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השתלמויות מורים 
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אנשי חינוך יקרים,

ברוכים הבאים לקתדרה במרכז כנה מאיר בפרדס חנה כרכור לקראת 
שנה"ל תשע"ח.

בקתדרה תמצאו מרכז לימודים ברמה האקדמאית הגבוהה ביותר עם 
מרצים מצוינים, בעלי שם ומקצועיים, בשילוב שירות אישי, החל משיחת 
ייעוץ והכוונה לבניית מערכת לימודים  הטלפון הראשונה, דרך פגישת 
מתאימה וכלה ביחס החם אותו מקבל כל משתלם לאורך שנת הלימודים.
במקום נעים, נגיש וקרוב לבית, קיים מרכז לימודי עשיר ופורה שמקפיד 
על מצוינות  אקדמית, חדשנות ואווירת לימודים תומכת שנציגיו הטובים 

ביותר הם אותם אנשי חינוך שהשתלמו כאן בעבר.

בשיתוף פעולה מלא, חדש ומבטיח עם המחלקה להשתלמויות של ארגון 
המורים, אנו מציעים לכם מערך השתלמויות מעניין ומגוון, שלל נושאים 

שמופנים לקשת של תחומים ונותנים מענה לצרכיכם. 
אתם מוזמנים לקבוע איתנו פגישת ייעוץ להרכבת מערכת השתלמויות 

נכונה ומתאימה לכם.

                                           

קולט ריימונד 
מנהלת המתנ״ס

סמדר פולוביאן 
מנהלת הקתדרה

קתדרה | 2017

נהלי הרשמה
 

שנת הלימודים תשע"ח תיפתח ביום ו' י' באלול 1.9.17 
התנאי להכרה בהשתלמויות כמזכות בגמולי השתלמות הוא השתתפות 

פעילה של עובד ההוראה בתכנית הלימודים לפחות ב- 80% משעות 
הלימוד ועמידה בדרישת ההשתלמות תוך חודש מיום סיומה.

n הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לעריכת שינויים בתכניות
   הלימודים, בסגל ההוראה ובמועדי הקורסים. 

n במקרה של שינוי תישלח לנרשמים הודעה מתאימה.
n פתיחת כל קורס מותנית במספר הנרשמים.

n מומלץ להגיע לפגישת ייעוץ במשרדי הקתדרה, בתיאום מראש.
n יש למלא את טופס הרישום לארגון המורים לשנה"ל תשע"ח.

n דמי הרישום ע"ס 200 ₪ ייגבו במהלך ההרשמה. 
n דמי הרישום למשתלם שביטל את לימודיו מיוזמתו, לא יוחזרו.

n הודעת ביטול לימודים ע"י המשתלם תימסר בכתב למשרדי הקתדרה.
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יתכנו שינויים! ט.ל.ח



קתדרה | 4

סדנת צילום במצלמה דיגיטלית |  קורס 341

קורס חובה | גמול עם ציון ואופק חדש |  30 שעות | 1 יח"ל
סמסטר א׳ |  ימי א' | 17:00 - 20:15 | 5.11.17 - 7.1.18

בצילום  המתמחה  ותעשייה  פרסום  צלמת  גולדברג,  נינה  מריסה   | מנחה 
 מסחרי בגישה אמנותית.

שונים,  במצבים  צילום  של  מרתק  עולם  הלומד  בפני  יחשוף  הקורס 
מושגים בצילום, ויקנה כלים ומיומנויות לצילום.

הצילום מנציח את הרגע וטומן בחובו טכניקות וחישובים שונים. הסדנה 
צילום  שונים,  במצבים  צילום  של  מרתק  עולם  בפני  אותך  חושפת 
אובייקטים בתנועה, מושגים מתקדמים בחשיפה, כלים ומיומנויות לצילום 

בתנאי תאורה קשים ומתחלפים ועוד.
בעידן בו הצילום הפך להיות חלק בלתי נפרד משגרת חיינו אנו מזמינים 

אותך להתעמק וללמוד את האומנות הייחודית הזו.

מטלות הקורס: נוכחות + הגשת עבודה

קורס פוטושופ | קורס 342 

קורס חובה | גמול עם ציון ואופק חדש | 30 שעות  | 1 יח"ל
סמסטר א׳ |  ימי ב' | 17:00 - 20:15 | 6.11.17 - 15.1.18 

בצילום  המתמחה  ותעשייה  פרסום  צלמת  גולדברג,  נינה  מריסה   | מנחה 
מסחרי בגישה אמנותית

תוכנת  בעזרת  תמונות  לעיבוד  מתקדמים  כלים  רכישת  יספק  הקורס 
עם  עבודה  הוראה,  כאמצעי  הפוטושופ  הקורס:  מנושאי  הפוטושופ. 
קבצים דיגיטליים, סוגים והבדלים, עיבוד תמונה, הבאת תמונה למקסום, 

עקרונות העבודה עם שכבות וכלי ציור דיגיטליים.

