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קרוב ל- 2,000 סטודנטיות כבר בחרו: "חוי ארנפלד – השכלה אקדמית לנשים חרדיות".

אני מברכת אותך על הצטרפותך למשפחת "חוי ארנפלד".

עם הרשמתך, את מצטרפת למשפחה גדולה של סטודנטיות ובוגרות חרדיות אשר רכשו השכלה ותואר אקדמי 
במכללות מובילות ברחבי ישראל.

הסטודנטיות שלנו זוכות להתפתח אישית ומקצועית, בעקבות לימודיהן. הן נושאות כיום בתפקידים מגוונים 
בשירות הציבורי והפרטי וחשות סיפוק והצלחה.

אצלנו תקבלי יחס אישי, עידוד להצליח ומענה לכל שאלה, על מנת שתהיי פנויה ללמידה מיטבית.

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

במסלול זה תרכשי כלים מעשיים במקצועות הניהול, סגנות וריכוז בבתי הספר, מוסדות חינוכיים ובגופי חינוך 
נוספים במגזר הציבורי והפרטי.

מה אקבל מלמידה באמצעות חוי ארנפלד?*
תואר שני אקדמי בניהול וארגון מערכות חינוך ממכללת אורות ישראל  •

כיתות נפרדות לנשים חרדיות ודתיות  •
מערכת לימוד נוחה ומותאמת : יום לימודים אחד בשבוע, פתיחת יום הלימודים בשעה נוחה, התאמת  •

מערכת השעות ללוח השנה היהודי ועוד  
הרשמה בקלות וביעילות - נציגות "חוי ארנפלד" שמחות להעניק לך שירות מכל הלב ולענות על כל שאלה  •

רכזת סטודנטיות מטעמנו - תלווה אותך לאורך השנה ותבקר במכללה אחת לחודש.  •
טקסים נפרדים ומותאמים לציבור החרדי.  •

חברות במועדון היוקרתי של "חוי ארנפלד" מקנה הטבות ייחודיות כגון: השתתפות בכנסים בעלות מוזלת,   •
תרגום מאמרים בעלות מיוחדת, ימי עיון והעשרה ייחודיים, חונכות אישיות ועוד.

מהו התהליך שאעבור?
שיחת ייעוץ טלפונית לפריסת האפשרויות העומדות בפנייך.  •

בחירת מסלול הלימודים המתאים לך ביותר.  •
רישום טלפוני ללימודים במשרדנו ותאום מועד לראיון אישי, אשר יחסוך לך הרבה בירוקרטיה וכאב ראש.  •

ליווי של נציגה מטעמנו ביום הראיונות.  •
ליווי אישי במהלך תקופת הלימודים.  •

עם הצטרפותך למסלול הלימודים של "חוי ארנפלד" תחויבי בתשלום דמי רישום ע"ס 250 ₪. 

תשלום זה ישולם ישירות למשרדה של חוי ארנפלד ואינו כלול בפירוט תשלומי שכ"ל )מצ"ב טופס רישום(

*חוי ארנפלד אינה אחראית על ההיבטים האקדמיים והמקצועיים של המכללה, סגל המרצים, לוחות הזמנים ותכני הלימוד.
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בברכת הצלחה רבה

חוי ארנפלד
וצוות המשרד
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חוי ארנפלד – איתך כל הדרך את התואר

בס"ד

כל הדרך אל התואר איתך 



M.Ed. 

בס"ד
לימודי אחה"צ

ידוע לי ששכר הלימוד הסופי והמחייב נקבע על-ידי המכללה בהתאם להוראת המועצה להשכלה גבוהה, ואני   .1
מתחייבת לשלם את שכר הלימוד הנ”ל על-פי הנחיות אלו למכללה ואין בסכום שכר הלימוד המשוער שנמסר 

לי כדי להוות שכר הלימוד הסופי והמחייב, ואין ולא תהיה לי כל טענה למצג בעניין זה.

