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!YouTube ו בצפו ב
למה חוי ארפלד?

שאלו את הסטודטיות!

לצפייה לחצו כאן

מסלול השלמת לימודים
לתעודת בגרות

בשעה טובה ומוצלחת במהלך
חודש שבט, נפתח מסלול חדש
להשלמת לימודים עד השגת

תעודת בגרות.

כ30 נשים המעוניינות להשלים
את לימודיהן לקראת קבלת תעודת
בגרות או לשפר את ציוני הבגרות,
. החלו ללמוד במסלול ייחודי זה

 הלימודים בתכנית מתקיימים
אחרי הצהריים בכיתה נפרדת
במכללת לוינסקי לחינוך בתל

אביב.

בתקופה הקרובה אפשר עדיין
להצטרף למסלול,

לפרטים נוספים התקשרו:
0747022470

תרגום מאמרים בשיתוף עם
"חונכים פלוס"

חדשה של "חוי ארנפלד" יוזמה 
בשיתוף חברת "חונכים פלוס"

מעניקה לסטודנטיות
הלומדות במסלולים הייחודיים של
"חוי ארנפלד", הוזלה משמעותית

ממחיר תרגום מאמרים.

שירות מקצועי ומהיר בידי
מתרגמים איכותיים ומקצועיים בכל

שפה ובכל תחום.
ההנחה 10% + 40 שיעור 

שקלים לכל מאמר.

ליצירת קשר, טלפון: 050
2224494

אתר אינטרנט
www.honhimplus.co.il:

ביקורי רכזת הסטודנטים
במכללות

הדס אביב, רכזת הסטודנטים
מגיעה למכללות לביקורים אחת

לחודש.

תעדכן במועדי אתן מוזמנות לה
הביקורים

0747022470 בטלפון
או דרך הדוא"ל של הדס

Hadas@eacademic.co.il

נקודת זכות במס הכנסה

סטודנט שסיים לימודים לתואר
ראשון במוסד להשכלה גבוהה,
זכאי לנקודת זכות במס הכנסה

למשך
שנה. שווי ההטבה הוא עד 2,616

שקלים מדי שנה סטודנט

שסיים לימודים לתואר שני במוסד
להשכלה גבוהה, זכאי לחצי נקודת

זכות במס הכנסה למשך
שנה. שווי ההטבה הוא עד 1,308

שקלים לשנה

קישור לטופס 119
+ הסבר של מס הכנסה

חופשה לפני בחינה:

כל מורה במערכת החינוך
הפורמלית הלומד לימודי תואר,
זכאי בשנה ל3 ימי היעדרות

בשכר ביום הבחינה עצמה, ועוד 3
ימים נוספים שאינם ביום הבחינה

(לצורך לימוד), אך ימים אלו יש
להחזיר בימי עבודה אחרים.

הדיווח צריך להתבצע עם המצאת
אישור ממוסד הלימודים על

השתתפות בבחינה. 

לפרטים: אתר הסתדרות
המורים

קרן שכ"ל 

ך שיתוף פעולה עם יצרנו בעבור
מעניקה הלוואות ש קרן שכר לימוד

לסטודנטים.
קיימים מגוון מסלולי הלוואה

ותשלומים .

אתר האינטרנט של קרן לפרטים: 
שכ"ל

פרוייקט במס"ע יצא לדרך

ארנפלד" עם פתיחת שנת הלימודית תשע"ו, במסגרת "מיזם חוי 
החל המסע של פרויקט במס"ע  בוגרת מלווה סטודנטית 

עצמאית.

15 סטודנטיות ותיקות משמשות מנטוריות נמרצות, החלו ללוות
סטודנטיות צעירות הלומדות זו השנה הראשונה במכללת לוינסקי

לחינוך בתל אביב. לכל המנטוריות ישנם תארים אקדמיים
שהשיגו בתום לימודים במסלולי 'חוי ארנפלד' השונים.