מטלות הקורס: נוכחות + הגשת עבודה

ות י ו אמנ

מריסה נינה גולדברג

קתדרה | 5

קולנוע, חינוך ורב תרבותיות | קורס 340

קורס חובה | גמול עם  ציון ואופק חדש | 2 יח"ל | 60 שעות
סמסטר א׳ | ימי ג'  | 18:00 - 21:15 |  31.10.17 - 13.2.18

מנחה | איתי קן תור, קולנוען, מרצה ומורה לקולנוע

הקורס יפתח אצל הלומד צפייה ביקורתית בסרטים ויקנה כלים לניתוח 
סרטים ככלי חינוכי לעבודה בחינוך הפורמאלי והלא-פורמאלי.

שפת  עם  שראשיתו  הכרות  במסע  המשתתפים  את  מוביל  הקורס 
בתפקידו  והמשכו  ותחושות  רגשות  מעצבת  היא  בו  והאופן  הקולנוע 
התרבותי, החברתי והפוליטי של הקולנוע האירופאי של אחרי מלחמת 
על  הדיגיטלי  העידן  ובהשפעות  אנו  בתקופתנו  וסיומו  השניה  העולם 
ואופני הסיפורים. דגש מיוחד בקורס על תפקידו של  הקולנוע העולמי 
הקולנוע בייצוגם של תרבויות שונות ובאופן בו משתנה הייצוג כתוצאה 

מנקודות מבט וטכנולוגיות משתנות. 

הקורס כולל צפייה ב–6 סרטים במסגרת סינמה שישי
מטלות הקורס: נוכחות + הגשת עבודה

ות י ו אמנ

כתיבת סיפור חיים | קורס 359

קורס חובה | גמול עם ציון | 60 שעות | 2 יח"ל 
סמסטר א׳ | ימי ד׳ | 17:30 - 20:45 |  18.10.17 - 14.2.18

מנחה | איטו אבירם, סופר עורך ועיתונאי

הקורס יקנה כלים לכתיבת סיפורי חיים.
בקורס ילמדו המשתתפים כיצד לאתר סיפורי חיים, כיצד להעניק להם 
זוטות של  ואיך להפוך  הדגשים משמעותיים, באילו טכניקות להשתמש 

יום-יום לסיפורים כתובים היטב, ערוכים היטב, מסקרנים ומרתקים.

מטלות הקורס: נוכחות + הגשת עבודה
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מסיפור להעצמה | קורס 358

קורס חובה | גמול עם ציון ואופק חדש | 60 שעות | 2 יח"ל
סמסטר ב׳ | ימי ד׳  | 09:00 - 12:15 | 21.2.18 - 13.6.18

מנחה | שרון אביב, מנחה בכירה, מרצה ומספרת סיפורים, מייסדת 
ומנהלת 'גולם'

קורס חוויתי ומרתק, המעניק כלים ייחודיים לתקשורת והעצמה אישית 
וקבוצתית באמצעות סיפור סיפורים. הקורס משלב טכניקות לשיפור 
האינטליגנציה הנרטיבית דרך עבודה עם סיפורי חיים, מעצים את יכולת 
ההבעה והביטוי, מעצים יכולות בתקשורת רב תרבותית, ומעניק כלים 

לשיפור יכולת הפרזנטציה, עמידה בפני קהל, הנחיה, הדרכה והוראה.

מטלות הקורס: נוכחות + הגשת עבודה

׳ ב ר  ט ס מ ס  | ת  ו י ו אמנ

פסיכודרמה - מסיפור להעצמה |  קורס 352

קורס חובה, גמול עם ציון ואופק חדש 60 שעות – 2 יח"ל
סמסטר ב׳ | ימי ב׳ | 12:15-09:00  | 26.2.18 - 11.6.18

מנחה | עלוית מרקם, מטפלת בפסיכודרמה ומנחת קבוצות

קורס זה בוחן את הנפש בעזרת תרפיה בתיאטרון.
בהבעה  התרפיות  לקבוצת  שייכת  הנפש,  של  התיאטרון  פסיכודרמה, 
את  לבחור  יכול  אדם  היא שכל  בבסיסה  העומדת  היסוד  הנחת  ויצירה. 
ואילו  ללבוש  תכונות  אילו  להחליט  יכול  אדם  חייו.  בתיאטרון  תפקידיו 
להסיר, מה כבר קטן עליו או סתם נמאס לו והוא רוצה להוריד ולהשליך 
משהו  חדש,  משהו  לבחור  וגם,  להשאיר.  רוצה  והוא  ונעים  לו  נוח  ומה 

שיהלום את מידותיו, שמתאים לו עכשיו.

מטלות הקורס: נוכחות + הגשת עבודה

עלוית מרקם

שרון אביב

ציור ורישום | קורס 363
קורס רשות | 112 שעות | 4 יח"ל | שנתי )סמסטר א'+ב'( | 28 מפגשים

ימי א׳ | 12:00-09:00 | 15.10.17 - 29.4.18
ימי ב׳ | 12:00-09:00 | 22:00-19:00 |  16.10.17 - 30.4.18 

מנחה | ורדה רותם-חלפון, אמנית ומורה לאמנות 

ולמתקדמים.  למתחילים  מיועד  אישית,  ציור  שפת  לבניית  יוביל  הקורס 
ובצבע.  ברישום  השונות  הטכניקות  ללימוד  מובנית  תכנית  על  מבוסס 
החשיבה  שיכלול  התבוננות,  מתוך  ציור  חומרים.  של  רב  במגוון  שימוש 
היצירתית, לימוד מושגים בסיסיים באמנות והתייחסות לתולדות האמנות. 

