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ארנפלד אקדמיק – הדרך שלך להצלחה

בס"ד

ה ח ל צ ה ל ך  ל ש ך  ר ד ה

אנו מברכים אותך על הצטרפותך למשפחת "ארנפלד אקדמיק".

עם הרשמתך תצטרף למשפחה גדולה של סטודנטים וסטודנטיות במסלולי לימוד אקדמיים המתאימים למגזר 
החרדי.

קרוב לאלפיים סטודנטים כבר בחרו ב-"ארנפלד אקדמיק" )לגברים( וב-"חוי ארנפלד" )לנשים( מבית "ארנפלד 
לימודים בע"מ" – מסלולי לימוד אקדמיים ומקצועיים למגזר החרדי.

הסטודנטים שלנו זוכים להתפתח אישית ומקצועית, בעקבות לימודיהם. הם נושאים כיום  בתפקידים מגוונים 
בשירות הציבורי והפרטי ומתפרנסים בכבוד.

אצלנו תקבל יחס אישי, עידוד להצליח ומענה לכל שאלה, על מנת שתהיה פנוי ללמידה מיטבית.

גבוהה, עם חיבור לאתגרים  מסלול הלימודים הייחודי במכללת אורות ישראל משלב השכלה אקדמית ברמה 
היום- יומיים של מערכת החינוך, תוך הקפדה הלכתית.

מה אקבל מלמידה דרך "ארנפלד אקדמיק"?
• תואר שני ).M.Ed( אקדמי בייעוץ חינוכי מטעם מכללת אורות ישראל.

• כיתות  נפרדות לגברים חרדיים ודתיים.  

• מערכת לימודים נוחה ומותאמת לסטודנטים עובדים.

• יום לימודים אחד בשבוע בשעות אחה"צ בלבד.

• התאמת מערכת הלימודים  ללוח השנה היהודי.

• הרשמה בקלות וביעילות )אנחנו כאן בכדי לחסוך לך בירוקרטיה מיותרת(.

• ליווי אישי במהלך תקופת הלימודים.

• טקסים נפרדים ומותאמים לציבור החרדי.

תהליך ההרשמה:
• ייעוץ טלפוני ובדיקת ההתאמה לתכנית.

• רישום למסלול הלימודים במשרד "ארנפלד אקדמיק" . 

• תיאום מועד לראיון קבלה 

לפרטים נוספים ולהרשמה:
משה - רכז לימודים אקדמיים לגברים: 054-2429702

משרד: 054-7100200

פקס:  153542429702 

rishumg1@gmail.com :דוא"ל

בברכת הצלחה, 

משה וצוות ארנפלד אקדמיק
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אודות מכללת אורות ישראל

שיתוף פעולה עם “ארנפלד אקדמיק”

"ארנפלד אקדמיק" מבית "חוי ארנפלד" ו"ארנפלד לימודים בע"מ" נותן מענה לגברים חרדיים המעוניינים ללמוד 
תואר שני ).M.Ed(  במסגרת מותאמת הלכתית.

בשנה"ל תשע"ה /2015 נפתח המחזור הראשון של תכנית "ארנפלד אקדמיק", בשיתוף עם מכללת אורות ישראל, 
בשני מסלולי לימוד לתואר שני:

• .M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך לגברים

• .M.Ed בייעוץ חינוכי לגברים

עד כה למדו שני מחזורים, של מסלול לימודים זה, הכוללים כ- 160 סטודנטים בשני הקמפוסים.

מסלול זה התווסף לשיתוף הפעולה רב השנים של "חוי ארנפלד" עם מכללת אורות ישראל הכולל:

• תואר שני בייעוץ חינוכי לנשים - חמישה מחזורים, 300 סטודנטיות, קמפוס אלקנה.

• תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך לנשים - שלושה מחזורים, 190 סטודנטיות, קמפוס רחובות.

