
קרא עוד

הטור של חוי

שלום לך,

חג פורים חלף עבר לו וחג
הפסח הנה כבר בא. החורף

מתחיל לפנות את מקומו
לאביב. ריח של התחדשות

ופריחה באוויר. בתקופה
הזו את ודאי עסוקה

בהכנות לקראת הפסח,
בסדר, בניקיון ובקניות

שלא נגמרות אף פעם...
בימים אלה, של ניצני אביב,

רבים מאיתנו מנצלים את
ההזדמנות לחידוש ועיצוב

הבית. כשאנו מפנים מקום,
מאווררים ומחדשים, נכנס

בנו החשק לשנות
ולהתרענן.

ומן החוץ אליך פנימה 
האביב זו הזדמנות לסדר
עדיפויות חדש, לבחירת

מטרות ויעדים, להגשמה,
לפיתוח ולהעצמה אישית.

מאחלת לך ולי ליהנות
מהדרך ולזכור שזכינו שיש
לנו בשביל מי ובשביל מה

לנקות ובחירה ויכולת
לעשות זאת.

אגלה לך סוד, החג הזה
משמעותי לי יותר מכל חג
אחר. מעבר להיותי עסוקה

ביוםיום בקידום נשים
חרדיות אני חובשת לראשי
כובע נוסף ומיוחד לקראת

חג הפסח. כבר קרוב
לעשור אני מתנדבת למען
משפחות שכולות ונפגעי
איבה, בהפקת ליל סדר

מרכזי לאלו שכל כך קשה
להם לחגוג אותו, כשכסא

אחד נותר ריק.

פרויקט "הכסא הריק" של
ארגון נאוה, כבר פועל מזה
14 שנה מאז הפיגוע הנורא

במלון פארק. הוא ממומן
מידי שנה בשנה מטוב לבו

של עם ישראל ומשקל
שמצטרף לשקל וממן

שהות של עוד משפחה
שכולה, שלא נדע.

אני קוראת גם לך לקחת
חלק בתרומת קמחא

דפסחא ליתומים ואלמנות
ולשמח ולו במעט, את אלה
שאבדו את היקר להם מכל.

לתרומות: לחצי כאן או
התקשרי: 0526065938

אני מאחלת לך שבעונת
האביב תתברכי

בהתחדשות, פריחה
וצמיחה אישית!

חג כשר ושמח לך ולבני
משפחתך!

שלך,
חוי                                    

ניהול זמן
"הזמן הוא בעל ברית

גרוע" – ווינסטון צ'רצ'יל
(ציטוט)

1. תכנון  דבר ראשון!
ערכי רשימה של כל
מטלות שאת צריכה

לעשות.

2. ניהול יומן  הוא
הכרחי לניהול זמן!

3. רשמי ליד כל משימה
האם זה חשוב או דחוף.

4. אם זה חשוב ולא
דחוף

סמני לך ביומן יום ושעה
הגיונית בו תבצעי את

המטלה (ככה היא תרד
לך מהראש ולא תשב

ותנדנד לך כל הזמן) אם
זה דחוף ולא חשוב את
תבצעי אותה ממילא...

5. וטיפ אחרון: תתחילי
להיות חברה של הזמן

שלך ולקבל את זה שיש
שינויים בלו"ז ושדברים
לוקחים זמן... ובעיקר,

קבלי את עצמך....

ברכת מזל טוב
לסטודנטיות שהשמחה

במעונן

לרגל לחוי ארנפלד 
שמחת בר המצווה של

הבן דניאל!

מזל טוב לסטודנטיות היקרות
לרגל נישואיהן:

, סטודנטית לתואר עדי לוזון
ראשון במכללת לוינסקי!
, סטודנטית תהילה גבאי

לתואר ראשון במכללת לוינסקי!
, סטודנטיות מור תמסוט

לתואר ראשון במכללת לוינסקי!
, סטודנטית הדר מרציאנו

לתואר ראשון במכללת לוינסקי!
, סטודנטית הדר קריספל

לתואר ראשון במכללת לוינסקי!

מזל טוב לסטודנטית היקרה
לרגל הולדת הנכד:

, סטודנטית לתואר אתי בוארון
שני בייעוץ חינוכי!

מזל טוב לסטודנטית היקרה
להולדת הבת: 

, סטודנטית לתואר חן פיקסלר
שני ביעוץ חינוכי!

מזל טוב לסטודנטיות היקרות
להולדת הבן:

,סטודנטית לתואר ענבר בןדור
שני בניהול!

, סטודנטית מירב יוסיפוב
לתואר שני בייעוץ חינוכי!

, סטודנטית לתואר מורן דנוך
ראשון במכללת לוינסקי!

אפרת שמחי, בוגרת תואר
ראשון בחינוך במכללת לוינסקי!

, סטודנטית נחמה מירובסקי
לתואר שני בניהול!

, סטודנטית לתואר דנה טפירו
שני בניהול!

, סטודנטית אורית שרעבי
לתואר שני בניהול!

, סטודנטית לתואר לרות תוהמי
ראשון במכללת לוינסקי!
, סטודנטית מושקה שושן

לתואר שני בניהול!
, בוגרת מלכה מנור דיקשטיין

תואר שני בניהול!
, בוגרת תואר ראשון עדן אבו

בחינוך במכללת לוינסקי!

בעיצומה של שנת לימודים מבורכת, טעימה קטנה
מהאירועים האחרונים

טקס הענקת תארים  מכללת לוינסקי

125 בוגרות תואר ראשון בחינוך ממכללת לוינסקי, מחזור
תשע"ו, השתתפו החודש בטקס קבלת תארים מרגש. הטקס

התקיים בישיבה נפרדת, בליווי בני משפחה, באודיטוריום
המכללה ולפניו הוגש כיבוד עשיר בהכשר מהודר. עמדת צילומי

מגנטים, הוצבה לטובת הבוגרות שלנו  – כי חייבים מזכרת
מאירוע כזה. מחיאות כפיים של הצוות והמשפחות, קידמו את

הבוגרות בכניסתן לאולם. הרב ישראל מאיר לאו כיבד אותנו
בנוכחותו ובדבריו הדגיש את החשיבות המיוחדת של

"המלמד". הקב"ה בעצמו הוא "מלמד" – "אתה מלמד לאדם
דעת". הוא הדגיש עד כמה תפקיד ה"מלמד"  המורה הוא

קריטי לעיצוב הדור הבא ויש בו שליחות עצומה. נשיאת
המכללה, ראש החוג לחינוך, נציגת הבוגרות וחוי ארנפלד בירכו

את הבוגרות בהתרגשות אף הן. הטקס הונחה ע"י מרים דוד
שתיבלה אותו בהומור ובחכמה. הנגן זיו ונטורה הנעים את

הטקס בקטעי נגינה בפסנתר. כל בוגרת ובוגרת עלתה לבמה
וקבלה איגרת ברכה אישית מנשיאת המכללה. לאחר מכן, חולקו

התעודות. היה מרגש מאד מאד, מחכות להפגש בתואר השני!