כיתה קטנה, הנחייה אישית.

מטלות הקורס: נוכחות

קתדרה | 7 ת ו י ו אמנ
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לתפור בכיף | קורס 366 

קורס רשות | 2 יח"ל | 56 שעות | סמסטר א' או סמסטר ב' | 14 מפגשים
סמסטר א' | ימי ג׳ | 11:15 - 08:00 |  11:15 - 14:00 |  5.9.17 - 12.12.17
סמסטר א' | ימי ד׳ | 11:15 - 08:00 |  11:15 - 14:00 |  6.9.17 - 13.12.17 
סמסטר ב' | ימי ה׳ | 11:15 - 08:00 |  11:15 - 14:00 |  21.12.17 - 22.3.18

מנחה | נטליה ריצבסקי

תפירה יצירתית, לכל מי שמעוניין לפתח את כישוריו היצירתיים ולהנות 
מעשייה בתחום התפירה באופן ידני ובאמצעות מכונת תפירה.

מכונה  על  תפירה  לימוד  הידנית,  התפירה  יסודות  הקורס:  מנושאי 
באמצעות מגוון רחב של תרגילי התנסות מדורגים הלכה למעשה. 

העתקת גזרות מוכנות, הכנת מוצרים שונים, כל אחד על פי רצונו וחלומו. 
כגון: בובות, חיות מלבד, סיכות ראש, מחזיקי מפתחות, עטיפות למחברות, 

כריות, אפליקציות, שמיכת טלאים לתינוק, בגדים, תיקים, ועוד. 

מטלות הקורס: נוכחות
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קדרות באבניים | קורס 365

קורס רשות | 2 יח"ל | 56 שעות | סמסטר א' או סמסטר ב' | 14 מפגשים
סמסטר א' | ימי ג׳ |  11:30-08:30| 14:30-11:30 |  5.9.17  - 12.12.17

סמסטר ב' | ימי ד׳ | 11:30-08:30 | 3.1.18 - 25.4.18
מנחה | ורד לב, קדרית ופסלת

הקורס יקנה היכרות עם טכניקות שונות בעבודה בחומר באבניים, ופיתוח 
שפה אישית. הקורס מציע את הכלים ואת האתגר להתמודד עם אמנות 
המשלבת אדמה, אש, מים ושאר רוח. נלמד ליצור כלים שימושיים מחומר 
בעבודת אבניים על ידי הקניית היסודות הטכניים לבניית גלילים וקערות 
בצורות יסוד וננסה לפתח שפה אישית לכל משתתף. הדגש הוא על הנאה 
הקרמיים.  והצבעים  הצורות  עולם  של  ולמידה  התבוננות  תוך  ביצירה 

קורס קטן ואינטימי, אבניים לכל משתתף והדרכה אישית צמודה.

מטלות הקורס: נוכחות

תקתדרה | 8 ו י ו אמנ

ורד לב

עיצוב ופיסול קרמי | קורס 364

קורס רשות | 2 יח"ל, 56 שעות | סמסטר א' או סמסטר ב' | 14 מפגשים 
סמסטר א' | ימי ג׳ | 11:30-08:30 | 5.9.17  - 12.12.17

סמסטר ב' | ימי ה׳ | 11:30-08:30 | 4.1.18 - 26.4.18
מנחה | ורד לב, קדרית ופסלת

הקורס יקנה היכרות עם טכניקות שונות בעבודה בחומר: יצירה מתוך גוש, 
משטחים וחוליות, תרגום רעיון אל התלת ממד, קונסטרוקציה וטכניקה, 
בחינת שפת הטקסטורות, נפחים, חללים, אור וצל, הגדלת דגמים, פיסול 
מיועד  הקורס  המשתתפים.  של  הפרטיים  החלומות  ופיסול  פיגורטיבי 
אישית  וההדרכה  עצמאית  היא  העבודה  יחד.  ולמתקדמים  למתחילים 

מתוך שאיפה שהחברותא תיצור הפריה הדדית ולמידה מועילה.

מטלות הקורס: נוכחות

זו ילדותי השנייה | קורס 361
מסע פנימי אל הילד שבי

קורס חובה | גמול עם ציון | 2 יח"ל | 56 שעות
סמסטר א' | 14 מפגשים מתוכם צפייה ב-2 הצגות תיאטרון

ימי ב׳ | 09:00 - 12:15 | 16.10.17 - 22.1.18
מנחה | סיגל פולק יועצת חינוכית ומורה לכישורי חיים

באמצעות הקורס, נצליח לגעת ולהיות חלק מחיי ילדינו הפרטיים ומחיי 
תלמידינו בבית הספר, וזאת דרך מודעות וטכניקות שונות כמו: משחק, 

דמיון מודרך ועוד.
ודמויות מרכזיות בילדותינו  זה נראה כיצד חוויות הילדות שלנו  בקורס 
השפיעו על מי שאנו היום. נתחבר וניזכר במי שהיינו כשהיינו ילדים, ניגע 
בחוויות ילדות ונאפשר לעצמנו לשחק, ליצור, לשמוח ולרקוד. נרגיש ונבין 
כיצד תהליכים וחוויות ילדות, השפיעו ומשפיעים עלינו כאנשים, כהורים, 
כמחנכים וכמורים. הקורס הוא חוויתי ומגוון ובעל תכנים ורעיונות אותן 
ניתן לממש במסגרת הבית ספרית )בשיעורי חברה, בשיעורי כישורי חיים, 

ביום המשפחה ועוד( הקורס מיועד לגננים/ות ולמורים/ות.