מכללת אורות ישראל הינה מכללה דתית - תורנית אקדמית לחינוך . המכללה מכשירה מחנכים ומחנכות, מורים 
ילדי ישראל בכל הגילאים.  הלימודים נערכים באווירה משפחתית בליווי ובהנחיית צוות מקצועי  ומורות של 

המאפשר הכשרה במגוון רחב מאוד של מקצועות בתחומי ההוראה.

המכללה קיימת 39 שנים. התכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי קיימת 14 שנים.

המכללה מקיימת לימודים לתואר .B.Ed בתחומים מגוונים ולימודים לתואר .M.Ed. בנוסף, מתקיימים במכללה 
קורסי מנהלים והשתלמויות מגוונות.

www.orot.ac.il :למידע נוסף ניתן לבקר באתר המכללה
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מטרת התכנית

קורסים

מבנה הלימודים

תואר שני .M.Ed בייעוץ חינוכי 
קבוצה המיועדת לגברים חרדיים בשיתוף ארנפלד לימודים בע"מ

מחזור תשע"ח / 2017

• יום לימודים אחד בשבוע )בשעות אחה"צ בלבד(

• הלימודים יתקיימו בימי שלישי

• משך הלימודים: שנתיים + סמסטר קיץ.

היועץ החינוכי אחראי על ההתפתחות האישית והבריאות הנפשית של התלמיד ועוסק גם בתחושת המסוגלות 
שלו, בהצלחתו בלימודיו ובהכנתו לחיים. עליו לטפל בקשיים אותם חווה התלמיד / סביבתו ולעסוק במניעה 
רלוונטי, בשיקול האפשרויות  ובמיטביות. היועץ החינוכי מסייע לפונים אליו בקבלת החלטות, באיסוף מידע 

השונות ובביצועם.

היועץ החינוכי מסייע בניהול קונפליקטים מערכתיים, בין-אישיים ותוך-אישיים. תפקידו של היועץ החינוכי חיוני 
למערך הבית ספרי. בין יתר תפקידיו, עוסק היועץ גם בהעשרת הצוות החינוכי, בהנחייתו ובהדרכתו.

התכנית כוללת לימודים תיאורטיים, סדנאות לפיתוח מיומנויות מקצועיות ואישיותיות והתנסות מעשית בליווי 
פרקטיקום. התכנית מחייבת התנסות בייעוץ. 

התכנית כוללת תכנים ייחודיים כגון: טיפול נרטיבי, אימון בייעוץ, ייעוץ בשיטת אימגו ועוד. דגש מיוחד ניתן על 
סוגיות ייעוציות במגזר החרדי. 

התכנית מאופיינת באקלים מיטבי, קבוצות לומדים משותפות ומגובשות ויחס חברי ומשתף מצד סגל ההוראה 
בבחינת "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק".

במהלך הלימודים יתקיימו ימי עיון על ידי מרצים אורחים הנוגעים לעולם הייעוץ החינוכי.
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תנאי קבלה

שכר לימוד

• דמי רישום: 350 ₪ - ישולמו במועד קביעת הריאיון ולא יוחזרו בשום מקרה.

•  100% שכ"ל אוניברסיטאי לכל התכנית: כ- 28,000 ₪.

שכר לימוד בשנה"ל תשע"ז עמד על 13,781 ומתעדכן בכל שנה ע"י משרד החינוך.  

ניתן לשלם שכ"ל בהוראת קבע, בפריסה של 10 תשלומים לכל שנה אקדמית.  

קורסי השלמה: 3,000 ₪ )לרבות סטודנטים שיש להם פטור מחלק מהקורסים(  

מועמדים בעלי תואר ראשון שאינו בייעוץ חינוכי, יחוייבו בקורסים לאחר עיון בגיליון הציונים.  

• תשלומים נלווים: 400 ₪  )עבור ביטוח תאונות, שמירה ושירותי מיחשוב(

ניתן לשלם בצמוד לשכ"ל בהוראת קבע, בפריסה של 3 תשלומים.  

• מקדמה: ע"ס 1,000 ₪  )ע"ח שכ"ל( לתשלום לאחר קבלתך ללימודים, על מנת להבטיח מקומך.

