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1. מטרת התכנית
לפי תפיסת העולם של מכללת "בית רבקה", מלאכת החינוך וההוראה היא חלק חשוב 
היהדות  לערכי  חינוך  לשליחות:  חב"ד  חסידות  תנועת  של  במחויבותה  ומשמעותי 
העיקרי  "התפקיד  מלובביץ',  הרבי  שהתבטא  כפי  העם.  שכבות  כל  בקרב  והפצתם 

המוטל על דורנו הוא החינוך".

מורות  קבוצות  לטפח  המכללה  שוקדת  החינוך,  במערכת  למצוינות  חתירה  מתוך 
ייחודיות, שהן בעלות כישורים קוגניטיביים גבוהים ואישיות חינוכית איתנה ואיכותית, 
מערכתיים,  שינויים  בעתיד  לקדם  צפויות  אלו  מורות  לקהילה.  לתרומה  ומכוונות 

חינוכיים, פדגוגיים ולימודיים במסגרות שבהן תשתלבנה.

בתכנית רג"ב במכללת בית רבקה ההוראה היא באוריינטציה של שליחות, בדגש על 
התנסות ומעורבות בקהילה תוך התייחסות ומענים לשונות קוגניטיבית וחברתית של 
הוראה  מיומנויות  לרכישת  והתנסויות  קורסים  התכנית  כוללת  כך  לשם  התלמידים. 

מגוונות ועכשוויות המותאמות לחינוך בעולם משתנה.



שנה ג'שנה ב'שנה א'

אישיות חינוכית המדגימה יצירתיות, 
גמישות מחשבתית ויכולת התמודדות

 היכרות עמוקה עם תחום הדעת וחקר בתחום

רגישות חברתית ושאיפה 
מתמדת לתרומה לחברה 

ולסביבה

שאיפה להתפתחות אישית ומקצועית 
במערכת החינוך

יכולת הוראה גבוהה 
ומסוגלות פדגוגית

זהות 
פרופסיונלית

עיונים במאמרי 
חסידות בנושאי 

חינוך

מעורבות חברתית

הכנה לשדה אורנטציית עתיד- חדש!

תקשוב בהוראה

מנהיגות

דילמות 
פסיכולוגיות 

בתורת החסידות 

מעורבות בקהילה

לקראת השמה מנטורינג- חדש!

PBL

פסיכולוגיה 
קוגניטיבית

סדנה למעורבות חברתית

התנסות ייחודית

סדנה רפלקטיבית

הנהגת כיתה

מיומנויות האמפטיה 
וההכלה בהוראה

יכולת לפעול בסביבה רב תרבותית ומגוונת

שיתופי למידה חוץ כיתתית

הוראת מחוננים ופיתוח חשיבה

כנסים

הנחיית קבוצות- חדש!

.2
מאפיינים של 

בוגרת רג"ב
במשבצת הלבנה, מופיע 

הקורס באמצעותו ניתן 
ליישם את המאפיין.

הצבע בתחתית המשבצת 
מסמן את השנה בה 

הקורס נלמד.

* 

כשרות



3. מאפייני התכנית- ההוראה הייחודית

שנתון א'

מנהיגות 
ערכית 
חינוכית

החברה 
הישראלית 

ורב-
תרבותית

חדשנות 
פדגוגית

היכרות עם 
מערכת 
החינוך 

ואוריינות 
מערכתית

שנתון ג'שנתון ב'