מטלות הקורס: נוכחות + הגשת עבודה

קתדרה | 9 ת ו י ו אמנ
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תיאטרון כמנוף ללמידה משמעותית | קורס 360  
ללמוד. לשחק. להופיע. תיאטרון בכיתה שלך

 קורס חובה | גמול עם ציון ואופק חדש | 2 יח"ל | 60 שעות
סמסטר א' | 15 מפגשים, מתוכם צפייה ב-2 הצגות תיאטרון

ימי ה׳ | 09:00 - 12:15 |  19.10.17 - 25.1.18
מנחה | אליענה שכטר, שחקנית, במאית, מנחת קבוצות תיאטרון לילדים 

נוער ומבוגרים

מהם הכלים שמצויים בידינו כדי ללמד באופן יצירתי, חדשני, מסקרן?
כיצד יכולים המשחק והדרמה להעשיר את דרכי ההוראה שלנו?

מול  עצמי  ביטוי  יכולות  של  פיתוח  מאפשר  התאטרונית  השפה  תרגול 
קהל, חשיבה יצירתית, עבודה קבוצתית ויישוב קונפליקטים.

הקורס יקנה כלים יישומיים לשילוב התיאטרון במסגרת הכיתה, על מנת 
להעשיר את החוויה הלימודית של התלמידים והמורים.

המשתתפים בקורס יתנסו באופן מעשי במשחק ובתיאטרון, כדי שיוכלו, 
ליישם את החומר הנלמד כמורים בכיתה, בשיעורים  בסופו של תהליך 

עיוניים, ובמפגשים חברתיים.  

מטלות הקורס: נוכחות + הגשת עבודה

ות י ו אמנ

אליענה שכטר

מתוך: תיאטרון ״פלטפורמא״ | צילום: יפעת גבאי

קתדרה | 11

חוויה של חומרים | קורס 362

קורס רשות | 2 יח"ל | 56 שעות | סמסטר א' או  ב' | 14 מפגשים 
סמסטר א' | ימי ה׳ | 12:00-09:00 |  19.10.17 - 25.1.18

סמסטר ב' | ימי ה׳ | 12:00-09:00 |  28.6.18-8.3.18
מנחה | איילת גד, אמנית ויוצרת בוגרת 'שנקר'

לטכניקות  חשיפה  חומרים,  של  רב  מגוון  עם  הכרות  יספק  הקורס 
ומיומנויות מקצועיות בתחומי האמנות והיצירה השונים.

קורס חוויתי מקורי, שבו תוכלו להתנסות בחומרים שונים ומרתקים כמו 
עץ ממוחזר, חוטי ברזל, קולאז', תחבושות גבס, מלט, חלוקי נחל, שעווה 
ויוצרים  חומר מרגש אחר,  לעולם מרתק של  צוללים  בכל מפגש  ועוד. 

תמונות ופסלים במסע אישי של יצירה.

מטלות הקורס: נוכחות

ות י ו אמנ

ריקודים מהבטן | קורס 367 

קורס רשות | 4 יח"ל |  112 שעות | שנתי )סמסטר א'+ב'( 28 מפגשים
ימי א' | 09:00 - 10:15 | 1.10.17 - 29.4.18

ימי ג׳ |  19:30 - 21:15 | 3.10.17 - 1.5.18
מנחה | ענת כרמלי יעקובי

להכיר ולהוקיר את הגוף שלכן, להתחבר ולהקשיב, לנשום, לזרום יחד 
עם המוסיקה, להשתחרר, לשמוח ובעיקר להיות.

הריקוד הנשי מהבטן וממקור החיים שלנו נובע מהאדמה ומחבר אותנו 
לרוח ולנשמה. החיבור המיוחד הזה לגוף ולנשיות חובק בתוכו: עוצמה, 
כרמלי  יעקובי  .ענת  לעצמנו  ומודעות  טבעית  זרימה  שמחה,  נשימה, 
מזמינה אתכן להצטרף אליה מדי שבוע למסע מופלא של חיבור לנשיות 

בכללותה ולעוצמה הנשית הייחודית שבכל אחת ואחת.

מטלות הקורס: נוכחות

ובי
לי יעק

ענת כרמ

 גד
אילת



תכנון ועיצוב של חללים תפקודיים | קורס 357

קורס חובה | גמול ללא ציון | 2 יח"ל | 56 שעות
סמסטר ב' | ימי ה׳ | 09:00-12:15 | 15.2.18 - 14.6.18

מנחה | אורנה מאירי, מעצבת אירועים ותפאורות

הקורס יקנה כלים תיאורטיים ומעשיים להבנה בסיסית של עולם עיצוב 
חללים פונקציונאליים, הערכה ושיפוט נכונים ובחירת אפשרויות התכנון 

העדיפות.
מנושאי הקורס: התאמת העיצוב לאקלים, לתרבות ולאופי המשתמשים 
כללי  נלווים.  ואביזרים  התאורה  הצבע,  הריהוט,  בין  הרמוניה  יצירת  בו. 
זהב לסידור וארגון החללים השונים בהתאם לתפקודיהם, מגוון רעיונות 

חדשניים אשר ישמשו השראה לתכנון באווירה נעימה.