ביקור במכללות לפני פורים

שמחנו לפגוש אתכן לפני פורים ולראות עד כמה אתן עושות חיל
בלימודיכן! 

בשבועות האחרונים ערכנו סקר שביעות רצון בין הסטודנטיות
והבוגרות שלנו. תודה לכל מי שהשתתפה בסקר. דעתכן חשובה

לנו מאוד!
בין העונות נערכה הגרלה על שובר מתנה בשווי 400 ש"ח

הדס בוצקו סטודנטית לתואר שני בייעוץ חינוכי,
ברכותינו על זכייתך בGift Card בשווי 400 ש"ח!

באופן אישי ראיון לניוזלטר

מלכה דיקשטיין, בוגרת מסלול
תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך

מדוע בחרת בלימודי תואר השני?

במקצועי  אני גננת, ומנהלת גן כבר שמונה שנים, נהנית ומסופקת
מההגשמה העצמית ומתחושת השליחות המפעמת בי כמעצבת דרכם

של הילדים הרכים. לפני שנתיים נתקלתי באקראי במודעה בעיתון
משפחה, על פתיחת מסלול לימודים לתואר שני בתחום ניהול מערכות
חינוך, מטעם חוי ארנפלד. נרשם שהלימודים יתקיימו  בכיתות נפרדות
לנשים דתיות וחרדיות, במכללת אורות ישראל ברחובות. כמנהלת גן
ותיקה, הרעיון לצאת וללמוד את עקרונות הניהול קרץ לי מאוד. רציתי

להעשיר את ידיעותיי בתחום וללמוד כיצד לנהל את הגן בפרט
ומערכת חינוכית בכלל, בצורה מיטבית. ניהול הוא מושג כללי שטומן
בחובו הרבה מאוד פרטים. למנהל יש תפקידים רבים במערכת וכדי
לבצעם על הצד הטוב ביותר, יש צורך להעמיק את הידע בתחומים

הקשורים לתפקיד.

מה הקושי הכי גדול שלך בדרך אל תואר?

הקושי העיקרי שלי בלימודי התואר היה בעמידה בלוח הזמנים של
המטלות הלימודיות. במשך השנתיים שבהם התקיימו הלימודים,

עבדתי כחמישה ימים מלאים בגן וביומי "החופשי", יום שני,  למדתי
לתואר משעות הבוקר ועד שעות הערב המאוחרות במכללה. הזמן

שנשאר לי למילוי החובות הלימודיים ביצוע עבודות, ולמידה לבחינות,
היו שעות הערב והלילה המאוחרות, אחרי ימי עבודה עמוסים. בנוסף,

 בתהליך הלמידה נחשפתי למאמרים ומחקרים ברמה מקצועית
גבוהה, שהצריכו ממני ריכוז, מחשבה, וזמן להפקת לקחים והסקת
מסקנות. זה לא היה קל, אבל הידע שרכשתי היה מעשיר ומחכים

ותרם לי המון!

ספרי על הצלחות קטנות באמצע הדרך:

במסגרת לימודיי, כתבתי עבודה על מקרה מיוחד שארע בגן שלי.
לצורך כתיבת העבודה, השקעתי את מרצי במציאת חומרים

אקדמיים, שהחכימו אותי בנושא ובסופו של דבר עזרו לי בפתרון
המקרה ובעבודה המעשית והפרקטית בגן. כמו כן, במהלך השיעורים
ניתנו לי כלים מעשיים שיכולתי להשתמש בהם כבר למחרת בעבודה

בשטח. מיום ליום הרגשתי יותר ויותר עד כמה היה נכון לי ללכת ללמוד
את התואר הספציפי בניהול, ועד כמה הלימוד מעצים, ומסייע לי באופן

מידיי ובזמן אמת.

דברים שאת אוהבת לעשות מחוץ ללימודים:

אני הכי נהנית להיות בחברת המשפחה שלי וחברותיי!  עם המשפחה
אני נפגשת בעיקר באירועים, חגים ושבתות. עם חברות המפגשים
ספונטניים ומתקיימים בדרך כלל  בשעות אחר הצהריים. גם ללימודי

התואר השני הגעתי עם חברה טובה. היינו נוסעות יחד למכללה,
לומדות למבחנים יחד, עורכות עבודות ומגישות פרויקטים משותפים.
הלמידה בצוותא הפכה לחוויה גדולה עבורי. ממליצה על כך בחום!

לאן את שואפת להגיע בפן המקצועי? מה החלום?

החלום שלי הוא להתקדם בדרג הניהולי בתפקיד בו אני נושאת כיום.
עם כל הכלים שלמדתי במסגרת התואר ובמקביל להתקדמות

המקצועית אשמח להמשיך לעבוד בשטח עם ילדים. יחד עם זאת, אני
בטוחה ומאמינה שלימודי התואר יפתחו בפניי אופציות נוספות

לעבודה משמעותית בהווה ובעתיד.

משפט לסיכום?

הלימודים העשירו אותי בידע אקדמי. הקורסים היו מעניינים,
מאתגרים ומחכימים ונתנו לי מוטיבציה להשקיע ולעבוד קשה

ובסופו של דבר לקבל את התעודה ולהתמלא בסיפוק על
שעמדתי בכל המטלות הנדרשות!

בפן האישי, בשנתיים האלו, במקביל ללימודים, ב"ה זכיתי
להתחתן ובע"ה להרחיב את המשפחה. אין ספק שאירועים

משמעותיים ומרגשים אלה בחיי, שאירעו במהלך לימודיי לתואר,
הפכו  את האתגר למרגש ומעצים עוד יותר! אשרי שזכיתי!

אני מודה לחוי ארנפלד ולצוות על ההזדמנות שהן נתנו לי ועל
הדחיפה קדימה! מן השמיים תבורכנה!

ניסן תשע"ז

מגזין "אשת" בהטבה מיוחדת לתלמידות "חוי ארנפלד"

מעוניינת לקבל את המגזין במשך חודשיים ב ח י נ ם וללא כל התחייבות?

Eshet@eshetmag.com 0504770268

לחצו עלי!

פסח כשר ושמח ולהתראות בניוזלטר הבא...

