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אלול תשע"ה

משתלמת נכבדה
שלום וברכה,
הננו מודים לך כי בחרת ללמוד במכללת "בית רבקה" -מרכז אשכילה ,ברוכה הבאה!
להלן עדכונים ומספר נהלים שיעזרו לך להתמצא בנהלים ובדרישות השונות.

פתיחת שנת הלימודים

יום שני כ"ט תשרי  12.10.15בשעה  9:00בבוקר

שמירה על תקנון הצניעות

כידוע לך ,מכללת "בית רבקה" לכל לראש מכללה חסידית חב"דית ,המנוהלת לאור הדרכותיו של הרבי מליובאויטש .הנך
נדרשת לתת את הדעת על לבוש הולם ע"פ תקנון הצניעות אשר חתמת עליו בעת הרישום .דגש מיוחד יושם על כיסוי ראש
מלא .לצערנו ,משתלמת שלא תעמוד בתקנות הצניעות לא תוכל להמשיך לימודיה במרכז ללימודי המשך ב"בית רבקה".

הסדרת תשלום שכר לימוד והשלמת רישום

 הינך מתבקשת לבצע את הסדרי התשלום לקורסים אצל המזכירה פייגי .מועד לתשלום ראשון  -מידי.
החל מה 01.01.16 -יוטל קנס של  10%בתשלום שכה"ל למאחרות בתשלום.
 אם עדיין לא הסדרת את תשלומי שכה"ל ,לא הונפקה לך מערכת!
 באם הליך הרישום התבצע דרך הטלפון  -הנך מתבקשת לסור מידית למזכירות ולסיים את הליך הרישום כנדרש.

קבלות ו"אישור תלמידה"

ניתן לקבל קבלות ואישור לימודים אצל המזכירה פייגי לאחר הסדרת כל התשלומים .לתשומת ליבך ,אין אפשרות להוציא
תדפיס של קבלה פעם שנייה.

השתתפות בהחזר שכר לימוד ממשרד החינוך

בקשה להחזר שכר לימוד יש להגיש באופן עצמאי בכפוף לנהלים המופיעים בחוזר מנכ"ל ,המפורסם באתר משרד החינוך
בכתובתhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/8/8-2/HoraotKeva/K-2015-8-1-8-2-25.htm:
יש לשים לב למועד האחרון לבקשת החזרים – .06.10.15

דפי מידע

בהגיעך ללימודים הצטיידי בחוברת "דפי מידע" ,עדכנית לשנת תשע"ו .חובה לעיין בחוברת על מנת להכיר את מסגרות
הלימודים ,תנאי קבלה ,נהלים ,חובות לימודיים וכו'.

מערך הסעות מתחנת הרכבת למכללה ובחזרה

ישנה אפשרות לארגן הסעה בתשלום מתחנת הרכבת ובחזרה .לשם כך נדרש מספר מינימלי של נוסעות המעוניינות בשירות
זה באופן קבוע .אם את מעוניינת לשריין מקום בהסעה ,גשי למזכירה חוה ביום הראשון ללימודים והירשמי.

היעדרות ,איחורים ויציאות מוקדמות

על מנת להכיר את זכויותייך בעניין ,קראי בעיון את הנהלים בדפי המידע.

היעדרות לצורך מפגש הנחיה

אנו ערים לצורך של יציאה להנחיה בשעת השיעור .אולם ,על מנת לא לפגום בהרצאה  -נבקשך לפעול על פי הנהלים
המופיעים בדפי המידע.
המשך מאחורי הדף
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עדכונים והודעות