* אפשרות לקבלת החזר שכ"ל ממשרד החינוך לזכאים. 

)טלפון לבירורים מדור החזר שכ"ל : 03-6896625( 

* מוכר ללימודים בשנת שבתון.

* התשלום עבור התכנית מחושב על פי שנתיים אקדמיות ולא על פי שנתיים וחצי.

• תעודת הוראה

• תואר ראשון בממוצע 85 ומעלה

• 3 שנות ותק בחינוך

• ראיון אישי
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נהלי הרשמה

משרד "ארנפלד לימודים בע"מ"
074-7022470  

0547-100-200 )זמינים גם בוואטסאפ(  

,1535-47-100-200  

office@e-academic.co.il  

www.e-academic.co.il  

ארנפלד אקדמיק  

שיחת ייעוץ טלפונית עם יועץ הלימודים )משה( בטלפון: 054-2429702.  .1

יש לשלוח את המסמכים הבאים למשרד   .2
מס פקס:  153542429702   

rishumg1@gmail.com :דוא"ל  
)נא לציין על הטפסים שם מלא ומספר טלפון(  

א טופס רישום )עמוד 8(  

א אישור סיום תואר ראשון + גיליון ציונים.  

א תעודת הוראה + גיליון ציונים.  

א שתי המלצות על עבודה חינוכית ע"י סמכות מקצועית.  

תשלום דמי רישום ע"ס 350 ₪.  .3

תיאום מועד לראיון קבלה אל מול משה יועץ הלימודים והגעה לראיון.  .4

ראיון קבלה מתקיים בתיאום מראש. משך הריאיון כשעתיים.   

יש להגיע עם תעודות מקוריות + טופס רישום מלא + 2 תמונת פספורט ולגשת למזכירות.  

כתובת המכללה:
מכללת אורות ישראל, ביישוב אלקנה

יש להגיע לבנין יהדות, קומה ב', אגף רישום לתואר שני

לפרטים נוספים: 
משה – רכז גברים: 054-2429702
rishumg1@gmail.com :דוא"ל
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מסגרת השעות

תואר שני .M.Ed בייעוץ חינוכי 
קבוצה המיועדת לגברים חרדיים בשיתוף ארנפלד לימודים בע"מ

מחזור תשע"ח / 2017

•  היקף התכנית: 24 ש"ש + השלמות בהיקף 4 ש"ש
•  קורסים בלמידה עצמית מודרכת-מתוקשבת: 4 ש"ש

•  במהלך הלימודים יש להגיש עבודה סמינריונית אחת + פרוייקט מסכם יישומי.
•  עבודה מעשית בהיקף של 240 שעות תתפרש על פני ארבעה סמסטרים.

* לוח אקדמי יפורסם לקראת תחילת שנה"ל תשע"ח

סמסטר קיץסמסטר ב’סמסטר א’

ד' חשון 24/10/17תאריכים
עד ז' שבט 23/01/18

ה' אדר 20/02/18
עד כ"ב סיון 5/06/18

י"ג תמוז 26/06/18
עד ז' אב 19/07/18

ימים א'-ה' 15 ימיםיום ג'יום ג’יום לימודים
)עד ט' באב כולל בחינות(

15:20-21:0015:20-21:0015:20-21:30שעות

4 ש"ש4 ש"ש4 ש"שסה”כ ש”ש

סמסטר קיץסמסטר ב’סמסטר א’

ימים א'-ה' 15 ימיםיום ג'יום ג' יום לימודים
)עד ט' באב כולל בחינות(

15:20-21:0015:20-21:0015:20-21:30שעות

4 ש"ש4 ש"ש4 ש"שסה”כ ש”ש

שנה א' תשע"ח 2017-2018*

שנה ב' תשע"ט 2018-2019
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שאלון הרשמה תשע”ח / 2017

נא לצרף צילום תעודת תואר ראשון, תעודת הוראה וגיליון ציונים.    •
צילום ת"ז   •

תמונת פספורט   •
2 המלצות   •

מעמד בתשע"ח: שבתון כן/ לא )מחק את המיותר(    •
ארגון המורים / הסתדרות המורים )מחק את המיותר(   •