מעורבות חברתית + רפלקציה

כנסים / פורומים

זהות פרופסיונלית

תקשוב בהוראה

שיתופי למידה חוץ 
כיתתית

מנהיגות

PBL

הוראת מחוננים ופיתוח 
חשיבה

פסיכולוגיה קוגניטיבית

הכנה לשדה

לקראת השמה

מיומנויות האמפטיה 
וההכלה בהוראה

התנסות ייחודית + 
רפלקציה

התנסות ייחודית + 
רפלקציה

עיונים במאמרי חסידות 
בנושאי חינוך

הנהגת כיתה

דילמות פסיכולוגיות 
בתורת החסידות 

כשרות

אורנטציית עתיד )חדש(

מנטורינג )חדש(

הנחיית קבוצות )חדש(



4. מבנה הלימודים

בנוסף למערכת הלימודים במכללה, מתקיימים 
ייחודית  והתנסות  לתכנית  ייחודיים  קורסים 
בהוראה. כל הקורסים בתכנית כולל פעילויות 
הייחודיים  והמפגשים  הסיורים  ההעשרה 
יעדי התכנית, שעיקרה, להצמיח  הולמים את 
וחדורת  פדגוגי  ידע  עתירת  מצוינת  מורה 
תחושת שליחות בהוראה ובקהילה, שתתבטא 

גם בעבודה בשדה החינוך. 

עצמית,  בלמידה  קורסים  גם  נכללים  בתכנית 
בלמידה מודרכת ובהאצה. בנוסף, הסטודנטיות 
במכללה  חברתית  במעורבות  משתתפות 
ובקהילה. ובכנסים שנתיים ברמה המכללתית 

וברמה הארצית. 

משך הלימודים לקבלת תואר "בוגר בהוראה" 
שנים  שלוש  יהיה  הוראה  ותעודת   ).B.Ed(

)במקום ארבע(.

מהי ההשקעה הנדרשת
מסטודנטית בתכנית?

השתתפות בקורסים הייחודיים במכללה.. 	
ציון ממוצע של 90 ומעלה.. 	
השתתפות בהתנסות מעשית ייחודית. 	
במכללה . 	 חברתית  במעורבות  השתתפות 

ובקהילה.
השתתפות בכנס המכללתי והבינמכללתי . 	

פעם בשנה.
השתלבות בהוראה לאחר סיום הלימודים. . 	

משרה  שליש  בהיקף  הסטאז'  בשנת 
שני-שליש  בהיקף  נוספות  ובשנתיים 

משרה.{

לפרטים נוספים לחצי כאן   
וצרי קשר עם ראש התכנית

לפרטים נוספים על מערכת 
הלימודים של תוכנית רג"ב

mailto:hanasegal2%40gmail.com?subject=
mailto:hanasegal2%40gmail.com?subject=
https://www.rivka.org.il/%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%92%d7%91-%d7%9c%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa/


 ,	7:	0  -  		:00 השעות  בין  שלישי  ימי 
בנוסף   סיורים.  מתקיימים  חמישי  ובימי 
או  מפגשים  מתקיימים  פעם,  מדי 

פעילויות נוספות בימי השבוע.

פירוט התכנית לשנתון א':

קורסים ייחודיים
תקשוב בהוראה, זהות 
פרופסיונלית, הנחיית 

קבוצות )חדש( | ימי שלישי

מעורבות במכללה
ארגון אירוע מכללתי

סדנא רפלקטיבית 
למעורבות חברתית

גב' אורטל דישון | ימי שלישי

פעילויות העשרה
שיתופי למידה חוץ 
מכללתי  | ימי חמישי

מעורבות חברתית
TEACH MEET ועוד

שותפות פעילה בכנסים 
מכללתיים וארציים

כנס מכללתי
כנס בינמכללתי 

שנה א'

מבנה התכנית הייחודית

לחצו כאן
לתקצירי הקורסים

https://www.rivka.org.il/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%A8%D7%92%D7%91-%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA/


בין  שלישי  בימי  מתקיימת  רג"ב  תכנית 
השעות 00:		 - 0	:7	, בנוסף  מדי פעם, 
מתקיימים מפגשים או פעילויות נוספות 

בימי השבוע. 