סטודנטית הלומדת לראשונה במוסד אקדמי כללי, מתמודדת עם
מציאות חדשה הדורשת הסתגלות למערכת מורכבת ולדרישות
קריאת מאמרים באנגלית, אקדמיות שלעתים זרות לה ובהן: 

הגשת תרגילים, הכנת עבודות סמינריוניות ועוד.

פרויקט במס"ע, בא לענות על קשיים אלה, ובמסגרתו מוענקים 
לסטודנטיות החדשות ליווי, הכוונה, עידוד, הדרכה וכלים מעשיים
המסייעים להן להתמודד עם המערכת ועם הדרישות האקדמיות

בהצלחה.

המנטוריות שהתנדבו לפרויקט רואות בו שליחות ראשונה
במעלה. הן רואות חשיבות רבה בחיזוק הסטודנטיות המתחילות

השואפות להתקדם ולהגשים את עצמן, ועל כן נאותו לתרום
מזמנן ומניסיונן למיזם.

המנטוריות נפגשו לערב מיוחד בעבורן, שבו עברו השתלמות
מקצועית שהעניקה להן כלים לליווי מיטבי של הסטודנטית. בין

השאר נלמדו מיומנויות תקשורת שונות, הוסבר על אופן העידוד,
על טיפוח הערכה עצמית וחוסן אישי.

נוסף על כך, הוגדרה מסגרת ההתנדבות ונערך תאום ציפיות.
הערב נחתם בארוחת ערב עשירה ובשי שחולק לכל אחת

מהמשתתפות.

המנטוריות נפגשות עם הסטודנטיות אחת לחודש ושומרות על
קשר טלפוני לפי הצורך.

אנו מאמינים כי המפגש בין המנטוריות לסטודנטיות מעניק כוח
והשראה הדדיים.

מפגש סיום למסלול תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני
 המסלול האקדמי המכללה למנהל

בחודש מרחשוון, נובמבר 2015, נערך מפגש סיום לסטודנטיות
שסיימו לימודים לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני במסלול האקדמי
המכללה למנהל. היו אלו בוגרות המחזור הראשון שסיים מסלול

זה.

במהלך הערב נשאה דברים ראש החוג, דיקנית בית הספר
למדעי ההתנהגות, ד"ר רחל פסטרנק. היא בירכה את

הסטודנטיות המסיימות בשמה ובשם שאר אנשי הצוות. נציגת
ועד הסטודנטיות, ילנה יאיר, בירכה אף היא את חברותיה. 

חוי ארנפלד נפרדה גם היא בהתרגשות רבה מהסטודנטיות
המסיימות ואיחלה להן הצלחה רבה בהמשך דרכן המקצועית.

במעמד מרגש זה החליטו הסטודנטיות להמיר את מתנת
הפרדה שניתנה להן מטעם "חוי ארנפלד" למטרה חשובה.
בהחלטה משותפת, במקום לקבל את מתנת הסיום, החליטו
הסטודנטיות לתרום את המתנה לארגון "נאו"ה" (נפגעי איבה

ומשפחות השכול) שעוסק בסיוע למשפחות שכולות.

בזכות תרומה זו תזכה עוד משפחה ממעגל השכול בארץ, להסב
בליל הסדר הקרוב ב"ליל סדר משפחתי" תחת המטרייה

הארגונית של עמותת "נאוה" המתקיים מדי שנה. אין ספק כי
זכות זו תעמוד להן בהמשך הדרך והיא הוסיפה למפגש הסיום

נופך מרגש ומרומם מאין כמוהו.
.

B.ed. טקס הענקת תעודת בוגר בהוראה

מחזור תשע"ה, שמנה ב"ה 270 סטודנטיות, סיים לימודי תואר
ראשון בחינוך.

בקרוב יימסרו פרטים בנוגע לטקס הענקת תעודת בוגר בהוראה
B.ed

בוגרות יקרות, אנא צרו קשר כדי לוודא ששמכן ופרטיכן מצויים
אצלנו בצורה תקינה .