בס"ד

ם
שי

נ

קבוצה המיועדת לנשים חרדיות בשיתוף עם חוי ארנפלד

תואר שני .
בניהול וארגון מערכות חינוך 
במכללת אורות ישראל, רחובות

מסגרת השעות:

שנה א' תשע"ז  

שנה ב' תשע"ח   *

בניהול וארגון מערכות חינוך תואר שני 
קבוצה המיועדת לנשים חרדיות בשיתוף עם חוי ארנפלד

סמסטר קיץ -  תשע"זסמסטר ב'סמסטר א'
תאריכים:תאריכים

ו' בחשון תשע"ז 7/11/16
עד י' בשבט 6/2/17

תאריכים:
ח' באדר תשע"ז 6/3/17

עד ט' בתמוז תשע"ז 3/7/17

תאריכים:
ט"ו בתמוז 9/7/17

עד ח' באב 31/7/17

 ימים מלאים יום ב'יום ב'יום לימודים
)עד ט' באב, כולל בחינות(

9:00-17:409:00-17:409:00-19:30שעות

3-4 ש"ש ש"ש ש"שסה"כ ש"ש

סמסטר קיץ -  תשע"חסמסטר ב'סמסטר א'

 ימים מלאים יום ב'יום ב'יום לימודים
)עד ט' באב, כולל בחינות(

9:00-17:409:00-17:409:00-19:30שעות

3-4 ש"ש ש"ש ש"שסה"כ ש"ש

  סה"כ הקף התכנית  ש"ש.
  קורסים בלמידה עצמית מודרכת-מתוקשבת.

  במהלך הלימודים יש להגיש  עבודות סמינריוניות + פרוייקט מסכם יישומי.

* לוח אקדמי יחולק לקראת תחילת שנה"ל

מחזור תשע"ז / 

בס"ד

ם
שי

נ

קבוצה המיועדת לנשים חרדיות בשיתוף עם חוי ארנפלד

תואר שני .
בניהול וארגון מערכות חינוך 
במכללת אורות ישראל, רחובות

שאלון הרשמה      תשע"ז / 

תואר ראשון:
ראשי _________________ 
משני _________________

מוסד מעניק התואר:

______________________

שנת קבלת התואר:

______________________

ממוצע ציונים:

______________________

אנגלית: שנת קבלת הפטור: 

 _______      ציון:  _____

תעודת הוראה:
תחום:  _________________ 
ממוצע ציונים: ___________

מוסד מעניק התעודה:

______________________

שנת קבלת תעודת ההוראה:

______________________

ניסיון חינוכי:

ותק בחינוך: _____________

מקום: _________________
תפקיד: ________________
שנים: _________________

מקום: _________________
תפקיד: ________________
שנים: _________________

רשימת ממליצים:
שם: __________________
תפקיד: ________________
כתובת: ________________

שם: __________________
תפקיד: ________________
כתובת: ________________

  נא לצרף צילום תעודת תואר ראשון, תעודת הוראה וגליון ציונים. צילום ת"ז, תמונת פספורט,  המלצות 
  מעמד בתשע"ז : שבתון כן/ לא   )מחקי את המיותר(    ארגון / הסתדרות   )מחקי את המיותר( 

בניהול וארגון מערכות חינוך תואר שני 
קבוצה המיועדת לנשים חרדיות בשיתוף עם חוי ארנפלד

office@e-academic.co.il : יש לשלוח לפקס:  1535-47-100-200 או בדוא"ל

שם משפחה:

______________________

שם פרטי:

______________________

תעודת זהות:
______________________

תאריך לידה: ____________  

כתובת:

עיר: __________________

רחוב, מספר ומיקוד:

______________________

טלפון בית: _____________

טלפון נייד: _____________

כתובת דא"ל:

תואר שני .M.Ed בייעוץ חינוכי 
קבוצה המיועדת לגברים חרדיים בשיתוף ארנפלד לימודים בע"מ

מחזור תשע"ח / 2017