פירוט התכנית לשנתון ב':

קורסים ייחודיים
       ,PBL ,מנהיגות

מנטורינג )חדש( | ימי שלישי

מעורבות במכללה
ארגון אירוע מכללתי

התנסות מעשית ייחודית
הוראת מצטיינים
| ימי שלישי ורביעי

סדנא רפלקטיבית 
למעורבות חברתית 

גב' אורטל דישון | ימי שלישי

פעילויות העשרה
הוראת מחוננים ופיתוח 

חשיבה  | ימי שלישי

מעורבות חברתית
TEACH MEET ועוד

שותפות פעילה בכנסים 
מכללתיים וארציים

כנס מכללתי
כנס בינמכללתי 

שנה ב'

מבנה התכנית הייחודית

EN
G
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SH

קורס אנגלית מקוון
 תוכנית רג''ב במכללת בית רבקה 

שמחה לבשר על פתיחת

 בקורס נעשיר את אוצר המילים 
 ונתרגל את מיומנויות הדיבור, הכתיבה והשמיעה

והכול באנגלית בדרך חווייתית!

 ההרשמה עד: 
יום רביעי ג באייר . בשעה 11:00 בבוקר

לתלמידות מצטיינות בכיתה ח'

Writing

מכללת
בית רבקה

שליהבית

לפרטים ולהרשמה

Listening

 R
ea

di
ng

 Speaking

Vo
ca

bu
la

ry

תוכנית רג"ב במכללת בית רבקה
שמחה להודיע על פתיחת

קורס מדעים מקוון
לתלמידות מצטיינות בכיתה ז'

בקורס נכיר חומרים מעניינים

ממה הם בנויים וכיצד הם מתנהגים

לפרטים והרשמה

ומהנה
בצורה חוויתית
הלמידה

לחצו כאן
לתקצירי הקורסים

https://www.rivka.org.il/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%A8%D7%92%D7%91-%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA/


שנה ג'
מכללת בית רבקה: ימי שני 9:00 - 00:		
מכללת שאנן: ימי שלישי 		:		 - 	8:0	

פירוט התכנית לשנתון ג':

קורסים ייחודיים
הנהגת כיתה, פסיכולוגיה 

קוגניטיבית, כשרות | ימי שני
דילמות פסיכולוגיות 

בתורת החסידות , עיונים 
במאמרי חסידות בנושאי 

חינוך, מיומנויות האמפטיה 
וההכלה בהוראה, 

אורנטציית עתיד )חדש( | 
ימי שלישי

מעורבות במכללה
סיוע לימודי לסטודנטיות

סדנא רפלקטיבית 
למעורבות חברתית 

גב' אורטל דישון | ימי שני

התנסות מעשית ייחודית
הוראה מקוונת מרחוק
בבית ספר נט | ימי שני

הכנה לשדה
מרכז הלב- בר אילן, 

מפגשים עם רכזת ההשמה

מעורבות חברתית
TEACH MEET ועוד

שותפות פעילה בכנסים 
מכללתיים וארציים

כנס מכללתי
כנס בינמכללתי 

מבנה התכנית הייחודית

תוכנית רג"ב במכללת בית רבקה
שמחה להודיע על פתיחת

קורס מדעים מקוון
לתלמידות מצטיינות בכיתה ז'

בקורס נכיר חומרים מעניינים

ממה הם בנויים וכיצד הם מתנהגים

לפרטים והרשמה

ומהנה
בצורה חוויתית
הלמידה

לחצו כאן
לתקצירי הקורסים

https://www.rivka.org.il/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%A8%D7%92%D7%91-%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA/


שנה ב'  | הוראת מצטיינים )מחוננים(
הסטודנטיות מלמדות קורסי העשרה שבועיים בתחום התמחותן: מתמטיקה, תושב"ע, 
באיתור  ומעורבות  הסילבוסים  את  מכינות  הסטודנטיות  ואנגלית.  מדעים  תנ"ך, 

התלמידות. בכל דיסציפלינה מנחה מומחית בתחום.

להתנסות קורס מקדים המהווה הכנה כללית לסטודנטיות מכל הדיסציפלינות. בקורס 
ד"ר  מנחה  הקורס  את  חשיבה,  ופיתוח  מחוננים  הוראת  בנושא  הרצאות  מתקיימות 

לאה ריימן. כל הנ"ל בנוסף להכנה של כל דיסציפלינה בנפרד.

