ב"ה

מערכת תשפ"א  -מהדורה מס' 2
שעות

יום שני

יום ראשון
מסלול 2

מסלול  - 1קורסי חובה לתואר

בתעריף גבוה

בתעריף מוזל

8:45-10:15

עיונים בליקוטי
שיחות

10:40-12:10
הוראה מתקנת
12:25-13:50

עיונים בליקוטי שיחות
קורס קודש

סוד ההלכה

רכזת :הגב' נורית פרופ

הבית היהודי

רזי טוהר
וצופיה הליכות ביתה

הגב' צפורה וישצקי

הרב חיים פרוס

קורס מקוון
NLP

פנינה פייג
תניא-לצלוח את אתגרי
החיים

סיגלית אודנץ

ברוריה אשכנזי

בZOOM
בוקר או ערב
שעות בוקר:
09:00-14:00
שעות ערב:
19:00-22:30

במעגל השנה המוסיקלי
מלכהלי בלוי חנוכה

14:20-15:45

הוראה יצירתית

הנחיית הורים
בגישה חסידית

חני מרינובסקי
אורטל דישון

16:00-17:30

סמס' א'

סמס' ב'

צמיחת הקשר הזוגי

תניא
הרב פרוס

אימון למורה
הגב' לאה
דוברבסקי

דינה טורנהיים

תפארת טויסטר

בחירה ממסלול 1

30

* לא תהיה השלמה לקורס קיץ אלא בקורס פרונטלי
**פתיחת כל קורס מותנית במספר משתתפות

בחירה ממסלול 1
או 2

בחירה ממסלול 1
או 2

עדי לחיאני
האמנות ככלי חינוכי

תרפיות וכלים פרה-
רפואיים
לטיפוח וסיוע לילדים
בחנ"מ
רכזת :הגב' נורית פרופ

רוחי מיכאלשוילי
האמנות ככלי חינוכי

נושאים חינוכיים
והלכות כשרות

הרב יואל בייטש
משפחה כמערכת

מודעות מתאוריה
למציאות
רבקי גרינברג

בתעריף גבוה

שנה ב' בלבד!!

הגב' צפורה וישצקי

קורס

מסלול  - 2קורסים לתואר

בחירה ממסלול 1

בחירה ממסלול 1

יום רביעי
שעות

8:45-10:15

10:40-12:10

מסלול  - 1קורסי חובה לתואר

מסלול  - 2קורסים לתואר

בתעריף מוזל

בתעריף גבוה

כלים ארגוניים
צ'רני ויינפלד

הורות בגישת שפ"ר
חני אלפסי

זוגיות ומודעות עפ"י גישת
שפ"ר
חני אלפסי

קשיי קשב וריכוז
התמודדות בגן ,בכיתה ובבית

עיונים בחסידות
הרב יואל בייטש
הכשרת מנחות
הורים
NLP
פנינה פייג

אירית גלנץ

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

14:20-15:45

16:00-17:30

במעגל השנה החסידי
הרב דב הלפרין

חינוך לאורח חיים בריא

אגדתרפיה

יפעת זינגר

איילת בכר

חשיבה חיובית והעצמה נשית
חסידית
סיגלית אודנץ

קורס חינוך

נהלים
להרשמה:

סגנונות אישיות
מיקה לשם

רכזת :הגב' עדי
לחיאני

 פתיחת
שנה"ל:
יום רביעי כ"ו
בתשרי תשפ"א
14.10.20
 פתיחת כל
קורס
מותנית
במס'
נרשמות
 ייתכנו
שינויים
במערכת
במהלך הקיץ
 ללא אמצעי
תשלום,
מקומך
בקורס אינו
נשמר!

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 ,כ"א כסלו  15 - 07.12.20ש"ש

X



יום עיון מס'  – 2יום רביעי ,י"ד שבט  15 - 27.01.21ש"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