מטלות הקורס: נוכחות

בקתדרה | 12 צו עי

יופי של אירוע | קורס 356
תכנון ועיצוב אירועים  

קורס חובה |  גמול ללא ציוֿן | 2 יח"ל |  56 שעות
סמסטר א' | ימי ה׳ | 12:15-09:00 | 19.10.17 - 25.1.18

מנחה | אורנה מאירי, מעצבת אירועים ותפאורות

הקורס מקנה כלים להכנת אירוע, קומפוזיציה של צבעים, חפצים, כלים, 
חומרים וקונסטרוקציות, תקציב והתאמה לנושא האירוע.

קורס מעשי ותכליתי בו לומדים המשתתפים הלכה למעשה תכנון ועיצוב 
אירועים שונים החל בארוחת חג משפחתית וכלה בטקס זיכרון או אירוע 
קהילתי. הקורס כולל התנסות מעשית בכל מפגש ועיצוב אירוע אמיתי 

כפרויקט סיכום משותף. חוויה יצירתית מחכימה ומעשירה.

מטלות הקורס: נוכחות אורנה מאירי

קתדרה | 13 ת ו הג ההתנ מדעי 

תדמית אישית ושיווק עצמי  | קורס 343
חרב פיפיות-סוד קסמן של המילים והתקשורת בחיינו

קורס חובה | גמול עם ציון ואופק חדש | 2 יח"ל | 60 שעות
סמסטר א' | ימי ד׳ |  09:00-12:15 | 1.11.17 - 14.2.18

מנחה | עידית פליק, יועצת תדמית ומנהל עסקים

בקורס ירכשו המשתתפים טכניקות מעשיות לשיפור התדמית האישית, 
בפני  עמידה  הנכון,  בזמן  הנכון  המראה  ההשפעה,  וכח  האטרקטיביות 

קהל, שפת גוף מקרינה אסרטיביות ויצירת אווירת קשב.
התנהלותנו בעולם נעשית באמצעות תקשורת מילולית ובלתי מילולית, 
יגבר  כך  יותר,  ואסרטיביות  יותר  טובות  התקשורת  שמיומנויות  ככל 

הסיכוי להצלחה בהשגת מטרות אישיות ומקצועיות. 

מטלות הקורס: נוכחות + הגשת עבודה

חינוך לבריאות ותזונה נכונה | קורס 351  

קורס חובה | גמול עם ציון ואופק חדש | 2 יח"ל | 60 שעות
סמסטר א' | 15 מפגשים | ימי ג׳ | 08:00 - 11:15 | 31.10.17 - 13.2.18

ND מנחה | סיגל בן נתן, תזונאית ונטורופטית

בקורס נלמד על המרכיבים המרכזיים היוצרים בריאות או לחלופין גורמים 
מחלה, נלמד להיות "סוכני שינוי" לעצמנו ולסביבתנו במטרה להגביר את 

היכולת לקחת אחריות על בריאותנו.
אורח חיים בריא, תזונה מודעת, פעילות גופנית וחשיבה חיובית הם תפיסת 
עולם ודרך התנהגות יומיומית, הבריאות הפיסית והנפשית מורכבת מאין 

סוף פרטים הבאים לידי ביטוי בכל רגע בחיים.

מטלות הקורס: נוכחות + הגשת עבודה

פליק
ידית 

ע

בן נתן
גל 

סי



חוסן נפשי – מכעס לעצמה | קורס 344
להרגיש בטוח במציאות לא בטוחה

קורס חובה | גמול עם ציון ואופק חדש | 4 יח"ל | 116 שעות )56+60(
שנתי )סמסטר א'+ב'( |  25 מפגשים מתוכם מפגשים כפולים, עליהם תינתן הודעה מראש

ימי א׳ | בוקר | 08:00 - 11:15 | 22:15-19:00 | 29.10.17 - 22.4.18
מנחה | רונית תל ורד, יועצת ארגונית, מאמנת בכירה ומנחה אישית ועסקית

כשהמציאות מאכזבת, כשמדאיג ומטריד, כשאין תמיכה ואפילו כשנדמה 
אפשר להרגיש בטוח במציאות לא בטוחה. קורס "חוסן  שאין ברירה - 
חברתי  לחץ  עם  התמודדות  ויכולת  עמידות  לפתח  לכם  יסייע  נפשי" 
יתמקד  הקורס  וחרדות.  שחיקה  מתח,  דאגות,  משברים,  שינויים,  וכלכלי, 
חוזקות  עם  היכרות  באמצעות  המשתתפים  של  הנפשי  החוסן  בפיתוח 
אישיות ואימוץ כלים מעשיים לפיתוח חשיבה חיובית, ניהול רגשות, איזון 
מתחים והתמודדות עם לחץ. כך יוכלו המשתתפים לקדם מטרות אישיות 
ולפתור קונפליקטים  לייצר תקשורת מקדמת  עוינת,  ומקצועיות בסביבה 

בין אישיים בזוגיות, במשפחה ובעבודה.