קרא עוד

הטור של חוי

שלום לך,

חג פורים חלף עבר לו וחג
הפסח הנה כבר בא. החורף

מתחיל לפנות את מקומו
לאביב. ריח של התחדשות

ופריחה באוויר. בתקופה
הזו את ודאי עסוקה

בהכנות לקראת הפסח,
בסדר, בניקיון ובקניות

שלא נגמרות אף פעם...
בימים אלה, של ניצני אביב,

רבים מאיתנו מנצלים את
ההזדמנות לחידוש ועיצוב

הבית. כשאנו מפנים מקום,
מאווררים ומחדשים, נכנס

בנו החשק לשנות
ולהתרענן.

ומן החוץ אליך פנימה 
האביב זו הזדמנות לסדר
עדיפויות חדש, לבחירת

מטרות ויעדים, להגשמה,
לפיתוח ולהעצמה אישית.

מאחלת לך ולי ליהנות
מהדרך ולזכור שזכינו שיש
לנו בשביל מי ובשביל מה

לנקות ובחירה ויכולת
לעשות זאת.

אגלה לך סוד, החג הזה
משמעותי לי יותר מכל חג

אחר. מעבר להיותי עסוקה
ביוםיום בקידום נשים

חרדיות אני חובשת לראשי
כובע נוסף ומיוחד לקראת

חג הפסח. כבר קרוב
לעשור אני מתנדבת למען
משפחות שכולות ונפגעי
איבה, בהפקת ליל סדר

מרכזי לאלו שכל כך קשה
להם לחגוג אותו, כשכסא

אחד נותר ריק.

פרויקט "הכסא הריק" של
ארגון נאוה, כבר פועל מזה
14 שנה מאז הפיגוע הנורא

במלון פארק. הוא ממומן
מידי שנה בשנה מטוב לבו

של עם ישראל ומשקל
שמצטרף לשקל וממן

שהות של עוד משפחה
שכולה, שלא נדע.

אני קוראת גם לך לקחת
חלק בתרומת קמחא

דפסחא ליתומים ואלמנות
ולשמח ולו במעט, את אלה
שאבדו את היקר להם מכל.

לתרומות: לחצי כאן או
התקשרי: 0526065938

אני מאחלת לך שבעונת
האביב תתברכי

בהתחדשות, פריחה
וצמיחה אישית!

חג כשר ושמח לך ולבני
משפחתך!

שלך,
חוי                                    

ניהול זמן
"הזמן הוא בעל ברית

גרוע" – ווינסטון צ'רצ'יל
(ציטוט)

1. תכנון  דבר ראשון!
ערכי רשימה של כל
מטלות שאת צריכה

לעשות.

2. ניהול יומן  הוא
הכרחי לניהול זמן!

3. רשמי ליד כל משימה
האם זה חשוב או דחוף.

4. אם זה חשוב ולא
דחוף

סמני לך ביומן יום ושעה
הגיונית בו תבצעי את

המטלה (ככה היא תרד
לך מהראש ולא תשב

ותנדנד לך כל הזמן) אם
זה דחוף ולא חשוב את
תבצעי אותה ממילא...

5. וטיפ אחרון: תתחילי
להיות חברה של הזמן

שלך ולקבל את זה שיש
שינויים בלו"ז ושדברים
לוקחים זמן... ובעיקר,

קבלי את עצמך....

ברכת מזל טוב
לסטודנטיות שהשמחה

במעונן

לרגל לחוי ארנפלד 
שמחת בר המצווה של

הבן דניאל!

מזל טוב לסטודנטיות היקרות
לרגל נישואיהן:

, סטודנטית לתואר עדי לוזון
ראשון במכללת לוינסקי!
, סטודנטית תהילה גבאי

לתואר ראשון במכללת לוינסקי!
, סטודנטיות מור תמסוט

לתואר ראשון במכללת לוינסקי!
, סטודנטית הדר מרציאנו

לתואר ראשון במכללת לוינסקי!
, סטודנטית הדר קריספל

לתואר ראשון במכללת לוינסקי!

מזל טוב לסטודנטית היקרה
לרגל הולדת הנכד:

, סטודנטית לתואר אתי בוארון
שני בייעוץ חינוכי!

מזל טוב לסטודנטית היקרה
להולדת הבת: 

, סטודנטית לתואר חן פיקסלר
שני ביעוץ חינוכי!

מזל טוב לסטודנטיות היקרות
להולדת הבן:

,סטודנטית לתואר ענבר בןדור
שני בניהול!

, סטודנטית מירב יוסיפוב
לתואר שני בייעוץ חינוכי!

, סטודנטית לתואר מורן דנוך
ראשון במכללת לוינסקי!

אפרת שמחי, בוגרת תואר
ראשון בחינוך במכללת לוינסקי!

, סטודנטית נחמה מירובסקי
לתואר שני בניהול!

, סטודנטית לתואר דנה טפירו
שני בניהול!

, סטודנטית אורית שרעבי
לתואר שני בניהול!

, סטודנטית לתואר לרות תוהמי
ראשון במכללת לוינסקי!
, סטודנטית מושקה שושן

לתואר שני בניהול!
, בוגרת מלכה מנור דיקשטיין

תואר שני בניהול!
, בוגרת תואר ראשון עדן אבו

בחינוך במכללת לוינסקי!

בעיצומה של שנת לימודים מבורכת, טעימה קטנה
מהאירועים האחרונים

טקס הענקת תארים  מכללת לוינסקי

125 בוגרות תואר ראשון בחינוך ממכללת לוינסקי, מחזור
תשע"ו, השתתפו החודש בטקס קבלת תארים מרגש. הטקס

התקיים בישיבה נפרדת, בליווי בני משפחה, באודיטוריום
המכללה ולפניו הוגש כיבוד עשיר בהכשר מהודר. עמדת צילומי

מגנטים, הוצבה לטובת הבוגרות שלנו  – כי חייבים מזכרת
מאירוע כזה. מחיאות כפיים של הצוות והמשפחות, קידמו את

הבוגרות בכניסתן לאולם. הרב ישראל מאיר לאו כיבד אותנו
בנוכחותו ובדבריו הדגיש את החשיבות המיוחדת של

"המלמד". הקב"ה בעצמו הוא "מלמד" – "אתה מלמד לאדם
דעת". הוא הדגיש עד כמה תפקיד ה"מלמד"  המורה הוא

קריטי לעיצוב הדור הבא ויש בו שליחות עצומה. נשיאת
המכללה, ראש החוג לחינוך, נציגת הבוגרות וחוי ארנפלד בירכו

את הבוגרות בהתרגשות אף הן. הטקס הונחה ע"י מרים דוד
שתיבלה אותו בהומור ובחכמה. הנגן זיו ונטורה הנעים את

הטקס בקטעי נגינה בפסנתר. כל בוגרת ובוגרת עלתה לבמה
וקבלה איגרת ברכה אישית מנשיאת המכללה. לאחר מכן, חולקו

התעודות. היה מרגש מאד מאד, מחכות להפגש בתואר השני!