את ההתנסות מנחות: מתמטיקה חט"ב ויסוד- גב' רחל זקס, תושב"ע )חינוך מיוחד(- 
גב' נחמי גופין, אנגלית– גב' רחל כהן, מדעים– ד"ר מלכה אפשטיין.

מדיסציפלינה  והשתנתה  שונות,  בווריאציות  התקיימה  ההתנסות  בתשפ"ב 
לדיסציפלינה.  למידה פנים אל פנים, למידה מרחוק, למידה משלבת, בימים קבועים 

או במרתון.

5. התנסות מעשית ייחודית

שנה ג' | הוראה מקוונת מרחוק בבית ספר נט  
ההוראה המקוונת מרחוק מתבצעת בכיתות בבית ספר נט - בית הספר הווירטואלי  
 .Zoom -של ילדי שליחי חב"ד בעולם. ההוראה מתבצעת בפלטפורמה ללמידה מרחוק
ל-  בית ספרנט החליטה בעקבות מגפת הקורנה לעבור ל-Zoom  כתחליף  )הנהלת 

Blackboard שאיתו עבדו מאז הקמת בית הספר( 

חוליות של   בוחרות הסטודנטיות.  נושא שנתי מרכז שאותו  ההוראה מתבצעת סביב 
	-	  סטודנטיות מכינות יחידות לימוד על פי רצף הגיוני, יצירתי הנובע מערכים מרכזיים 

ועיבוד הנושא ברבדים שונים, בהתאמה לשכבת הגיל אותה ילמדו במהלך השנה.

הוראת השיעורים היא בדגש על למידה שיתופית, תוך שימוש בפונקציות שהתוכנה 
מאפשרת. המשימות דורשות חשיבה, ומשלבות משחק ומשחוק ברמה גבוהה בדגש 
פרטניות  שעות  מלמדות  הסטודנטיות  בנוסף  מאתגרים.  דיגטליים  בריחה  חדרי  על 
לתלמיד/ה בודדת  בבית ספר נט או שותפות בהפעלה של אירועים במסגרת החינוך 

הבלתי פורמלי של בית ספר נט.

הכנה והיערכות להוראה המקוונת, מתקיימת בקורס מקדים  בשנתון א, ובקורס קיץ מקוצר לקראת 
שנה ג' .

את ההתנסות מנחות: המדפי"ת גב' רלה גרליק וגב' שרה ויסברג מובילת התקשוב במכללה.

ההתנסות בכיתות מתקיימת בימי שני, וההוראה הפרטנית במהלך השבוע, בימים ובשעות 
בתיאום עם בית ספר נט.

למידע נוסף

מדעיםמתמטיקהאנגליתתושב"ע למידע נוסף- לחצו:

https://drive.google.com/file/d/1gBogoOWH0P8yqISb_rvAZi3lzm1dxaoe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1idmzLMVyz0bF9mIY2HZhSXdFf48s66Y9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OE6N9nCjC6xQ9rP3UrZICiVSnVIGR_Ku/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wgJ_ISl2b918tq_57UKzt6etqU9VhnY5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JVyk1xBBuYTlwr-_t3YhKsb4TTTsNAP4/view?usp=sharing


6. פעילויות נוספות
6.1. סיורים

6.1.1. שיתופי פעולה בין מכללתיים

בינמכללתיים  פעולה  שיתופי  במסגרת 
מתקיים קורס "שיתופי למידה חוץ כיתתית" 
רבקה  בית  ממכללת  א'  לשנתון  המיועד 
הקורס  במסגרת  בירושלים.  והמכללה 
הכוללים  משותפים  סיורים  מתקיימים 
לסטודנטית  המקנים  וביקורים  מפגשים 
תלמידים  והדרכת  לטיפול  חלופיים  כלים 
בסיטואציות חינוכיות מאתגרות ושגרתיות. 
יוזמות  עם  נפגשות  הסטודנטית  בסיורים 

חינוכיות חדשניות שיהוו מודל והשראה.