אדר א' תשע"ו

לחצו לפייסבוק "חוי ארפלד"

להתראות בניוזלטר הבא...
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כל מורה במערכת החינוך
הפורמלית הלומד לימודי תואר,
זכאי בשנה ל3 ימי היעדרות

בשכר ביום הבחינה עצמה, ועוד 3
ימים נוספים שאינם ביום הבחינה

(לצורך לימוד), אך ימים אלו יש
להחזיר בימי עבודה אחרים.

הדיווח צריך להתבצע עם המצאת
אישור ממוסד הלימודים על

השתתפות בבחינה. 

לפרטים: אתר הסתדרות
המורים

קרן שכ"ל 

ך שיתוף פעולה עם יצרנו בעבור
מעניקה הלוואות ש קרן שכר לימוד

לסטודנטים.
קיימים מגוון מסלולי הלוואה

ותשלומים .

אתר האינטרנט של קרן לפרטים: 
שכ"ל

פרוייקט במס"ע יצא לדרך

ארנפלד" עם פתיחת שנת הלימודית תשע"ו, במסגרת "מיזם חוי 
החל המסע של פרויקט במס"ע  בוגרת מלווה סטודנטית 

עצמאית.

15 סטודנטיות ותיקות משמשות מנטוריות נמרצות, החלו ללוות
סטודנטיות צעירות הלומדות זו השנה הראשונה במכללת לוינסקי

לחינוך בתל אביב. לכל המנטוריות ישנם תארים אקדמיים
שהשיגו בתום לימודים במסלולי 'חוי ארנפלד' השונים.

סטודנטית הלומדת לראשונה במוסד אקדמי כללי, מתמודדת עם
מציאות חדשה הדורשת הסתגלות למערכת מורכבת ולדרישות
קריאת מאמרים באנגלית, אקדמיות שלעתים זרות לה ובהן: 

הגשת תרגילים, הכנת עבודות סמינריוניות ועוד.

פרויקט במס"ע, בא לענות על קשיים אלה, ובמסגרתו מוענקים 
לסטודנטיות החדשות ליווי, הכוונה, עידוד, הדרכה וכלים מעשיים
המסייעים להן להתמודד עם המערכת ועם הדרישות האקדמיות

בהצלחה.

המנטוריות שהתנדבו לפרויקט רואות בו שליחות ראשונה
במעלה. הן רואות חשיבות רבה בחיזוק הסטודנטיות המתחילות

השואפות להתקדם ולהגשים את עצמן, ועל כן נאותו לתרום
מזמנן ומניסיונן למיזם.

המנטוריות נפגשו לערב מיוחד בעבורן, שבו עברו השתלמות
מקצועית שהעניקה להן כלים לליווי מיטבי של הסטודנטית. בין

השאר נלמדו מיומנויות תקשורת שונות, הוסבר על אופן העידוד,
על טיפוח הערכה עצמית וחוסן אישי.

נוסף על כך, הוגדרה מסגרת ההתנדבות ונערך תאום ציפיות.
הערב נחתם בארוחת ערב עשירה ובשי שחולק לכל אחת

מהמשתתפות.

המנטוריות נפגשות עם הסטודנטיות אחת לחודש ושומרות על
קשר טלפוני לפי הצורך.

אנו מאמינים כי המפגש בין המנטוריות לסטודנטיות מעניק כוח
והשראה הדדיים.

מפגש סיום למסלול תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני
 המסלול האקדמי המכללה למנהל

בחודש מרחשוון, נובמבר 2015, נערך מפגש סיום לסטודנטיות
שסיימו לימודים לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני במסלול האקדמי
המכללה למנהל. היו אלו בוגרות המחזור הראשון שסיים מסלול

זה.

במהלך הערב נשאה דברים ראש החוג, דיקנית בית הספר
למדעי ההתנהגות, ד"ר רחל פסטרנק. היא בירכה את

הסטודנטיות המסיימות בשמה ובשם שאר אנשי הצוות. נציגת
ועד הסטודנטיות, ילנה יאיר, בירכה אף היא את חברותיה. 