מטלות הקורס: נוכחות + הגשת עבודה

תקתדרה | 14 ו הג ההתנ מדעי 

אימון Coaching  | קורס 345
היכולת להוביל שינוי

קורס חובה | גמול עם ציון ואופק חדש | 4 יח"ל, 116 שעות )56+60(
שנתי )סמסטר א'+ב'( | 25 מפגשים, מתוכם מפגשים כפולים, עליהם תינתן הודעה מראש

ימי א׳ | 11:15 - 14:15 | 29.10.17 - 22.4.18
ימי ג׳  | 08:15 - 11:00 |  16:00 - 19:00 | 31.10.17 - 24.4.18

מנחה | רונית תל ורד, יועצת ארגונית, מאמנת בכירה ומנחה אישית ועסקית

רוצים לחולל שינוי באנשים? זה הקורס בשבילכם! הקורס יקנה לכם כלים 
אימוניים ותקשורתיים מעשיים להעצמת אנשים והכוונתם בצורה ממוקדת 
לזיהוי  ייחודיות  אבחון  טכניקות  נרכוש  מטרותיהם.  להשגת  ופרקטית 
צרכים, דפוסים וחסמים של המתאמן ונלמד להשתמש במתודה אימונית 
מובנית להשגת תוצאות באמצעות שינוי תפיסתי והתנהגותי. בזמן שתיהנו 
)סופרוויז'ן(  בעצמכם מתהליך אימון אישי, תתנסו באימון פרקטי מודרך 
שיקנה לכם ביטחון כמאמנים עצמאיים. ייחודיות הקורס טמונה בגישת ה- 
Everyday Coaching, המאפשרת שימוש בכלים אימוניים מקדמי תוצאה 
גם בשגרה בסביבת המשפחה והעבודה - ולא רק במסגרת אימון מובנה.

מטלות הקורס: נוכחות + הגשת עבודה

רונית תל ורד

לקדם את הילד שמדאיג אותי | קורס 347
שליטה בחיים - בחירה והתמודדות

קורס חובה | גמול עם ציון ואופק חדש | 2 יח"ל | 60 שעות
סמסטר א' או סמסטר ב' |  11 מפגשים, מתוכם מפגשים כפולים, עליהם תינתן הודעה מראש

סמסטר א' | ימי ד׳ | 09:00 - 12:15 | 1.11.17 - 24.1.18
סמסטר ב' | ימי ד׳ | 09:00 - 12:15 | 21.2.18 - 16.5.18 קורס 347.01

מנחֿה | רונית תל ורד , יועצת ארגונית, מאמנת בכירה ומנחה אישית ועסקית

כהורים ואנשי חינוך אנחנו מתמודדים בדאגה וכאב עם הילדים שלקויות 
והתנהגותיים  חברתיים  קשיים  או  והריכוז  הקשב  הפרעות  הלמידה, 
נמוך,  עצמי  לדימוי  נוטים  הם  תחום.  בכל  כמעט  חייהם  על  משפיעים 
מתקשים לשתף פעולה והתקשורת מולם מאופיינת בתסכול, אכזבה, חוסר 
אונים ודאגה. הקורס יקנה כלים אימוניים מעשיים להתמודדות עם הקושי 
המשפחתי ושיפור תוצאות והישגים אישיים של הילדים שמדאיגים אותנו, 
בהיבט הלימודי ובהיבט הרגשי. האימון ההווייתי מבוסס על מתודולוגיה 
מובנית ומאופיין במיקוד, שיטתיות והתחברות רגשית עמוקה המאפשרת 
השגת תוצאות בטווחי זמן קצרים. מוזמנים להצטרף למסע אישי מרתק 

ואפקטיבי אל עצמנו ואל האנשים שחשובים לנו.

מטלות הקורס: נוכחות + הגשת עבודה

קתדרה | 15 ת ו הג ההתנ מדעי 

העצמה ופיתוח אישי | קורס 346
להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמך

קורס חובה | גמול עם ציון ואופק חדש | 4 יח"ל | 116 שעות )56+60(
שנתי )סמסטר א'+ב'( | 25 מפגשים, מתוכם מפגשים כפולים, עליהם תינתן הודעה מראש

ימי ג׳ | 11:15 - 14:15 | 19:00 - 22:15 | 31.10.17 - 1.5.18
מנחה | רונית תל ורד, יועצת ארגונית, מאמנת בכירה ומנחה אישית ועסקית

לחיות בשמחה, להרגיש שאפשר, להעז לשנות, לממש פוטנציאל, לגייס 
לכם  יאפשר  אישי"  ופיתוח  "העצמה  קורס   - אחרים  ולסחוף  מוטיבציות 
על  למידה  של  מרתק  למסע  מוזמנים  רציתם.  שתמיד  בחיים  לבחור 
אותנו  המעכבים  המכשולים  בזיהוי  המתחיל  בכלל,  אנשים  ועל  עצמכם 
ומסתיים בהשגת המטרות במישור הזוגי, המשפחתי והמקצועי. באמצעות 
רגשית  ויכולת  מקדמים  התנהגות  דפוסי  שינוי,  מאפשרי  חשיבה  מנגנוני 
להתמודדות, יוכל כל משתתף לבחור את הגרסה הטובה ביותר של עצמו. 
 Coaching, האימון  מתחומי  אינטגרטיבי  כלים  לארגז  תיחשפו  בקורס 
 CBT חיובית,  פסיכולוגיה   ,NLP ,Voice Dialog פסיכודרמה,   ,EMDR, TOC

Mindfulness, תקשורת אפקטיבית ועוד.