6.1.2. סיורים לימודיים וחינוכיים במסגרת 
ההתנסות הייחודית 



6.2. כנסים
6.2.1. כנס מכללתי

לכל הסטודנטיות  בשנה  מכללתי אחד  עיון  כנס/יום  מארגנות  הסטודנטיות מהתכנית 
של תכנית רג"ב בבית רבקה. הכנת הכנס על ידי הסטודנטיות מאפשרת פעילות של 
מנהיגות  של  מקצועית  וזהות  יחידה"  "גאוות  בעלת  מגובשת,  כקבוצה  הסטודנטיות, 

חינוכית מובילה ותורמת. }הכנס יתקיים בעז"ה בסמסטר ב'{
6.2.2. כנסים בינמכללתיים

בכל שנת לימודים מתקיים הכנס בדגש שונה המותאם לשלב הלימודי של הסטודנטים.

הכנס הארצי השנתי לשנתון א' ממוקד בהיכרות עם סטודנטיות הלומדות בתכנית רג"ב 
ועוסק גם בהיכרות עם התכנית הארצית וכן בבניה ובגיבוש של חזון חינוכי.

הכנס הארצי לשנתון ב' מתקיים בשני שלבים, בשלב הראשון במתכונת אזורית בשיתוף 
עם מכללות נוספות באזור. לדוגמה בשנת תשפ"ב הכנס עסק בלמידה רגשית חברתית 
התוצרים  ומוערכים  מוצגים  ובו  מקוון  ארצי  כלל  כנס  התקיים  השני  ובשלב    SEL

מהכנסים האזוריים. 

הכנס  במסגרת  בהוראה.  והשתלבות  כניסה  בנושא  מתמקד  ג'  לשנתון  הארצי  הכנס 
ומגוון  רג"ב  מטעם  בהוראה  ליווי  תכנית  הצגת  החינוך,  ממשרד  מנהלים  עם  מפגש 

סדנאות. 

קפה ועוגהתכנסותה|11:30
סיור בתערוכת יצירות שלנו

פותחים בברכה|12:00
ברכת ראש המכללה הרב חפר

הרצאה-בהתקשרות -יגעתי ומצאתי|12:15

ראש ישיבת תומכי תמימים נתניה, הרב משה אורנשטיין

חלום או מציאות
אתנחתא מוזיקלית  

חידת חשיבה–מצאי את המקום 

ב"רג-פינת המציאות 

הפסקה|13:10

יצירתיותמבט חסידי על –נפש ההמצאה |13:20

הרצאה-ויצירה במדע וטכנולוגיה

טכניון, הפקולטה לכימיה, דוד אייזנברג' פרופ

ב"רג-פינת המציאות 

הפסקה וכריכים| 14:40

תערוכת יצירות שלנו? מצא חן בעינייך

א גרויסע מציאה|15:10
משחק אטרקטיבי

ב"רג-פינת המציאות 

הפסקה ומנחה| 15:50

מופע-מציאות בחינוך|16:00

–ספונטנית –רוני נגר וחממה 

מופע אימפרוביזציה  בשיתוף קהל

משוב
17:40שעת סיום משוערת *

ב"התשפ' אדר ב' ה ג"ב

תאריכי הכנסים הבינמכלללתיים:

כנס שנה א' | יום רביעי, י"ט אייר
כנס שנה ב' | יום רביעי, ח"י טבת

כנס שנה ב' סיכום מקוון | יום ראשון, כ"ט טבת
כנס שנה ג' | יום שלישי, י"ז סיון



תיאום פגישות מקוונות 
לתמיכה בתחומי ההוראה

התקדמנו לקביעת פגישה דיגיטלית

תלמידת כיתות ט-י"ב, בבית ספר על יסודי של חב"ד
זכאית להשתתף? תוכלי לקבוע פגישת לימודים בנושא שתבחרי ועם 

סטודנטית שתבחרי מתכנית מצוינות.  