חוי ארנפלד נפרדה גם היא בהתרגשות רבה מהסטודנטיות
המסיימות ואיחלה להן הצלחה רבה בהמשך דרכן המקצועית.

במעמד מרגש זה החליטו הסטודנטיות להמיר את מתנת
הפרדה שניתנה להן מטעם "חוי ארנפלד" למטרה חשובה.
בהחלטה משותפת, במקום לקבל את מתנת הסיום, החליטו
הסטודנטיות לתרום את המתנה לארגון "נאו"ה" (נפגעי איבה

ומשפחות השכול) שעוסק בסיוע למשפחות שכולות.

בזכות תרומה זו תזכה עוד משפחה ממעגל השכול בארץ, להסב
בליל הסדר הקרוב ב"ליל סדר משפחתי" תחת המטרייה

הארגונית של עמותת "נאוה" המתקיים מדי שנה. אין ספק כי
זכות זו תעמוד להן בהמשך הדרך והיא הוסיפה למפגש הסיום

נופך מרגש ומרומם מאין כמוהו.
.

B.ed. טקס הענקת תעודת בוגר בהוראה

מחזור תשע"ה, שמנה ב"ה 270 סטודנטיות, סיים לימודי תואר
ראשון בחינוך.

בקרוב יימסרו פרטים בנוגע לטקס הענקת תעודת בוגר בהוראה
B.ed

בוגרות יקרות, אנא צרו קשר כדי לוודא ששמכן ופרטיכן מצויים
אצלנו בצורה תקינה .
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חודש שבט, נפתח מסלול חדש
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כ30 נשים המעוניינות להשלים
את לימודיהן לקראת קבלת תעודת
בגרות או לשפר את ציוני הבגרות,
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 הלימודים בתכנית מתקיימים
אחרי הצהריים בכיתה נפרדת
במכללת לוינסקי לחינוך בתל

אביב.

בתקופה הקרובה אפשר עדיין
להצטרף למסלול,

לפרטים נוספים התקשרו:
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"חונכים פלוס"

חדשה של "חוי ארנפלד" יוזמה 
בשיתוף חברת "חונכים פלוס"

מעניקה לסטודנטיות
הלומדות במסלולים הייחודיים של
"חוי ארנפלד", הוזלה משמעותית

ממחיר תרגום מאמרים.

שירות מקצועי ומהיר בידי
מתרגמים איכותיים ומקצועיים בכל

שפה ובכל תחום.
ההנחה 10% + 40 שיעור 

שקלים לכל מאמר.
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ראשון במוסד להשכלה גבוהה,
זכאי לנקודת זכות במס הכנסה

למשך
שנה. שווי ההטבה הוא עד 2,616

שקלים מדי שנה סטודנט

שסיים לימודים לתואר שני במוסד
להשכלה גבוהה, זכאי לחצי נקודת

זכות במס הכנסה למשך
שנה. שווי ההטבה הוא עד 1,308

שקלים לשנה

קישור לטופס 119
+ הסבר של מס הכנסה

חופשה לפני בחינה:

כל מורה במערכת החינוך
הפורמלית הלומד לימודי תואר,
זכאי בשנה ל3 ימי היעדרות

בשכר ביום הבחינה עצמה, ועוד 3
ימים נוספים שאינם ביום הבחינה

(לצורך לימוד), אך ימים אלו יש
להחזיר בימי עבודה אחרים.

הדיווח צריך להתבצע עם המצאת
אישור ממוסד הלימודים על

השתתפות בבחינה. 

לפרטים: אתר הסתדרות
המורים

קרן שכ"ל 

ך שיתוף פעולה עם יצרנו בעבור
מעניקה הלוואות ש קרן שכר לימוד

לסטודנטים.
קיימים מגוון מסלולי הלוואה

ותשלומים .