ידוע לי כי חוי ארנפלד אחראית להעביר את טפסי הרישום התעודות המסמכים ואמצעי התשלום למכללה.  .2

הח”מ תשלם לחוי ארנפלד תשלום חד פעמי ע”ס 250 ₪ עבור השירות שניתן לצורך הליך הרישום והליווי   .3
שניתן במהלך התואר.

ידוע לי כי התשלום החד פעמי ודמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה גם אם אבטל את הרשמתי מכל   .4
סיבה ובכל מועד. למעט במקרה שלא נפתחה התכנית.

ידוע לי כי חוי ארנפלד אינה אחראית על ההיבטים האקדמיים והמקצועיים של המכללה; סגל המרצים, לוחות   .5
הזמנים ותכני הלימוד.

ידוע לי כי במסגרת לימודיי במכללה באמצעות חוי ארנפלד אשתתף בפעילויות שונות. חוי ארנפלד שומרת   .6
בחומרים  ולהשתמש  שהיא  דרך  בכל  אותם  לתעד  ו/או  השונים  האירועים  את  לצלם  הזכות  את  לעצמה 
המצולמים או בכל חלק מהם לצרכיה, כולל פרסום באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק, ערוץ ה- youtube של 
חוי ארנפלד ו/או בכל אמצעי לרבות אמצעי מדיה שהוא לצרכי שיווק ו/או לכל צורך אחר בהתאם לשיקול 
דעתה. לצורך כך הנני מעניקה לחוי ארנפלד רישיון בלתי חוזר ובלתי מוגבל בזמן לעשות כל שימוש שהוא 
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בזכויות היוצרים ו/או בכל יתר זכויות הקניין הרוחני, אם וככל שישנן ו/או יהיו 
לי באירועים כאמור ו/או בתמונות שיצולמו במסגרת אירועים אלו ו/או בכל דרך תיעוד אחרת מבלי לקבל את 
אישורי מראש לכך ומבלי שאהיה זכאית לקבל כל תגמול או תמורה אחרת בגין כך ומבלי שתצטרך להזכיר 

את שמי.

אני מודעת לנקבע בתקנון המכללה בדבר הפסקת הלימודים במידה ואבחר להפסיק את לימודיי במכללה, אני   .7
מתחייבת להודיע על כך ישירות למכללה ולקבל אישור על קבלת ההודעה. והכל בהתאם לתקנון המכללה.

אני מאשרת בחתימתי לקבל מחוי ארנפלד עדכונים והודעות בנוגע ללימודים ולנושאים הקשורים לפעילותה,   .8
לרבות אירועים שהיא ו/או כל גורם אחר איתו היא תשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, באמצעות הודעות 
מסר, הודעות דוא”ל ובדרכים אחרות. ידוע לי שהודעות כאלה עשויות לכלול דברי פרסומת מטעם חוי ארנפלד 

ואני מסכימה לקבל אותן.

הריני מאשרת כי קראתי והבנתי את כל האמור לעיל וכן את תקנון המכללה והידיעון וכי הם המחייבים, אני   .9
מאשרת זאת ואת הסכמתי והתחייבותי כאמור לעיל בחתימתי.

שם מלא 

מספר ת.ז. 

טלפון: 

מסלול לימודים:

חתימה:

תאריך:

דוא”ל:
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M.Ed. תואר שני
מחזור תשע"ח / 2017

טופס רישום - חוי ארנפלד
יש לשלוח את טופס הרישום המלא וההצהרה החתומה למשרד חוי ארנפלד

בדוא"ל: office@e-academiv.co.il או בפקס: 02-9660872

מספר ניידתעודת זהותשם המועמדת

מספר ניידתעודת זהותשם בעל כרטיס האשראי

שעת רישוםתאריך רישום

3 ספרות בגב הכרטיסתוקףמספר כרטיס
/

אופן התשלום:      אשראי        העברה בנקאית

פרטי המועמדת

פרטי אשראי

פרטי רישום

העברה בנקאית:
לפקודת: ארנפלד לימודים בע"מ

בנק לאומי: 10
סניף: 916

מס' חשבון: 297400/24
סכום: 250 ש"ח

יש לשלוח אישור העברה לפקס מס' 02-9660872
ולוודא לאחר 20 ד' שאישור העברה הגיע, בטלפון מס': 074-7022470

יש לציין על האישור הבנקאי שם מלא ומספר תעודת זהות.