איך קובעים פגישה לימודית?
 קל ופשוט, היכנסי לדף הבית של אתר מכללת בית רבקה

ובחרי Teach Meet )המופיע בדף הבית(

שם המשתמש: מספר הזהות )9 ספרות(.  
סיסמה: תאריך לידה, יום וחודש )4 ספרות(.  
בחרי תחום תחת הכותרת "מענה לימודי לבתי ספר על יסודיים".  
קבעי פגישה לימודית בתחום אותו תרצי ללמוד. באחת הדרכים הבאות:. 4

לחיצה על תחום )בצבע סגול( א. 
לחיצה על "קביעת פגישה" בסרגל הכלים העליון ב. 

בחרי מורה .  
כתבי את נושא הלימוד המבוקש, השתדלי לפרט כדי שהמורה תתכונן כראוי. .  
בחרי מועד פגישה: יום, שעה, משך הפגישה )0  דקות או 0  דקות( .  
אם ברצונך לצרף חברות לפגישה משותפת, רשמי את כתובות המייל שלהן. .  
אשרי את פרטי המפגש.. 9

מעכשיו הרבה יותר קל ופשוט לקבוע פגישה לימודית

לתמיכה ברישום באתר:
Rachelirivki@gmail.com ŵ 058-4481562 % רחלי ריבקין

פגישה לימודית בקליק

ב"ה

תתחדשו!

מכללת
בית רבקה

שליהבית

6.3. מעורבות חברתית
הסטודנטיות תעסוקנה במשך 	 השנים בפעילות התנדבותית במכללה ובקהילה בהתאם 

לדרישות התכנית במכללה.  את המעורבות החברתית תלווה סדנא רפלקטיבית 

פגישות לימודיות בקליק

ברחבי  חב"ד  ממ"ד  העל-יסודיים  בתי-ספר  לתלמידות  מסייעות  רג"ב  סטודנטיות 
הארץ, בלימוד ובהכנה למבחני הבגרות במגוון מקצועות; ומעניקות מענה דיסציפלינרי 
נקבעות  הלימודיות  הפגישות  לימודי.  סיוע  לקבלת  הזכאיות  המכללה  לסטודנטיות 
ומתועדות בפלטפורמה ייעודית המותאמת לדרישות המגזר החרדי, דרך דף הבית של 

מכללת בית-רבקה.

בנוסף לפעילות ההתנדבותית באתר, לכל שנתון פעילות ייחודית כמפורט להלן: 

6.3.1. שנתון א'

ולהיות שותפה 	  ליזום, לארגן, להוביל  מעורבות באירוע כלל מכללתי- מאפשרת 
באירוע מכללתי גדול 

6.3.2. שנתון ב'

יציאה לשליחות בסמסטר א' /או ב' ברחבי הארץ או בתפוצות	 

מעורבות באירוע כלל מכללתי	 

6.3.3. שנתון ג'

פרויקט חניכה	 

פלטפורמה למעורבות חברתית ע"י תכנית רג"ב, מכללת בית-רבקה

לחצו כאן
לסרטון 
הרציונל

לחצו כאן
לכניסה 

לאתר

https://drive.google.com/file/d/1AKgZ8z72n0upjX0F0MSD503iJ0bTviu0/view?usp=sharing
https://meet.rivka.org.il/login?ReturnUrl=%2fDashboard


7. שנה ג'- השמה להוראה
7.1. רכזת ההשמה: הגב' נחמה גופין

7.1.1. תפקיד רכזת ההשמה 

חיבור בין הסטודנטית בשנה ג' לעולם בתי הספר: היכרות עם בתי ספר מגוונים, 	 
וגישה  אופי  מבחינת  לה  המתאים  ספר  בבית  הסטודנטית  של  מושכלת  בחירה 

חינוכית, אופק התפתחותי ועוד

ייעוץ והכוונה אישית בהשמת בוגרי התכנית בבתי ספר מתאימים 	 

7.1.2. דרכי פעולה

פגישות אישיות: היכרות אישית עם הסטודנטים בשנה ג' וליווי הסטודנטים בתהליך 	 
מציאת ביה"ס הנכון עבורם.

מפגשים קבוצתיים וסדנאיים )מפגש עם מנהלת בית ספר, בוגרת שנת סטאז'(.	 