אתר האינטרנט של קרן לפרטים: 
שכ"ל

פרוייקט במס"ע יצא לדרך

ארנפלד" עם פתיחת שנת הלימודית תשע"ו, במסגרת "מיזם חוי 
החל המסע של פרויקט במס"ע  בוגרת מלווה סטודנטית 

עצמאית.

15 סטודנטיות ותיקות משמשות מנטוריות נמרצות, החלו ללוות
סטודנטיות צעירות הלומדות זו השנה הראשונה במכללת לוינסקי

לחינוך בתל אביב. לכל המנטוריות ישנם תארים אקדמיים
שהשיגו בתום לימודים במסלולי 'חוי ארנפלד' השונים.

סטודנטית הלומדת לראשונה במוסד אקדמי כללי, מתמודדת עם
מציאות חדשה הדורשת הסתגלות למערכת מורכבת ולדרישות
קריאת מאמרים באנגלית, אקדמיות שלעתים זרות לה ובהן: 

הגשת תרגילים, הכנת עבודות סמינריוניות ועוד.

פרויקט במס"ע, בא לענות על קשיים אלה, ובמסגרתו מוענקים 
לסטודנטיות החדשות ליווי, הכוונה, עידוד, הדרכה וכלים מעשיים
המסייעים להן להתמודד עם המערכת ועם הדרישות האקדמיות

בהצלחה.

המנטוריות שהתנדבו לפרויקט רואות בו שליחות ראשונה
במעלה. הן רואות חשיבות רבה בחיזוק הסטודנטיות המתחילות

השואפות להתקדם ולהגשים את עצמן, ועל כן נאותו לתרום
מזמנן ומניסיונן למיזם.

המנטוריות נפגשו לערב מיוחד בעבורן, שבו עברו השתלמות
מקצועית שהעניקה להן כלים לליווי מיטבי של הסטודנטית. בין

השאר נלמדו מיומנויות תקשורת שונות, הוסבר על אופן העידוד,
על טיפוח הערכה עצמית וחוסן אישי.

נוסף על כך, הוגדרה מסגרת ההתנדבות ונערך תאום ציפיות.
הערב נחתם בארוחת ערב עשירה ובשי שחולק לכל אחת

מהמשתתפות.

המנטוריות נפגשות עם הסטודנטיות אחת לחודש ושומרות על
קשר טלפוני לפי הצורך.

אנו מאמינים כי המפגש בין המנטוריות לסטודנטיות מעניק כוח
והשראה הדדיים.

מפגש סיום למסלול תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני
 המסלול האקדמי המכללה למנהל

בחודש מרחשוון, נובמבר 2015, נערך מפגש סיום לסטודנטיות
שסיימו לימודים לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני במסלול האקדמי
המכללה למנהל. היו אלו בוגרות המחזור הראשון שסיים מסלול

זה.

במהלך הערב נשאה דברים ראש החוג, דיקנית בית הספר
למדעי ההתנהגות, ד"ר רחל פסטרנק. היא בירכה את

הסטודנטיות המסיימות בשמה ובשם שאר אנשי הצוות. נציגת
ועד הסטודנטיות, ילנה יאיר, בירכה אף היא את חברותיה. 

חוי ארנפלד נפרדה גם היא בהתרגשות רבה מהסטודנטיות
המסיימות ואיחלה להן הצלחה רבה בהמשך דרכן המקצועית.

במעמד מרגש זה החליטו הסטודנטיות להמיר את מתנת
הפרדה שניתנה להן מטעם "חוי ארנפלד" למטרה חשובה.
בהחלטה משותפת, במקום לקבל את מתנת הסיום, החליטו
הסטודנטיות לתרום את המתנה לארגון "נאו"ה" (נפגעי איבה

ומשפחות השכול) שעוסק בסיוע למשפחות שכולות.

בזכות תרומה זו תזכה עוד משפחה ממעגל השכול בארץ, להסב
בליל הסדר הקרוב ב"ליל סדר משפחתי" תחת המטרייה

הארגונית של עמותת "נאוה" המתקיים מדי שנה. אין ספק כי
זכות זו תעמוד להן בהמשך הדרך והיא הוסיפה למפגש הסיום

נופך מרגש ומרומם מאין כמוהו.
.