יתכנו שינויים במבנה הלימודי ע"פ הדרישות של אגף להשתלמות ושל אגף הכשרת עובדי הוראה .עדכונים שוטפים ,שינויים
בלוח זמנים והודעות המשרד יופיעו בלוחות המודעות .על כן ,מעקב אחר הפרסומים בלוח המודעות הינו הכרחי לצורך
התמצאות ושמירה על חובותייך וזכויותייך במסגרת לימודי המשך.
הודעות  s.m.sעל שינויים ועדכונים יתקבלו בנייד האישי שלך .במידה ואת חסומה לקבלת הודעות ,אנו ממליצים לבקש
מחברה קבועה שתעדכן אותך.
מענה קולי :ניתן לברר באמצעות המענה הקולי מידע וביטולים במערכת הלימודים .מומלץ להתקשר ולהתעדכן לפני היציאה
ליום לימודים .מספר הטלפון של המענה הקולי  03-9602350יש להקיש את הספרה .8
תא אישי :במשרד המזכירות ישנם תאים על פי סדר א'-ב' .כל חומר (כגון קבלות ,אישורים ,עבודות וכדו') יועבר אל
המשתלמת בתא המציין את האות הראשונה של שם המשפחה.
אתר המכללה (חדש) :לרשותך עומד אתר אינטרנט של המכללה ,שבו תוכלי לקבל מידע אודות מערכת השעות ,ציונים
שעודכנו ,הודעות אישיות וכן לעדכן את פרטייך האישיים .בנוסף ,ניתן להוריד מהאתר סילבוסים לקורסים שאליהם נרשמת
וכן טפסים שונים (טופס הצעת נושא לעבודה סמינריונית ,טופס החזר שכ"ל ,טופס מענק שעות וכו') .כמו כן ניתנת גישה
למאגר הממוחשב של ספריית המכללה.
בכניסתך לפורטל המידע לסטודנטית ,תידרשי להזין מספר זהות וקוד סודי .הקוד הסודי הוא בן ארבע ספרות ,ומורכב מיום
הלידה וחודש הלידה הלועזי .אם לדוגמה ,נולדת ב – 01.09.75-הקוד הסודי הינו  .0109ניתן לשנות את הקוד הסודי בכל עת.

גמולים והכרה ל"אופק"

על כל קורס שהנך לומדת  -עלייך לוודא האם יש לו זכאות לגמול או האם הוא מוכר לאופק!
שאלות הקשורות לנושא "אופק חדש" או "עוז לתמורה" בתחום מכללת "בית רבקה" ,ניתן להפנות לגב' עדי לחיאני
באמצעות הדוא"לadilach18@gmail.com :

כרטיס סטודנט

ניתן להזמין כרטיס סטודנט אצל המזכירה חוה בצרוף תמונת פספורט ו ,₪ 30-לא יאוחר מכ"ט בחשוון תשע"ו .11.11.15
כרטיס הסטודנט מאפשר קבלת הנחה בנסיעות בתחבורה ציבורית בלבד.

חנייה בשטח המוסד

ניתן לרכוש תו חניה שנתי בעלות  ₪ 50אצל המזכירה חוה.

זמני קבלת קהל

על מנת שתוכלי לקבל שרות נעים ואישי ,הקפידי להגיע בזמני קבלת קהל.
קבלת קהל :ימים א'-ד' בין השעות  .9:00 – 14:00בשעה  11:00 – 12:15המשרד סגור להפסקת מזכירות.
בימים שאין קבלת קהל ,אין מענה טלפוני.

החל מ -ח' תשרי משרדנו יהיה סגור עקב חופשת החגים .נשמח לעמוד לרשותך החל מיום רביעי כ"ד תשרי תשע"ו.
אנו מאחלות לך הצלחה רבה והנאה מרובה מלימודייך ב"בית רבקה"
בברכת שנה
טובה,
ההנהלה והצוות

מצו"ב:
 מערכת אישית – פתיחת הקורסים באופן סופי מותנית במספר הלומדות!!
 תאריכון לשנת תשע"ו
 הודעה בדבר ימי עיון
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לפנייך המערכת האישית שלך.
עלייך לשמור טופס זה ,קבלת דף מערכת חדש כרוך בתשלום.
שימי לב ,ליד שם הקורס מצוין מספר החדר בו מתקיים הקורס.
אם הנך רואה שינויים בקורסים השונים  -שינויים אלה נעשו כחלק מאילוצי המערכת והמכללה.
ייתכנו שינויים נוספים.