פיתוח כישורי הצלחה | קורס 349 
חולמות | יוצרות | מגשימות 

קורס חובה | גמול עם ציון ואופק חדש | 2 יח"ל | 60 שעות
יומיים בחופשת הפסח | 18. 25-26.3 

ימי ב' |  8 מפגשים | 08:30 - 12:45 |  16.4.18 - 4.6.18 
מנחה | שרית למפרט שושן, מנחה בכירה ב NLP, מאמנת אישית בגישת 

NLP, מנחת דמיון מודרך, מורה ליוגה ובוגרת בצלאל

מהם החלומות שלך? איזה חלום היית רוצה להגשים כבר השנה?
מה גורם לאנשים להצליח? מה גורם לי להצליח בחיי? 

ונהפוך אותן  נזהה אמונות מגבילות  בקורס נלמד להפוך חלום למטרה, 
-  חקר המצויינות, כלים   nlp גישת  בנו. נלמד כלים  לאמונות שתומכות 
דמיון  תרגילי  נחווה  להגשמה,  יצירתיות  טכניקות  להצלחה,  בתקשורת 

מונחה ותרגילי מוח ועוד לביסוס הביטחון.
קורס מיוחד זה שנערך בשני מקבצים, האחד בקתדרה בפרדס חנה והשני 

בתנאי נופש בארץ, נלמד את התאוריה ונקדם הצלחה.

מטלות הקורס: נוכחות + הגשת עבודה

נפשקתדרה | 16  , ח רו  , ף ו ג

אי של שקט | קורס 348
תקשורת מקדמת -"אני מקשיב לך" 

קורס חובה | גמול עם ציון ואופק חדש | 4 יח"ל | 116 שעות )56+60(
שנתי )סמסטר א'+ב'( | 23 מפגשים, מתוכם מפגש עם שעה נוספת,

ימי ב׳ | לנשים בלבד | 08:30 - 12:30 | 25.9.17 - 5.3.18
ימי ב׳ | מעורב | 12:30 - 16:30 | 16.10.17 - 19.3.18

 ,NLP מאמנת אישית בגישת ,NLP מנחה | שרית למפרט שושן, מנחה בכירה ב
מנחת דמיון מודרך, מורה ליוגה ובוגרת בצלאל

קשובים  להיות  שקט?  של  איים  לייצר  ללמוד  רגועים?  לחוש  רוצים 
לעצמכם וליקרים לכם?  להשפיע על מיטביות בחייכם? החיים המערביים 
וריכוז,  קשב  עומס,  מתח,  שקט.  אי  בתחושת  המלווים  ימים  לנו  מזמנים 
הינם  הורמונליים  שינויים  גם  כמו  רגשי  וויסות  עדיפויות,  בסדרי  קושי 
ומעצים  חוויתי  תרגול  נתרגל  במפגשים  זו.  לתחושה  מהגורמים  חלק 
ונייצר רגיעה,  ליצירת איים של שקט בחיינו. נלמד ארגז כלים אפקטיבי 
יוגה,  מינדפולנס,  מוח,  תרגילי  בעזרת  ושמחה  חיוביות  עצמית,  שליטה 
ילדים  עם  לעבודה  כלים  יקנה  הקורס  ומקרבת.  מקדמת  תקשורת   ,nlp

 להעצמת היכולת המנטלית, התקשורתית והקשב והריכוז.
מטלות הקורס: נוכחות + הגשת עבודה

שרית למפרט

קתדרה | 17 נפש  , ח רו  , ף ו ג

אינטליגנציה רגשית, NLP ותקשורת נאורה | קורס 350

קורס חובה | גמול עם ציון ואופק חדש | 1 יח"ל | 30 שעות
ארבעה ימים מרוכזים בחופשת הקיץ |  2.7.18 - 5.7.18

מנחה | שרית למפרט שושן ,מנחה בכירה ב NLP, מאמנת אישית בגישת 
NLP, מנחת דמיון מודרך, מורה ליוגה ובוגרת בצלאל

ויישום של  ועבודה בקבוצות להקניית מודעות, תיאוריה  סדנה חווייתית 
אינטליגנציה רגשית ונאורות תקשורתית בחיים האישיים והמקצועיים.

מנושאי הקורס: מודעות, תיאוריה ויישום של אינטליגנציה רגשית ונאורות 
תקשורתית בחיים האישיים והמקצועיים. כמו גם שימוש במוח, במחשבה, 
ברגש ובהתנהגות ליצירת איכות חיים אישית ומקצועית. בסדנה, המשלבת 
כלים מגישת - NLP נבחן כיצד לעודד אוירה חיובית ומקדמת במערכות 
יחסים בין אישיות. בקורס יושם דגש על נושא המוטיבציה כחלק ממרכיבי 
ובאלו  המוטיבציה  מעכבי  מהם  מוטיבציה  מהי  הרגשית.  האינטלגנציה 
דרכים נוכל לחזק רתימת מוטיבציה לפעולה. בכל מפגש תתקיים סדנה 

מעשית בשילוב תרגילים פיזיים, הרצאה ודיון קבוצתי.