ביקור במכללות לפני פורים

שמחנו לפגוש אתכן לפני פורים ולראות עד כמה אתן עושות חיל
בלימודיכן! 

בשבועות האחרונים ערכנו סקר שביעות רצון בין הסטודנטיות
והבוגרות שלנו. תודה לכל מי שהשתתפה בסקר. דעתכן חשובה

לנו מאוד!
בין העונות נערכה הגרלה על שובר מתנה בשווי 400 ש"ח

הדס בוצקו סטודנטית לתואר שני בייעוץ חינוכי,
ברכותינו על זכייתך בGift Card בשווי 400 ש"ח!

באופן אישי ראיון לניוזלטר

מלכה דיקשטיין, בוגרת מסלול
תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך

מדוע בחרת בלימודי תואר השני?

במקצועי  אני גננת, ומנהלת גן כבר שמונה שנים, נהנית ומסופקת
מההגשמה העצמית ומתחושת השליחות המפעמת בי כמעצבת דרכם

של הילדים הרכים. לפני שנתיים נתקלתי באקראי במודעה בעיתון
משפחה, על פתיחת מסלול לימודים לתואר שני בתחום ניהול מערכות
חינוך, מטעם חוי ארנפלד. נרשם שהלימודים יתקיימו  בכיתות נפרדות
לנשים דתיות וחרדיות, במכללת אורות ישראל ברחובות. כמנהלת גן
ותיקה, הרעיון לצאת וללמוד את עקרונות הניהול קרץ לי מאוד. רציתי

להעשיר את ידיעותיי בתחום וללמוד כיצד לנהל את הגן בפרט
ומערכת חינוכית בכלל, בצורה מיטבית. ניהול הוא מושג כללי שטומן
בחובו הרבה מאוד פרטים. למנהל יש תפקידים רבים במערכת וכדי
לבצעם על הצד הטוב ביותר, יש צורך להעמיק את הידע בתחומים

הקשורים לתפקיד.

מה הקושי הכי גדול שלך בדרך אל תואר?

הקושי העיקרי שלי בלימודי התואר היה בעמידה בלוח הזמנים של
המטלות הלימודיות. במשך השנתיים שבהם התקיימו הלימודים,

עבדתי כחמישה ימים מלאים בגן וביומי "החופשי", יום שני,  למדתי
לתואר משעות הבוקר ועד שעות הערב המאוחרות במכללה. הזמן

שנשאר לי למילוי החובות הלימודיים ביצוע עבודות, ולמידה לבחינות,
היו שעות הערב והלילה המאוחרות, אחרי ימי עבודה עמוסים. בנוסף,

 בתהליך הלמידה נחשפתי למאמרים ומחקרים ברמה מקצועית
גבוהה, שהצריכו ממני ריכוז, מחשבה, וזמן להפקת לקחים והסקת
מסקנות. זה לא היה קל, אבל הידע שרכשתי היה מעשיר ומחכים

ותרם לי המון!

ספרי על הצלחות קטנות באמצע הדרך:

במסגרת לימודיי, כתבתי עבודה על מקרה מיוחד שארע בגן שלי.
לצורך כתיבת העבודה, השקעתי את מרצי במציאת חומרים

אקדמיים, שהחכימו אותי בנושא ובסופו של דבר עזרו לי בפתרון
המקרה ובעבודה המעשית והפרקטית בגן. כמו כן, במהלך השיעורים
ניתנו לי כלים מעשיים שיכולתי להשתמש בהם כבר למחרת בעבודה

בשטח. מיום ליום הרגשתי יותר ויותר עד כמה היה נכון לי ללכת ללמוד
את התואר הספציפי בניהול, ועד כמה הלימוד מעצים, ומסייע לי באופן

מידיי ובזמן אמת.

דברים שאת אוהבת לעשות מחוץ ללימודים:

אני הכי נהנית להיות בחברת המשפחה שלי וחברותיי!  עם המשפחה
אני נפגשת בעיקר באירועים, חגים ושבתות. עם חברות המפגשים
ספונטניים ומתקיימים בדרך כלל  בשעות אחר הצהריים. גם ללימודי

התואר השני הגעתי עם חברה טובה. היינו נוסעות יחד למכללה,
לומדות למבחנים יחד, עורכות עבודות ומגישות פרויקטים משותפים.
הלמידה בצוותא הפכה לחוויה גדולה עבורי. ממליצה על כך בחום!

לאן את שואפת להגיע בפן המקצועי? מה החלום?

החלום שלי הוא להתקדם בדרג הניהולי בתפקיד בו אני נושאת כיום.
עם כל הכלים שלמדתי במסגרת התואר ובמקביל להתקדמות

המקצועית אשמח להמשיך לעבוד בשטח עם ילדים. יחד עם זאת, אני
בטוחה ומאמינה שלימודי התואר יפתחו בפניי אופציות נוספות

לעבודה משמעותית בהווה ובעתיד.

משפט לסיכום?

הלימודים העשירו אותי בידע אקדמי. הקורסים היו מעניינים,
מאתגרים ומחכימים ונתנו לי מוטיבציה להשקיע ולעבוד קשה

ובסופו של דבר לקבל את התעודה ולהתמלא בסיפוק על
שעמדתי בכל המטלות הנדרשות!

בפן האישי, בשנתיים האלו, במקביל ללימודים, ב"ה זכיתי
להתחתן ובע"ה להרחיב את המשפחה. אין ספק שאירועים

משמעותיים ומרגשים אלה בחיי, שאירעו במהלך לימודיי לתואר,
הפכו  את האתגר למרגש ומעצים עוד יותר! אשרי שזכיתי!

אני מודה לחוי ארנפלד ולצוות על ההזדמנות שהן נתנו לי ועל
הדחיפה קדימה! מן השמיים תבורכנה!

ניסן תשע"ז

מגזין "אשת" בהטבה מיוחדת לתלמידות "חוי ארנפלד"

מעוניינת לקבל את המגזין במשך חודשיים ב ח י נ ם וללא כל התחייבות?

Eshet@eshetmag.com 0504770268

לחצו עלי!