3            2           1  250 ש"ח
פרטי חיוב
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התכנית המיוחדת לסטודנטים מהמגזר החרדי בשיתוף חוי ארנפלד החלה בשנת תשע”ג: 

תואר שני בייעוץ חינוכי לנשים חרדיות - חמישה מחזורים, 300 סטודנטיות, קמפוס אלקנה.  •
תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך לנשים חרדיות - שלושה מחזורים, 190 סטודנטיות, קמפוס רחובות.  •

תכניות לתואר שני לגברים חרדים תחת “ארנפלד אקדמיק” – שני מחזורים, 150 סטודנטים בשני הקמפוסים.  •

מכללת אורות ישראל הינה מכללה דתית )תורנית( - אקדמית לחינוך. המכללה מכשירה מחנכים ומחנכות, מורים 
ילדי ישראל בכל הגילאים. הלימודים מתקיימים באווירה משפחתית עם צוות מקצועי המאפשר  ומורות של 

הכשרה למגוון רחב מאוד של מקצועות.

המכללה קיימת 39 שנים והתכנית לתואר שני בניהול מערכות חינוך קיימת 10  שנים.

המכללה מקיימת לימודים לתואר .B.Ed במגוון התמחויות ומרצים בה אנשי שטח, אקדמאים מהשורה הראשונה. 
המכללה מקיימת גם לימודים לתואר .M.Ed בשלושה תחומים: מקרא וספרות חכמים, ייעוץ חינוכי וניהול וארגון 

מערכות חינוך.

בנוסף מתקיימים קורסי מנהלים והשתלמויות מגוונות.

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

אודות מכללת אורות ישראל

שיתוף פעולה עם “חוי ארנפלד”

5



M.Ed. 

בס"ד
לימודי אחה"צ

תואר שני .M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי אחה"צ

קבוצה המיועדת לנשים חרדיות בשיתוף חוי ארנפלד

מחזור תשע"ח / 2017

מנהל טוב, העומד בראש מערכת חינוכית פורמלית ובלתי פורמלית, מנהיג את צוות בית הספר, את תלמידי בית 
הספר ואת הקהילה להשגת מצוינות חינוכית.

לומדי התכנית בניהול וארגון מערכות חינוך במכללת אורות ישראל רוכשים ידע ומיומנויות לקבלת החלטות 
ולקביעת מדיניות חינוכית. לימודים אלה מתבססים על תאוריות ארגוניות והכרת מערכות החינוך בהתייחסות 
לשיקולים חינוכיים, ערכיים, כלכליים, משפטיים ודתיים. הלימודים מאפשרים להעריך ולמדוד את תוצרי החינוך, 

לפתח תכניות לימודים, ולהכניס שינויים בפיתוח צוות, בהתחשב במשאבי האנוש העומדים לרשותם.

מטרת התכנית

הלימודים כוללים לימודים פרונטליים, קורסים מקוונים, סדנאות, סיורים לימודיים, מפגשים עם בעלי תפקידים 
והתנסות מעשית.

בידי המנהל, אתיקה בעבודת  ובניהול, קבלת החלטות  ניתוח אירועים במינהל  ניהול,  בין הקורסים: מיומנויות 
המנהל ועוד.

קורסים

יום לימודים אחד בשבוע, למשך שנתיים + קורסי קיץ.  •
משך הלימודים שנתיים בלבד.  

הלימודים יתקיימו בימי שני  •
)מצורפת מסגרת השעות(  

מבנה הלימודים
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תעודת הוראה  •
תואר ראשון בממוצע 85 ומעלה  •

5 שנות ותק בחינוך  •
ראיון אישי  •

תנאי קבלה

דמי רישום: 350 ₪ - ישולמו במועד קביעת הראיון, ולא יוחזרו בשום מקרה.  •
100% שכ”ל אוניברסיטאי לכל התכנית: כ-28,000 ₪ סה”כ.  •

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 )במשך שנתיים(.  

