
מפת”ח

תרפיה בגינון - גינון טיפולי

עיצוב פנים הבית

מורים חונכים

Or-li@macam.ac.il  )02-5320904 )דפנה  לפרטים נוספים: מחלקת השתלמויות

פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים, הגמולים ע”פ הנחיות משרד החינוך. הקורסים וההשתלמויות מיועדים למורים/מורות וגם לציבור הרחב

מכללת ליפשיץ, המכללה האקדמית הדתית לחינוך. הגבעה הצרפתית, רח’ בר כוכבא 103, ירושלים.
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והפעם: בקעת הירדן ומדבר שומרון, 
שילוב סיורים וימי עיון

בין הנושאים:
 המזבח בהר עיבל

 מעבר לגדר המערכת 

עם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה:
פרופ' אדם זרטל, ד"ר בורנשטיין, חיליק אברג'יל,

ד"ר יוסי שפנייר, שחר שילה, ז'אבו ארליך

ימי שני אחת לשבועיים

חיה גולדברג - 054-4777943 לפרטים:  
מרים אורבך - 054-6718938  

תוכנית דו שנתית מורחבת
מרכז הקורס: האגרונום עמוס הרץ

הקורס כולל: 700 שעות 160+ שעות של עבודה מעשית 
        5 סמסטרים

ימים: ימי רביעי, בין השעות: 18:15 – 9:30
עלות: כל הקורס 25,000 ₪ ) +דמי רשום 120 ₪ (

נושאי הלימוד המרכזיים:
 פסיכולוגיה ותורת הטיפול

 אקולוגיה ותורת הגינון
 פיזיולוגיה וסוגיות ברפואה

 מיומנויות טיפולית בעבודה עם אוכלוסיות שונות ובחינוך המיוחד
 מדעי הצמח

 אנטומיה
 הגינה כמרחב טיפול

חדש בליפשיץ!
קורס בריכוזו של בני גור

מנכ”ל משימות
בין הנושאים בקורס:  

 לימודי שיווק  כח המילה הכתובה
 יחסי ציבור בשרות גיוס כספים

 סדנת אינטראקציה מעשית 
 התרמה אישית  תכנון אסטרטגיות

 הפעלת הורים  עסקים, קהילה ומתנדבים. ועוד..

קורס בשיתוף משרד החינוך
מנחה: איילה פיינשטיין עמרם
ימי רביעי, בין השעות: 19:45  - 16:30

כל מורה חונך בפועל בבית הספר - חייב להיות 
בוגר הקורס!

הקורס מוכר גם ל"אופק חדש"

בין הנושאים בקורס:  
 כישורי הנחיה

 העצמת המורה
 מענה לבעיות שמתעוררות

 תקשורת בין אישית 
ועוד..

הזדמנות לרכישת מקצוע טיפולי ייחודי

שנה שישית

פיתוח משאבים
ותורמים

למערכות חינוך

עצור
לשנור!

משכילי לכת

עולים כיתה במכללת ליפשיץ
נפתחה הרשמה לשנת תשע”א

לתוכנית לימודי תעודה
ב”הוראה מתקנת ואסטרטגיות למידה”

התמחות במתמטיקה ושפה

רכזת אקדמית: ד”ר שרה גבעון
עם צוות המרכז נמנים מרצים מומחים בתחום לקויות 

הלמידה הבקיאים בידע אקדמי ובנסיון רב בשדה.

מיקום: הקמפוס בגבעה הצרפתית
יום שני בין השעות 14:00 – 19:00

היקף: שנתיים באופן מודולרי. 180 שעות בשנה + עבודה מעשית 
מודרכת. בסוף שנה א’ - תעודת מורה מומחה לאסטרטגיות 

למידה והוראה מתקנת. בשנה ב’ - התמחות במקצוע ההוראה: 
מתמטיקה או מקצועות עתירי שפה.

למורי חנ”מ או בעלי רקע בלקויות למידה, ניתן להצטרף 
להתמחות בשנת תשע”א, בהוראת מתמטיקה ו/או בשפה העברית.

המורים למתמטיקה!במיוחד לכם

כל מורה חייב! כלים וידע לקידום תלמידיו!

קורס חדש המכיל ידע בסיסי רב בתחומים 
הכרוכים בשינוי מרחב הבית

מרכזת הקורס: האדריכלית והמעצבת – אפרת הכהן צימרמן

הקורס כולל סיורים, והתנסות ביישום החומר הנלמד בפרויקט אישי.
הקורס כולל:

 התנסות בשרטוט אדריכלי
  לימוד עקרונות תכנון חלקי הבית השונים: חדרי שינה, סלון, 

מטבח, פינת אוכל,  חדרי שרות, ואחסון.
 הכרות עם חומרים וטכנולוגיות בנייה
 לימוד סגנונות עיצוב ידועים וחדשים 

 יישומים בצבע ותאורה
 הבנת המערכות הטכנולוגיות בבית.

ימים: ימי שני בבוקר, 12:30 – 9:30
מס’ שעות: 120 )3 סמסטרים(

עלות: 3,900 )+דמי רישום - 120 ₪(, המשתתפים יעברו ראיון קבלה.
 קיים מסלול נוסף בן 620 שעות

מרכז פיתוח תוכניות חינוכיות מכללת ליפשיץ

מפגש חשיפה 

יום ג’ ל’ אב 10.8

בשעה 17:00

בקמפוס

הגבעה הצרפתית

מפגש חשיפה 

יום ג’ ל’ אב 10.8

בשעה 17:00

בקמפוס

הגבעה הצרפתית