B.ed. טקס הענקת תעודת בוגר בהוראה

מחזור תשע"ה, שמנה ב"ה 270 סטודנטיות, סיים לימודי תואר
ראשון בחינוך.

בקרוב יימסרו פרטים בנוגע לטקס הענקת תעודת בוגר בהוראה
B.ed

בוגרות יקרות, אנא צרו קשר כדי לוודא ששמכן ופרטיכן מצויים
אצלנו בצורה תקינה .
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בשעה טובה ומוצלחת במהלך
חודש שבט, נפתח מסלול חדש
להשלמת לימודים עד השגת
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כ30 נשים המעוניינות להשלים
את לימודיהן לקראת קבלת תעודת
בגרות או לשפר את ציוני הבגרות,
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 הלימודים בתכנית מתקיימים
אחרי הצהריים בכיתה נפרדת
במכללת לוינסקי לחינוך בתל

אביב.

בתקופה הקרובה אפשר עדיין
להצטרף למסלול,

לפרטים נוספים התקשרו:
0747022470

תרגום מאמרים בשיתוף עם
"חונכים פלוס"

חדשה של "חוי ארנפלד" יוזמה 
בשיתוף חברת "חונכים פלוס"

מעניקה לסטודנטיות
הלומדות במסלולים הייחודיים של
"חוי ארנפלד", הוזלה משמעותית

ממחיר תרגום מאמרים.

שירות מקצועי ומהיר בידי
מתרגמים איכותיים ומקצועיים בכל
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לחודש.
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הביקורים

0747022470 בטלפון
או דרך הדוא"ל של הדס
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נקודת זכות במס הכנסה

סטודנט שסיים לימודים לתואר
ראשון במוסד להשכלה גבוהה,
זכאי לנקודת זכות במס הכנסה

למשך
שנה. שווי ההטבה הוא עד 2,616

שקלים מדי שנה סטודנט

שסיים לימודים לתואר שני במוסד
להשכלה גבוהה, זכאי לחצי נקודת

זכות במס הכנסה למשך
שנה. שווי ההטבה הוא עד 1,308

שקלים לשנה

קישור לטופס 119
+ הסבר של מס הכנסה

חופשה לפני בחינה:

כל מורה במערכת החינוך
הפורמלית הלומד לימודי תואר,
זכאי בשנה ל3 ימי היעדרות

בשכר ביום הבחינה עצמה, ועוד 3
ימים נוספים שאינם ביום הבחינה

(לצורך לימוד), אך ימים אלו יש
להחזיר בימי עבודה אחרים.

הדיווח צריך להתבצע עם המצאת
אישור ממוסד הלימודים על

השתתפות בבחינה. 

לפרטים: אתר הסתדרות
המורים

קרן שכ"ל 

ך שיתוף פעולה עם יצרנו בעבור
מעניקה הלוואות ש קרן שכר לימוד

לסטודנטים.
קיימים מגוון מסלולי הלוואה

ותשלומים .

אתר האינטרנט של קרן לפרטים: 
שכ"ל

פרוייקט במס"ע יצא לדרך

ארנפלד" עם פתיחת שנת הלימודית תשע"ו, במסגרת "מיזם חוי 
החל המסע של פרויקט במס"ע  בוגרת מלווה סטודנטית 

עצמאית.

15 סטודנטיות ותיקות משמשות מנטוריות נמרצות, החלו ללוות
סטודנטיות צעירות הלומדות זו השנה הראשונה במכללת לוינסקי

לחינוך בתל אביב. לכל המנטוריות ישנם תארים אקדמיים
שהשיגו בתום לימודים במסלולי 'חוי ארנפלד' השונים.