הקורסים הבאים ייפתחו במועד אחר:
 ריתמיקה עם מלכהלי – ייפתח אי"ה ביום שני ו' חשוון תשע"ו.
 קורס העשרת נישואין – לא ייפתח במועדו .במידה וייפתח תבוא הודעה נפרדת.
 תורת הרטוריקה והנאום – לא ייפתח במועדו .במידה וייפתח תבוא הודעה נפרדת.
 כתיבה יוצרת – לא ייפתח במועדו .במידה וייפתח תבוא הודעה נפרדת.
 גרפולוגיה – לא ייפתח במועדו .במידה וייפתח תבוא הודעה נפרדת.

הקורסים הבאים לא ייפתחו:
 פסיכודרמה
 מחשבים
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תאריכים חשובים לשנה"ל תשע"ו
יום

תאריך עברי

הערה

תאריך לועזי

שני

כ"ט תשרי

12.10.15

פתיחת שנה"ל

שני

י"ח כסלו

30.11

יום עיון מס'  1החל מהשעה 14:00

שני-שני

כ"ה כסלו-ב' טבת

07-14.12

חופשת חנוכה

רביעי

י' שבט

20.01.16

יום עיון מס'  2החל מהשעה 14:00

שלישי

ט"ז שבט

26.01

סיום סמסטר א'

רביעי

י"ז שבט

27.01

תחילת סמסטר ב'

חמישי

ל' אדר א'

10.03

מועד אחרון להגשת עבודות בהתכתבות

רביעי-חמישי

י"ג-י"ד אדר ב'

23-24.03

חופשת פורים

ראשון -ראשון

כ"ד אדר ב'  -כ"ג ניסן

03.04-01.05

חופשת פסח

שני

כ"ד ניסן

02.05

חידוש הלימודים

רביעי

ג' אייר

11.5

יום הזיכרון  -חופשה

רביעי

י"ז אייר

25.05

ערב ל"ג בעומר – לימודים עד 14:00

רביעי

ב' סיוון

08.06

סיום לימודים בשעה 14:00

ראשון-שני

ו'-ז' סיוון

12-13.06

חופשת שבועות

ראשון-שני

י"ג-כ"ג סיוון

19-29.6

עונת מבחנים

ראשון-ראשון

כ"ז סיוון-ד' תמוז

3-10.7

קורס קיץ

ראשון

ד' תמוז

10.7

מועד ב' לכל המבחנים החל מהשעה 15:00
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הודעה חשובה
הננו שמחים לבשר לך כי השנה יתקיימו שני ימי עיון לצורך צבירת נקודות להסמכה אך לא לגמול
(ב.א .מ.א .הרחבת הסמכה):
* ביום שני י"ח כסלו ( )30.11.15בין השעות14:00-17:30 :
זיכוי ל 15 -ש"ב
עלות היום ₪ 70 :במזומן.
* יום רביעי י' שבט ( )20.01.16בין השעות14:00-17:30 :
זיכוי ל 15 -ש"ב
עלות היום 70 :ש"ח במזומן.
ניתן לצבור סה"כ  30ש"ב לתואר בשני ימי העיון
למשתלמות הלומדות בשעות אלו ,יום העיון נחשב כחלק מיום הלימודים הרגיל .המעוניינת בהכרה בשעות אלו
להסמכה תשלם את הסכום הנ"ל.
יום עיון אחד חובה בקורסים הבאים ,גם למי שאינה לומדת לתואר  :מורות חונכות  הכשרת מנחות הורים
 תיאטרון בובות  תרפיות וכלים פרא-רפואיים  ייעוץ ארגוני
ללומדות בתכנית הרחבת הסמכה – M.A +ימי עיון אלו בתכנית השלמת שעות.
ההרשמה מראש חובה!
 חובת נוכחות לכל השעות .אין השלמה ליום זה.
 יוגש כיבוד מקייטרינג בהכשר המרא דאתרא כפר חב"ד  -הרב אשכנזי.
המוצרים בהשגחת הבד"ץ והרב לנדא בלבד!

