ב
עיסוי
רפואי/
שבדי

קורס תעצומות של הגב' רחל בולטון:
ימי שני – בני ברק

שעות:

מסלול בוקר
מסלול ערב
ימי רביעי – ירושלים

09:00-14:30
15:30-21:00

מסלול בוקר
מסלול ערב

09:00-14:30
15:30-21:00

הכרה לתואר

מיקום:

לא מוכר לתואר

למסיימות :תעודת הסמכה למאמנת אישית מטעם 'תעצומות' ומטעם 'מכללת בית רבקה'

ק ו ר ס י ע ר ב ב ב י ת ר ב ק ה:
יום בשבוע

שעות

מיקום

הכרה לתואר

מלכהלי  -ריתמיקה

יום שני  -ערב

מלכהלי  -ריתמיקה

יום ראשון  -ערב

רזי טוהר
וצופיה הליכות ביתה
משחק ובמה
עם הגב' אילנה נוי

'בית יעד'
רח' עם ועולמו  3ירושלים
מכללת בית רבקה

לא מוכר לתואר

יום שני  -ערב

18:00-20:30
סמס' א' בלבד!
18:00-20:30
סמס' א' בלבד!
17:30-20:50
 +קורס וירטואלי
18:00-20:00

מכללת בית רבקה

 60ש'

 180ש'

מכללת בית רבקה

לא מוכר לתואר

יום שני – ערב

למידה בהתכתבות (להסמכה בלבד)
קורסים בלימודי חינוך

קורסים בלימודי יהדות-תושב"ע

פסיכופתולוגיה

יסודות בתורת החסידות

הנהגת כיתה בגישה קוגניטיבית

עולם הגאולה

פסיכולוגיה חיובית

ברכות הנהנין

התמודדות עם רגשות שליליים

כללי החינוך וההדרכה

שונות
גמול

הסמכה

יום עיון מס'  – 1יום שני ,י"ח כסלו  15 - 26.11.18ש"ש

X



יום עיון מס'  – 2יום רביעי ,י' שבט  15 - 16.01.19ש"ש

X



מכינה קדם אקדמית

X

X

אנגלית לפטור  -ללא זיכוי שעות

X



קורס קיץ





מנחות לעבודות סמינריוניות:

אחרי שתשובצי אצל מנחה ,תקבלי מהמזכירה פרטי התקשרות