פסח כשר ושמח ולהתראות בניוזלטר הבא...

קרא עוד

הטור של חוי

שלום לך,

חג פורים חלף עבר לו וחג
הפסח הנה כבר בא. החורף

מתחיל לפנות את מקומו
לאביב. ריח של התחדשות

ופריחה באוויר. בתקופה
הזו את ודאי עסוקה

בהכנות לקראת הפסח,
בסדר, בניקיון ובקניות

שלא נגמרות אף פעם...
בימים אלה, של ניצני אביב,

רבים מאיתנו מנצלים את
ההזדמנות לחידוש ועיצוב

הבית. כשאנו מפנים מקום,
מאווררים ומחדשים, נכנס

בנו החשק לשנות
ולהתרענן.

ומן החוץ אליך פנימה 
האביב זו הזדמנות לסדר
עדיפויות חדש, לבחירת

מטרות ויעדים, להגשמה,
לפיתוח ולהעצמה אישית.

מאחלת לך ולי ליהנות
מהדרך ולזכור שזכינו שיש
לנו בשביל מי ובשביל מה

לנקות ובחירה ויכולת
לעשות זאת.

אגלה לך סוד, החג הזה
משמעותי לי יותר מכל חג
אחר. מעבר להיותי עסוקה

ביוםיום בקידום נשים
חרדיות אני חובשת לראשי
כובע נוסף ומיוחד לקראת

חג הפסח. כבר קרוב
לעשור אני מתנדבת למען
משפחות שכולות ונפגעי
איבה, בהפקת ליל סדר

מרכזי לאלו שכל כך קשה
להם לחגוג אותו, כשכסא

אחד נותר ריק.

פרויקט "הכסא הריק" של
ארגון נאוה, כבר פועל מזה
14 שנה מאז הפיגוע הנורא

במלון פארק. הוא ממומן
מידי שנה בשנה מטוב לבו

של עם ישראל ומשקל
שמצטרף לשקל וממן

שהות של עוד משפחה
שכולה, שלא נדע.

אני קוראת גם לך לקחת
חלק בתרומת קמחא

דפסחא ליתומים ואלמנות
ולשמח ולו במעט, את אלה
שאבדו את היקר להם מכל.

לתרומות: לחצי כאן או
התקשרי: 0526065938

אני מאחלת לך שבעונת
האביב תתברכי

בהתחדשות, פריחה
וצמיחה אישית!

חג כשר ושמח לך ולבני
משפחתך!

שלך,
חוי                                    

ניהול זמן
"הזמן הוא בעל ברית

גרוע" – ווינסטון צ'רצ'יל
(ציטוט)

1. תכנון  דבר ראשון!
ערכי רשימה של כל
מטלות שאת צריכה

לעשות.

2. ניהול יומן  הוא
הכרחי לניהול זמן!

3. רשמי ליד כל משימה
האם זה חשוב או דחוף.

4. אם זה חשוב ולא
דחוף

סמני לך ביומן יום ושעה
הגיונית בו תבצעי את

המטלה (ככה היא תרד
לך מהראש ולא תשב

ותנדנד לך כל הזמן) אם
זה דחוף ולא חשוב את
תבצעי אותה ממילא...

5. וטיפ אחרון: תתחילי
להיות חברה של הזמן

שלך ולקבל את זה שיש
שינויים בלו"ז ושדברים
לוקחים זמן... ובעיקר,

קבלי את עצמך....

ברכת מזל טוב
לסטודנטיות שהשמחה

במעונן

לרגל לחוי ארנפלד 
שמחת בר המצווה של

הבן דניאל!

מזל טוב לסטודנטיות היקרות
לרגל נישואיהן:

, סטודנטית לתואר עדי לוזון
ראשון במכללת לוינסקי!
, סטודנטית תהילה גבאי

לתואר ראשון במכללת לוינסקי!
, סטודנטיות מור תמסוט

לתואר ראשון במכללת לוינסקי!
, סטודנטית הדר מרציאנו

לתואר ראשון במכללת לוינסקי!
, סטודנטית הדר קריספל

לתואר ראשון במכללת לוינסקי!

מזל טוב לסטודנטית היקרה
לרגל הולדת הנכד:

, סטודנטית לתואר אתי בוארון
שני בייעוץ חינוכי!

מזל טוב לסטודנטית היקרה
להולדת הבת: 

, סטודנטית לתואר חן פיקסלר
שני ביעוץ חינוכי!

מזל טוב לסטודנטיות היקרות
להולדת הבן:

,סטודנטית לתואר ענבר בןדור
שני בניהול!

, סטודנטית מירב יוסיפוב
לתואר שני בייעוץ חינוכי!

, סטודנטית לתואר מורן דנוך
ראשון במכללת לוינסקי!

אפרת שמחי, בוגרת תואר
ראשון בחינוך במכללת לוינסקי!

, סטודנטית נחמה מירובסקי
לתואר שני בניהול!

, סטודנטית לתואר דנה טפירו
שני בניהול!

, סטודנטית אורית שרעבי
לתואר שני בניהול!

, סטודנטית לתואר לרות תוהמי
ראשון במכללת לוינסקי!
, סטודנטית מושקה שושן

לתואר שני בניהול!
, בוגרת מלכה מנור דיקשטיין

תואר שני בניהול!
, בוגרת תואר ראשון עדן אבו

בחינוך במכללת לוינסקי!

בעיצומה של שנת לימודים מבורכת, טעימה קטנה
מהאירועים האחרונים

טקס הענקת תארים  מכללת לוינסקי

125 בוגרות תואר ראשון בחינוך ממכללת לוינסקי, מחזור
תשע"ו, השתתפו החודש בטקס קבלת תארים מרגש. הטקס

התקיים בישיבה נפרדת, בליווי בני משפחה, באודיטוריום
המכללה ולפניו הוגש כיבוד עשיר בהכשר מהודר. עמדת צילומי

מגנטים, הוצבה לטובת הבוגרות שלנו  – כי חייבים מזכרת
מאירוע כזה. מחיאות כפיים של הצוות והמשפחות, קידמו את

הבוגרות בכניסתן לאולם. הרב ישראל מאיר לאו כיבד אותנו
בנוכחותו ובדבריו הדגיש את החשיבות המיוחדת של

"המלמד". הקב"ה בעצמו הוא "מלמד" – "אתה מלמד לאדם
דעת". הוא הדגיש עד כמה תפקיד ה"מלמד"  המורה הוא

קריטי לעיצוב הדור הבא ויש בו שליחות עצומה. נשיאת
המכללה, ראש החוג לחינוך, נציגת הבוגרות וחוי ארנפלד בירכו

את הבוגרות בהתרגשות אף הן. הטקס הונחה ע"י מרים דוד
שתיבלה אותו בהומור ובחכמה. הנגן זיו ונטורה הנעים את

הטקס בקטעי נגינה בפסנתר. כל בוגרת ובוגרת עלתה לבמה
וקבלה איגרת ברכה אישית מנשיאת המכללה. לאחר מכן, חולקו

התעודות. היה מרגש מאד מאד, מחכות להפגש בתואר השני!