מטלות הקורס: נוכחות + הגשת עבודה



קתדרה | 18

לילה לבן - סיורים לעת ערב | קורס 354  

קורס חובה | גמול ללא ציון | 2 יח"ל |  56 שעות
שנתי )סמסטר א'+ב'(, 7 סיורים לידיעת הארץ, 

ימי ה׳ | 16:30 - 24:00 | בהנחיית מדריכים שונים

בנושאים  ויתמקדו  בלבד  והקיץ  האביב  בערבי  יתקיימו  הסיורים 
תצפיות  בערב,  ושקטות  ביום  סואנות  שכונות  להם.  יפה  שהערב 
מיוחדים  ערב  מפגשי  האתרים,  על  חדש  אור  השופכות  מוארות 

ועוד כי "דברים שרואים מכאן )בערב( לא רואים משם )ביום(..."
בואו לצבור איתנו חוויות מיוחדות ! | מטלות הקורס: נוכחות

אמנות עכשיו – החוויה המוזיאלית   | קורס 355

קורס חובה | גמול ללא ציון | 2 יח"ל |  56 שעות
שנתי )סמסטר א'+ב'(, 7 סיורים לידיעת הארץ מזווית אמנותית

ימי ד׳ | 07:30 - 19:00 
מנחה | לאה פופר, אמנית, חוקרת תרבות חומרית בארץ 

הסדרה מוזה ומוזיאון מפגישה את המטיילים עם אמנים נפלאים ואמנות 
ברמה גבוהה ואספנים בסדנאותיהם בצד הכרות עם פרקים באדריכלות 
ואחרים הנמצאים מחוץ למסלולי התיירות בארץ. מפגשים בלתי אמצעיים 

עם האומנים בביתם. |  מטלות הקורס: נוכחות 

סיפור זה כל הסיור - מטיילים בשישי  | קורס 353    
 

קורס חובה | גמול ללא ציון | 2 יח"ל |  56 שעות
שנתי )סמסטר א'+ב'( | 7 סיורים לידיעת הארץ 

ימי ו׳ | 07:30 עד כשעה לפני כניסת השבת 
בהנחיית מדריכים שונים

 
סיורי יום ו' הם הזדמנות לבילוי מהנה, איכותי, מעניין ומגוון. בואו למלא 
את המצבר לחודש עבודה נוסף, בריח השדה, קולות מן העבר, היכרויות 
מהשורה  מדריכים  בגלריית  מלווה  הסדרה  ועוד.  ההווה  עם  חדשות 

הראשונה בארץ.  מטלות הקורס: נוכחות
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שישיחמישירביעישלישישניראשון

חוסן נפשי
11:15 - 08:00

טיולים 
בארץ אהבתי 
07:30-18:00

תזונה נכונה )א'( 
11:15 - 08:00

טיולים
מוזה ומוזיאון
19:00 - 07:30 

לתפור בכיף )ב'(
11:00 - 08:00 

טיולים 
יום שישי 

הקצר 
07:30

אי של שקט
12:30 - 08:30
)לנשים בלבד(

העצמה אישית
קריירת חיים
11:00 - 08:00

תדמית )א'(
12:15 - 09:00

פיסול קרמי )ב'( 
11:30 - 08:30

ציור )רשות(
12:00 - 09:00

ציור )רשות(
12:00 - 09:00

אימון 
11:00 - 08:15

מסיפור להעצמה )ב'(
12:15 - 09:00

עיצוב אירועים )א'( 
12:15 - 09:00

ריקודים מהבטן
10:45 - 09:00

פסיכודרמה 
)ב'(

12:15 - 09:00

לתפור בכיף )א'( 
11:15 - 08:00
14:00 - 11:15

הילד שמדאיג אותי 
)א' /ב'(

12:15 - 09:00

עיצוב חללים תפקודיים 
)ב'( 

12:15 0- 09:0

זו ילדותי 
השניה

12:15 - 09:00

פיסול קרמי )א'( 
11:30 - 08:30

קדרות באבניים )א'( 
11:30 - 08:30

תיאטרון )א'(
12:15 - 09:00 

קדרות באבניים 
)א'( 08:30 - 11:30

לתפור בכיף )א'( 
11:15 - 08:00

חוויה של חומרים 
)א' / ב'(

12:00 - 09:00

אימון
14:15 - 11:15

אי של שקט
16:30 - 12:30
)לנשים וגברים(

קדרות באבניים 
)א'( 11:30 - 14:30

לתפור בכיף )א'( 
14:00 - 11:15

העצמה אישית
קריירת חיים

14:15 - 11:00

צילום במצלמה 
דיגיטלית )א'(
20:15 - 17:00 

פוטושופ)א'(
20:15 - 17:00

אימון
19:00 - 16:15

כתיבת סיפורי חיים 
)א'( 17:30 - 20:45

טיולים 
 סיורים לעת ערב

20:00 - 16:30

חוסן נפשי
22:15 - 19:00

ציור 
22:00 - 19:00

קולנוע )א'(
21:15 - 18:00

העצמה אישית
קריירת חיים
22:15 - 19:00

ריקודים מהבטן
22:15 - 19:30
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