ממשק במודל קורס "לקראת השמה" - בו מרוכזים טפסים שונים לשימוש הסטודנים: 	 
הנחיות לכתיבת קורות חיים/ שאלון רפלקטיבי אישי לקראת חיפוש עבודה/ שאלון 
הכנה לראיון עבודה/ קובץ שיתופי ובו ריכוז פרטי ההתקשרות עם מגוון בתי ספר.

מתן מענה אישי לשאלות ודילמות של סטודנטים בתהליך בירור ומציאת העבודה 	 
בקשר להתאמה למקום, היקף משרה, התאמה לדרישות הסטאז' ועוד.

 7.1.3. לחצו כאן לקובץ שיתופי ובו ריכוז פרטי התקשורת עם מגוון בתי ספר

7.2. פעולות נוספות כהכנה לכניסה להוראה
7.2.1. ביקור במרכז הסימולציות בבר אילן

7.2.2. שיחה עם רכזת הסטאז' במכללה
prus_d@rivka.org.il  הגב' דבורה פרוס

mailto:prus_d%40rivka.org.il?subject=
mailto:prus_d%40rivka.org.il?subject=
https://docs.google.com/document/d/12u9f9OX7JWnZhL6HFGMFVZ4yArB_atpI/edit?usp=sharing&ouid=113976860280450655404&rtpof=true&sd=true


9. סגל התכנית

8. ראש התכנית במכללה: חנה סגל

הרב דוד בייטש 

הרב אורי גמסון

הרב ברוך וילהלם

הרב חיים פרוס

הרב אריה לייב קפלן

ד"ר דינה אורנשטיין

ד"ר מלכה אפשטיין

גב' אסתי גופין

גב' נחמי גופין

גב' רלה גרליק

גב' אורטל דישון

ד"ר שלומית דקל

גב' שרה ויסברג

גב' רחל זקס

גב' רחל כהן

ד"ר צירי לבנוני

גב' חני מרינובסקי

גב' רחל נוטיק

ד"ר חנה סגל

גב' חיה פרידמן

גב' מירי פרידמן 

ד"ר שרה קליין

ד"ר רלי רוזנטל

ד"ר לאה ריימן

שאלי את ראש התכנית: ד"ר חנה סגל

054-817-6770 

hanasegal2@gmail.com 

מפגשים אישיים במכללה:
בימי שני בין השעות 00:		 - 8:00	, או בימי שלישי בתיאום מראש.

tel:0548176770
tel:0548176770
mailto:hanasegal2%40gmail.com?subject=%D7%97%D7%A0%D7%94%20%D7%A1%D7%92%D7%9C
mailto:hanasegal2%40gmail.com?subject=%D7%97%D7%A0%D7%94%20%D7%A1%D7%92%D7%9C


עימוד ועיצוב: 

10. צרו קשר
9.1 אחראית התכנית בשלוחה בצפת: ד"ר שלומית דקל

054-813-5770 
sdekel770@gmail.com 

9.2 מזכירות התכנית: גב' שרי קליין
 03-9602312 

segal_s@rivka.org.il 

9.3 אחראית הלוואות מותנות: הגב' בתיה דן
03-9602345 

dan_b@rivka.org.il  

11. חוזר תכנית רג"ב
לחצי כאן להורדת החוזר

המערך המסייעלמידע נוסף לחצו מלגות מפעל הפייס

tel:0548135770
tel:0548135770
mailto:sdekel770%40gmail.com?subject=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%93%D7%A7%D7%9C
mailto:sdekel770%40gmail.com?subject=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%93%D7%A7%D7%9C
tel:039602312
tel:039602312
mailto:segal_s%40rivka.org.il?subject=
mailto:segal_s%40rivka.org.il?subject=
tel:039602345
tel:039602345
mailto:dan_b%40rivka.org.il?subject=
mailto:dan_b%40rivka.org.il?subject=
https://drive.google.com/file/d/1h0VC65y0JDt3Ja6hIR5_-ugKOjCuGcte/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BaJKvkdvVRn9pSaSNxsqa99TECNeKUgQ/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/mifaal_hapais_scholarship.pdf