סטודנטית הלומדת לראשונה במוסד אקדמי כללי, מתמודדת עם
מציאות חדשה הדורשת הסתגלות למערכת מורכבת ולדרישות
קריאת מאמרים באנגלית, אקדמיות שלעתים זרות לה ובהן: 

הגשת תרגילים, הכנת עבודות סמינריוניות ועוד.

פרויקט במס"ע, בא לענות על קשיים אלה, ובמסגרתו מוענקים 
לסטודנטיות החדשות ליווי, הכוונה, עידוד, הדרכה וכלים מעשיים
המסייעים להן להתמודד עם המערכת ועם הדרישות האקדמיות

בהצלחה.

המנטוריות שהתנדבו לפרויקט רואות בו שליחות ראשונה
במעלה. הן רואות חשיבות רבה בחיזוק הסטודנטיות המתחילות

השואפות להתקדם ולהגשים את עצמן, ועל כן נאותו לתרום
מזמנן ומניסיונן למיזם.

המנטוריות נפגשו לערב מיוחד בעבורן, שבו עברו השתלמות
מקצועית שהעניקה להן כלים לליווי מיטבי של הסטודנטית. בין

השאר נלמדו מיומנויות תקשורת שונות, הוסבר על אופן העידוד,
על טיפוח הערכה עצמית וחוסן אישי.

נוסף על כך, הוגדרה מסגרת ההתנדבות ונערך תאום ציפיות.
הערב נחתם בארוחת ערב עשירה ובשי שחולק לכל אחת

מהמשתתפות.

המנטוריות נפגשות עם הסטודנטיות אחת לחודש ושומרות על
קשר טלפוני לפי הצורך.

אנו מאמינים כי המפגש בין המנטוריות לסטודנטיות מעניק כוח
והשראה הדדיים.

מפגש סיום למסלול תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני
 המסלול האקדמי המכללה למנהל

בחודש מרחשוון, נובמבר 2015, נערך מפגש סיום לסטודנטיות
שסיימו לימודים לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני במסלול האקדמי
המכללה למנהל. היו אלו בוגרות המחזור הראשון שסיים מסלול

זה.

במהלך הערב נשאה דברים ראש החוג, דיקנית בית הספר
למדעי ההתנהגות, ד"ר רחל פסטרנק. היא בירכה את

הסטודנטיות המסיימות בשמה ובשם שאר אנשי הצוות. נציגת
ועד הסטודנטיות, ילנה יאיר, בירכה אף היא את חברותיה. 

חוי ארנפלד נפרדה גם היא בהתרגשות רבה מהסטודנטיות
המסיימות ואיחלה להן הצלחה רבה בהמשך דרכן המקצועית.

במעמד מרגש זה החליטו הסטודנטיות להמיר את מתנת
הפרדה שניתנה להן מטעם "חוי ארנפלד" למטרה חשובה.
בהחלטה משותפת, במקום לקבל את מתנת הסיום, החליטו
הסטודנטיות לתרום את המתנה לארגון "נאו"ה" (נפגעי איבה

ומשפחות השכול) שעוסק בסיוע למשפחות שכולות.

בזכות תרומה זו תזכה עוד משפחה ממעגל השכול בארץ, להסב
בליל הסדר הקרוב ב"ליל סדר משפחתי" תחת המטרייה

הארגונית של עמותת "נאוה" המתקיים מדי שנה. אין ספק כי
זכות זו תעמוד להן בהמשך הדרך והיא הוסיפה למפגש הסיום

נופך מרגש ומרומם מאין כמוהו.
.

B.ed. טקס הענקת תעודת בוגר בהוראה

מחזור תשע"ה, שמנה ב"ה 270 סטודנטיות, סיים לימודי תואר
ראשון בחינוך.

בקרוב יימסרו פרטים בנוגע לטקס הענקת תעודת בוגר בהוראה
B.ed

בוגרות יקרות, אנא צרו קשר כדי לוודא ששמכן ופרטיכן מצויים
אצלנו בצורה תקינה .

אדר א' תשע"ו

לחצו לפייסבוק "חוי ארפלד"

להתראות בניוזלטר הבא...