ביקור במכללות לפני פורים

שמחנו לפגוש אתכן לפני פורים ולראות עד כמה אתן עושות חיל
בלימודיכן! 

בשבועות האחרונים ערכנו סקר שביעות רצון בין הסטודנטיות
והבוגרות שלנו. תודה לכל מי שהשתתפה בסקר. דעתכן חשובה

לנו מאוד!
בין העונות נערכה הגרלה על שובר מתנה בשווי 400 ש"ח

הדס בוצקו סטודנטית לתואר שני בייעוץ חינוכי,
ברכותינו על זכייתך בGift Card בשווי 400 ש"ח!

באופן אישי ראיון לניוזלטר

מלכה דיקשטיין, בוגרת מסלול
תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך

מדוע בחרת בלימודי תואר השני?

במקצועי  אני גננת, ומנהלת גן כבר שמונה שנים, נהנית ומסופקת
מההגשמה העצמית ומתחושת השליחות המפעמת בי כמעצבת דרכם

של הילדים הרכים. לפני שנתיים נתקלתי באקראי במודעה בעיתון
משפחה, על פתיחת מסלול לימודים לתואר שני בתחום ניהול מערכות
חינוך, מטעם חוי ארנפלד. נרשם שהלימודים יתקיימו  בכיתות נפרדות
לנשים דתיות וחרדיות, במכללת אורות ישראל ברחובות. כמנהלת גן
ותיקה, הרעיון לצאת וללמוד את עקרונות הניהול קרץ לי מאוד. רציתי

להעשיר את ידיעותיי בתחום וללמוד כיצד לנהל את הגן בפרט
ומערכת חינוכית בכלל, בצורה מיטבית. ניהול הוא מושג כללי שטומן
בחובו הרבה מאוד פרטים. למנהל יש תפקידים רבים במערכת וכדי
לבצעם על הצד הטוב ביותר, יש צורך להעמיק את הידע בתחומים

הקשורים לתפקיד.

מה הקושי הכי גדול שלך בדרך אל תואר?

הקושי העיקרי שלי בלימודי התואר היה בעמידה בלוח הזמנים של
המטלות הלימודיות. במשך השנתיים שבהם התקיימו הלימודים,

עבדתי כחמישה ימים מלאים בגן וביומי "החופשי", יום שני,  למדתי
לתואר משעות הבוקר ועד שעות הערב המאוחרות במכללה. הזמן

שנשאר לי למילוי החובות הלימודיים ביצוע עבודות, ולמידה לבחינות,
היו שעות הערב והלילה המאוחרות, אחרי ימי עבודה עמוסים. בנוסף,

 בתהליך הלמידה נחשפתי למאמרים ומחקרים ברמה מקצועית
גבוהה, שהצריכו ממני ריכוז, מחשבה, וזמן להפקת לקחים והסקת
מסקנות. זה לא היה קל, אבל הידע שרכשתי היה מעשיר ומחכים

ותרם לי המון!

ספרי על הצלחות קטנות באמצע הדרך:

במסגרת לימודיי, כתבתי עבודה על מקרה מיוחד שארע בגן שלי.
לצורך כתיבת העבודה, השקעתי את מרצי במציאת חומרים

אקדמיים, שהחכימו אותי בנושא ובסופו של דבר עזרו לי בפתרון
המקרה ובעבודה המעשית והפרקטית בגן. כמו כן, במהלך השיעורים
ניתנו לי כלים מעשיים שיכולתי להשתמש בהם כבר למחרת בעבודה

בשטח. מיום ליום הרגשתי יותר ויותר עד כמה היה נכון לי ללכת ללמוד
את התואר הספציפי בניהול, ועד כמה הלימוד מעצים, ומסייע לי באופן

מידיי ובזמן אמת.

דברים שאת אוהבת לעשות מחוץ ללימודים:

אני הכי נהנית להיות בחברת המשפחה שלי וחברותיי!  עם המשפחה
אני נפגשת בעיקר באירועים, חגים ושבתות. עם חברות המפגשים
ספונטניים ומתקיימים בדרך כלל  בשעות אחר הצהריים. גם ללימודי

התואר השני הגעתי עם חברה טובה. היינו נוסעות יחד למכללה,
לומדות למבחנים יחד, עורכות עבודות ומגישות פרויקטים משותפים.
הלמידה בצוותא הפכה לחוויה גדולה עבורי. ממליצה על כך בחום!

לאן את שואפת להגיע בפן המקצועי? מה החלום?

החלום שלי הוא להתקדם בדרג הניהולי בתפקיד בו אני נושאת כיום.
עם כל הכלים שלמדתי במסגרת התואר ובמקביל להתקדמות

המקצועית אשמח להמשיך לעבוד בשטח עם ילדים. יחד עם זאת, אני
בטוחה ומאמינה שלימודי התואר יפתחו בפניי אופציות נוספות

לעבודה משמעותית בהווה ובעתיד.

משפט לסיכום?

הלימודים העשירו אותי בידע אקדמי. הקורסים היו מעניינים,
מאתגרים ומחכימים ונתנו לי מוטיבציה להשקיע ולעבוד קשה

ובסופו של דבר לקבל את התעודה ולהתמלא בסיפוק על
שעמדתי בכל המטלות הנדרשות!

בפן האישי, בשנתיים האלו, במקביל ללימודים, ב"ה זכיתי
להתחתן ובע"ה להרחיב את המשפחה. אין ספק שאירועים

משמעותיים ומרגשים אלה בחיי, שאירעו במהלך לימודיי לתואר,
הפכו  את האתגר למרגש ומעצים עוד יותר! אשרי שזכיתי!

אני מודה לחוי ארנפלד ולצוות על ההזדמנות שהן נתנו לי ועל
הדחיפה קדימה! מן השמיים תבורכנה!

ניסן תשע"ז

מגזין "אשת" בהטבה מיוחדת לתלמידות "חוי ארנפלד"

מעוניינת לקבל את המגזין במשך חודשיים ב ח י נ ם וללא כל התחייבות?

Eshet@eshetmag.com 0504770268

לחצו עלי!

פסח כשר ושמח ולהתראות בניוזלטר הבא...

קרא עוד

הטור של חוי

שלום לך,

חג פורים חלף עבר לו וחג
הפסח הנה כבר בא. החורף

מתחיל לפנות את מקומו
לאביב. ריח של התחדשות

ופריחה באוויר. בתקופה
הזו את ודאי עסוקה

בהכנות לקראת הפסח,
בסדר, בניקיון ובקניות

שלא נגמרות אף פעם...
בימים אלה, של ניצני אביב,

רבים מאיתנו מנצלים את
ההזדמנות לחידוש ועיצוב

הבית. כשאנו מפנים מקום,
מאווררים ומחדשים, נכנס

בנו החשק לשנות
ולהתרענן.

ומן החוץ אליך פנימה 
האביב זו הזדמנות לסדר
עדיפויות חדש, לבחירת

מטרות ויעדים, להגשמה,
לפיתוח ולהעצמה אישית.

מאחלת לך ולי ליהנות
מהדרך ולזכור שזכינו שיש
לנו בשביל מי ובשביל מה

לנקות ובחירה ויכולת
לעשות זאת.

אגלה לך סוד, החג הזה
משמעותי לי יותר מכל חג
אחר. מעבר להיותי עסוקה

ביוםיום בקידום נשים
חרדיות אני חובשת לראשי
כובע נוסף ומיוחד לקראת

חג הפסח. כבר קרוב
לעשור אני מתנדבת למען
משפחות שכולות ונפגעי
איבה, בהפקת ליל סדר

מרכזי לאלו שכל כך קשה
להם לחגוג אותו, כשכסא

אחד נותר ריק.

פרויקט "הכסא הריק" של
ארגון נאוה, כבר פועל מזה
14 שנה מאז הפיגוע הנורא

במלון פארק. הוא ממומן
מידי שנה בשנה מטוב לבו

של עם ישראל ומשקל
שמצטרף לשקל וממן

שהות של עוד משפחה
שכולה, שלא נדע.

אני קוראת גם לך לקחת
חלק בתרומת קמחא

דפסחא ליתומים ואלמנות
ולשמח ולו במעט, את אלה
שאבדו את היקר להם מכל.
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אני מאחלת לך שבעונת
האביב תתברכי

בהתחדשות, פריחה
וצמיחה אישית!

חג כשר ושמח לך ולבני
משפחתך!

שלך,
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ניהול זמן
"הזמן הוא בעל ברית

גרוע" – ווינסטון צ'רצ'יל
(ציטוט)

1. תכנון  דבר ראשון!
ערכי רשימה של כל
מטלות שאת צריכה

לעשות.

2. ניהול יומן  הוא
הכרחי לניהול זמן!

3. רשמי ליד כל משימה
האם זה חשוב או דחוף.

4. אם זה חשוב ולא
דחוף

סמני לך ביומן יום ושעה
הגיונית בו תבצעי את

המטלה (ככה היא תרד
לך מהראש ולא תשב

ותנדנד לך כל הזמן) אם
זה דחוף ולא חשוב את
תבצעי אותה ממילא...

5. וטיפ אחרון: תתחילי
להיות חברה של הזמן

שלך ולקבל את זה שיש
שינויים בלו"ז ושדברים
לוקחים זמן... ובעיקר,

קבלי את עצמך....

ברכת מזל טוב
לסטודנטיות שהשמחה

במעונן

לרגל לחוי ארנפלד 
שמחת בר המצווה של

הבן דניאל!

מזל טוב לסטודנטיות היקרות
לרגל נישואיהן:

, סטודנטית לתואר עדי לוזון
ראשון במכללת לוינסקי!
, סטודנטית תהילה גבאי

לתואר ראשון במכללת לוינסקי!
, סטודנטיות מור תמסוט

לתואר ראשון במכללת לוינסקי!
, סטודנטית הדר מרציאנו

לתואר ראשון במכללת לוינסקי!
, סטודנטית הדר קריספל

לתואר ראשון במכללת לוינסקי!

מזל טוב לסטודנטית היקרה
לרגל הולדת הנכד:

, סטודנטית לתואר אתי בוארון
שני בייעוץ חינוכי!

מזל טוב לסטודנטית היקרה
להולדת הבת: 

, סטודנטית לתואר חן פיקסלר
שני ביעוץ חינוכי!

מזל טוב לסטודנטיות היקרות
להולדת הבן:

,סטודנטית לתואר ענבר בןדור
שני בניהול!

, סטודנטית מירב יוסיפוב
לתואר שני בייעוץ חינוכי!

, סטודנטית לתואר מורן דנוך
ראשון במכללת לוינסקי!

אפרת שמחי, בוגרת תואר
ראשון בחינוך במכללת לוינסקי!

, סטודנטית נחמה מירובסקי
לתואר שני בניהול!

, סטודנטית לתואר דנה טפירו
שני בניהול!

, סטודנטית אורית שרעבי
לתואר שני בניהול!

, סטודנטית לתואר לרות תוהמי
ראשון במכללת לוינסקי!
, סטודנטית מושקה שושן

לתואר שני בניהול!
, בוגרת מלכה מנור דיקשטיין

תואר שני בניהול!
, בוגרת תואר ראשון עדן אבו

בחינוך במכללת לוינסקי!

בעיצומה של שנת לימודים מבורכת, טעימה קטנה
מהאירועים האחרונים

טקס הענקת תארים  מכללת לוינסקי

125 בוגרות תואר ראשון בחינוך ממכללת לוינסקי, מחזור
תשע"ו, השתתפו החודש בטקס קבלת תארים מרגש. הטקס

התקיים בישיבה נפרדת, בליווי בני משפחה, באודיטוריום
המכללה ולפניו הוגש כיבוד עשיר בהכשר מהודר. עמדת צילומי

מגנטים, הוצבה לטובת הבוגרות שלנו  – כי חייבים מזכרת
מאירוע כזה. מחיאות כפיים של הצוות והמשפחות, קידמו את

הבוגרות בכניסתן לאולם. הרב ישראל מאיר לאו כיבד אותנו
בנוכחותו ובדבריו הדגיש את החשיבות המיוחדת של

"המלמד". הקב"ה בעצמו הוא "מלמד" – "אתה מלמד לאדם
דעת". הוא הדגיש עד כמה תפקיד ה"מלמד"  המורה הוא

קריטי לעיצוב הדור הבא ויש בו שליחות עצומה. נשיאת
המכללה, ראש החוג לחינוך, נציגת הבוגרות וחוי ארנפלד בירכו

את הבוגרות בהתרגשות אף הן. הטקס הונחה ע"י מרים דוד
שתיבלה אותו בהומור ובחכמה. הנגן זיו ונטורה הנעים את

הטקס בקטעי נגינה בפסנתר. כל בוגרת ובוגרת עלתה לבמה
וקבלה איגרת ברכה אישית מנשיאת המכללה. לאחר מכן, חולקו

התעודות. היה מרגש מאד מאד, מחכות להפגש בתואר השני!

ביקור במכללות לפני פורים

שמחנו לפגוש אתכן לפני פורים ולראות עד כמה אתן עושות חיל
בלימודיכן! 

בשבועות האחרונים ערכנו סקר שביעות רצון בין הסטודנטיות
והבוגרות שלנו. תודה לכל מי שהשתתפה בסקר. דעתכן חשובה

לנו מאוד!
בין העונות נערכה הגרלה על שובר מתנה בשווי 400 ש"ח

הדס בוצקו סטודנטית לתואר שני בייעוץ חינוכי,
ברכותינו על זכייתך בGift Card בשווי 400 ש"ח!

באופן אישי ראיון לניוזלטר

מלכה דיקשטיין, בוגרת מסלול
תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך

מדוע בחרת בלימודי תואר השני?

במקצועי  אני גננת, ומנהלת גן כבר שמונה שנים, נהנית ומסופקת
מההגשמה העצמית ומתחושת השליחות המפעמת בי כמעצבת דרכם

של הילדים הרכים. לפני שנתיים נתקלתי באקראי במודעה בעיתון
משפחה, על פתיחת מסלול לימודים לתואר שני בתחום ניהול מערכות
חינוך, מטעם חוי ארנפלד. נרשם שהלימודים יתקיימו  בכיתות נפרדות
לנשים דתיות וחרדיות, במכללת אורות ישראל ברחובות. כמנהלת גן
ותיקה, הרעיון לצאת וללמוד את עקרונות הניהול קרץ לי מאוד. רציתי

להעשיר את ידיעותיי בתחום וללמוד כיצד לנהל את הגן בפרט
ומערכת חינוכית בכלל, בצורה מיטבית. ניהול הוא מושג כללי שטומן
בחובו הרבה מאוד פרטים. למנהל יש תפקידים רבים במערכת וכדי
לבצעם על הצד הטוב ביותר, יש צורך להעמיק את הידע בתחומים

הקשורים לתפקיד.

מה הקושי הכי גדול שלך בדרך אל תואר?

הקושי העיקרי שלי בלימודי התואר היה בעמידה בלוח הזמנים של
המטלות הלימודיות. במשך השנתיים שבהם התקיימו הלימודים,

עבדתי כחמישה ימים מלאים בגן וביומי "החופשי", יום שני,  למדתי
לתואר משעות הבוקר ועד שעות הערב המאוחרות במכללה. הזמן

שנשאר לי למילוי החובות הלימודיים ביצוע עבודות, ולמידה לבחינות,
היו שעות הערב והלילה המאוחרות, אחרי ימי עבודה עמוסים. בנוסף,

 בתהליך הלמידה נחשפתי למאמרים ומחקרים ברמה מקצועית
גבוהה, שהצריכו ממני ריכוז, מחשבה, וזמן להפקת לקחים והסקת
מסקנות. זה לא היה קל, אבל הידע שרכשתי היה מעשיר ומחכים

ותרם לי המון!

ספרי על הצלחות קטנות באמצע הדרך:

במסגרת לימודיי, כתבתי עבודה על מקרה מיוחד שארע בגן שלי.
לצורך כתיבת העבודה, השקעתי את מרצי במציאת חומרים

אקדמיים, שהחכימו אותי בנושא ובסופו של דבר עזרו לי בפתרון
המקרה ובעבודה המעשית והפרקטית בגן. כמו כן, במהלך השיעורים
ניתנו לי כלים מעשיים שיכולתי להשתמש בהם כבר למחרת בעבודה

בשטח. מיום ליום הרגשתי יותר ויותר עד כמה היה נכון לי ללכת ללמוד
את התואר הספציפי בניהול, ועד כמה הלימוד מעצים, ומסייע לי באופן

מידיי ובזמן אמת.

דברים שאת אוהבת לעשות מחוץ ללימודים:

אני הכי נהנית להיות בחברת המשפחה שלי וחברותיי!  עם המשפחה
אני נפגשת בעיקר באירועים, חגים ושבתות. עם חברות המפגשים
ספונטניים ומתקיימים בדרך כלל  בשעות אחר הצהריים. גם ללימודי

התואר השני הגעתי עם חברה טובה. היינו נוסעות יחד למכללה,
לומדות למבחנים יחד, עורכות עבודות ומגישות פרויקטים משותפים.
הלמידה בצוותא הפכה לחוויה גדולה עבורי. ממליצה על כך בחום!

לאן את שואפת להגיע בפן המקצועי? מה החלום?

החלום שלי הוא להתקדם בדרג הניהולי בתפקיד בו אני נושאת כיום.
עם כל הכלים שלמדתי במסגרת התואר ובמקביל להתקדמות

המקצועית אשמח להמשיך לעבוד בשטח עם ילדים. יחד עם זאת, אני
בטוחה ומאמינה שלימודי התואר יפתחו בפניי אופציות נוספות

לעבודה משמעותית בהווה ובעתיד.

משפט לסיכום?

הלימודים העשירו אותי בידע אקדמי. הקורסים היו מעניינים,
מאתגרים ומחכימים ונתנו לי מוטיבציה להשקיע ולעבוד קשה

ובסופו של דבר לקבל את התעודה ולהתמלא בסיפוק על
שעמדתי בכל המטלות הנדרשות!

בפן האישי, בשנתיים האלו, במקביל ללימודים, ב"ה זכיתי
להתחתן ובע"ה להרחיב את המשפחה. אין ספק שאירועים

משמעותיים ומרגשים אלה בחיי, שאירעו במהלך לימודיי לתואר,
הפכו  את האתגר למרגש ומעצים עוד יותר! אשרי שזכיתי!

אני מודה לחוי ארנפלד ולצוות על ההזדמנות שהן נתנו לי ועל
הדחיפה קדימה! מן השמיים תבורכנה!

ניסן תשע"ז

מגזין "אשת" בהטבה מיוחדת לתלמידות "חוי ארנפלד"

מעוניינת לקבל את המגזין במשך חודשיים ב ח י נ ם וללא כל התחייבות?

Eshet@eshetmag.com 0504770268

לחצו עלי!

פסח כשר ושמח ולהתראות בניוזלטר הבא...