תשלומים נלווים: 400 ₪  )עבור ביטוח תאונות, שמירה, שירותי מיחשוב( עד 3 תשלומים.  •
מקדמה ע”ס 1,000 ₪ )ע”ח שכ”ל(, לתשלום לאחר הקבלה ללימודים, על מנת להבטיח את מקומך.  •

 
* אפשרות לקבלת החזר שכ”ל ממשרד החינוך לזכאיות.  

* מוכר ללימודים בשנת שבתון.  

שכר לימוד
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שיחת ייעוץ טלפונית עם נציגת חוי ארנפלד  .1

שליחת המסמכים הבאים למשרדי חוי ארנפלד:  .2
לכתובת דוא”ל: office@e-academic.co.il או לפקס שמספרו: 02-9660872  

)נא לציין על הטפסים: שם מלא ומספר טלפון(  
א שאלון הרשמה )מצ”ב(  

א אישור סיום תואר ראשון + גיליון ציונים  

א תעודת הוראה + גיליון ציונים  
א שתי המלצות על עבודה חינוכית ע”י סמכות מקצועית  

א למעוניינות בהסעה יש לחתום על חוזר תשלום נסיעות )מצ"ב(  

תשלום דמי רישום ע”ס 350 ₪   .3

הגעה לראיון אישי   .4

     ראיון קבלה מתקיים בתיאום מראש. משך הראיון עם סגל ההוראה של התכנית כשעתיים.    
    יש להגיע לראיון עם תעודות מקוריות + טופס רישום + 2 תמונת פספורט, יש לגשת למזכירות.

כתובת המכללה:
רח’ הרב שטיינמן 3, רחובות )ישיבת הדרום(

נהלי הרשמה
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משרד חוי ארנפלד
074-7022470  

0547-100-200 )זמינים גם בוואטסאפ(  

02-9660872 ,1535-47-100-200  

office@e-academic.co.il  

www.e-academic.co.il  

חוי ארנפלד - קידום השכלה אקדמית לנשים חרדיות  
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•  היקף התכנית 22 ש"ש.
•  4 קורסים בלמידה עצמית מודרכת-מתוקשבת.

•  במהלך הלימודים יש להגיש עבודה סמינריונית + פרוייקט מסכם יישומי.

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

תואר שני .M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי אחה"צ

קבוצה המיועדת לנשים חרדיות בשיתוף חוי ארנפלד

מחזור תשע"ח / 2017

מסגרת השעות

סמסטר קיץ תשע”ח 2018סמסטר ב’סמסטר א’

 ג' חשון 23/10/17תאריכים
עד ו' שבֿט 22/1/18

ד' אדר 19/2/18
עד כ”א סיון 4/6/18

י"ז תמוז 1/7/18
עד ז’ אב 19/7/18

ימים א'-ה', 9 ימי לימוד )כולל בחינות(יום ב’יום ב’יום לימודים

16:00-21:0016:00-21:0009:00-19:00שעות

3 ש”ש3 ש”ש3 ש”שסה”כ ש”ש

שנה א' תשע"ח 2017-2018*

סמסטר קיץ תשע”ט 2019סמסטר ב’סמסטר א’

ימים א'-ה', 9 ימי לימוד )כולל בחינות(יום ב’יום ב’יום לימודים

16:00-21:0016:00-21:0009:00-19:00שעות

3 ש”ש3 ש”ש3 ש”שסה”כ ש”ש

שנה ב' תשע"ט 2018-2019
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M.Ed. 

בס"ד
לימודי אחה"צ

שאלון הרשמה תשע”ח / 2017

תואר שני .M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי אחה"צ

קבוצה המיועדת לנשים חרדיות בשיתוף חוי ארנפלד

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

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

תמונת פספורט   •
2 המלצות   •

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

10

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:


