
קרא עוד

הטור של חוי

הטור של חוי
שלום לך,

מה שלומך?
הקיץ בפתח והסתיימו להם ימי
ספירת העומר , תחושה של

התרוממות.
ועכשיו חוזרים לשגרה קצרה

לפני החופש הגדול.
בחודש האחרון נפטרה

הסטודנטית שלנו רחל קלמן
ע"ה בפתאומיות על פועלה
תוכלי לקרוא בטור נפרד.

עלי לציין שלמרות שכבר מעל
עשור אני מלווה משפחות

שכולות בהתנדבות, יש משהו
שחודר את הלב כשמגיעה

ידיעה כה קשה על מישהי בגיל
קרוב לשלי ובמצב דומה,

לקראת סיום תואר שני. זאת
הייתה תזכורת כואבת וחשובה
לכך ששום דבר אינו מובן מאליו
ועד כמה החיים קצרים וצריך
לנצל אותם לעשות את העולם

טוב יותר.

במידעון זה בחרנו להתמקד
בתחושת השחרור והאושר,
שיכולה להגיע גם מתוכנו, 

ולאו דווקא תלויה בשינוי אווירה
פיזי.

בנוסף, הענקנו לך טיפים
מעשיים לעידוד המוטיבציה

לעשייה, להתקדמות ולתנופה.

פתחנו פינה חדשה  פינת
הצל"ש, בה אנו מוקירים

סטודנטית או בוגרת שלנו על
פועלה. אני מזמינה אותך

לשלוח לנו דיווחים מהשטח
וסיפורים על חברות לספסל

הלימודים שמגיע להן צל"ש. 

בנוסף, את מוזמנת  לפתוח
אפיקים חדשים ולהתעדכן

במסלולי הלימוד הייחודיים שלנו.
בימים אלה נפתחות תכניות

לימודים חדשות, ואת מוזמנת
לעקוב.

ועוד בקשה קטנה את מוזמנת
לתמוך לעודד ולהגדיל את

קהילת הנשים סביבך, שעדיין
מתלבטות, חוששות ויושבות
על הגדר ולספר להן מחווייתך

האישית במסגרת
הלימודים,חשוב שתציגי להן
שזה לא קל אבל אפשרי, כל

אחת יכולה!

    בברכת קיץ בריא!

         חוי ארנפלד.

כאשר את מרגישה שאת
עומדת לוותר, זכרי את
הסיבה שבגלל החזקת

מעמד עד כה מלכתחילה.."
בואי נדבר על מוטיבציה!

תחרות מגבירה מוטיבציה
ומעוררת השראה, כל עוד

קיים פרגון ועידוד לאחרים. 
♥ צייני לעצמך V בענק על

הישגים!
♥ צעד קטן לאדם  צעד

גדול לאנושות. זכרי כי כל
צעד קטן מקרב אותך

למטרה הגדולה.
♥ צ'פרי את עצמך בפינוק
קטן על הצלחות קטנות.
ועם פינוק גדול יותר על

הצלחות גדולות. 
♥ אם אין אני לי מי לי  אם

את לא מקבלת עידוד
ומוטיבציה מהסביבה,

החמיאי לעצמך לבד מול    
  המראה. האפקט זהה!

פינת הצל"ש / חוי ארנפלד
והפעם בפינתנו  סימי

זלמנוב , בוגרת תואר שני
במסלול יעוץ ופיתוח ארגוני,
במסלול האקדמי המכללה

למנהל בראשל"צ.
השבוע במקרה נפגשתי עם

מרצה שלימדה בתכנית.
היא ספרה לי בהתרגשות

על חוויה בלתי נשכחת של
ערב חג הפסח.

סימי ובעלה שכרו רכב
בערב פסח העמוס לעייפה,

ונסעו במיוחד מצפת, ועד
לרעננה ואחר כך לראש
העין, כדי להביא לשתי

מרצות שלימדו אותה
במכללה מצות שמורות

עבודת יד. המרצות התרגשו
מאוד מהמחווה המיוחדת

ונעשה קידוש ה' גדול!
הדבר רק חיזק בי את

הידיעה כי אדוות ההשפעה
של התכניות הייחודיות

שלנו משפיעות באופן דו
צדדי הן על הסטודנטיות

והן על סגל ההוראה 
התרגשתי מאד לשמע

הדברים! 

סימי היקרה! רבות בנות
עשו חייל ואת עלית על

כולנה!

ברכת מזל טוב
לסטודנטיות שהשמחה

במעונן

להולדת הבן:
לקורל אברמוב, סטודנטית

לתואר ראשון במכללת
לוינסקי.

לליאת דהן, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.
לחני שניידר, סטודנטית

לתואר שני בייעוץ במכללת
אורות אלקנה.

לענבל רחימי, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.
לשפרה מוטאי, סטודנטית

לתואר ראשון במכללת
לוינסקי.

להולדת הבת:
למירי מאושר, סטודנטית

לתואר שני בניהול במכללת
אורות רחובות.

לשיינא בלויא, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.

לנישואים:
לרחל אלגרבלי, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.
לנועה דגן, סטודנטית

לתואר שני בייעוץ במכללת
אורות אלקנה.

לסיגל בן שבת, סטודנטית
לתואר שני בניהול וארגון

מערכות חינוך , לרגל נישואי
הבת

קרא עוד

הכירו את חגית,יועצת
הלימודים שלנו לתואר שני,
המשיבה על שאלות נפוצות

שמי חגית לסרי, תושבת רמת בית שמש, אמא
לשלושה ועובדת אצל חוי קרוב לשנה.

אני אוהבת את העבודה שלי ומרגישה תחושת
שליחות לסייע לנשים חרדיות כמוני, למצוא

מסגרת לימודים המתאימה להן, שתוכל לסייע להן
להתקדם תעסוקתית ולהתפתח מקצועית

ואישית. 

אז מי יכולה להירשם ללימודי תואר שני?

כדי להמשיך ללימודי תואר שני, עלייך להיות
בעלת תואר ראשון אקדמי,

בממוצע ציונים של 85 ומעלה ובעלת תעודת
הוראה. 

בנוסף, למסלול ייעוץ חינוכי נדרשות  3 שנות
ניסיון בחינוך.

למסלול ניהול מערכות חינוך נדרשות 5 שנות
ניסיון בחינוך.

הקבלה ללימודים מותנית בראיון אישי. 

תני לנו טיפ, כיצד להצליח בראיון הקבלה?

הגיעי כרבע שעה לפני המועד שנקבע לראיון  כדי
להסדיר את מסמכייך ולקבל הכוונה  לחדר

הראיון.
בנוסף, הגיעי חיובית! שדרי ביטחון ורוגע!  והיי

מרוכזת וממוקדת במטרה לשמה באת! 
מחזיקה לך אצבעות, בהצלחה! 

קרא עוד

והפעם עם הדס בוצקו 
סטודנטית לתואר שני

במסלול ייעוץ חינוכי, שנה ב'
הדס, מדוע בחרת בלימודי התואר הזה?

למען האמת, לא חשבתי שאלמד אי פעם
לתואר שני. חשבתי שכדי להתקדם לתואר
השני אצטרך לשפר משמעותית את הידע

בשפה האנגלית (הייתי עוד בטראומה מהנושא
מהתואר הראשון...) ובכלל, זה היה נשמע לי

משהו שגדול עלי בכמה מידות.
לאחר שבע שנות הוראה, ולקראת שנת

השבתון, התעורר בי הצורך לפתוח לעצמי
אפיקים חדשים. החלום היה ללמוד ייעוץ

חינוכי.  

קרא עוד

בשורת השחרור והאושר /
אודליה פורוש

חודש סיון ותחילת הקיץ מביאים עימם את
בשורת השחרור והאושר. אנחנו מסתכלות

החוצה, השמים הכחולים והים כבר קורצים לנו
מעבר לחלונות בעבודה או בין הספרים

והמחברות.  
האם האושר והשחרור הוא רק ביציאה

החוצה? האם יש דרך להכניס את אווירת
השחרור והחופש לתוך חיי היומיום העמוסים

שלנו?
הפסיכולוגיה החיובית המתפתחת מאד בשנים
אלו, מדברת על 'מדע האושר'. היא מוכיחה כי 

קרא עוד

הלב כואב ומתגעגע
בימי ספירת העומר, ימים בהם אנו נוהגים

מנהגי אבלות, הלכה לעולמה בטרם עת
תלמידתנו, רחל קלמן ע"ה. רחל הייתה

סטודנטית לתואר שני במכללת אורות ישראל
ברחובות, במסלול ניהול מערכות

חינוך.ההודעה המצערת על פטירתה השאירה
אותנו המומים וכואבים וללא מילים.

רחל התגוררה במושבה מגדל העמק והייתה
אימא לשבעה ילדים, אשר ניהלה את ביתה

בחסד והטמיעה בו ערכים של שמחה, אהבה
ויראת שמיים. בנוסף, רחל התמסרה למלאכת

חינוך ילדי ישראל במסגרות הגיל הרך.
רחל הייתה אישה בעלת שמחת חיים נדירה, 

תהליך ההרשמה לתואר שני
.M.Ed בייעוץ חינוכי / .M.Ed בניהול מערכות חינוך

1.ייעוץ טלפוני ראשוני ובדיקת התאמתך למסלולים השונים.
2.שליחת מסמכים רלוונטיים בדוא"ל או בפקס.

3.תאום הגעה לראיון אישי.
4.קבלה למכללה ותשלום מקדמה על מנת להבטיח את מקומך בתכנית.

שימי לב! נותרו מקומות אחרונים, הזדרזי להירשם!

                                        לפרטים והרשמה,
                                        חגית: 0547100200.

מתכוננים לימי ראיונות

חג השבועות כבר מאחורינו ושנת הלימודים מתקרבת לסיומה. אנו נמצאים
בעיצומה של עונת הרישום לשנה הבאה  למסלולי התואר הראשון והשני. השנה

השתדרגנו!  בכדי להקל על הנרשמות למסלולי התואר השני, הכנו לכל נרשמת
שמגיעה לראיון הקבלה, סימניה ובה מפורטים  שלבי הקבלה וההרשמה לתכנית. 

צירפנו לסימניה גם חטיף בוטנים "סבבה" נשנוש להפגת המתח.
אם את מתעניינת בלימודי תואר שני, חגית, יועצת הלימודים שלנו לתואר שני,

תשמח לענות על כל שאלה!

שי לסטודנטיות לימי ראיונות

טקס הענקת תארים במסלול הגיל הרך, מכללת לוינסקי

בהתרגשות ובגאווה גדולה, ליווינו את 26 בוגרות התואר השני במסלול הגיל הרך
במכללת לוינסקי, לטקס קבלת התעודות. הטקס התקיים ביום חמישי, י"ד בסיון,
בשעה 18:00 ברחבת המכללה. תחילה נשאו דברים נשיאת המכללה, פרופ' מיכל
בלר, וכן נציגת הסגל האקדמי. לאחר אתנחתא מוסיקלית קלה, התקיימה חלוקת
התעודות לבוגרות הנרגשות. משרד חוי ארנפלד העניק לכל בוגרת מארז עם שי

אישי וברכת הדרך. אנו מאחלים לבוגרות הצלחה רבה בהמשך דרכן האישית
והמקצועית! ניפגש בדוקטורט...

מסיבות סיום שנה לסטודנטיות שלנו

את סיום השנה האקדמית אנו מציינים בימים אלה ממש, ע"י מסיבות סוף שנה
חגיגיות במכללות. בתכנית: תאטרון פלייבק "פפריקה", לשעה של הומור

וסאטירה. כיבוד חלבי עשיר יוגש במסגרת המסיבה.
מחכות לכן!

חוי ארנפלד והצוות 

תמיד כאן בשבילכן!

ערב פסח, התכונה מורגשת בכל פינה, עומס של מטלות, קניות וניקיונות לפני
פרוס החג. הסטודנטיות החרוצות בתכנית להשלמת תואר ראשון במכללת לוינסקי

עדיין לומדות. הגענו לביקור, וכאות הוקרה על עמלן בתקופה עמוסה זו, חילקנו
להן ניוזלטר צבעוני, מארז אגוזים ושוקולד ואיחלנו חג שמח!

מפנקים את הסטודנטיות שלנו

יום חורפי  קר וגשום באמצע הסמסטר, כולם מחפשים להסתגר בבית החם,
להתכרבל תחת הפוך או לשתות מרק מהביל. 

אבל...יום שני הגיע, יום הלימודים השבועי! אין ברירה, חייבים להגיע למכללה!
אז קר בחוץ, אבל בפנים חם חם... חוי החליטה לפנק את הסטודנטיות לתואר שני

במסלול ניהול מערכות חינוך, במכללת אורות ישראל ברחובות, בארוחה חמה
וטעימה, על פי בחירתן

כתה אחת בחרה בפיצה משובחת ואחרת בפלאפל עסיסי. אנו משתדלים תמיד
שיהיה לך חם ונעים ושהלימודים יעברו בעניין אך גם בכיף.

באופן אישי

בעיני זהו תחום שיכול לפתוח הרבה דלתות, בעיקר בפן הטיפולי. בנוסף, הרגשתי
צורך לפתח אפשרויות נוספות שיאפשרו לי לשלב יחד עם ההוראה ויעשירו אותי

בתחום החינוך. גם בעלי תמך בהחלטה, ודחף אותי קדימה, וכך מצאתי את עצמי
כשנה לפני שנת השבתון קופצת למים  ונרשמת לתואר שני בייעוץ חינוכי, דרך

התכנית של חוי ארנפלד.

מה הקושי הכי גדול שלך בדרך לתואר?

כמו שציינתי, בפן המקצועי היה קיים אצלי החשש מהצורך להתמקצע בשפה
האנגלית, חשש שהתבדה בהמשך הדרך... ראשית לא היה צורך בשיפור הציון
ושנית אין לימודי אנגלית במהלך לימודי התואר שני. בפן המנטלי, חוויתי קושי

נוסף גדול אני אם דאגנית ומגוננת, הנמצאת בחברת הילדים מהרגע שהם חוזרים
מהלימודים ועד שהם הולכים לישון. אם יש לי סידורים  אני עושה אותם רק

בבוקר או בערב. פתאום הבנתי שאם אצא ללימודים אצטרך להעדר אחה"צ אחד
בשבוע מהבית והיה לי מאוד קשה לחשוב על זה אפילו! איך הילדים יסתדרו
בלעדי? איך בעלי ידע מה לעשות איתם? למרות הקושי נרשמתי ללימודים,

בחשש כבד ולהפתעתי גיליתי כי דווקא יום היציאה השבועי שלי, היווה מנוף
משפחתי. הוא העצים את הבנות הגדולות שלי, ונתן להן זמן איכות מאתגר, מעניין
ויצירתי עם האחים הקטנים! בתחילה גם הילדים חוו קושי, ואולם במשך הזמן הם
שאלו אותי: "אימא מתי יגיע יום שלישי שאת הולכת ללמוד?" הם חיכו כל השבוע

ליום כיף עם האחיות הגדולות. פעם הן הכינו איתם כדורי שוקולד ופעם צ'יפרו
אותם בקרטיבים ועוד הפתעות.

בנוסף, גיליתי שגם בעלי מתמודד עם הילדים בהצלחה  גילוי מדהים! הוא
והילדים מסתדרים גם בלעדי! אומנם ישנם רגעי משבר... ואתגר... אך גם זו

התמודדות וגם ממנה מתקדמים וצומחים... היום אני יודעת שכשאסיים את לימודי
התואר בעזרת ה' אצא ללימודים נוספים שיפתחו את תחום העיסוק שלי בעבודה

הפרטנית.

ספרי על הצלחות קטנות באמצע הדרך:

בשנה הראשונה חוויתי קשיי הסתגלות ועומס רב  הייתי מורה, אימא ותלמידה בו
זמנית! בנוסף, בסמסטר השני התחלתי גם את העבודה המעשית וריבוי המשימות
ניראה לי בלתי אפשרי. במקביל, התחלתי לחוות הצלחות, עמדתי ביעדים בכבוד,

התמלאתי בסיפוק גדול ובהרגשה שאני "סופרוומן". והכל כמובן יחד עם עזרה
רבה ותמיכה גדולה מבעלי וילדי. הדבר נתן לי מוטיבציה ודחיפה קדימה!

גם בהגשת העבודה הסמינריונית הראשונה, בסוף שנה א', חוויתי תחושת הצלחה
גדולה והתעלות עשיתי את זה! עברתי את זה! אין ספק כי חוויית ההצלחה

המריצה אותי והעלתה לי את המוטיבציה בהמשך.

דברים שאת אוהבת לעשות מחוץ ללימודים:

בשנה האחרונה למדתי את תחום האימון אישי קאוצ'ינג. נתרמתי רבות
מהלימודים ועברתי תהליך אישי, מעצים ומצמיח. נחשפתי לכלי חדש, ממשי

וישים, המאפשר התקדמות בחיים ושינוי דפוסי חשיבה והרגלים. היום אני מאמנת
אישית  של נשים בפרט, עם התמחות ברווקות: אימון בנות לקראת חתונה. בכל

שיחת אימון אני מתפעלת מחדש מהאפשרות שלנו כבני אדם להיות דינמיים,
להתפתח, לצמוח, לגדול ולהכיר בתוכנו כוחות חבויים. כלי זה פיתח בי גם את

יכולות הייעוץ עוד ועוד. זוהי עבודה שהיא שליחות, הממלאת אותי בסיפוק גדול!
בנוסף, למדתי קורס הדרכת כלות. ההכנה היא מצד אחד עמוקה ופרטנית, צמודה

למקורות ההלכה והפסיקה ההלכתית, ומצד שני מאפשרת שיח פתוח ומכיל על
זוגיות,שלום בית, ועוד.

מה היית אומרת למתעניינות בלימודים או סטודנטיות בתחילת הדרך?

אם את חושבת על הלימודים תקפצי למים! אל תחכי בהכרח "לרגע הנכון", הוא
לא תמיד מגיע... קופצים למים  ובהתחלה זה מאתגר, אבל אחר כך כששוחים 

ההרגשה היא של וואו, עשיתי את זה! כמו שאני אוהבת להתבטא: ההתחלה
מאתגרת אבל בסוף הגאווה נשארת! 

לאן את שואפת להגיע בפן המקצועי? מה החלום?

אני שואפת להתמקצע בתחומים הטיפולים ולהגיע לטופ. לאמן באימון אישי הרבה
נשים ויחד עם זאת לא להפסיק להתאמן בעצמי. כי מאמן אמיתי זה מאמן
שבעצמו מתאמן ולא רק מאמן אחרים. אני מקווה להתפתח בתחום הייעוצי

והטיפולי כמה שיותר! ומתמקדת בטיפולי עומק, במטרה לשפר לאנשים את איכות
החיים.

משפט לסיכום?

התכנית ללימודי ייעוץ חינוכי מאוד מתאימה לי באופן אישי  העבודה המעשית
והלימודים במכללה המרוכזים ביום אחד בשבוע יצרו לי את הנגישות ללמידה

ובעצם אפשרו לי אותה. אין ספק כי נעשתה התאמה מקסימלית של מסלולי
הלימוד לאוכלוסייה הייעודית. בנוסף, הצ'ופרים שמחולקים ממשרד חוי ארנפלד

מפעם לפעם במכללה, בפורים, בחנוכה ועוד, מחממים את הלב, מגבירים את
המוטיבציה ומעלים את המורל. ישר כוח!

הדס בוצקו  מאמנת אישית

יש קשר מובהק בין אופטימיות ומבט חיובי ומאושר לשיפור באיכות חיים, מדדי בריאות
טובים יותר ואריכות ימים. בנוסף, היא מציינת כי לא צריך שיקרה שום דבר גדול כדי

להיות מאושרים יותר. פשוט להסתכל על הדברים הקטנים בחיים ולהעצים אותם, להגיד
עליהם תודה ולהזמין אותם 'לבקר' אצלנו יותר. 

אז איך עושים את זה? איך מצליחים להרגיש את תחושת השחרור והאושר בתוך
היומיום?

1. לכתוב כל בוקר / ערב רשימה של 35 דברים שיש לנו להודות עליהם
זו שיטה נפוצה לפיתוח המיומנות של הכרת טובה. הרעיון הוא לפתוח את

המודעות שלנו למציאות של שפע וטוב בחיינו. התודה יכולה להיות על דברים
קטנים ופשוטים, על דברים יומיומיים ושגרתיים, על מישהו או משהו שפשוט קיים

בחיינו, ובכל אמירת תודה כזו אנחנו מתקדמים אל הסתכלות חיובית, רגועה
ומאושרת על החיים.

2. להתמקד בחיובי 
בכל שבוע יש לפחות משהו חיובי אחד שקרה בכל תחום בחיינו – אם זה

במשפחה עם הילדים, בזוגיות, בהתפתחות מקצועית, בקשרים במקום העבודה,
במערכת חברתית  קהילתית ועוד. כשאנחנו עוצרות לקראת סוף שבוע, זה יכול

להיות דקה לפני או אחרי הדלקת נרות, נושמות עמוק וחושבות על הדברים
החיוביים שהיו השבוע. אפשר לרשום את זה, אפשר להגיד את זה לסובבים. עצם

המחשבה שלנו על דברים חיובים מולידה מאליה דברים חיוביים נוספים.

3.ומשהו פיזי קטן....
לעשות פעילות גופנית, להתעמל, להשתחרר... תחושת האושר והשחרור אחרי
מאמץ גופני הוא אחד הדברים הפשוטים והנפלאים ביותר. שווה לנסות בבית
מאחלת לכולנו שבועות נפלאים של אושר ושחרור גם  בתוך החיים העמוסים

והתובעניים!

אודליה פרוש
יועצת ארגונית מלווה מנהלים וארגונים להצלחה

הסטודנטית רחל קלמן ע"ה

אופטימיות ללא גבולות. תמיד נראה חיוך על שפתיה וקול צחוקה המתגלגל נשמע
בחלל. רחל, שהייתה תמיד כל כך נמרצת, פעילה, נוכחת, צוחקת, ושמחה, כל כך

חיה! איננה...
חברותיה לספסל הלימודים התקשו לעכל את הבשורה המרה, רק לפני מספר
ימים הן ישבו אתה בכתה, למדו ונהנו יחד, ופתאום כיסאה כל כך ריק ומיותם.

כצוות המשתדל ללוות ולהכיל את הסטודנטיות בעיתות עצב, כבעיתות שמחה,
חשבנו כיצד ניתן להתמודד עם הצער הגדול ולהמשיך מכאן, שהרי אי אפשר

להמשיך בשגרת החיים לאחר אבדן כה קשה. בשיתוף עם מכללת אורות פעלה חוי
ארנפלד להפקת כנס התעוררות וחיזוק לזכרה של רחל.

הכנס התקיים בכיתתה, ביום שני, י"ב אייר. את הכנס פתח הרב ד"ר משה רחימי,
ראש התכנית לתואר שני, שהתעכב על הפסוק "ויידום בעת ההיא" והסביר  אחרי

בשורה קשה שכזו, יש צורך לידום, לא במובן של שתיקה, אלא במובן של קבלת
הדין, באמונה, בהבנה שלא הכל מובן וברור לנו, ולכן עלינו לחשות ולקבל את

הגזרה.
לאחר מכן נשא דברים הרב אהרן מרגלית, מחבר הספר "אתהלך", שבהרצאתו
המרתקת נחשפנו לסיפור חייו המפעים, רצוף הניסיונות והקשיים, והתמודדותו
עימם. הרב מרגלית חזר והדגיש שכל קושי הוא סולם לעליה ולצמיחה. לדבריו:

"איננו יכולים לשלוט בגובה הגלים, רק לכוון את המפרשים" איננו יכולים לשלוט
בקשיי החיים, אבל ניתן לנתב ולנווט את תגובתנו ויחסנו אליהם.

גם חברותיה לכיתה ספרו בשבחה וספדו לה. הן קיבלו על עצמן  להמשיך ולדבוק
בשמחת החיים המיוחדת שהייתה לה, לזכרה.

בכנס נכחו גם חלק מבנות המשפחה של רחל, שהודו על דברי החיזוק והנחמה. 
לבקשת המשפחה, נרתם הצוות במשרד והפיק אלבום עם תמונתה בשער, שבו

רשמו בנות כיתתה זיכרונות מרחל. האלבום הועבר בסיום הכנס למשפחתה.
חשוב לציין כי רחל הייתה תלמידה חרוצה ושקדנית ומאחר והשלימה את רוב

חובותיה הלימודיים, בצעד יוצא דופן החליטה הנהלת המכללה להעניק את
 תעודת בוגרת תואר שני בניהול מערכות חינוך למשפחתה של רחל.

ולואי ויהא זה נחמה פורתא למשפחתה.

שיר על רחל קלמן ע"ה מאת חברתה רחל הניג
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קרא עוד

הטור של חוי

הטור של חוי
שלום לך,

מה שלומך?
הקיץ בפתח והסתיימו להם ימי
ספירת העומר , תחושה של

התרוממות.
ועכשיו חוזרים לשגרה קצרה

לפני החופש הגדול.
בחודש האחרון נפטרה

הסטודנטית שלנו רחל קלמן
ע"ה בפתאומיות על פועלה
תוכלי לקרוא בטור נפרד.

עלי לציין שלמרות שכבר מעל
עשור אני מלווה משפחות

שכולות בהתנדבות, יש משהו
שחודר את הלב כשמגיעה

ידיעה כה קשה על מישהי בגיל
קרוב לשלי ובמצב דומה,

לקראת סיום תואר שני. זאת
הייתה תזכורת כואבת וחשובה
לכך ששום דבר אינו מובן מאליו
ועד כמה החיים קצרים וצריך
לנצל אותם לעשות את העולם

טוב יותר.

במידעון זה בחרנו להתמקד
בתחושת השחרור והאושר,
שיכולה להגיע גם מתוכנו, 

ולאו דווקא תלויה בשינוי אווירה
פיזי.

בנוסף, הענקנו לך טיפים
מעשיים לעידוד המוטיבציה

לעשייה, להתקדמות ולתנופה.

פתחנו פינה חדשה  פינת
הצל"ש, בה אנו מוקירים

סטודנטית או בוגרת שלנו על
פועלה. אני מזמינה אותך

לשלוח לנו דיווחים מהשטח
וסיפורים על חברות לספסל

הלימודים שמגיע להן צל"ש. 

בנוסף, את מוזמנת  לפתוח
אפיקים חדשים ולהתעדכן

במסלולי הלימוד הייחודיים שלנו.
בימים אלה נפתחות תכניות

לימודים חדשות, ואת מוזמנת
לעקוב.

ועוד בקשה קטנה את מוזמנת
לתמוך לעודד ולהגדיל את

קהילת הנשים סביבך, שעדיין
מתלבטות, חוששות ויושבות
על הגדר ולספר להן מחווייתך

האישית במסגרת
הלימודים,חשוב שתציגי להן
שזה לא קל אבל אפשרי, כל

אחת יכולה!

    בברכת קיץ בריא!

         חוי ארנפלד.

כאשר את מרגישה שאת
עומדת לוותר, זכרי את
הסיבה שבגלל החזקת

מעמד עד כה מלכתחילה.."
בואי נדבר על מוטיבציה!

תחרות מגבירה מוטיבציה
ומעוררת השראה, כל עוד

קיים פרגון ועידוד לאחרים. 
♥ צייני לעצמך V בענק על

הישגים!
♥ צעד קטן לאדם  צעד

גדול לאנושות. זכרי כי כל
צעד קטן מקרב אותך

למטרה הגדולה.
♥ צ'פרי את עצמך בפינוק
קטן על הצלחות קטנות.
ועם פינוק גדול יותר על

הצלחות גדולות. 
♥ אם אין אני לי מי לי  אם

את לא מקבלת עידוד
ומוטיבציה מהסביבה,

החמיאי לעצמך לבד מול    
  המראה. האפקט זהה!

פינת הצל"ש / חוי ארנפלד
והפעם בפינתנו  סימי

זלמנוב , בוגרת תואר שני
במסלול יעוץ ופיתוח ארגוני,
במסלול האקדמי המכללה

למנהל בראשל"צ.
השבוע במקרה נפגשתי עם

מרצה שלימדה בתכנית.
היא ספרה לי בהתרגשות

על חוויה בלתי נשכחת של
ערב חג הפסח.

סימי ובעלה שכרו רכב
בערב פסח העמוס לעייפה,

ונסעו במיוחד מצפת, ועד
לרעננה ואחר כך לראש
העין, כדי להביא לשתי

מרצות שלימדו אותה
במכללה מצות שמורות

עבודת יד. המרצות התרגשו
מאוד מהמחווה המיוחדת

ונעשה קידוש ה' גדול!
הדבר רק חיזק בי את

הידיעה כי אדוות ההשפעה
של התכניות הייחודיות

שלנו משפיעות באופן דו
צדדי הן על הסטודנטיות

והן על סגל ההוראה 
התרגשתי מאד לשמע

הדברים! 

סימי היקרה! רבות בנות
עשו חייל ואת עלית על

כולנה!

ברכת מזל טוב
לסטודנטיות שהשמחה

במעונן

להולדת הבן:
לקורל אברמוב, סטודנטית

לתואר ראשון במכללת
לוינסקי.

לליאת דהן, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.
לחני שניידר, סטודנטית

לתואר שני בייעוץ במכללת
אורות אלקנה.

לענבל רחימי, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.
לשפרה מוטאי, סטודנטית

לתואר ראשון במכללת
לוינסקי.

להולדת הבת:
למירי מאושר, סטודנטית

לתואר שני בניהול במכללת
אורות רחובות.

לשיינא בלויא, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.

לנישואים:
לרחל אלגרבלי, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.
לנועה דגן, סטודנטית

לתואר שני בייעוץ במכללת
אורות אלקנה.

לסיגל בן שבת, סטודנטית
לתואר שני בניהול וארגון

מערכות חינוך , לרגל נישואי
הבת

קרא עוד

הכירו את חגית,יועצת
הלימודים שלנו לתואר שני,
המשיבה על שאלות נפוצות

שמי חגית לסרי, תושבת רמת בית שמש, אמא
לשלושה ועובדת אצל חוי קרוב לשנה.

אני אוהבת את העבודה שלי ומרגישה תחושת
שליחות לסייע לנשים חרדיות כמוני, למצוא

מסגרת לימודים המתאימה להן, שתוכל לסייע להן
להתקדם תעסוקתית ולהתפתח מקצועית

ואישית. 

אז מי יכולה להירשם ללימודי תואר שני?

כדי להמשיך ללימודי תואר שני, עלייך להיות
בעלת תואר ראשון אקדמי,

בממוצע ציונים של 85 ומעלה ובעלת תעודת
הוראה. 

בנוסף, למסלול ייעוץ חינוכי נדרשות  3 שנות
ניסיון בחינוך.

למסלול ניהול מערכות חינוך נדרשות 5 שנות
ניסיון בחינוך.

הקבלה ללימודים מותנית בראיון אישי. 

תני לנו טיפ, כיצד להצליח בראיון הקבלה?

הגיעי כרבע שעה לפני המועד שנקבע לראיון  כדי
להסדיר את מסמכייך ולקבל הכוונה  לחדר

הראיון.
בנוסף, הגיעי חיובית! שדרי ביטחון ורוגע!  והיי

מרוכזת וממוקדת במטרה לשמה באת! 
מחזיקה לך אצבעות, בהצלחה! 

קרא עוד

והפעם עם הדס בוצקו 
סטודנטית לתואר שני

במסלול ייעוץ חינוכי, שנה ב'
הדס, מדוע בחרת בלימודי התואר הזה?

למען האמת, לא חשבתי שאלמד אי פעם
לתואר שני. חשבתי שכדי להתקדם לתואר
השני אצטרך לשפר משמעותית את הידע

בשפה האנגלית (הייתי עוד בטראומה מהנושא
מהתואר הראשון...) ובכלל, זה היה נשמע לי

משהו שגדול עלי בכמה מידות.
לאחר שבע שנות הוראה, ולקראת שנת

השבתון, התעורר בי הצורך לפתוח לעצמי
אפיקים חדשים. החלום היה ללמוד ייעוץ

חינוכי.  

קרא עוד

בשורת השחרור והאושר /
אודליה פורוש

חודש סיון ותחילת הקיץ מביאים עימם את
בשורת השחרור והאושר. אנחנו מסתכלות

החוצה, השמים הכחולים והים כבר קורצים לנו
מעבר לחלונות בעבודה או בין הספרים

והמחברות.  
האם האושר והשחרור הוא רק ביציאה

החוצה? האם יש דרך להכניס את אווירת
השחרור והחופש לתוך חיי היומיום העמוסים

שלנו?
הפסיכולוגיה החיובית המתפתחת מאד בשנים
אלו, מדברת על 'מדע האושר'. היא מוכיחה כי 

קרא עוד

הלב כואב ומתגעגע
בימי ספירת העומר, ימים בהם אנו נוהגים

מנהגי אבלות, הלכה לעולמה בטרם עת
תלמידתנו, רחל קלמן ע"ה. רחל הייתה

סטודנטית לתואר שני במכללת אורות ישראל
ברחובות, במסלול ניהול מערכות

חינוך.ההודעה המצערת על פטירתה השאירה
אותנו המומים וכואבים וללא מילים.

רחל התגוררה במושבה מגדל העמק והייתה
אימא לשבעה ילדים, אשר ניהלה את ביתה

בחסד והטמיעה בו ערכים של שמחה, אהבה
ויראת שמיים. בנוסף, רחל התמסרה למלאכת

חינוך ילדי ישראל במסגרות הגיל הרך.
רחל הייתה אישה בעלת שמחת חיים נדירה, 

תהליך ההרשמה לתואר שני
.M.Ed בייעוץ חינוכי / .M.Ed בניהול מערכות חינוך

1.ייעוץ טלפוני ראשוני ובדיקת התאמתך למסלולים השונים.
2.שליחת מסמכים רלוונטיים בדוא"ל או בפקס.

3.תאום הגעה לראיון אישי.
4.קבלה למכללה ותשלום מקדמה על מנת להבטיח את מקומך בתכנית.

שימי לב! נותרו מקומות אחרונים, הזדרזי להירשם!

                                        לפרטים והרשמה,
                                        חגית: 0547100200.

מתכוננים לימי ראיונות

חג השבועות כבר מאחורינו ושנת הלימודים מתקרבת לסיומה. אנו נמצאים
בעיצומה של עונת הרישום לשנה הבאה  למסלולי התואר הראשון והשני. השנה

השתדרגנו!  בכדי להקל על הנרשמות למסלולי התואר השני, הכנו לכל נרשמת
שמגיעה לראיון הקבלה, סימניה ובה מפורטים  שלבי הקבלה וההרשמה לתכנית. 

צירפנו לסימניה גם חטיף בוטנים "סבבה" נשנוש להפגת המתח.
אם את מתעניינת בלימודי תואר שני, חגית, יועצת הלימודים שלנו לתואר שני,

תשמח לענות על כל שאלה!

שי לסטודנטיות לימי ראיונות

טקס הענקת תארים במסלול הגיל הרך, מכללת לוינסקי

בהתרגשות ובגאווה גדולה, ליווינו את 26 בוגרות התואר השני במסלול הגיל הרך
במכללת לוינסקי, לטקס קבלת התעודות. הטקס התקיים ביום חמישי, י"ד בסיון,
בשעה 18:00 ברחבת המכללה. תחילה נשאו דברים נשיאת המכללה, פרופ' מיכל
בלר, וכן נציגת הסגל האקדמי. לאחר אתנחתא מוסיקלית קלה, התקיימה חלוקת
התעודות לבוגרות הנרגשות. משרד חוי ארנפלד העניק לכל בוגרת מארז עם שי

אישי וברכת הדרך. אנו מאחלים לבוגרות הצלחה רבה בהמשך דרכן האישית
והמקצועית! ניפגש בדוקטורט...

מסיבות סיום שנה לסטודנטיות שלנו

את סיום השנה האקדמית אנו מציינים בימים אלה ממש, ע"י מסיבות סוף שנה
חגיגיות במכללות. בתכנית: תאטרון פלייבק "פפריקה", לשעה של הומור

וסאטירה. כיבוד חלבי עשיר יוגש במסגרת המסיבה.
מחכות לכן!

חוי ארנפלד והצוות 

תמיד כאן בשבילכן!

ערב פסח, התכונה מורגשת בכל פינה, עומס של מטלות, קניות וניקיונות לפני
פרוס החג. הסטודנטיות החרוצות בתכנית להשלמת תואר ראשון במכללת לוינסקי

עדיין לומדות. הגענו לביקור, וכאות הוקרה על עמלן בתקופה עמוסה זו, חילקנו
להן ניוזלטר צבעוני, מארז אגוזים ושוקולד ואיחלנו חג שמח!

מפנקים את הסטודנטיות שלנו

יום חורפי  קר וגשום באמצע הסמסטר, כולם מחפשים להסתגר בבית החם,
להתכרבל תחת הפוך או לשתות מרק מהביל. 

אבל...יום שני הגיע, יום הלימודים השבועי! אין ברירה, חייבים להגיע למכללה!
אז קר בחוץ, אבל בפנים חם חם... חוי החליטה לפנק את הסטודנטיות לתואר שני

במסלול ניהול מערכות חינוך, במכללת אורות ישראל ברחובות, בארוחה חמה
וטעימה, על פי בחירתן

כתה אחת בחרה בפיצה משובחת ואחרת בפלאפל עסיסי. אנו משתדלים תמיד
שיהיה לך חם ונעים ושהלימודים יעברו בעניין אך גם בכיף.

באופן אישי

בעיני זהו תחום שיכול לפתוח הרבה דלתות, בעיקר בפן הטיפולי. בנוסף, הרגשתי
צורך לפתח אפשרויות נוספות שיאפשרו לי לשלב יחד עם ההוראה ויעשירו אותי

בתחום החינוך. גם בעלי תמך בהחלטה, ודחף אותי קדימה, וכך מצאתי את עצמי
כשנה לפני שנת השבתון קופצת למים  ונרשמת לתואר שני בייעוץ חינוכי, דרך

התכנית של חוי ארנפלד.

מה הקושי הכי גדול שלך בדרך לתואר?

כמו שציינתי, בפן המקצועי היה קיים אצלי החשש מהצורך להתמקצע בשפה
האנגלית, חשש שהתבדה בהמשך הדרך... ראשית לא היה צורך בשיפור הציון
ושנית אין לימודי אנגלית במהלך לימודי התואר שני. בפן המנטלי, חוויתי קושי

נוסף גדול אני אם דאגנית ומגוננת, הנמצאת בחברת הילדים מהרגע שהם חוזרים
מהלימודים ועד שהם הולכים לישון. אם יש לי סידורים  אני עושה אותם רק

בבוקר או בערב. פתאום הבנתי שאם אצא ללימודים אצטרך להעדר אחה"צ אחד
בשבוע מהבית והיה לי מאוד קשה לחשוב על זה אפילו! איך הילדים יסתדרו
בלעדי? איך בעלי ידע מה לעשות איתם? למרות הקושי נרשמתי ללימודים,

בחשש כבד ולהפתעתי גיליתי כי דווקא יום היציאה השבועי שלי, היווה מנוף
משפחתי. הוא העצים את הבנות הגדולות שלי, ונתן להן זמן איכות מאתגר, מעניין
ויצירתי עם האחים הקטנים! בתחילה גם הילדים חוו קושי, ואולם במשך הזמן הם
שאלו אותי: "אימא מתי יגיע יום שלישי שאת הולכת ללמוד?" הם חיכו כל השבוע

ליום כיף עם האחיות הגדולות. פעם הן הכינו איתם כדורי שוקולד ופעם צ'יפרו
אותם בקרטיבים ועוד הפתעות.

בנוסף, גיליתי שגם בעלי מתמודד עם הילדים בהצלחה  גילוי מדהים! הוא
והילדים מסתדרים גם בלעדי! אומנם ישנם רגעי משבר... ואתגר... אך גם זו

התמודדות וגם ממנה מתקדמים וצומחים... היום אני יודעת שכשאסיים את לימודי
התואר בעזרת ה' אצא ללימודים נוספים שיפתחו את תחום העיסוק שלי בעבודה

הפרטנית.

ספרי על הצלחות קטנות באמצע הדרך:

בשנה הראשונה חוויתי קשיי הסתגלות ועומס רב  הייתי מורה, אימא ותלמידה בו
זמנית! בנוסף, בסמסטר השני התחלתי גם את העבודה המעשית וריבוי המשימות
ניראה לי בלתי אפשרי. במקביל, התחלתי לחוות הצלחות, עמדתי ביעדים בכבוד,

התמלאתי בסיפוק גדול ובהרגשה שאני "סופרוומן". והכל כמובן יחד עם עזרה
רבה ותמיכה גדולה מבעלי וילדי. הדבר נתן לי מוטיבציה ודחיפה קדימה!

גם בהגשת העבודה הסמינריונית הראשונה, בסוף שנה א', חוויתי תחושת הצלחה
גדולה והתעלות עשיתי את זה! עברתי את זה! אין ספק כי חוויית ההצלחה

המריצה אותי והעלתה לי את המוטיבציה בהמשך.

דברים שאת אוהבת לעשות מחוץ ללימודים:

בשנה האחרונה למדתי את תחום האימון אישי קאוצ'ינג. נתרמתי רבות
מהלימודים ועברתי תהליך אישי, מעצים ומצמיח. נחשפתי לכלי חדש, ממשי

וישים, המאפשר התקדמות בחיים ושינוי דפוסי חשיבה והרגלים. היום אני מאמנת
אישית  של נשים בפרט, עם התמחות ברווקות: אימון בנות לקראת חתונה. בכל

שיחת אימון אני מתפעלת מחדש מהאפשרות שלנו כבני אדם להיות דינמיים,
להתפתח, לצמוח, לגדול ולהכיר בתוכנו כוחות חבויים. כלי זה פיתח בי גם את

יכולות הייעוץ עוד ועוד. זוהי עבודה שהיא שליחות, הממלאת אותי בסיפוק גדול!
בנוסף, למדתי קורס הדרכת כלות. ההכנה היא מצד אחד עמוקה ופרטנית, צמודה

למקורות ההלכה והפסיקה ההלכתית, ומצד שני מאפשרת שיח פתוח ומכיל על
זוגיות,שלום בית, ועוד.

מה היית אומרת למתעניינות בלימודים או סטודנטיות בתחילת הדרך?

אם את חושבת על הלימודים תקפצי למים! אל תחכי בהכרח "לרגע הנכון", הוא
לא תמיד מגיע... קופצים למים  ובהתחלה זה מאתגר, אבל אחר כך כששוחים 

ההרגשה היא של וואו, עשיתי את זה! כמו שאני אוהבת להתבטא: ההתחלה
מאתגרת אבל בסוף הגאווה נשארת! 

לאן את שואפת להגיע בפן המקצועי? מה החלום?

אני שואפת להתמקצע בתחומים הטיפולים ולהגיע לטופ. לאמן באימון אישי הרבה
נשים ויחד עם זאת לא להפסיק להתאמן בעצמי. כי מאמן אמיתי זה מאמן
שבעצמו מתאמן ולא רק מאמן אחרים. אני מקווה להתפתח בתחום הייעוצי

והטיפולי כמה שיותר! ומתמקדת בטיפולי עומק, במטרה לשפר לאנשים את איכות
החיים.

משפט לסיכום?

התכנית ללימודי ייעוץ חינוכי מאוד מתאימה לי באופן אישי  העבודה המעשית
והלימודים במכללה המרוכזים ביום אחד בשבוע יצרו לי את הנגישות ללמידה

ובעצם אפשרו לי אותה. אין ספק כי נעשתה התאמה מקסימלית של מסלולי
הלימוד לאוכלוסייה הייעודית. בנוסף, הצ'ופרים שמחולקים ממשרד חוי ארנפלד

מפעם לפעם במכללה, בפורים, בחנוכה ועוד, מחממים את הלב, מגבירים את
המוטיבציה ומעלים את המורל. ישר כוח!

הדס בוצקו  מאמנת אישית

יש קשר מובהק בין אופטימיות ומבט חיובי ומאושר לשיפור באיכות חיים, מדדי בריאות
טובים יותר ואריכות ימים. בנוסף, היא מציינת כי לא צריך שיקרה שום דבר גדול כדי

להיות מאושרים יותר. פשוט להסתכל על הדברים הקטנים בחיים ולהעצים אותם, להגיד
עליהם תודה ולהזמין אותם 'לבקר' אצלנו יותר. 

אז איך עושים את זה? איך מצליחים להרגיש את תחושת השחרור והאושר בתוך
היומיום?

1. לכתוב כל בוקר / ערב רשימה של 35 דברים שיש לנו להודות עליהם
זו שיטה נפוצה לפיתוח המיומנות של הכרת טובה. הרעיון הוא לפתוח את

המודעות שלנו למציאות של שפע וטוב בחיינו. התודה יכולה להיות על דברים
קטנים ופשוטים, על דברים יומיומיים ושגרתיים, על מישהו או משהו שפשוט קיים

בחיינו, ובכל אמירת תודה כזו אנחנו מתקדמים אל הסתכלות חיובית, רגועה
ומאושרת על החיים.

2. להתמקד בחיובי 
בכל שבוע יש לפחות משהו חיובי אחד שקרה בכל תחום בחיינו – אם זה

במשפחה עם הילדים, בזוגיות, בהתפתחות מקצועית, בקשרים במקום העבודה,
במערכת חברתית  קהילתית ועוד. כשאנחנו עוצרות לקראת סוף שבוע, זה יכול

להיות דקה לפני או אחרי הדלקת נרות, נושמות עמוק וחושבות על הדברים
החיוביים שהיו השבוע. אפשר לרשום את זה, אפשר להגיד את זה לסובבים. עצם

המחשבה שלנו על דברים חיובים מולידה מאליה דברים חיוביים נוספים.

3.ומשהו פיזי קטן....
לעשות פעילות גופנית, להתעמל, להשתחרר... תחושת האושר והשחרור אחרי
מאמץ גופני הוא אחד הדברים הפשוטים והנפלאים ביותר. שווה לנסות בבית
מאחלת לכולנו שבועות נפלאים של אושר ושחרור גם  בתוך החיים העמוסים

והתובעניים!

אודליה פרוש
יועצת ארגונית מלווה מנהלים וארגונים להצלחה

הסטודנטית רחל קלמן ע"ה

אופטימיות ללא גבולות. תמיד נראה חיוך על שפתיה וקול צחוקה המתגלגל נשמע
בחלל. רחל, שהייתה תמיד כל כך נמרצת, פעילה, נוכחת, צוחקת, ושמחה, כל כך

חיה! איננה...
חברותיה לספסל הלימודים התקשו לעכל את הבשורה המרה, רק לפני מספר
ימים הן ישבו אתה בכתה, למדו ונהנו יחד, ופתאום כיסאה כל כך ריק ומיותם.

כצוות המשתדל ללוות ולהכיל את הסטודנטיות בעיתות עצב, כבעיתות שמחה,
חשבנו כיצד ניתן להתמודד עם הצער הגדול ולהמשיך מכאן, שהרי אי אפשר

להמשיך בשגרת החיים לאחר אבדן כה קשה. בשיתוף עם מכללת אורות פעלה חוי
ארנפלד להפקת כנס התעוררות וחיזוק לזכרה של רחל.

הכנס התקיים בכיתתה, ביום שני, י"ב אייר. את הכנס פתח הרב ד"ר משה רחימי,
ראש התכנית לתואר שני, שהתעכב על הפסוק "ויידום בעת ההיא" והסביר  אחרי

בשורה קשה שכזו, יש צורך לידום, לא במובן של שתיקה, אלא במובן של קבלת
הדין, באמונה, בהבנה שלא הכל מובן וברור לנו, ולכן עלינו לחשות ולקבל את

הגזרה.
לאחר מכן נשא דברים הרב אהרן מרגלית, מחבר הספר "אתהלך", שבהרצאתו
המרתקת נחשפנו לסיפור חייו המפעים, רצוף הניסיונות והקשיים, והתמודדותו
עימם. הרב מרגלית חזר והדגיש שכל קושי הוא סולם לעליה ולצמיחה. לדבריו:

"איננו יכולים לשלוט בגובה הגלים, רק לכוון את המפרשים" איננו יכולים לשלוט
בקשיי החיים, אבל ניתן לנתב ולנווט את תגובתנו ויחסנו אליהם.

גם חברותיה לכיתה ספרו בשבחה וספדו לה. הן קיבלו על עצמן  להמשיך ולדבוק
בשמחת החיים המיוחדת שהייתה לה, לזכרה.

בכנס נכחו גם חלק מבנות המשפחה של רחל, שהודו על דברי החיזוק והנחמה. 
לבקשת המשפחה, נרתם הצוות במשרד והפיק אלבום עם תמונתה בשער, שבו

רשמו בנות כיתתה זיכרונות מרחל. האלבום הועבר בסיום הכנס למשפחתה.
חשוב לציין כי רחל הייתה תלמידה חרוצה ושקדנית ומאחר והשלימה את רוב

חובותיה הלימודיים, בצעד יוצא דופן החליטה הנהלת המכללה להעניק את
 תעודת בוגרת תואר שני בניהול מערכות חינוך למשפחתה של רחל.

ולואי ויהא זה נחמה פורתא למשפחתה.

שיר על רחל קלמן ע"ה מאת חברתה רחל הניג
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קרא עוד

הטור של חוי

הטור של חוי
שלום לך,

מה שלומך?
הקיץ בפתח והסתיימו להם ימי
ספירת העומר , תחושה של

התרוממות.
ועכשיו חוזרים לשגרה קצרה

לפני החופש הגדול.
בחודש האחרון נפטרה

הסטודנטית שלנו רחל קלמן
ע"ה בפתאומיות על פועלה
תוכלי לקרוא בטור נפרד.

עלי לציין שלמרות שכבר מעל
עשור אני מלווה משפחות

שכולות בהתנדבות, יש משהו
שחודר את הלב כשמגיעה

ידיעה כה קשה על מישהי בגיל
קרוב לשלי ובמצב דומה,

לקראת סיום תואר שני. זאת
הייתה תזכורת כואבת וחשובה
לכך ששום דבר אינו מובן מאליו
ועד כמה החיים קצרים וצריך
לנצל אותם לעשות את העולם

טוב יותר.

במידעון זה בחרנו להתמקד
בתחושת השחרור והאושר,
שיכולה להגיע גם מתוכנו, 

ולאו דווקא תלויה בשינוי אווירה
פיזי.

בנוסף, הענקנו לך טיפים
מעשיים לעידוד המוטיבציה

לעשייה, להתקדמות ולתנופה.

פתחנו פינה חדשה  פינת
הצל"ש, בה אנו מוקירים

סטודנטית או בוגרת שלנו על
פועלה. אני מזמינה אותך

לשלוח לנו דיווחים מהשטח
וסיפורים על חברות לספסל

הלימודים שמגיע להן צל"ש. 

בנוסף, את מוזמנת  לפתוח
אפיקים חדשים ולהתעדכן

במסלולי הלימוד הייחודיים שלנו.
בימים אלה נפתחות תכניות

לימודים חדשות, ואת מוזמנת
לעקוב.

ועוד בקשה קטנה את מוזמנת
לתמוך לעודד ולהגדיל את

קהילת הנשים סביבך, שעדיין
מתלבטות, חוששות ויושבות
על הגדר ולספר להן מחווייתך

האישית במסגרת
הלימודים,חשוב שתציגי להן
שזה לא קל אבל אפשרי, כל

אחת יכולה!

    בברכת קיץ בריא!

         חוי ארנפלד.

כאשר את מרגישה שאת
עומדת לוותר, זכרי את
הסיבה שבגלל החזקת

מעמד עד כה מלכתחילה.."
בואי נדבר על מוטיבציה!

תחרות מגבירה מוטיבציה
ומעוררת השראה, כל עוד

קיים פרגון ועידוד לאחרים. 
♥ צייני לעצמך V בענק על

הישגים!
♥ צעד קטן לאדם  צעד

גדול לאנושות. זכרי כי כל
צעד קטן מקרב אותך

למטרה הגדולה.
♥ צ'פרי את עצמך בפינוק
קטן על הצלחות קטנות.
ועם פינוק גדול יותר על

הצלחות גדולות. 
♥ אם אין אני לי מי לי  אם

את לא מקבלת עידוד
ומוטיבציה מהסביבה,

החמיאי לעצמך לבד מול    
  המראה. האפקט זהה!

פינת הצל"ש / חוי ארנפלד
והפעם בפינתנו  סימי

זלמנוב , בוגרת תואר שני
במסלול יעוץ ופיתוח ארגוני,
במסלול האקדמי המכללה

למנהל בראשל"צ.
השבוע במקרה נפגשתי עם

מרצה שלימדה בתכנית.
היא ספרה לי בהתרגשות

על חוויה בלתי נשכחת של
ערב חג הפסח.

סימי ובעלה שכרו רכב
בערב פסח העמוס לעייפה,

ונסעו במיוחד מצפת, ועד
לרעננה ואחר כך לראש
העין, כדי להביא לשתי

מרצות שלימדו אותה
במכללה מצות שמורות

עבודת יד. המרצות התרגשו
מאוד מהמחווה המיוחדת

ונעשה קידוש ה' גדול!
הדבר רק חיזק בי את

הידיעה כי אדוות ההשפעה
של התכניות הייחודיות

שלנו משפיעות באופן דו
צדדי הן על הסטודנטיות

והן על סגל ההוראה 
התרגשתי מאד לשמע

הדברים! 

סימי היקרה! רבות בנות
עשו חייל ואת עלית על

כולנה!

ברכת מזל טוב
לסטודנטיות שהשמחה

במעונן

להולדת הבן:
לקורל אברמוב, סטודנטית

לתואר ראשון במכללת
לוינסקי.

לליאת דהן, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.
לחני שניידר, סטודנטית

לתואר שני בייעוץ במכללת
אורות אלקנה.

לענבל רחימי, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.
לשפרה מוטאי, סטודנטית

לתואר ראשון במכללת
לוינסקי.

להולדת הבת:
למירי מאושר, סטודנטית

לתואר שני בניהול במכללת
אורות רחובות.

לשיינא בלויא, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.

לנישואים:
לרחל אלגרבלי, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.
לנועה דגן, סטודנטית

לתואר שני בייעוץ במכללת
אורות אלקנה.

לסיגל בן שבת, סטודנטית
לתואר שני בניהול וארגון

מערכות חינוך , לרגל נישואי
הבת

קרא עוד

הכירו את חגית,יועצת
הלימודים שלנו לתואר שני,
המשיבה על שאלות נפוצות

שמי חגית לסרי, תושבת רמת בית שמש, אמא
לשלושה ועובדת אצל חוי קרוב לשנה.

אני אוהבת את העבודה שלי ומרגישה תחושת
שליחות לסייע לנשים חרדיות כמוני, למצוא

מסגרת לימודים המתאימה להן, שתוכל לסייע להן
להתקדם תעסוקתית ולהתפתח מקצועית

ואישית. 

אז מי יכולה להירשם ללימודי תואר שני?

כדי להמשיך ללימודי תואר שני, עלייך להיות
בעלת תואר ראשון אקדמי,

בממוצע ציונים של 85 ומעלה ובעלת תעודת
הוראה. 

בנוסף, למסלול ייעוץ חינוכי נדרשות  3 שנות
ניסיון בחינוך.

למסלול ניהול מערכות חינוך נדרשות 5 שנות
ניסיון בחינוך.

הקבלה ללימודים מותנית בראיון אישי. 

תני לנו טיפ, כיצד להצליח בראיון הקבלה?

הגיעי כרבע שעה לפני המועד שנקבע לראיון  כדי
להסדיר את מסמכייך ולקבל הכוונה  לחדר

הראיון.
בנוסף, הגיעי חיובית! שדרי ביטחון ורוגע!  והיי

מרוכזת וממוקדת במטרה לשמה באת! 
מחזיקה לך אצבעות, בהצלחה! 

קרא עוד

והפעם עם הדס בוצקו 
סטודנטית לתואר שני

במסלול ייעוץ חינוכי, שנה ב'
הדס, מדוע בחרת בלימודי התואר הזה?

למען האמת, לא חשבתי שאלמד אי פעם
לתואר שני. חשבתי שכדי להתקדם לתואר
השני אצטרך לשפר משמעותית את הידע

בשפה האנגלית (הייתי עוד בטראומה מהנושא
מהתואר הראשון...) ובכלל, זה היה נשמע לי

משהו שגדול עלי בכמה מידות.
לאחר שבע שנות הוראה, ולקראת שנת

השבתון, התעורר בי הצורך לפתוח לעצמי
אפיקים חדשים. החלום היה ללמוד ייעוץ

חינוכי.  

קרא עוד

בשורת השחרור והאושר /
אודליה פורוש

חודש סיון ותחילת הקיץ מביאים עימם את
בשורת השחרור והאושר. אנחנו מסתכלות

החוצה, השמים הכחולים והים כבר קורצים לנו
מעבר לחלונות בעבודה או בין הספרים

והמחברות.  
האם האושר והשחרור הוא רק ביציאה

החוצה? האם יש דרך להכניס את אווירת
השחרור והחופש לתוך חיי היומיום העמוסים

שלנו?
הפסיכולוגיה החיובית המתפתחת מאד בשנים
אלו, מדברת על 'מדע האושר'. היא מוכיחה כי 

קרא עוד

הלב כואב ומתגעגע
בימי ספירת העומר, ימים בהם אנו נוהגים

מנהגי אבלות, הלכה לעולמה בטרם עת
תלמידתנו, רחל קלמן ע"ה. רחל הייתה

סטודנטית לתואר שני במכללת אורות ישראל
ברחובות, במסלול ניהול מערכות

חינוך.ההודעה המצערת על פטירתה השאירה
אותנו המומים וכואבים וללא מילים.

רחל התגוררה במושבה מגדל העמק והייתה
אימא לשבעה ילדים, אשר ניהלה את ביתה

בחסד והטמיעה בו ערכים של שמחה, אהבה
ויראת שמיים. בנוסף, רחל התמסרה למלאכת

חינוך ילדי ישראל במסגרות הגיל הרך.
רחל הייתה אישה בעלת שמחת חיים נדירה, 

תהליך ההרשמה לתואר שני
.M.Ed בייעוץ חינוכי / .M.Ed בניהול מערכות חינוך

1.ייעוץ טלפוני ראשוני ובדיקת התאמתך למסלולים השונים.
2.שליחת מסמכים רלוונטיים בדוא"ל או בפקס.

3.תאום הגעה לראיון אישי.
4.קבלה למכללה ותשלום מקדמה על מנת להבטיח את מקומך בתכנית.

שימי לב! נותרו מקומות אחרונים, הזדרזי להירשם!

                                        לפרטים והרשמה,
                                        חגית: 0547100200.

מתכוננים לימי ראיונות

חג השבועות כבר מאחורינו ושנת הלימודים מתקרבת לסיומה. אנו נמצאים
בעיצומה של עונת הרישום לשנה הבאה  למסלולי התואר הראשון והשני. השנה

השתדרגנו!  בכדי להקל על הנרשמות למסלולי התואר השני, הכנו לכל נרשמת
שמגיעה לראיון הקבלה, סימניה ובה מפורטים  שלבי הקבלה וההרשמה לתכנית. 

צירפנו לסימניה גם חטיף בוטנים "סבבה" נשנוש להפגת המתח.
אם את מתעניינת בלימודי תואר שני, חגית, יועצת הלימודים שלנו לתואר שני,

תשמח לענות על כל שאלה!

שי לסטודנטיות לימי ראיונות

טקס הענקת תארים במסלול הגיל הרך, מכללת לוינסקי

בהתרגשות ובגאווה גדולה, ליווינו את 26 בוגרות התואר השני במסלול הגיל הרך
במכללת לוינסקי, לטקס קבלת התעודות. הטקס התקיים ביום חמישי, י"ד בסיון,
בשעה 18:00 ברחבת המכללה. תחילה נשאו דברים נשיאת המכללה, פרופ' מיכל
בלר, וכן נציגת הסגל האקדמי. לאחר אתנחתא מוסיקלית קלה, התקיימה חלוקת
התעודות לבוגרות הנרגשות. משרד חוי ארנפלד העניק לכל בוגרת מארז עם שי

אישי וברכת הדרך. אנו מאחלים לבוגרות הצלחה רבה בהמשך דרכן האישית
והמקצועית! ניפגש בדוקטורט...

מסיבות סיום שנה לסטודנטיות שלנו

את סיום השנה האקדמית אנו מציינים בימים אלה ממש, ע"י מסיבות סוף שנה
חגיגיות במכללות. בתכנית: תאטרון פלייבק "פפריקה", לשעה של הומור

וסאטירה. כיבוד חלבי עשיר יוגש במסגרת המסיבה.
מחכות לכן!

חוי ארנפלד והצוות 

תמיד כאן בשבילכן!

ערב פסח, התכונה מורגשת בכל פינה, עומס של מטלות, קניות וניקיונות לפני
פרוס החג. הסטודנטיות החרוצות בתכנית להשלמת תואר ראשון במכללת לוינסקי

עדיין לומדות. הגענו לביקור, וכאות הוקרה על עמלן בתקופה עמוסה זו, חילקנו
להן ניוזלטר צבעוני, מארז אגוזים ושוקולד ואיחלנו חג שמח!

מפנקים את הסטודנטיות שלנו

יום חורפי  קר וגשום באמצע הסמסטר, כולם מחפשים להסתגר בבית החם,
להתכרבל תחת הפוך או לשתות מרק מהביל. 

אבל...יום שני הגיע, יום הלימודים השבועי! אין ברירה, חייבים להגיע למכללה!
אז קר בחוץ, אבל בפנים חם חם... חוי החליטה לפנק את הסטודנטיות לתואר שני

במסלול ניהול מערכות חינוך, במכללת אורות ישראל ברחובות, בארוחה חמה
וטעימה, על פי בחירתן

כתה אחת בחרה בפיצה משובחת ואחרת בפלאפל עסיסי. אנו משתדלים תמיד
שיהיה לך חם ונעים ושהלימודים יעברו בעניין אך גם בכיף.

באופן אישי

בעיני זהו תחום שיכול לפתוח הרבה דלתות, בעיקר בפן הטיפולי. בנוסף, הרגשתי
צורך לפתח אפשרויות נוספות שיאפשרו לי לשלב יחד עם ההוראה ויעשירו אותי

בתחום החינוך. גם בעלי תמך בהחלטה, ודחף אותי קדימה, וכך מצאתי את עצמי
כשנה לפני שנת השבתון קופצת למים  ונרשמת לתואר שני בייעוץ חינוכי, דרך

התכנית של חוי ארנפלד.

מה הקושי הכי גדול שלך בדרך לתואר?

כמו שציינתי, בפן המקצועי היה קיים אצלי החשש מהצורך להתמקצע בשפה
האנגלית, חשש שהתבדה בהמשך הדרך... ראשית לא היה צורך בשיפור הציון
ושנית אין לימודי אנגלית במהלך לימודי התואר שני. בפן המנטלי, חוויתי קושי

נוסף גדול אני אם דאגנית ומגוננת, הנמצאת בחברת הילדים מהרגע שהם חוזרים
מהלימודים ועד שהם הולכים לישון. אם יש לי סידורים  אני עושה אותם רק

בבוקר או בערב. פתאום הבנתי שאם אצא ללימודים אצטרך להעדר אחה"צ אחד
בשבוע מהבית והיה לי מאוד קשה לחשוב על זה אפילו! איך הילדים יסתדרו
בלעדי? איך בעלי ידע מה לעשות איתם? למרות הקושי נרשמתי ללימודים,

בחשש כבד ולהפתעתי גיליתי כי דווקא יום היציאה השבועי שלי, היווה מנוף
משפחתי. הוא העצים את הבנות הגדולות שלי, ונתן להן זמן איכות מאתגר, מעניין
ויצירתי עם האחים הקטנים! בתחילה גם הילדים חוו קושי, ואולם במשך הזמן הם
שאלו אותי: "אימא מתי יגיע יום שלישי שאת הולכת ללמוד?" הם חיכו כל השבוע

ליום כיף עם האחיות הגדולות. פעם הן הכינו איתם כדורי שוקולד ופעם צ'יפרו
אותם בקרטיבים ועוד הפתעות.

בנוסף, גיליתי שגם בעלי מתמודד עם הילדים בהצלחה  גילוי מדהים! הוא
והילדים מסתדרים גם בלעדי! אומנם ישנם רגעי משבר... ואתגר... אך גם זו

התמודדות וגם ממנה מתקדמים וצומחים... היום אני יודעת שכשאסיים את לימודי
התואר בעזרת ה' אצא ללימודים נוספים שיפתחו את תחום העיסוק שלי בעבודה

הפרטנית.

ספרי על הצלחות קטנות באמצע הדרך:

בשנה הראשונה חוויתי קשיי הסתגלות ועומס רב  הייתי מורה, אימא ותלמידה בו
זמנית! בנוסף, בסמסטר השני התחלתי גם את העבודה המעשית וריבוי המשימות
ניראה לי בלתי אפשרי. במקביל, התחלתי לחוות הצלחות, עמדתי ביעדים בכבוד,

התמלאתי בסיפוק גדול ובהרגשה שאני "סופרוומן". והכל כמובן יחד עם עזרה
רבה ותמיכה גדולה מבעלי וילדי. הדבר נתן לי מוטיבציה ודחיפה קדימה!

גם בהגשת העבודה הסמינריונית הראשונה, בסוף שנה א', חוויתי תחושת הצלחה
גדולה והתעלות עשיתי את זה! עברתי את זה! אין ספק כי חוויית ההצלחה

המריצה אותי והעלתה לי את המוטיבציה בהמשך.

דברים שאת אוהבת לעשות מחוץ ללימודים:

בשנה האחרונה למדתי את תחום האימון אישי קאוצ'ינג. נתרמתי רבות
מהלימודים ועברתי תהליך אישי, מעצים ומצמיח. נחשפתי לכלי חדש, ממשי

וישים, המאפשר התקדמות בחיים ושינוי דפוסי חשיבה והרגלים. היום אני מאמנת
אישית  של נשים בפרט, עם התמחות ברווקות: אימון בנות לקראת חתונה. בכל

שיחת אימון אני מתפעלת מחדש מהאפשרות שלנו כבני אדם להיות דינמיים,
להתפתח, לצמוח, לגדול ולהכיר בתוכנו כוחות חבויים. כלי זה פיתח בי גם את

יכולות הייעוץ עוד ועוד. זוהי עבודה שהיא שליחות, הממלאת אותי בסיפוק גדול!
בנוסף, למדתי קורס הדרכת כלות. ההכנה היא מצד אחד עמוקה ופרטנית, צמודה

למקורות ההלכה והפסיקה ההלכתית, ומצד שני מאפשרת שיח פתוח ומכיל על
זוגיות,שלום בית, ועוד.

מה היית אומרת למתעניינות בלימודים או סטודנטיות בתחילת הדרך?

אם את חושבת על הלימודים תקפצי למים! אל תחכי בהכרח "לרגע הנכון", הוא
לא תמיד מגיע... קופצים למים  ובהתחלה זה מאתגר, אבל אחר כך כששוחים 

ההרגשה היא של וואו, עשיתי את זה! כמו שאני אוהבת להתבטא: ההתחלה
מאתגרת אבל בסוף הגאווה נשארת! 

לאן את שואפת להגיע בפן המקצועי? מה החלום?

אני שואפת להתמקצע בתחומים הטיפולים ולהגיע לטופ. לאמן באימון אישי הרבה
נשים ויחד עם זאת לא להפסיק להתאמן בעצמי. כי מאמן אמיתי זה מאמן
שבעצמו מתאמן ולא רק מאמן אחרים. אני מקווה להתפתח בתחום הייעוצי

והטיפולי כמה שיותר! ומתמקדת בטיפולי עומק, במטרה לשפר לאנשים את איכות
החיים.

משפט לסיכום?

התכנית ללימודי ייעוץ חינוכי מאוד מתאימה לי באופן אישי  העבודה המעשית
והלימודים במכללה המרוכזים ביום אחד בשבוע יצרו לי את הנגישות ללמידה

ובעצם אפשרו לי אותה. אין ספק כי נעשתה התאמה מקסימלית של מסלולי
הלימוד לאוכלוסייה הייעודית. בנוסף, הצ'ופרים שמחולקים ממשרד חוי ארנפלד

מפעם לפעם במכללה, בפורים, בחנוכה ועוד, מחממים את הלב, מגבירים את
המוטיבציה ומעלים את המורל. ישר כוח!

הדס בוצקו  מאמנת אישית

יש קשר מובהק בין אופטימיות ומבט חיובי ומאושר לשיפור באיכות חיים, מדדי בריאות
טובים יותר ואריכות ימים. בנוסף, היא מציינת כי לא צריך שיקרה שום דבר גדול כדי

להיות מאושרים יותר. פשוט להסתכל על הדברים הקטנים בחיים ולהעצים אותם, להגיד
עליהם תודה ולהזמין אותם 'לבקר' אצלנו יותר. 

אז איך עושים את זה? איך מצליחים להרגיש את תחושת השחרור והאושר בתוך
היומיום?

1. לכתוב כל בוקר / ערב רשימה של 35 דברים שיש לנו להודות עליהם
זו שיטה נפוצה לפיתוח המיומנות של הכרת טובה. הרעיון הוא לפתוח את

המודעות שלנו למציאות של שפע וטוב בחיינו. התודה יכולה להיות על דברים
קטנים ופשוטים, על דברים יומיומיים ושגרתיים, על מישהו או משהו שפשוט קיים

בחיינו, ובכל אמירת תודה כזו אנחנו מתקדמים אל הסתכלות חיובית, רגועה
ומאושרת על החיים.

2. להתמקד בחיובי 
בכל שבוע יש לפחות משהו חיובי אחד שקרה בכל תחום בחיינו – אם זה

במשפחה עם הילדים, בזוגיות, בהתפתחות מקצועית, בקשרים במקום העבודה,
במערכת חברתית  קהילתית ועוד. כשאנחנו עוצרות לקראת סוף שבוע, זה יכול

להיות דקה לפני או אחרי הדלקת נרות, נושמות עמוק וחושבות על הדברים
החיוביים שהיו השבוע. אפשר לרשום את זה, אפשר להגיד את זה לסובבים. עצם

המחשבה שלנו על דברים חיובים מולידה מאליה דברים חיוביים נוספים.

3.ומשהו פיזי קטן....
לעשות פעילות גופנית, להתעמל, להשתחרר... תחושת האושר והשחרור אחרי
מאמץ גופני הוא אחד הדברים הפשוטים והנפלאים ביותר. שווה לנסות בבית
מאחלת לכולנו שבועות נפלאים של אושר ושחרור גם  בתוך החיים העמוסים

והתובעניים!

אודליה פרוש
יועצת ארגונית מלווה מנהלים וארגונים להצלחה

הסטודנטית רחל קלמן ע"ה

אופטימיות ללא גבולות. תמיד נראה חיוך על שפתיה וקול צחוקה המתגלגל נשמע
בחלל. רחל, שהייתה תמיד כל כך נמרצת, פעילה, נוכחת, צוחקת, ושמחה, כל כך

חיה! איננה...
חברותיה לספסל הלימודים התקשו לעכל את הבשורה המרה, רק לפני מספר
ימים הן ישבו אתה בכתה, למדו ונהנו יחד, ופתאום כיסאה כל כך ריק ומיותם.

כצוות המשתדל ללוות ולהכיל את הסטודנטיות בעיתות עצב, כבעיתות שמחה,
חשבנו כיצד ניתן להתמודד עם הצער הגדול ולהמשיך מכאן, שהרי אי אפשר

להמשיך בשגרת החיים לאחר אבדן כה קשה. בשיתוף עם מכללת אורות פעלה חוי
ארנפלד להפקת כנס התעוררות וחיזוק לזכרה של רחל.

הכנס התקיים בכיתתה, ביום שני, י"ב אייר. את הכנס פתח הרב ד"ר משה רחימי,
ראש התכנית לתואר שני, שהתעכב על הפסוק "ויידום בעת ההיא" והסביר  אחרי

בשורה קשה שכזו, יש צורך לידום, לא במובן של שתיקה, אלא במובן של קבלת
הדין, באמונה, בהבנה שלא הכל מובן וברור לנו, ולכן עלינו לחשות ולקבל את

הגזרה.
לאחר מכן נשא דברים הרב אהרן מרגלית, מחבר הספר "אתהלך", שבהרצאתו
המרתקת נחשפנו לסיפור חייו המפעים, רצוף הניסיונות והקשיים, והתמודדותו
עימם. הרב מרגלית חזר והדגיש שכל קושי הוא סולם לעליה ולצמיחה. לדבריו:

"איננו יכולים לשלוט בגובה הגלים, רק לכוון את המפרשים" איננו יכולים לשלוט
בקשיי החיים, אבל ניתן לנתב ולנווט את תגובתנו ויחסנו אליהם.

גם חברותיה לכיתה ספרו בשבחה וספדו לה. הן קיבלו על עצמן  להמשיך ולדבוק
בשמחת החיים המיוחדת שהייתה לה, לזכרה.

בכנס נכחו גם חלק מבנות המשפחה של רחל, שהודו על דברי החיזוק והנחמה. 
לבקשת המשפחה, נרתם הצוות במשרד והפיק אלבום עם תמונתה בשער, שבו

רשמו בנות כיתתה זיכרונות מרחל. האלבום הועבר בסיום הכנס למשפחתה.
חשוב לציין כי רחל הייתה תלמידה חרוצה ושקדנית ומאחר והשלימה את רוב

חובותיה הלימודיים, בצעד יוצא דופן החליטה הנהלת המכללה להעניק את
 תעודת בוגרת תואר שני בניהול מערכות חינוך למשפחתה של רחל.

ולואי ויהא זה נחמה פורתא למשפחתה.

שיר על רחל קלמן ע"ה מאת חברתה רחל הניג
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קרא עוד

הטור של חוי

הטור של חוי
שלום לך,

מה שלומך?
הקיץ בפתח והסתיימו להם ימי
ספירת העומר , תחושה של

התרוממות.
ועכשיו חוזרים לשגרה קצרה

לפני החופש הגדול.
בחודש האחרון נפטרה

הסטודנטית שלנו רחל קלמן
ע"ה בפתאומיות על פועלה
תוכלי לקרוא בטור נפרד.

עלי לציין שלמרות שכבר מעל
עשור אני מלווה משפחות

שכולות בהתנדבות, יש משהו
שחודר את הלב כשמגיעה

ידיעה כה קשה על מישהי בגיל
קרוב לשלי ובמצב דומה,

לקראת סיום תואר שני. זאת
הייתה תזכורת כואבת וחשובה
לכך ששום דבר אינו מובן מאליו
ועד כמה החיים קצרים וצריך
לנצל אותם לעשות את העולם

טוב יותר.

במידעון זה בחרנו להתמקד
בתחושת השחרור והאושר,
שיכולה להגיע גם מתוכנו, 

ולאו דווקא תלויה בשינוי אווירה
פיזי.

בנוסף, הענקנו לך טיפים
מעשיים לעידוד המוטיבציה

לעשייה, להתקדמות ולתנופה.

פתחנו פינה חדשה  פינת
הצל"ש, בה אנו מוקירים

סטודנטית או בוגרת שלנו על
פועלה. אני מזמינה אותך

לשלוח לנו דיווחים מהשטח
וסיפורים על חברות לספסל

הלימודים שמגיע להן צל"ש. 

בנוסף, את מוזמנת  לפתוח
אפיקים חדשים ולהתעדכן

במסלולי הלימוד הייחודיים שלנו.
בימים אלה נפתחות תכניות

לימודים חדשות, ואת מוזמנת
לעקוב.

ועוד בקשה קטנה את מוזמנת
לתמוך לעודד ולהגדיל את

קהילת הנשים סביבך, שעדיין
מתלבטות, חוששות ויושבות
על הגדר ולספר להן מחווייתך

האישית במסגרת
הלימודים,חשוב שתציגי להן
שזה לא קל אבל אפשרי, כל

אחת יכולה!

    בברכת קיץ בריא!

         חוי ארנפלד.

כאשר את מרגישה שאת
עומדת לוותר, זכרי את
הסיבה שבגלל החזקת

מעמד עד כה מלכתחילה.."
בואי נדבר על מוטיבציה!

תחרות מגבירה מוטיבציה
ומעוררת השראה, כל עוד

קיים פרגון ועידוד לאחרים. 
♥ צייני לעצמך V בענק על

הישגים!
♥ צעד קטן לאדם  צעד

גדול לאנושות. זכרי כי כל
צעד קטן מקרב אותך

למטרה הגדולה.
♥ צ'פרי את עצמך בפינוק
קטן על הצלחות קטנות.
ועם פינוק גדול יותר על

הצלחות גדולות. 
♥ אם אין אני לי מי לי  אם

את לא מקבלת עידוד
ומוטיבציה מהסביבה,

החמיאי לעצמך לבד מול    
  המראה. האפקט זהה!

פינת הצל"ש / חוי ארנפלד
והפעם בפינתנו  סימי

זלמנוב , בוגרת תואר שני
במסלול יעוץ ופיתוח ארגוני,
במסלול האקדמי המכללה

למנהל בראשל"צ.
השבוע במקרה נפגשתי עם

מרצה שלימדה בתכנית.
היא ספרה לי בהתרגשות

על חוויה בלתי נשכחת של
ערב חג הפסח.

סימי ובעלה שכרו רכב
בערב פסח העמוס לעייפה,

ונסעו במיוחד מצפת, ועד
לרעננה ואחר כך לראש
העין, כדי להביא לשתי

מרצות שלימדו אותה
במכללה מצות שמורות

עבודת יד. המרצות התרגשו
מאוד מהמחווה המיוחדת

ונעשה קידוש ה' גדול!
הדבר רק חיזק בי את

הידיעה כי אדוות ההשפעה
של התכניות הייחודיות

שלנו משפיעות באופן דו
צדדי הן על הסטודנטיות

והן על סגל ההוראה 
התרגשתי מאד לשמע

הדברים! 

סימי היקרה! רבות בנות
עשו חייל ואת עלית על

כולנה!

ברכת מזל טוב
לסטודנטיות שהשמחה

במעונן

להולדת הבן:
לקורל אברמוב, סטודנטית

לתואר ראשון במכללת
לוינסקי.

לליאת דהן, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.
לחני שניידר, סטודנטית

לתואר שני בייעוץ במכללת
אורות אלקנה.

לענבל רחימי, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.
לשפרה מוטאי, סטודנטית

לתואר ראשון במכללת
לוינסקי.

להולדת הבת:
למירי מאושר, סטודנטית

לתואר שני בניהול במכללת
אורות רחובות.

לשיינא בלויא, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.

לנישואים:
לרחל אלגרבלי, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.
לנועה דגן, סטודנטית

לתואר שני בייעוץ במכללת
אורות אלקנה.

לסיגל בן שבת, סטודנטית
לתואר שני בניהול וארגון

מערכות חינוך , לרגל נישואי
הבת

קרא עוד

הכירו את חגית,יועצת
הלימודים שלנו לתואר שני,
המשיבה על שאלות נפוצות

שמי חגית לסרי, תושבת רמת בית שמש, אמא
לשלושה ועובדת אצל חוי קרוב לשנה.

אני אוהבת את העבודה שלי ומרגישה תחושת
שליחות לסייע לנשים חרדיות כמוני, למצוא

מסגרת לימודים המתאימה להן, שתוכל לסייע להן
להתקדם תעסוקתית ולהתפתח מקצועית

ואישית. 

אז מי יכולה להירשם ללימודי תואר שני?

כדי להמשיך ללימודי תואר שני, עלייך להיות
בעלת תואר ראשון אקדמי,

בממוצע ציונים של 85 ומעלה ובעלת תעודת
הוראה. 

בנוסף, למסלול ייעוץ חינוכי נדרשות  3 שנות
ניסיון בחינוך.

למסלול ניהול מערכות חינוך נדרשות 5 שנות
ניסיון בחינוך.

הקבלה ללימודים מותנית בראיון אישי. 

תני לנו טיפ, כיצד להצליח בראיון הקבלה?

הגיעי כרבע שעה לפני המועד שנקבע לראיון  כדי
להסדיר את מסמכייך ולקבל הכוונה  לחדר

הראיון.
בנוסף, הגיעי חיובית! שדרי ביטחון ורוגע!  והיי

מרוכזת וממוקדת במטרה לשמה באת! 
מחזיקה לך אצבעות, בהצלחה! 

קרא עוד

והפעם עם הדס בוצקו 
סטודנטית לתואר שני

במסלול ייעוץ חינוכי, שנה ב'
הדס, מדוע בחרת בלימודי התואר הזה?

למען האמת, לא חשבתי שאלמד אי פעם
לתואר שני. חשבתי שכדי להתקדם לתואר
השני אצטרך לשפר משמעותית את הידע

בשפה האנגלית (הייתי עוד בטראומה מהנושא
מהתואר הראשון...) ובכלל, זה היה נשמע לי

משהו שגדול עלי בכמה מידות.
לאחר שבע שנות הוראה, ולקראת שנת

השבתון, התעורר בי הצורך לפתוח לעצמי
אפיקים חדשים. החלום היה ללמוד ייעוץ

חינוכי.  

קרא עוד

בשורת השחרור והאושר /
אודליה פורוש

חודש סיון ותחילת הקיץ מביאים עימם את
בשורת השחרור והאושר. אנחנו מסתכלות

החוצה, השמים הכחולים והים כבר קורצים לנו
מעבר לחלונות בעבודה או בין הספרים

והמחברות.  
האם האושר והשחרור הוא רק ביציאה

החוצה? האם יש דרך להכניס את אווירת
השחרור והחופש לתוך חיי היומיום העמוסים

שלנו?
הפסיכולוגיה החיובית המתפתחת מאד בשנים
אלו, מדברת על 'מדע האושר'. היא מוכיחה כי 

קרא עוד

הלב כואב ומתגעגע
בימי ספירת העומר, ימים בהם אנו נוהגים

מנהגי אבלות, הלכה לעולמה בטרם עת
תלמידתנו, רחל קלמן ע"ה. רחל הייתה

סטודנטית לתואר שני במכללת אורות ישראל
ברחובות, במסלול ניהול מערכות

חינוך.ההודעה המצערת על פטירתה השאירה
אותנו המומים וכואבים וללא מילים.

רחל התגוררה במושבה מגדל העמק והייתה
אימא לשבעה ילדים, אשר ניהלה את ביתה

בחסד והטמיעה בו ערכים של שמחה, אהבה
ויראת שמיים. בנוסף, רחל התמסרה למלאכת

חינוך ילדי ישראל במסגרות הגיל הרך.
רחל הייתה אישה בעלת שמחת חיים נדירה, 

תהליך ההרשמה לתואר שני
.M.Ed בייעוץ חינוכי / .M.Ed בניהול מערכות חינוך

1.ייעוץ טלפוני ראשוני ובדיקת התאמתך למסלולים השונים.
2.שליחת מסמכים רלוונטיים בדוא"ל או בפקס.

3.תאום הגעה לראיון אישי.
4.קבלה למכללה ותשלום מקדמה על מנת להבטיח את מקומך בתכנית.

שימי לב! נותרו מקומות אחרונים, הזדרזי להירשם!

                                        לפרטים והרשמה,
                                        חגית: 0547100200.

מתכוננים לימי ראיונות

חג השבועות כבר מאחורינו ושנת הלימודים מתקרבת לסיומה. אנו נמצאים
בעיצומה של עונת הרישום לשנה הבאה  למסלולי התואר הראשון והשני. השנה

השתדרגנו!  בכדי להקל על הנרשמות למסלולי התואר השני, הכנו לכל נרשמת
שמגיעה לראיון הקבלה, סימניה ובה מפורטים  שלבי הקבלה וההרשמה לתכנית. 

צירפנו לסימניה גם חטיף בוטנים "סבבה" נשנוש להפגת המתח.
אם את מתעניינת בלימודי תואר שני, חגית, יועצת הלימודים שלנו לתואר שני,

תשמח לענות על כל שאלה!

שי לסטודנטיות לימי ראיונות

טקס הענקת תארים במסלול הגיל הרך, מכללת לוינסקי

בהתרגשות ובגאווה גדולה, ליווינו את 26 בוגרות התואר השני במסלול הגיל הרך
במכללת לוינסקי, לטקס קבלת התעודות. הטקס התקיים ביום חמישי, י"ד בסיון,
בשעה 18:00 ברחבת המכללה. תחילה נשאו דברים נשיאת המכללה, פרופ' מיכל
בלר, וכן נציגת הסגל האקדמי. לאחר אתנחתא מוסיקלית קלה, התקיימה חלוקת
התעודות לבוגרות הנרגשות. משרד חוי ארנפלד העניק לכל בוגרת מארז עם שי

אישי וברכת הדרך. אנו מאחלים לבוגרות הצלחה רבה בהמשך דרכן האישית
והמקצועית! ניפגש בדוקטורט...

מסיבות סיום שנה לסטודנטיות שלנו

את סיום השנה האקדמית אנו מציינים בימים אלה ממש, ע"י מסיבות סוף שנה
חגיגיות במכללות. בתכנית: תאטרון פלייבק "פפריקה", לשעה של הומור

וסאטירה. כיבוד חלבי עשיר יוגש במסגרת המסיבה.
מחכות לכן!

חוי ארנפלד והצוות 

תמיד כאן בשבילכן!

ערב פסח, התכונה מורגשת בכל פינה, עומס של מטלות, קניות וניקיונות לפני
פרוס החג. הסטודנטיות החרוצות בתכנית להשלמת תואר ראשון במכללת לוינסקי

עדיין לומדות. הגענו לביקור, וכאות הוקרה על עמלן בתקופה עמוסה זו, חילקנו
להן ניוזלטר צבעוני, מארז אגוזים ושוקולד ואיחלנו חג שמח!

מפנקים את הסטודנטיות שלנו

יום חורפי  קר וגשום באמצע הסמסטר, כולם מחפשים להסתגר בבית החם,
להתכרבל תחת הפוך או לשתות מרק מהביל. 

אבל...יום שני הגיע, יום הלימודים השבועי! אין ברירה, חייבים להגיע למכללה!
אז קר בחוץ, אבל בפנים חם חם... חוי החליטה לפנק את הסטודנטיות לתואר שני

במסלול ניהול מערכות חינוך, במכללת אורות ישראל ברחובות, בארוחה חמה
וטעימה, על פי בחירתן

כתה אחת בחרה בפיצה משובחת ואחרת בפלאפל עסיסי. אנו משתדלים תמיד
שיהיה לך חם ונעים ושהלימודים יעברו בעניין אך גם בכיף.

באופן אישי

בעיני זהו תחום שיכול לפתוח הרבה דלתות, בעיקר בפן הטיפולי. בנוסף, הרגשתי
צורך לפתח אפשרויות נוספות שיאפשרו לי לשלב יחד עם ההוראה ויעשירו אותי

בתחום החינוך. גם בעלי תמך בהחלטה, ודחף אותי קדימה, וכך מצאתי את עצמי
כשנה לפני שנת השבתון קופצת למים  ונרשמת לתואר שני בייעוץ חינוכי, דרך

התכנית של חוי ארנפלד.

מה הקושי הכי גדול שלך בדרך לתואר?

כמו שציינתי, בפן המקצועי היה קיים אצלי החשש מהצורך להתמקצע בשפה
האנגלית, חשש שהתבדה בהמשך הדרך... ראשית לא היה צורך בשיפור הציון
ושנית אין לימודי אנגלית במהלך לימודי התואר שני. בפן המנטלי, חוויתי קושי

נוסף גדול אני אם דאגנית ומגוננת, הנמצאת בחברת הילדים מהרגע שהם חוזרים
מהלימודים ועד שהם הולכים לישון. אם יש לי סידורים  אני עושה אותם רק

בבוקר או בערב. פתאום הבנתי שאם אצא ללימודים אצטרך להעדר אחה"צ אחד
בשבוע מהבית והיה לי מאוד קשה לחשוב על זה אפילו! איך הילדים יסתדרו
בלעדי? איך בעלי ידע מה לעשות איתם? למרות הקושי נרשמתי ללימודים,

בחשש כבד ולהפתעתי גיליתי כי דווקא יום היציאה השבועי שלי, היווה מנוף
משפחתי. הוא העצים את הבנות הגדולות שלי, ונתן להן זמן איכות מאתגר, מעניין
ויצירתי עם האחים הקטנים! בתחילה גם הילדים חוו קושי, ואולם במשך הזמן הם
שאלו אותי: "אימא מתי יגיע יום שלישי שאת הולכת ללמוד?" הם חיכו כל השבוע

ליום כיף עם האחיות הגדולות. פעם הן הכינו איתם כדורי שוקולד ופעם צ'יפרו
אותם בקרטיבים ועוד הפתעות.

בנוסף, גיליתי שגם בעלי מתמודד עם הילדים בהצלחה  גילוי מדהים! הוא
והילדים מסתדרים גם בלעדי! אומנם ישנם רגעי משבר... ואתגר... אך גם זו

התמודדות וגם ממנה מתקדמים וצומחים... היום אני יודעת שכשאסיים את לימודי
התואר בעזרת ה' אצא ללימודים נוספים שיפתחו את תחום העיסוק שלי בעבודה

הפרטנית.

ספרי על הצלחות קטנות באמצע הדרך:

בשנה הראשונה חוויתי קשיי הסתגלות ועומס רב  הייתי מורה, אימא ותלמידה בו
זמנית! בנוסף, בסמסטר השני התחלתי גם את העבודה המעשית וריבוי המשימות
ניראה לי בלתי אפשרי. במקביל, התחלתי לחוות הצלחות, עמדתי ביעדים בכבוד,

התמלאתי בסיפוק גדול ובהרגשה שאני "סופרוומן". והכל כמובן יחד עם עזרה
רבה ותמיכה גדולה מבעלי וילדי. הדבר נתן לי מוטיבציה ודחיפה קדימה!

גם בהגשת העבודה הסמינריונית הראשונה, בסוף שנה א', חוויתי תחושת הצלחה
גדולה והתעלות עשיתי את זה! עברתי את זה! אין ספק כי חוויית ההצלחה

המריצה אותי והעלתה לי את המוטיבציה בהמשך.

דברים שאת אוהבת לעשות מחוץ ללימודים:

בשנה האחרונה למדתי את תחום האימון אישי קאוצ'ינג. נתרמתי רבות
מהלימודים ועברתי תהליך אישי, מעצים ומצמיח. נחשפתי לכלי חדש, ממשי

וישים, המאפשר התקדמות בחיים ושינוי דפוסי חשיבה והרגלים. היום אני מאמנת
אישית  של נשים בפרט, עם התמחות ברווקות: אימון בנות לקראת חתונה. בכל

שיחת אימון אני מתפעלת מחדש מהאפשרות שלנו כבני אדם להיות דינמיים,
להתפתח, לצמוח, לגדול ולהכיר בתוכנו כוחות חבויים. כלי זה פיתח בי גם את

יכולות הייעוץ עוד ועוד. זוהי עבודה שהיא שליחות, הממלאת אותי בסיפוק גדול!
בנוסף, למדתי קורס הדרכת כלות. ההכנה היא מצד אחד עמוקה ופרטנית, צמודה

למקורות ההלכה והפסיקה ההלכתית, ומצד שני מאפשרת שיח פתוח ומכיל על
זוגיות,שלום בית, ועוד.

מה היית אומרת למתעניינות בלימודים או סטודנטיות בתחילת הדרך?

אם את חושבת על הלימודים תקפצי למים! אל תחכי בהכרח "לרגע הנכון", הוא
לא תמיד מגיע... קופצים למים  ובהתחלה זה מאתגר, אבל אחר כך כששוחים 

ההרגשה היא של וואו, עשיתי את זה! כמו שאני אוהבת להתבטא: ההתחלה
מאתגרת אבל בסוף הגאווה נשארת! 

לאן את שואפת להגיע בפן המקצועי? מה החלום?

אני שואפת להתמקצע בתחומים הטיפולים ולהגיע לטופ. לאמן באימון אישי הרבה
נשים ויחד עם זאת לא להפסיק להתאמן בעצמי. כי מאמן אמיתי זה מאמן
שבעצמו מתאמן ולא רק מאמן אחרים. אני מקווה להתפתח בתחום הייעוצי

והטיפולי כמה שיותר! ומתמקדת בטיפולי עומק, במטרה לשפר לאנשים את איכות
החיים.

משפט לסיכום?

התכנית ללימודי ייעוץ חינוכי מאוד מתאימה לי באופן אישי  העבודה המעשית
והלימודים במכללה המרוכזים ביום אחד בשבוע יצרו לי את הנגישות ללמידה

ובעצם אפשרו לי אותה. אין ספק כי נעשתה התאמה מקסימלית של מסלולי
הלימוד לאוכלוסייה הייעודית. בנוסף, הצ'ופרים שמחולקים ממשרד חוי ארנפלד

מפעם לפעם במכללה, בפורים, בחנוכה ועוד, מחממים את הלב, מגבירים את
המוטיבציה ומעלים את המורל. ישר כוח!

הדס בוצקו  מאמנת אישית

יש קשר מובהק בין אופטימיות ומבט חיובי ומאושר לשיפור באיכות חיים, מדדי בריאות
טובים יותר ואריכות ימים. בנוסף, היא מציינת כי לא צריך שיקרה שום דבר גדול כדי

להיות מאושרים יותר. פשוט להסתכל על הדברים הקטנים בחיים ולהעצים אותם, להגיד
עליהם תודה ולהזמין אותם 'לבקר' אצלנו יותר. 

אז איך עושים את זה? איך מצליחים להרגיש את תחושת השחרור והאושר בתוך
היומיום?

1. לכתוב כל בוקר / ערב רשימה של 35 דברים שיש לנו להודות עליהם
זו שיטה נפוצה לפיתוח המיומנות של הכרת טובה. הרעיון הוא לפתוח את

המודעות שלנו למציאות של שפע וטוב בחיינו. התודה יכולה להיות על דברים
קטנים ופשוטים, על דברים יומיומיים ושגרתיים, על מישהו או משהו שפשוט קיים

בחיינו, ובכל אמירת תודה כזו אנחנו מתקדמים אל הסתכלות חיובית, רגועה
ומאושרת על החיים.

2. להתמקד בחיובי 
בכל שבוע יש לפחות משהו חיובי אחד שקרה בכל תחום בחיינו – אם זה

במשפחה עם הילדים, בזוגיות, בהתפתחות מקצועית, בקשרים במקום העבודה,
במערכת חברתית  קהילתית ועוד. כשאנחנו עוצרות לקראת סוף שבוע, זה יכול

להיות דקה לפני או אחרי הדלקת נרות, נושמות עמוק וחושבות על הדברים
החיוביים שהיו השבוע. אפשר לרשום את זה, אפשר להגיד את זה לסובבים. עצם

המחשבה שלנו על דברים חיובים מולידה מאליה דברים חיוביים נוספים.

3.ומשהו פיזי קטן....
לעשות פעילות גופנית, להתעמל, להשתחרר... תחושת האושר והשחרור אחרי
מאמץ גופני הוא אחד הדברים הפשוטים והנפלאים ביותר. שווה לנסות בבית
מאחלת לכולנו שבועות נפלאים של אושר ושחרור גם  בתוך החיים העמוסים

והתובעניים!

אודליה פרוש
יועצת ארגונית מלווה מנהלים וארגונים להצלחה

הסטודנטית רחל קלמן ע"ה

אופטימיות ללא גבולות. תמיד נראה חיוך על שפתיה וקול צחוקה המתגלגל נשמע
בחלל. רחל, שהייתה תמיד כל כך נמרצת, פעילה, נוכחת, צוחקת, ושמחה, כל כך

חיה! איננה...
חברותיה לספסל הלימודים התקשו לעכל את הבשורה המרה, רק לפני מספר
ימים הן ישבו אתה בכתה, למדו ונהנו יחד, ופתאום כיסאה כל כך ריק ומיותם.

כצוות המשתדל ללוות ולהכיל את הסטודנטיות בעיתות עצב, כבעיתות שמחה,
חשבנו כיצד ניתן להתמודד עם הצער הגדול ולהמשיך מכאן, שהרי אי אפשר

להמשיך בשגרת החיים לאחר אבדן כה קשה. בשיתוף עם מכללת אורות פעלה חוי
ארנפלד להפקת כנס התעוררות וחיזוק לזכרה של רחל.

הכנס התקיים בכיתתה, ביום שני, י"ב אייר. את הכנס פתח הרב ד"ר משה רחימי,
ראש התכנית לתואר שני, שהתעכב על הפסוק "ויידום בעת ההיא" והסביר  אחרי

בשורה קשה שכזו, יש צורך לידום, לא במובן של שתיקה, אלא במובן של קבלת
הדין, באמונה, בהבנה שלא הכל מובן וברור לנו, ולכן עלינו לחשות ולקבל את

הגזרה.
לאחר מכן נשא דברים הרב אהרן מרגלית, מחבר הספר "אתהלך", שבהרצאתו
המרתקת נחשפנו לסיפור חייו המפעים, רצוף הניסיונות והקשיים, והתמודדותו
עימם. הרב מרגלית חזר והדגיש שכל קושי הוא סולם לעליה ולצמיחה. לדבריו:

"איננו יכולים לשלוט בגובה הגלים, רק לכוון את המפרשים" איננו יכולים לשלוט
בקשיי החיים, אבל ניתן לנתב ולנווט את תגובתנו ויחסנו אליהם.

גם חברותיה לכיתה ספרו בשבחה וספדו לה. הן קיבלו על עצמן  להמשיך ולדבוק
בשמחת החיים המיוחדת שהייתה לה, לזכרה.

בכנס נכחו גם חלק מבנות המשפחה של רחל, שהודו על דברי החיזוק והנחמה. 
לבקשת המשפחה, נרתם הצוות במשרד והפיק אלבום עם תמונתה בשער, שבו

רשמו בנות כיתתה זיכרונות מרחל. האלבום הועבר בסיום הכנס למשפחתה.
חשוב לציין כי רחל הייתה תלמידה חרוצה ושקדנית ומאחר והשלימה את רוב

חובותיה הלימודיים, בצעד יוצא דופן החליטה הנהלת המכללה להעניק את
 תעודת בוגרת תואר שני בניהול מערכות חינוך למשפחתה של רחל.

ולואי ויהא זה נחמה פורתא למשפחתה.

שיר על רחל קלמן ע"ה מאת חברתה רחל הניג

סיון תשע"ז יוני 2017

קרא עוד

הטור של חוי

הטור של חוי
שלום לך,

מה שלומך?
הקיץ בפתח והסתיימו להם ימי
ספירת העומר , תחושה של

התרוממות.
ועכשיו חוזרים לשגרה קצרה

לפני החופש הגדול.
בחודש האחרון נפטרה

הסטודנטית שלנו רחל קלמן
ע"ה בפתאומיות על פועלה
תוכלי לקרוא בטור נפרד.

עלי לציין שלמרות שכבר מעל
עשור אני מלווה משפחות

שכולות בהתנדבות, יש משהו
שחודר את הלב כשמגיעה

ידיעה כה קשה על מישהי בגיל
קרוב לשלי ובמצב דומה,

לקראת סיום תואר שני. זאת
הייתה תזכורת כואבת וחשובה
לכך ששום דבר אינו מובן מאליו
ועד כמה החיים קצרים וצריך
לנצל אותם לעשות את העולם

טוב יותר.

במידעון זה בחרנו להתמקד
בתחושת השחרור והאושר,
שיכולה להגיע גם מתוכנו, 

ולאו דווקא תלויה בשינוי אווירה
פיזי.

בנוסף, הענקנו לך טיפים
מעשיים לעידוד המוטיבציה

לעשייה, להתקדמות ולתנופה.

פתחנו פינה חדשה  פינת
הצל"ש, בה אנו מוקירים

סטודנטית או בוגרת שלנו על
פועלה. אני מזמינה אותך

לשלוח לנו דיווחים מהשטח
וסיפורים על חברות לספסל

הלימודים שמגיע להן צל"ש. 

בנוסף, את מוזמנת  לפתוח
אפיקים חדשים ולהתעדכן

במסלולי הלימוד הייחודיים שלנו.
בימים אלה נפתחות תכניות

לימודים חדשות, ואת מוזמנת
לעקוב.

ועוד בקשה קטנה את מוזמנת
לתמוך לעודד ולהגדיל את

קהילת הנשים סביבך, שעדיין
מתלבטות, חוששות ויושבות
על הגדר ולספר להן מחווייתך

האישית במסגרת
הלימודים,חשוב שתציגי להן
שזה לא קל אבל אפשרי, כל

אחת יכולה!

    בברכת קיץ בריא!

         חוי ארנפלד.

כאשר את מרגישה שאת
עומדת לוותר, זכרי את
הסיבה שבגלל החזקת

מעמד עד כה מלכתחילה.."
בואי נדבר על מוטיבציה!

תחרות מגבירה מוטיבציה
ומעוררת השראה, כל עוד

קיים פרגון ועידוד לאחרים. 
♥ צייני לעצמך V בענק על

הישגים!
♥ צעד קטן לאדם  צעד

גדול לאנושות. זכרי כי כל
צעד קטן מקרב אותך

למטרה הגדולה.
♥ צ'פרי את עצמך בפינוק
קטן על הצלחות קטנות.
ועם פינוק גדול יותר על

הצלחות גדולות. 
♥ אם אין אני לי מי לי  אם

את לא מקבלת עידוד
ומוטיבציה מהסביבה,

החמיאי לעצמך לבד מול    
  המראה. האפקט זהה!

פינת הצל"ש / חוי ארנפלד
והפעם בפינתנו  סימי

זלמנוב , בוגרת תואר שני
במסלול יעוץ ופיתוח ארגוני,
במסלול האקדמי המכללה

למנהל בראשל"צ.
השבוע במקרה נפגשתי עם

מרצה שלימדה בתכנית.
היא ספרה לי בהתרגשות

על חוויה בלתי נשכחת של
ערב חג הפסח.

סימי ובעלה שכרו רכב
בערב פסח העמוס לעייפה,

ונסעו במיוחד מצפת, ועד
לרעננה ואחר כך לראש
העין, כדי להביא לשתי

מרצות שלימדו אותה
במכללה מצות שמורות

עבודת יד. המרצות התרגשו
מאוד מהמחווה המיוחדת

ונעשה קידוש ה' גדול!
הדבר רק חיזק בי את

הידיעה כי אדוות ההשפעה
של התכניות הייחודיות

שלנו משפיעות באופן דו
צדדי הן על הסטודנטיות

והן על סגל ההוראה 
התרגשתי מאד לשמע

הדברים! 

סימי היקרה! רבות בנות
עשו חייל ואת עלית על

כולנה!

ברכת מזל טוב
לסטודנטיות שהשמחה

במעונן

להולדת הבן:
לקורל אברמוב, סטודנטית

לתואר ראשון במכללת
לוינסקי.

לליאת דהן, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.
לחני שניידר, סטודנטית

לתואר שני בייעוץ במכללת
אורות אלקנה.

לענבל רחימי, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.
לשפרה מוטאי, סטודנטית

לתואר ראשון במכללת
לוינסקי.

להולדת הבת:
למירי מאושר, סטודנטית

לתואר שני בניהול במכללת
אורות רחובות.

לשיינא בלויא, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.

לנישואים:
לרחל אלגרבלי, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.
לנועה דגן, סטודנטית

לתואר שני בייעוץ במכללת
אורות אלקנה.

לסיגל בן שבת, סטודנטית
לתואר שני בניהול וארגון

מערכות חינוך , לרגל נישואי
הבת

קרא עוד

הכירו את חגית,יועצת
הלימודים שלנו לתואר שני,
המשיבה על שאלות נפוצות

שמי חגית לסרי, תושבת רמת בית שמש, אמא
לשלושה ועובדת אצל חוי קרוב לשנה.

אני אוהבת את העבודה שלי ומרגישה תחושת
שליחות לסייע לנשים חרדיות כמוני, למצוא

מסגרת לימודים המתאימה להן, שתוכל לסייע להן
להתקדם תעסוקתית ולהתפתח מקצועית

ואישית. 

אז מי יכולה להירשם ללימודי תואר שני?

כדי להמשיך ללימודי תואר שני, עלייך להיות
בעלת תואר ראשון אקדמי,

בממוצע ציונים של 85 ומעלה ובעלת תעודת
הוראה. 

בנוסף, למסלול ייעוץ חינוכי נדרשות  3 שנות
ניסיון בחינוך.

למסלול ניהול מערכות חינוך נדרשות 5 שנות
ניסיון בחינוך.

הקבלה ללימודים מותנית בראיון אישי. 

תני לנו טיפ, כיצד להצליח בראיון הקבלה?

הגיעי כרבע שעה לפני המועד שנקבע לראיון  כדי
להסדיר את מסמכייך ולקבל הכוונה  לחדר

הראיון.
בנוסף, הגיעי חיובית! שדרי ביטחון ורוגע!  והיי

מרוכזת וממוקדת במטרה לשמה באת! 
מחזיקה לך אצבעות, בהצלחה! 

קרא עוד

והפעם עם הדס בוצקו 
סטודנטית לתואר שני

במסלול ייעוץ חינוכי, שנה ב'
הדס, מדוע בחרת בלימודי התואר הזה?

למען האמת, לא חשבתי שאלמד אי פעם
לתואר שני. חשבתי שכדי להתקדם לתואר
השני אצטרך לשפר משמעותית את הידע

בשפה האנגלית (הייתי עוד בטראומה מהנושא
מהתואר הראשון...) ובכלל, זה היה נשמע לי

משהו שגדול עלי בכמה מידות.
לאחר שבע שנות הוראה, ולקראת שנת

השבתון, התעורר בי הצורך לפתוח לעצמי
אפיקים חדשים. החלום היה ללמוד ייעוץ

חינוכי.  

קרא עוד

בשורת השחרור והאושר /
אודליה פורוש

חודש סיון ותחילת הקיץ מביאים עימם את
בשורת השחרור והאושר. אנחנו מסתכלות

החוצה, השמים הכחולים והים כבר קורצים לנו
מעבר לחלונות בעבודה או בין הספרים

והמחברות.  
האם האושר והשחרור הוא רק ביציאה

החוצה? האם יש דרך להכניס את אווירת
השחרור והחופש לתוך חיי היומיום העמוסים

שלנו?
הפסיכולוגיה החיובית המתפתחת מאד בשנים
אלו, מדברת על 'מדע האושר'. היא מוכיחה כי 

קרא עוד

הלב כואב ומתגעגע
בימי ספירת העומר, ימים בהם אנו נוהגים

מנהגי אבלות, הלכה לעולמה בטרם עת
תלמידתנו, רחל קלמן ע"ה. רחל הייתה

סטודנטית לתואר שני במכללת אורות ישראל
ברחובות, במסלול ניהול מערכות

חינוך.ההודעה המצערת על פטירתה השאירה
אותנו המומים וכואבים וללא מילים.

רחל התגוררה במושבה מגדל העמק והייתה
אימא לשבעה ילדים, אשר ניהלה את ביתה

בחסד והטמיעה בו ערכים של שמחה, אהבה
ויראת שמיים. בנוסף, רחל התמסרה למלאכת

חינוך ילדי ישראל במסגרות הגיל הרך.
רחל הייתה אישה בעלת שמחת חיים נדירה, 

תהליך ההרשמה לתואר שני
.M.Ed בייעוץ חינוכי / .M.Ed בניהול מערכות חינוך

1.ייעוץ טלפוני ראשוני ובדיקת התאמתך למסלולים השונים.
2.שליחת מסמכים רלוונטיים בדוא"ל או בפקס.

3.תאום הגעה לראיון אישי.
4.קבלה למכללה ותשלום מקדמה על מנת להבטיח את מקומך בתכנית.

שימי לב! נותרו מקומות אחרונים, הזדרזי להירשם!

                                        לפרטים והרשמה,
                                        חגית: 0547100200.

מתכוננים לימי ראיונות

חג השבועות כבר מאחורינו ושנת הלימודים מתקרבת לסיומה. אנו נמצאים
בעיצומה של עונת הרישום לשנה הבאה  למסלולי התואר הראשון והשני. השנה

השתדרגנו!  בכדי להקל על הנרשמות למסלולי התואר השני, הכנו לכל נרשמת
שמגיעה לראיון הקבלה, סימניה ובה מפורטים  שלבי הקבלה וההרשמה לתכנית. 

צירפנו לסימניה גם חטיף בוטנים "סבבה" נשנוש להפגת המתח.
אם את מתעניינת בלימודי תואר שני, חגית, יועצת הלימודים שלנו לתואר שני,

תשמח לענות על כל שאלה!

שי לסטודנטיות לימי ראיונות

טקס הענקת תארים במסלול הגיל הרך, מכללת לוינסקי

בהתרגשות ובגאווה גדולה, ליווינו את 26 בוגרות התואר השני במסלול הגיל הרך
במכללת לוינסקי, לטקס קבלת התעודות. הטקס התקיים ביום חמישי, י"ד בסיון,
בשעה 18:00 ברחבת המכללה. תחילה נשאו דברים נשיאת המכללה, פרופ' מיכל
בלר, וכן נציגת הסגל האקדמי. לאחר אתנחתא מוסיקלית קלה, התקיימה חלוקת
התעודות לבוגרות הנרגשות. משרד חוי ארנפלד העניק לכל בוגרת מארז עם שי

אישי וברכת הדרך. אנו מאחלים לבוגרות הצלחה רבה בהמשך דרכן האישית
והמקצועית! ניפגש בדוקטורט...

מסיבות סיום שנה לסטודנטיות שלנו

את סיום השנה האקדמית אנו מציינים בימים אלה ממש, ע"י מסיבות סוף שנה
חגיגיות במכללות. בתכנית: תאטרון פלייבק "פפריקה", לשעה של הומור

וסאטירה. כיבוד חלבי עשיר יוגש במסגרת המסיבה.
מחכות לכן!

חוי ארנפלד והצוות 

תמיד כאן בשבילכן!

ערב פסח, התכונה מורגשת בכל פינה, עומס של מטלות, קניות וניקיונות לפני
פרוס החג. הסטודנטיות החרוצות בתכנית להשלמת תואר ראשון במכללת לוינסקי

עדיין לומדות. הגענו לביקור, וכאות הוקרה על עמלן בתקופה עמוסה זו, חילקנו
להן ניוזלטר צבעוני, מארז אגוזים ושוקולד ואיחלנו חג שמח!

מפנקים את הסטודנטיות שלנו

יום חורפי  קר וגשום באמצע הסמסטר, כולם מחפשים להסתגר בבית החם,
להתכרבל תחת הפוך או לשתות מרק מהביל. 

אבל...יום שני הגיע, יום הלימודים השבועי! אין ברירה, חייבים להגיע למכללה!
אז קר בחוץ, אבל בפנים חם חם... חוי החליטה לפנק את הסטודנטיות לתואר שני

במסלול ניהול מערכות חינוך, במכללת אורות ישראל ברחובות, בארוחה חמה
וטעימה, על פי בחירתן

כתה אחת בחרה בפיצה משובחת ואחרת בפלאפל עסיסי. אנו משתדלים תמיד
שיהיה לך חם ונעים ושהלימודים יעברו בעניין אך גם בכיף.

באופן אישי

בעיני זהו תחום שיכול לפתוח הרבה דלתות, בעיקר בפן הטיפולי. בנוסף, הרגשתי
צורך לפתח אפשרויות נוספות שיאפשרו לי לשלב יחד עם ההוראה ויעשירו אותי

בתחום החינוך. גם בעלי תמך בהחלטה, ודחף אותי קדימה, וכך מצאתי את עצמי
כשנה לפני שנת השבתון קופצת למים  ונרשמת לתואר שני בייעוץ חינוכי, דרך

התכנית של חוי ארנפלד.

מה הקושי הכי גדול שלך בדרך לתואר?

כמו שציינתי, בפן המקצועי היה קיים אצלי החשש מהצורך להתמקצע בשפה
האנגלית, חשש שהתבדה בהמשך הדרך... ראשית לא היה צורך בשיפור הציון
ושנית אין לימודי אנגלית במהלך לימודי התואר שני. בפן המנטלי, חוויתי קושי

נוסף גדול אני אם דאגנית ומגוננת, הנמצאת בחברת הילדים מהרגע שהם חוזרים
מהלימודים ועד שהם הולכים לישון. אם יש לי סידורים  אני עושה אותם רק

בבוקר או בערב. פתאום הבנתי שאם אצא ללימודים אצטרך להעדר אחה"צ אחד
בשבוע מהבית והיה לי מאוד קשה לחשוב על זה אפילו! איך הילדים יסתדרו
בלעדי? איך בעלי ידע מה לעשות איתם? למרות הקושי נרשמתי ללימודים,

בחשש כבד ולהפתעתי גיליתי כי דווקא יום היציאה השבועי שלי, היווה מנוף
משפחתי. הוא העצים את הבנות הגדולות שלי, ונתן להן זמן איכות מאתגר, מעניין
ויצירתי עם האחים הקטנים! בתחילה גם הילדים חוו קושי, ואולם במשך הזמן הם
שאלו אותי: "אימא מתי יגיע יום שלישי שאת הולכת ללמוד?" הם חיכו כל השבוע

ליום כיף עם האחיות הגדולות. פעם הן הכינו איתם כדורי שוקולד ופעם צ'יפרו
אותם בקרטיבים ועוד הפתעות.

בנוסף, גיליתי שגם בעלי מתמודד עם הילדים בהצלחה  גילוי מדהים! הוא
והילדים מסתדרים גם בלעדי! אומנם ישנם רגעי משבר... ואתגר... אך גם זו

התמודדות וגם ממנה מתקדמים וצומחים... היום אני יודעת שכשאסיים את לימודי
התואר בעזרת ה' אצא ללימודים נוספים שיפתחו את תחום העיסוק שלי בעבודה

הפרטנית.

ספרי על הצלחות קטנות באמצע הדרך:

בשנה הראשונה חוויתי קשיי הסתגלות ועומס רב  הייתי מורה, אימא ותלמידה בו
זמנית! בנוסף, בסמסטר השני התחלתי גם את העבודה המעשית וריבוי המשימות
ניראה לי בלתי אפשרי. במקביל, התחלתי לחוות הצלחות, עמדתי ביעדים בכבוד,

התמלאתי בסיפוק גדול ובהרגשה שאני "סופרוומן". והכל כמובן יחד עם עזרה
רבה ותמיכה גדולה מבעלי וילדי. הדבר נתן לי מוטיבציה ודחיפה קדימה!

גם בהגשת העבודה הסמינריונית הראשונה, בסוף שנה א', חוויתי תחושת הצלחה
גדולה והתעלות עשיתי את זה! עברתי את זה! אין ספק כי חוויית ההצלחה

המריצה אותי והעלתה לי את המוטיבציה בהמשך.

דברים שאת אוהבת לעשות מחוץ ללימודים:

בשנה האחרונה למדתי את תחום האימון אישי קאוצ'ינג. נתרמתי רבות
מהלימודים ועברתי תהליך אישי, מעצים ומצמיח. נחשפתי לכלי חדש, ממשי

וישים, המאפשר התקדמות בחיים ושינוי דפוסי חשיבה והרגלים. היום אני מאמנת
אישית  של נשים בפרט, עם התמחות ברווקות: אימון בנות לקראת חתונה. בכל

שיחת אימון אני מתפעלת מחדש מהאפשרות שלנו כבני אדם להיות דינמיים,
להתפתח, לצמוח, לגדול ולהכיר בתוכנו כוחות חבויים. כלי זה פיתח בי גם את

יכולות הייעוץ עוד ועוד. זוהי עבודה שהיא שליחות, הממלאת אותי בסיפוק גדול!
בנוסף, למדתי קורס הדרכת כלות. ההכנה היא מצד אחד עמוקה ופרטנית, צמודה

למקורות ההלכה והפסיקה ההלכתית, ומצד שני מאפשרת שיח פתוח ומכיל על
זוגיות,שלום בית, ועוד.

מה היית אומרת למתעניינות בלימודים או סטודנטיות בתחילת הדרך?

אם את חושבת על הלימודים תקפצי למים! אל תחכי בהכרח "לרגע הנכון", הוא
לא תמיד מגיע... קופצים למים  ובהתחלה זה מאתגר, אבל אחר כך כששוחים 

ההרגשה היא של וואו, עשיתי את זה! כמו שאני אוהבת להתבטא: ההתחלה
מאתגרת אבל בסוף הגאווה נשארת! 

לאן את שואפת להגיע בפן המקצועי? מה החלום?

אני שואפת להתמקצע בתחומים הטיפולים ולהגיע לטופ. לאמן באימון אישי הרבה
נשים ויחד עם זאת לא להפסיק להתאמן בעצמי. כי מאמן אמיתי זה מאמן
שבעצמו מתאמן ולא רק מאמן אחרים. אני מקווה להתפתח בתחום הייעוצי

והטיפולי כמה שיותר! ומתמקדת בטיפולי עומק, במטרה לשפר לאנשים את איכות
החיים.

משפט לסיכום?

התכנית ללימודי ייעוץ חינוכי מאוד מתאימה לי באופן אישי  העבודה המעשית
והלימודים במכללה המרוכזים ביום אחד בשבוע יצרו לי את הנגישות ללמידה

ובעצם אפשרו לי אותה. אין ספק כי נעשתה התאמה מקסימלית של מסלולי
הלימוד לאוכלוסייה הייעודית. בנוסף, הצ'ופרים שמחולקים ממשרד חוי ארנפלד

מפעם לפעם במכללה, בפורים, בחנוכה ועוד, מחממים את הלב, מגבירים את
המוטיבציה ומעלים את המורל. ישר כוח!

הדס בוצקו  מאמנת אישית

יש קשר מובהק בין אופטימיות ומבט חיובי ומאושר לשיפור באיכות חיים, מדדי בריאות
טובים יותר ואריכות ימים. בנוסף, היא מציינת כי לא צריך שיקרה שום דבר גדול כדי

להיות מאושרים יותר. פשוט להסתכל על הדברים הקטנים בחיים ולהעצים אותם, להגיד
עליהם תודה ולהזמין אותם 'לבקר' אצלנו יותר. 

אז איך עושים את זה? איך מצליחים להרגיש את תחושת השחרור והאושר בתוך
היומיום?

1. לכתוב כל בוקר / ערב רשימה של 35 דברים שיש לנו להודות עליהם
זו שיטה נפוצה לפיתוח המיומנות של הכרת טובה. הרעיון הוא לפתוח את

המודעות שלנו למציאות של שפע וטוב בחיינו. התודה יכולה להיות על דברים
קטנים ופשוטים, על דברים יומיומיים ושגרתיים, על מישהו או משהו שפשוט קיים

בחיינו, ובכל אמירת תודה כזו אנחנו מתקדמים אל הסתכלות חיובית, רגועה
ומאושרת על החיים.

2. להתמקד בחיובי 
בכל שבוע יש לפחות משהו חיובי אחד שקרה בכל תחום בחיינו – אם זה

במשפחה עם הילדים, בזוגיות, בהתפתחות מקצועית, בקשרים במקום העבודה,
במערכת חברתית  קהילתית ועוד. כשאנחנו עוצרות לקראת סוף שבוע, זה יכול

להיות דקה לפני או אחרי הדלקת נרות, נושמות עמוק וחושבות על הדברים
החיוביים שהיו השבוע. אפשר לרשום את זה, אפשר להגיד את זה לסובבים. עצם

המחשבה שלנו על דברים חיובים מולידה מאליה דברים חיוביים נוספים.

3.ומשהו פיזי קטן....
לעשות פעילות גופנית, להתעמל, להשתחרר... תחושת האושר והשחרור אחרי
מאמץ גופני הוא אחד הדברים הפשוטים והנפלאים ביותר. שווה לנסות בבית
מאחלת לכולנו שבועות נפלאים של אושר ושחרור גם  בתוך החיים העמוסים

והתובעניים!

אודליה פרוש
יועצת ארגונית מלווה מנהלים וארגונים להצלחה

הסטודנטית רחל קלמן ע"ה

אופטימיות ללא גבולות. תמיד נראה חיוך על שפתיה וקול צחוקה המתגלגל נשמע
בחלל. רחל, שהייתה תמיד כל כך נמרצת, פעילה, נוכחת, צוחקת, ושמחה, כל כך

חיה! איננה...
חברותיה לספסל הלימודים התקשו לעכל את הבשורה המרה, רק לפני מספר
ימים הן ישבו אתה בכתה, למדו ונהנו יחד, ופתאום כיסאה כל כך ריק ומיותם.

כצוות המשתדל ללוות ולהכיל את הסטודנטיות בעיתות עצב, כבעיתות שמחה,
חשבנו כיצד ניתן להתמודד עם הצער הגדול ולהמשיך מכאן, שהרי אי אפשר

להמשיך בשגרת החיים לאחר אבדן כה קשה. בשיתוף עם מכללת אורות פעלה חוי
ארנפלד להפקת כנס התעוררות וחיזוק לזכרה של רחל.

הכנס התקיים בכיתתה, ביום שני, י"ב אייר. את הכנס פתח הרב ד"ר משה רחימי,
ראש התכנית לתואר שני, שהתעכב על הפסוק "ויידום בעת ההיא" והסביר  אחרי

בשורה קשה שכזו, יש צורך לידום, לא במובן של שתיקה, אלא במובן של קבלת
הדין, באמונה, בהבנה שלא הכל מובן וברור לנו, ולכן עלינו לחשות ולקבל את

הגזרה.
לאחר מכן נשא דברים הרב אהרן מרגלית, מחבר הספר "אתהלך", שבהרצאתו
המרתקת נחשפנו לסיפור חייו המפעים, רצוף הניסיונות והקשיים, והתמודדותו
עימם. הרב מרגלית חזר והדגיש שכל קושי הוא סולם לעליה ולצמיחה. לדבריו:

"איננו יכולים לשלוט בגובה הגלים, רק לכוון את המפרשים" איננו יכולים לשלוט
בקשיי החיים, אבל ניתן לנתב ולנווט את תגובתנו ויחסנו אליהם.

גם חברותיה לכיתה ספרו בשבחה וספדו לה. הן קיבלו על עצמן  להמשיך ולדבוק
בשמחת החיים המיוחדת שהייתה לה, לזכרה.

בכנס נכחו גם חלק מבנות המשפחה של רחל, שהודו על דברי החיזוק והנחמה. 
לבקשת המשפחה, נרתם הצוות במשרד והפיק אלבום עם תמונתה בשער, שבו

רשמו בנות כיתתה זיכרונות מרחל. האלבום הועבר בסיום הכנס למשפחתה.
חשוב לציין כי רחל הייתה תלמידה חרוצה ושקדנית ומאחר והשלימה את רוב

חובותיה הלימודיים, בצעד יוצא דופן החליטה הנהלת המכללה להעניק את
 תעודת בוגרת תואר שני בניהול מערכות חינוך למשפחתה של רחל.

ולואי ויהא זה נחמה פורתא למשפחתה.

שיר על רחל קלמן ע"ה מאת חברתה רחל הניג

סיון תשע"ז יוני 2017

קרא עוד

הטור של חוי

הטור של חוי
שלום לך,

מה שלומך?
הקיץ בפתח והסתיימו להם ימי
ספירת העומר , תחושה של

התרוממות.
ועכשיו חוזרים לשגרה קצרה

לפני החופש הגדול.
בחודש האחרון נפטרה

הסטודנטית שלנו רחל קלמן
ע"ה בפתאומיות על פועלה
תוכלי לקרוא בטור נפרד.

עלי לציין שלמרות שכבר מעל
עשור אני מלווה משפחות

שכולות בהתנדבות, יש משהו
שחודר את הלב כשמגיעה

ידיעה כה קשה על מישהי בגיל
קרוב לשלי ובמצב דומה,

לקראת סיום תואר שני. זאת
הייתה תזכורת כואבת וחשובה
לכך ששום דבר אינו מובן מאליו
ועד כמה החיים קצרים וצריך
לנצל אותם לעשות את העולם

טוב יותר.

במידעון זה בחרנו להתמקד
בתחושת השחרור והאושר,
שיכולה להגיע גם מתוכנו, 

ולאו דווקא תלויה בשינוי אווירה
פיזי.

בנוסף, הענקנו לך טיפים
מעשיים לעידוד המוטיבציה

לעשייה, להתקדמות ולתנופה.

פתחנו פינה חדשה  פינת
הצל"ש, בה אנו מוקירים

סטודנטית או בוגרת שלנו על
פועלה. אני מזמינה אותך

לשלוח לנו דיווחים מהשטח
וסיפורים על חברות לספסל

הלימודים שמגיע להן צל"ש. 

בנוסף, את מוזמנת  לפתוח
אפיקים חדשים ולהתעדכן

במסלולי הלימוד הייחודיים שלנו.
בימים אלה נפתחות תכניות

לימודים חדשות, ואת מוזמנת
לעקוב.

ועוד בקשה קטנה את מוזמנת
לתמוך לעודד ולהגדיל את

קהילת הנשים סביבך, שעדיין
מתלבטות, חוששות ויושבות
על הגדר ולספר להן מחווייתך

האישית במסגרת
הלימודים,חשוב שתציגי להן
שזה לא קל אבל אפשרי, כל

אחת יכולה!

    בברכת קיץ בריא!

         חוי ארנפלד.

כאשר את מרגישה שאת
עומדת לוותר, זכרי את
הסיבה שבגלל החזקת

מעמד עד כה מלכתחילה.."
בואי נדבר על מוטיבציה!

תחרות מגבירה מוטיבציה
ומעוררת השראה, כל עוד

קיים פרגון ועידוד לאחרים. 
♥ צייני לעצמך V בענק על

הישגים!
♥ צעד קטן לאדם  צעד

גדול לאנושות. זכרי כי כל
צעד קטן מקרב אותך

למטרה הגדולה.
♥ צ'פרי את עצמך בפינוק
קטן על הצלחות קטנות.
ועם פינוק גדול יותר על

הצלחות גדולות. 
♥ אם אין אני לי מי לי  אם

את לא מקבלת עידוד
ומוטיבציה מהסביבה,

החמיאי לעצמך לבד מול    
  המראה. האפקט זהה!

פינת הצל"ש / חוי ארנפלד
והפעם בפינתנו  סימי

זלמנוב , בוגרת תואר שני
במסלול יעוץ ופיתוח ארגוני,
במסלול האקדמי המכללה

למנהל בראשל"צ.
השבוע במקרה נפגשתי עם

מרצה שלימדה בתכנית.
היא ספרה לי בהתרגשות

על חוויה בלתי נשכחת של
ערב חג הפסח.

סימי ובעלה שכרו רכב
בערב פסח העמוס לעייפה,

ונסעו במיוחד מצפת, ועד
לרעננה ואחר כך לראש
העין, כדי להביא לשתי

מרצות שלימדו אותה
במכללה מצות שמורות

עבודת יד. המרצות התרגשו
מאוד מהמחווה המיוחדת

ונעשה קידוש ה' גדול!
הדבר רק חיזק בי את

הידיעה כי אדוות ההשפעה
של התכניות הייחודיות

שלנו משפיעות באופן דו
צדדי הן על הסטודנטיות

והן על סגל ההוראה 
התרגשתי מאד לשמע

הדברים! 

סימי היקרה! רבות בנות
עשו חייל ואת עלית על

כולנה!

ברכת מזל טוב
לסטודנטיות שהשמחה

במעונן

להולדת הבן:
לקורל אברמוב, סטודנטית

לתואר ראשון במכללת
לוינסקי.

לליאת דהן, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.
לחני שניידר, סטודנטית

לתואר שני בייעוץ במכללת
אורות אלקנה.

לענבל רחימי, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.
לשפרה מוטאי, סטודנטית

לתואר ראשון במכללת
לוינסקי.

להולדת הבת:
למירי מאושר, סטודנטית

לתואר שני בניהול במכללת
אורות רחובות.

לשיינא בלויא, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.

לנישואים:
לרחל אלגרבלי, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.
לנועה דגן, סטודנטית

לתואר שני בייעוץ במכללת
אורות אלקנה.

לסיגל בן שבת, סטודנטית
לתואר שני בניהול וארגון

מערכות חינוך , לרגל נישואי
הבת

קרא עוד

הכירו את חגית,יועצת
הלימודים שלנו לתואר שני,
המשיבה על שאלות נפוצות

שמי חגית לסרי, תושבת רמת בית שמש, אמא
לשלושה ועובדת אצל חוי קרוב לשנה.

אני אוהבת את העבודה שלי ומרגישה תחושת
שליחות לסייע לנשים חרדיות כמוני, למצוא

מסגרת לימודים המתאימה להן, שתוכל לסייע להן
להתקדם תעסוקתית ולהתפתח מקצועית

ואישית. 

אז מי יכולה להירשם ללימודי תואר שני?

כדי להמשיך ללימודי תואר שני, עלייך להיות
בעלת תואר ראשון אקדמי,

בממוצע ציונים של 85 ומעלה ובעלת תעודת
הוראה. 

בנוסף, למסלול ייעוץ חינוכי נדרשות  3 שנות
ניסיון בחינוך.

למסלול ניהול מערכות חינוך נדרשות 5 שנות
ניסיון בחינוך.

הקבלה ללימודים מותנית בראיון אישי. 

תני לנו טיפ, כיצד להצליח בראיון הקבלה?

הגיעי כרבע שעה לפני המועד שנקבע לראיון  כדי
להסדיר את מסמכייך ולקבל הכוונה  לחדר

הראיון.
בנוסף, הגיעי חיובית! שדרי ביטחון ורוגע!  והיי

מרוכזת וממוקדת במטרה לשמה באת! 
מחזיקה לך אצבעות, בהצלחה! 

קרא עוד

והפעם עם הדס בוצקו 
סטודנטית לתואר שני

במסלול ייעוץ חינוכי, שנה ב'
הדס, מדוע בחרת בלימודי התואר הזה?

למען האמת, לא חשבתי שאלמד אי פעם
לתואר שני. חשבתי שכדי להתקדם לתואר
השני אצטרך לשפר משמעותית את הידע

בשפה האנגלית (הייתי עוד בטראומה מהנושא
מהתואר הראשון...) ובכלל, זה היה נשמע לי

משהו שגדול עלי בכמה מידות.
לאחר שבע שנות הוראה, ולקראת שנת

השבתון, התעורר בי הצורך לפתוח לעצמי
אפיקים חדשים. החלום היה ללמוד ייעוץ

חינוכי.  

קרא עוד

בשורת השחרור והאושר /
אודליה פורוש

חודש סיון ותחילת הקיץ מביאים עימם את
בשורת השחרור והאושר. אנחנו מסתכלות

החוצה, השמים הכחולים והים כבר קורצים לנו
מעבר לחלונות בעבודה או בין הספרים

והמחברות.  
האם האושר והשחרור הוא רק ביציאה

החוצה? האם יש דרך להכניס את אווירת
השחרור והחופש לתוך חיי היומיום העמוסים

שלנו?
הפסיכולוגיה החיובית המתפתחת מאד בשנים
אלו, מדברת על 'מדע האושר'. היא מוכיחה כי 

קרא עוד

הלב כואב ומתגעגע
בימי ספירת העומר, ימים בהם אנו נוהגים

מנהגי אבלות, הלכה לעולמה בטרם עת
תלמידתנו, רחל קלמן ע"ה. רחל הייתה

סטודנטית לתואר שני במכללת אורות ישראל
ברחובות, במסלול ניהול מערכות

חינוך.ההודעה המצערת על פטירתה השאירה
אותנו המומים וכואבים וללא מילים.

רחל התגוררה במושבה מגדל העמק והייתה
אימא לשבעה ילדים, אשר ניהלה את ביתה

בחסד והטמיעה בו ערכים של שמחה, אהבה
ויראת שמיים. בנוסף, רחל התמסרה למלאכת

חינוך ילדי ישראל במסגרות הגיל הרך.
רחל הייתה אישה בעלת שמחת חיים נדירה, 

תהליך ההרשמה לתואר שני
.M.Ed בייעוץ חינוכי / .M.Ed בניהול מערכות חינוך

1.ייעוץ טלפוני ראשוני ובדיקת התאמתך למסלולים השונים.
2.שליחת מסמכים רלוונטיים בדוא"ל או בפקס.

3.תאום הגעה לראיון אישי.
4.קבלה למכללה ותשלום מקדמה על מנת להבטיח את מקומך בתכנית.

שימי לב! נותרו מקומות אחרונים, הזדרזי להירשם!

                                        לפרטים והרשמה,
                                        חגית: 0547100200.

מתכוננים לימי ראיונות

חג השבועות כבר מאחורינו ושנת הלימודים מתקרבת לסיומה. אנו נמצאים
בעיצומה של עונת הרישום לשנה הבאה  למסלולי התואר הראשון והשני. השנה

השתדרגנו!  בכדי להקל על הנרשמות למסלולי התואר השני, הכנו לכל נרשמת
שמגיעה לראיון הקבלה, סימניה ובה מפורטים  שלבי הקבלה וההרשמה לתכנית. 

צירפנו לסימניה גם חטיף בוטנים "סבבה" נשנוש להפגת המתח.
אם את מתעניינת בלימודי תואר שני, חגית, יועצת הלימודים שלנו לתואר שני,

תשמח לענות על כל שאלה!

שי לסטודנטיות לימי ראיונות

טקס הענקת תארים במסלול הגיל הרך, מכללת לוינסקי

בהתרגשות ובגאווה גדולה, ליווינו את 26 בוגרות התואר השני במסלול הגיל הרך
במכללת לוינסקי, לטקס קבלת התעודות. הטקס התקיים ביום חמישי, י"ד בסיון,
בשעה 18:00 ברחבת המכללה. תחילה נשאו דברים נשיאת המכללה, פרופ' מיכל
בלר, וכן נציגת הסגל האקדמי. לאחר אתנחתא מוסיקלית קלה, התקיימה חלוקת
התעודות לבוגרות הנרגשות. משרד חוי ארנפלד העניק לכל בוגרת מארז עם שי

אישי וברכת הדרך. אנו מאחלים לבוגרות הצלחה רבה בהמשך דרכן האישית
והמקצועית! ניפגש בדוקטורט...

מסיבות סיום שנה לסטודנטיות שלנו

את סיום השנה האקדמית אנו מציינים בימים אלה ממש, ע"י מסיבות סוף שנה
חגיגיות במכללות. בתכנית: תאטרון פלייבק "פפריקה", לשעה של הומור

וסאטירה. כיבוד חלבי עשיר יוגש במסגרת המסיבה.
מחכות לכן!

חוי ארנפלד והצוות 

תמיד כאן בשבילכן!

ערב פסח, התכונה מורגשת בכל פינה, עומס של מטלות, קניות וניקיונות לפני
פרוס החג. הסטודנטיות החרוצות בתכנית להשלמת תואר ראשון במכללת לוינסקי

עדיין לומדות. הגענו לביקור, וכאות הוקרה על עמלן בתקופה עמוסה זו, חילקנו
להן ניוזלטר צבעוני, מארז אגוזים ושוקולד ואיחלנו חג שמח!

מפנקים את הסטודנטיות שלנו

יום חורפי  קר וגשום באמצע הסמסטר, כולם מחפשים להסתגר בבית החם,
להתכרבל תחת הפוך או לשתות מרק מהביל. 

אבל...יום שני הגיע, יום הלימודים השבועי! אין ברירה, חייבים להגיע למכללה!
אז קר בחוץ, אבל בפנים חם חם... חוי החליטה לפנק את הסטודנטיות לתואר שני

במסלול ניהול מערכות חינוך, במכללת אורות ישראל ברחובות, בארוחה חמה
וטעימה, על פי בחירתן

כתה אחת בחרה בפיצה משובחת ואחרת בפלאפל עסיסי. אנו משתדלים תמיד
שיהיה לך חם ונעים ושהלימודים יעברו בעניין אך גם בכיף.

באופן אישי

בעיני זהו תחום שיכול לפתוח הרבה דלתות, בעיקר בפן הטיפולי. בנוסף, הרגשתי
צורך לפתח אפשרויות נוספות שיאפשרו לי לשלב יחד עם ההוראה ויעשירו אותי

בתחום החינוך. גם בעלי תמך בהחלטה, ודחף אותי קדימה, וכך מצאתי את עצמי
כשנה לפני שנת השבתון קופצת למים  ונרשמת לתואר שני בייעוץ חינוכי, דרך

התכנית של חוי ארנפלד.

מה הקושי הכי גדול שלך בדרך לתואר?

כמו שציינתי, בפן המקצועי היה קיים אצלי החשש מהצורך להתמקצע בשפה
האנגלית, חשש שהתבדה בהמשך הדרך... ראשית לא היה צורך בשיפור הציון
ושנית אין לימודי אנגלית במהלך לימודי התואר שני. בפן המנטלי, חוויתי קושי

נוסף גדול אני אם דאגנית ומגוננת, הנמצאת בחברת הילדים מהרגע שהם חוזרים
מהלימודים ועד שהם הולכים לישון. אם יש לי סידורים  אני עושה אותם רק

בבוקר או בערב. פתאום הבנתי שאם אצא ללימודים אצטרך להעדר אחה"צ אחד
בשבוע מהבית והיה לי מאוד קשה לחשוב על זה אפילו! איך הילדים יסתדרו
בלעדי? איך בעלי ידע מה לעשות איתם? למרות הקושי נרשמתי ללימודים,

בחשש כבד ולהפתעתי גיליתי כי דווקא יום היציאה השבועי שלי, היווה מנוף
משפחתי. הוא העצים את הבנות הגדולות שלי, ונתן להן זמן איכות מאתגר, מעניין
ויצירתי עם האחים הקטנים! בתחילה גם הילדים חוו קושי, ואולם במשך הזמן הם
שאלו אותי: "אימא מתי יגיע יום שלישי שאת הולכת ללמוד?" הם חיכו כל השבוע

ליום כיף עם האחיות הגדולות. פעם הן הכינו איתם כדורי שוקולד ופעם צ'יפרו
אותם בקרטיבים ועוד הפתעות.

בנוסף, גיליתי שגם בעלי מתמודד עם הילדים בהצלחה  גילוי מדהים! הוא
והילדים מסתדרים גם בלעדי! אומנם ישנם רגעי משבר... ואתגר... אך גם זו

התמודדות וגם ממנה מתקדמים וצומחים... היום אני יודעת שכשאסיים את לימודי
התואר בעזרת ה' אצא ללימודים נוספים שיפתחו את תחום העיסוק שלי בעבודה

הפרטנית.

ספרי על הצלחות קטנות באמצע הדרך:

בשנה הראשונה חוויתי קשיי הסתגלות ועומס רב  הייתי מורה, אימא ותלמידה בו
זמנית! בנוסף, בסמסטר השני התחלתי גם את העבודה המעשית וריבוי המשימות
ניראה לי בלתי אפשרי. במקביל, התחלתי לחוות הצלחות, עמדתי ביעדים בכבוד,

התמלאתי בסיפוק גדול ובהרגשה שאני "סופרוומן". והכל כמובן יחד עם עזרה
רבה ותמיכה גדולה מבעלי וילדי. הדבר נתן לי מוטיבציה ודחיפה קדימה!

גם בהגשת העבודה הסמינריונית הראשונה, בסוף שנה א', חוויתי תחושת הצלחה
גדולה והתעלות עשיתי את זה! עברתי את זה! אין ספק כי חוויית ההצלחה

המריצה אותי והעלתה לי את המוטיבציה בהמשך.

דברים שאת אוהבת לעשות מחוץ ללימודים:

בשנה האחרונה למדתי את תחום האימון אישי קאוצ'ינג. נתרמתי רבות
מהלימודים ועברתי תהליך אישי, מעצים ומצמיח. נחשפתי לכלי חדש, ממשי

וישים, המאפשר התקדמות בחיים ושינוי דפוסי חשיבה והרגלים. היום אני מאמנת
אישית  של נשים בפרט, עם התמחות ברווקות: אימון בנות לקראת חתונה. בכל

שיחת אימון אני מתפעלת מחדש מהאפשרות שלנו כבני אדם להיות דינמיים,
להתפתח, לצמוח, לגדול ולהכיר בתוכנו כוחות חבויים. כלי זה פיתח בי גם את

יכולות הייעוץ עוד ועוד. זוהי עבודה שהיא שליחות, הממלאת אותי בסיפוק גדול!
בנוסף, למדתי קורס הדרכת כלות. ההכנה היא מצד אחד עמוקה ופרטנית, צמודה

למקורות ההלכה והפסיקה ההלכתית, ומצד שני מאפשרת שיח פתוח ומכיל על
זוגיות,שלום בית, ועוד.

מה היית אומרת למתעניינות בלימודים או סטודנטיות בתחילת הדרך?

אם את חושבת על הלימודים תקפצי למים! אל תחכי בהכרח "לרגע הנכון", הוא
לא תמיד מגיע... קופצים למים  ובהתחלה זה מאתגר, אבל אחר כך כששוחים 

ההרגשה היא של וואו, עשיתי את זה! כמו שאני אוהבת להתבטא: ההתחלה
מאתגרת אבל בסוף הגאווה נשארת! 

לאן את שואפת להגיע בפן המקצועי? מה החלום?

אני שואפת להתמקצע בתחומים הטיפולים ולהגיע לטופ. לאמן באימון אישי הרבה
נשים ויחד עם זאת לא להפסיק להתאמן בעצמי. כי מאמן אמיתי זה מאמן
שבעצמו מתאמן ולא רק מאמן אחרים. אני מקווה להתפתח בתחום הייעוצי

והטיפולי כמה שיותר! ומתמקדת בטיפולי עומק, במטרה לשפר לאנשים את איכות
החיים.

משפט לסיכום?

התכנית ללימודי ייעוץ חינוכי מאוד מתאימה לי באופן אישי  העבודה המעשית
והלימודים במכללה המרוכזים ביום אחד בשבוע יצרו לי את הנגישות ללמידה

ובעצם אפשרו לי אותה. אין ספק כי נעשתה התאמה מקסימלית של מסלולי
הלימוד לאוכלוסייה הייעודית. בנוסף, הצ'ופרים שמחולקים ממשרד חוי ארנפלד

מפעם לפעם במכללה, בפורים, בחנוכה ועוד, מחממים את הלב, מגבירים את
המוטיבציה ומעלים את המורל. ישר כוח!

הדס בוצקו  מאמנת אישית

יש קשר מובהק בין אופטימיות ומבט חיובי ומאושר לשיפור באיכות חיים, מדדי בריאות
טובים יותר ואריכות ימים. בנוסף, היא מציינת כי לא צריך שיקרה שום דבר גדול כדי

להיות מאושרים יותר. פשוט להסתכל על הדברים הקטנים בחיים ולהעצים אותם, להגיד
עליהם תודה ולהזמין אותם 'לבקר' אצלנו יותר. 

אז איך עושים את זה? איך מצליחים להרגיש את תחושת השחרור והאושר בתוך
היומיום?

1. לכתוב כל בוקר / ערב רשימה של 35 דברים שיש לנו להודות עליהם
זו שיטה נפוצה לפיתוח המיומנות של הכרת טובה. הרעיון הוא לפתוח את

המודעות שלנו למציאות של שפע וטוב בחיינו. התודה יכולה להיות על דברים
קטנים ופשוטים, על דברים יומיומיים ושגרתיים, על מישהו או משהו שפשוט קיים

בחיינו, ובכל אמירת תודה כזו אנחנו מתקדמים אל הסתכלות חיובית, רגועה
ומאושרת על החיים.

2. להתמקד בחיובי 
בכל שבוע יש לפחות משהו חיובי אחד שקרה בכל תחום בחיינו – אם זה

במשפחה עם הילדים, בזוגיות, בהתפתחות מקצועית, בקשרים במקום העבודה,
במערכת חברתית  קהילתית ועוד. כשאנחנו עוצרות לקראת סוף שבוע, זה יכול

להיות דקה לפני או אחרי הדלקת נרות, נושמות עמוק וחושבות על הדברים
החיוביים שהיו השבוע. אפשר לרשום את זה, אפשר להגיד את זה לסובבים. עצם

המחשבה שלנו על דברים חיובים מולידה מאליה דברים חיוביים נוספים.

3.ומשהו פיזי קטן....
לעשות פעילות גופנית, להתעמל, להשתחרר... תחושת האושר והשחרור אחרי
מאמץ גופני הוא אחד הדברים הפשוטים והנפלאים ביותר. שווה לנסות בבית
מאחלת לכולנו שבועות נפלאים של אושר ושחרור גם  בתוך החיים העמוסים

והתובעניים!

אודליה פרוש
יועצת ארגונית מלווה מנהלים וארגונים להצלחה

הסטודנטית רחל קלמן ע"ה

אופטימיות ללא גבולות. תמיד נראה חיוך על שפתיה וקול צחוקה המתגלגל נשמע
בחלל. רחל, שהייתה תמיד כל כך נמרצת, פעילה, נוכחת, צוחקת, ושמחה, כל כך

חיה! איננה...
חברותיה לספסל הלימודים התקשו לעכל את הבשורה המרה, רק לפני מספר
ימים הן ישבו אתה בכתה, למדו ונהנו יחד, ופתאום כיסאה כל כך ריק ומיותם.

כצוות המשתדל ללוות ולהכיל את הסטודנטיות בעיתות עצב, כבעיתות שמחה,
חשבנו כיצד ניתן להתמודד עם הצער הגדול ולהמשיך מכאן, שהרי אי אפשר

להמשיך בשגרת החיים לאחר אבדן כה קשה. בשיתוף עם מכללת אורות פעלה חוי
ארנפלד להפקת כנס התעוררות וחיזוק לזכרה של רחל.

הכנס התקיים בכיתתה, ביום שני, י"ב אייר. את הכנס פתח הרב ד"ר משה רחימי,
ראש התכנית לתואר שני, שהתעכב על הפסוק "ויידום בעת ההיא" והסביר  אחרי

בשורה קשה שכזו, יש צורך לידום, לא במובן של שתיקה, אלא במובן של קבלת
הדין, באמונה, בהבנה שלא הכל מובן וברור לנו, ולכן עלינו לחשות ולקבל את

הגזרה.
לאחר מכן נשא דברים הרב אהרן מרגלית, מחבר הספר "אתהלך", שבהרצאתו
המרתקת נחשפנו לסיפור חייו המפעים, רצוף הניסיונות והקשיים, והתמודדותו
עימם. הרב מרגלית חזר והדגיש שכל קושי הוא סולם לעליה ולצמיחה. לדבריו:

"איננו יכולים לשלוט בגובה הגלים, רק לכוון את המפרשים" איננו יכולים לשלוט
בקשיי החיים, אבל ניתן לנתב ולנווט את תגובתנו ויחסנו אליהם.

גם חברותיה לכיתה ספרו בשבחה וספדו לה. הן קיבלו על עצמן  להמשיך ולדבוק
בשמחת החיים המיוחדת שהייתה לה, לזכרה.

בכנס נכחו גם חלק מבנות המשפחה של רחל, שהודו על דברי החיזוק והנחמה. 
לבקשת המשפחה, נרתם הצוות במשרד והפיק אלבום עם תמונתה בשער, שבו

רשמו בנות כיתתה זיכרונות מרחל. האלבום הועבר בסיום הכנס למשפחתה.
חשוב לציין כי רחל הייתה תלמידה חרוצה ושקדנית ומאחר והשלימה את רוב

חובותיה הלימודיים, בצעד יוצא דופן החליטה הנהלת המכללה להעניק את
 תעודת בוגרת תואר שני בניהול מערכות חינוך למשפחתה של רחל.

ולואי ויהא זה נחמה פורתא למשפחתה.

שיר על רחל קלמן ע"ה מאת חברתה רחל הניג

סיון תשע"ז יוני 2017

קרא עוד

הטור של חוי

הטור של חוי
שלום לך,

מה שלומך?
הקיץ בפתח והסתיימו להם ימי
ספירת העומר , תחושה של

התרוממות.
ועכשיו חוזרים לשגרה קצרה

לפני החופש הגדול.
בחודש האחרון נפטרה

הסטודנטית שלנו רחל קלמן
ע"ה בפתאומיות על פועלה
תוכלי לקרוא בטור נפרד.

עלי לציין שלמרות שכבר מעל
עשור אני מלווה משפחות

שכולות בהתנדבות, יש משהו
שחודר את הלב כשמגיעה

ידיעה כה קשה על מישהי בגיל
קרוב לשלי ובמצב דומה,

לקראת סיום תואר שני. זאת
הייתה תזכורת כואבת וחשובה
לכך ששום דבר אינו מובן מאליו
ועד כמה החיים קצרים וצריך
לנצל אותם לעשות את העולם

טוב יותר.

במידעון זה בחרנו להתמקד
בתחושת השחרור והאושר,
שיכולה להגיע גם מתוכנו, 

ולאו דווקא תלויה בשינוי אווירה
פיזי.

בנוסף, הענקנו לך טיפים
מעשיים לעידוד המוטיבציה

לעשייה, להתקדמות ולתנופה.

פתחנו פינה חדשה  פינת
הצל"ש, בה אנו מוקירים

סטודנטית או בוגרת שלנו על
פועלה. אני מזמינה אותך

לשלוח לנו דיווחים מהשטח
וסיפורים על חברות לספסל

הלימודים שמגיע להן צל"ש. 

בנוסף, את מוזמנת  לפתוח
אפיקים חדשים ולהתעדכן

במסלולי הלימוד הייחודיים שלנו.
בימים אלה נפתחות תכניות

לימודים חדשות, ואת מוזמנת
לעקוב.

ועוד בקשה קטנה את מוזמנת
לתמוך לעודד ולהגדיל את

קהילת הנשים סביבך, שעדיין
מתלבטות, חוששות ויושבות
על הגדר ולספר להן מחווייתך

האישית במסגרת
הלימודים,חשוב שתציגי להן
שזה לא קל אבל אפשרי, כל

אחת יכולה!

    בברכת קיץ בריא!

         חוי ארנפלד.

כאשר את מרגישה שאת
עומדת לוותר, זכרי את
הסיבה שבגלל החזקת

מעמד עד כה מלכתחילה.."
בואי נדבר על מוטיבציה!

תחרות מגבירה מוטיבציה
ומעוררת השראה, כל עוד

קיים פרגון ועידוד לאחרים. 
♥ צייני לעצמך V בענק על

הישגים!
♥ צעד קטן לאדם  צעד

גדול לאנושות. זכרי כי כל
צעד קטן מקרב אותך

למטרה הגדולה.
♥ צ'פרי את עצמך בפינוק
קטן על הצלחות קטנות.
ועם פינוק גדול יותר על

הצלחות גדולות. 
♥ אם אין אני לי מי לי  אם

את לא מקבלת עידוד
ומוטיבציה מהסביבה,

החמיאי לעצמך לבד מול    
  המראה. האפקט זהה!

פינת הצל"ש / חוי ארנפלד
והפעם בפינתנו  סימי

זלמנוב , בוגרת תואר שני
במסלול יעוץ ופיתוח ארגוני,
במסלול האקדמי המכללה

למנהל בראשל"צ.
השבוע במקרה נפגשתי עם

מרצה שלימדה בתכנית.
היא ספרה לי בהתרגשות

על חוויה בלתי נשכחת של
ערב חג הפסח.

סימי ובעלה שכרו רכב
בערב פסח העמוס לעייפה,

ונסעו במיוחד מצפת, ועד
לרעננה ואחר כך לראש
העין, כדי להביא לשתי

מרצות שלימדו אותה
במכללה מצות שמורות

עבודת יד. המרצות התרגשו
מאוד מהמחווה המיוחדת

ונעשה קידוש ה' גדול!
הדבר רק חיזק בי את

הידיעה כי אדוות ההשפעה
של התכניות הייחודיות

שלנו משפיעות באופן דו
צדדי הן על הסטודנטיות

והן על סגל ההוראה 
התרגשתי מאד לשמע

הדברים! 

סימי היקרה! רבות בנות
עשו חייל ואת עלית על

כולנה!

ברכת מזל טוב
לסטודנטיות שהשמחה

במעונן

להולדת הבן:
לקורל אברמוב, סטודנטית

לתואר ראשון במכללת
לוינסקי.

לליאת דהן, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.
לחני שניידר, סטודנטית

לתואר שני בייעוץ במכללת
אורות אלקנה.

לענבל רחימי, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.
לשפרה מוטאי, סטודנטית

לתואר ראשון במכללת
לוינסקי.

להולדת הבת:
למירי מאושר, סטודנטית

לתואר שני בניהול במכללת
אורות רחובות.

לשיינא בלויא, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.

לנישואים:
לרחל אלגרבלי, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.
לנועה דגן, סטודנטית

לתואר שני בייעוץ במכללת
אורות אלקנה.

לסיגל בן שבת, סטודנטית
לתואר שני בניהול וארגון

מערכות חינוך , לרגל נישואי
הבת

קרא עוד

הכירו את חגית,יועצת
הלימודים שלנו לתואר שני,
המשיבה על שאלות נפוצות

שמי חגית לסרי, תושבת רמת בית שמש, אמא
לשלושה ועובדת אצל חוי קרוב לשנה.

אני אוהבת את העבודה שלי ומרגישה תחושת
שליחות לסייע לנשים חרדיות כמוני, למצוא

מסגרת לימודים המתאימה להן, שתוכל לסייע להן
להתקדם תעסוקתית ולהתפתח מקצועית

ואישית. 

אז מי יכולה להירשם ללימודי תואר שני?

כדי להמשיך ללימודי תואר שני, עלייך להיות
בעלת תואר ראשון אקדמי,

בממוצע ציונים של 85 ומעלה ובעלת תעודת
הוראה. 

בנוסף, למסלול ייעוץ חינוכי נדרשות  3 שנות
ניסיון בחינוך.

למסלול ניהול מערכות חינוך נדרשות 5 שנות
ניסיון בחינוך.

הקבלה ללימודים מותנית בראיון אישי. 

תני לנו טיפ, כיצד להצליח בראיון הקבלה?

הגיעי כרבע שעה לפני המועד שנקבע לראיון  כדי
להסדיר את מסמכייך ולקבל הכוונה  לחדר

הראיון.
בנוסף, הגיעי חיובית! שדרי ביטחון ורוגע!  והיי

מרוכזת וממוקדת במטרה לשמה באת! 
מחזיקה לך אצבעות, בהצלחה! 

קרא עוד

והפעם עם הדס בוצקו 
סטודנטית לתואר שני

במסלול ייעוץ חינוכי, שנה ב'
הדס, מדוע בחרת בלימודי התואר הזה?

למען האמת, לא חשבתי שאלמד אי פעם
לתואר שני. חשבתי שכדי להתקדם לתואר
השני אצטרך לשפר משמעותית את הידע

בשפה האנגלית (הייתי עוד בטראומה מהנושא
מהתואר הראשון...) ובכלל, זה היה נשמע לי

משהו שגדול עלי בכמה מידות.
לאחר שבע שנות הוראה, ולקראת שנת

השבתון, התעורר בי הצורך לפתוח לעצמי
אפיקים חדשים. החלום היה ללמוד ייעוץ

חינוכי.  

קרא עוד

בשורת השחרור והאושר /
אודליה פורוש

חודש סיון ותחילת הקיץ מביאים עימם את
בשורת השחרור והאושר. אנחנו מסתכלות

החוצה, השמים הכחולים והים כבר קורצים לנו
מעבר לחלונות בעבודה או בין הספרים

והמחברות.  
האם האושר והשחרור הוא רק ביציאה

החוצה? האם יש דרך להכניס את אווירת
השחרור והחופש לתוך חיי היומיום העמוסים

שלנו?
הפסיכולוגיה החיובית המתפתחת מאד בשנים
אלו, מדברת על 'מדע האושר'. היא מוכיחה כי 

קרא עוד

הלב כואב ומתגעגע
בימי ספירת העומר, ימים בהם אנו נוהגים

מנהגי אבלות, הלכה לעולמה בטרם עת
תלמידתנו, רחל קלמן ע"ה. רחל הייתה

סטודנטית לתואר שני במכללת אורות ישראל
ברחובות, במסלול ניהול מערכות

חינוך.ההודעה המצערת על פטירתה השאירה
אותנו המומים וכואבים וללא מילים.

רחל התגוררה במושבה מגדל העמק והייתה
אימא לשבעה ילדים, אשר ניהלה את ביתה

בחסד והטמיעה בו ערכים של שמחה, אהבה
ויראת שמיים. בנוסף, רחל התמסרה למלאכת

חינוך ילדי ישראל במסגרות הגיל הרך.
רחל הייתה אישה בעלת שמחת חיים נדירה, 

תהליך ההרשמה לתואר שני
.M.Ed בייעוץ חינוכי / .M.Ed בניהול מערכות חינוך

1.ייעוץ טלפוני ראשוני ובדיקת התאמתך למסלולים השונים.
2.שליחת מסמכים רלוונטיים בדוא"ל או בפקס.

3.תאום הגעה לראיון אישי.
4.קבלה למכללה ותשלום מקדמה על מנת להבטיח את מקומך בתכנית.

שימי לב! נותרו מקומות אחרונים, הזדרזי להירשם!

                                        לפרטים והרשמה,
                                        חגית: 0547100200.

מתכוננים לימי ראיונות

חג השבועות כבר מאחורינו ושנת הלימודים מתקרבת לסיומה. אנו נמצאים
בעיצומה של עונת הרישום לשנה הבאה  למסלולי התואר הראשון והשני. השנה

השתדרגנו!  בכדי להקל על הנרשמות למסלולי התואר השני, הכנו לכל נרשמת
שמגיעה לראיון הקבלה, סימניה ובה מפורטים  שלבי הקבלה וההרשמה לתכנית. 

צירפנו לסימניה גם חטיף בוטנים "סבבה" נשנוש להפגת המתח.
אם את מתעניינת בלימודי תואר שני, חגית, יועצת הלימודים שלנו לתואר שני,

תשמח לענות על כל שאלה!

שי לסטודנטיות לימי ראיונות

טקס הענקת תארים במסלול הגיל הרך, מכללת לוינסקי

בהתרגשות ובגאווה גדולה, ליווינו את 26 בוגרות התואר השני במסלול הגיל הרך
במכללת לוינסקי, לטקס קבלת התעודות. הטקס התקיים ביום חמישי, י"ד בסיון,
בשעה 18:00 ברחבת המכללה. תחילה נשאו דברים נשיאת המכללה, פרופ' מיכל
בלר, וכן נציגת הסגל האקדמי. לאחר אתנחתא מוסיקלית קלה, התקיימה חלוקת
התעודות לבוגרות הנרגשות. משרד חוי ארנפלד העניק לכל בוגרת מארז עם שי

אישי וברכת הדרך. אנו מאחלים לבוגרות הצלחה רבה בהמשך דרכן האישית
והמקצועית! ניפגש בדוקטורט...

מסיבות סיום שנה לסטודנטיות שלנו

את סיום השנה האקדמית אנו מציינים בימים אלה ממש, ע"י מסיבות סוף שנה
חגיגיות במכללות. בתכנית: תאטרון פלייבק "פפריקה", לשעה של הומור

וסאטירה. כיבוד חלבי עשיר יוגש במסגרת המסיבה.
מחכות לכן!

חוי ארנפלד והצוות 

תמיד כאן בשבילכן!

ערב פסח, התכונה מורגשת בכל פינה, עומס של מטלות, קניות וניקיונות לפני
פרוס החג. הסטודנטיות החרוצות בתכנית להשלמת תואר ראשון במכללת לוינסקי

עדיין לומדות. הגענו לביקור, וכאות הוקרה על עמלן בתקופה עמוסה זו, חילקנו
להן ניוזלטר צבעוני, מארז אגוזים ושוקולד ואיחלנו חג שמח!

מפנקים את הסטודנטיות שלנו

יום חורפי  קר וגשום באמצע הסמסטר, כולם מחפשים להסתגר בבית החם,
להתכרבל תחת הפוך או לשתות מרק מהביל. 

אבל...יום שני הגיע, יום הלימודים השבועי! אין ברירה, חייבים להגיע למכללה!
אז קר בחוץ, אבל בפנים חם חם... חוי החליטה לפנק את הסטודנטיות לתואר שני

במסלול ניהול מערכות חינוך, במכללת אורות ישראל ברחובות, בארוחה חמה
וטעימה, על פי בחירתן

כתה אחת בחרה בפיצה משובחת ואחרת בפלאפל עסיסי. אנו משתדלים תמיד
שיהיה לך חם ונעים ושהלימודים יעברו בעניין אך גם בכיף.

באופן אישי

בעיני זהו תחום שיכול לפתוח הרבה דלתות, בעיקר בפן הטיפולי. בנוסף, הרגשתי
צורך לפתח אפשרויות נוספות שיאפשרו לי לשלב יחד עם ההוראה ויעשירו אותי

בתחום החינוך. גם בעלי תמך בהחלטה, ודחף אותי קדימה, וכך מצאתי את עצמי
כשנה לפני שנת השבתון קופצת למים  ונרשמת לתואר שני בייעוץ חינוכי, דרך

התכנית של חוי ארנפלד.

מה הקושי הכי גדול שלך בדרך לתואר?

כמו שציינתי, בפן המקצועי היה קיים אצלי החשש מהצורך להתמקצע בשפה
האנגלית, חשש שהתבדה בהמשך הדרך... ראשית לא היה צורך בשיפור הציון
ושנית אין לימודי אנגלית במהלך לימודי התואר שני. בפן המנטלי, חוויתי קושי

נוסף גדול אני אם דאגנית ומגוננת, הנמצאת בחברת הילדים מהרגע שהם חוזרים
מהלימודים ועד שהם הולכים לישון. אם יש לי סידורים  אני עושה אותם רק

בבוקר או בערב. פתאום הבנתי שאם אצא ללימודים אצטרך להעדר אחה"צ אחד
בשבוע מהבית והיה לי מאוד קשה לחשוב על זה אפילו! איך הילדים יסתדרו
בלעדי? איך בעלי ידע מה לעשות איתם? למרות הקושי נרשמתי ללימודים,

בחשש כבד ולהפתעתי גיליתי כי דווקא יום היציאה השבועי שלי, היווה מנוף
משפחתי. הוא העצים את הבנות הגדולות שלי, ונתן להן זמן איכות מאתגר, מעניין
ויצירתי עם האחים הקטנים! בתחילה גם הילדים חוו קושי, ואולם במשך הזמן הם
שאלו אותי: "אימא מתי יגיע יום שלישי שאת הולכת ללמוד?" הם חיכו כל השבוע

ליום כיף עם האחיות הגדולות. פעם הן הכינו איתם כדורי שוקולד ופעם צ'יפרו
אותם בקרטיבים ועוד הפתעות.

בנוסף, גיליתי שגם בעלי מתמודד עם הילדים בהצלחה  גילוי מדהים! הוא
והילדים מסתדרים גם בלעדי! אומנם ישנם רגעי משבר... ואתגר... אך גם זו

התמודדות וגם ממנה מתקדמים וצומחים... היום אני יודעת שכשאסיים את לימודי
התואר בעזרת ה' אצא ללימודים נוספים שיפתחו את תחום העיסוק שלי בעבודה

הפרטנית.

ספרי על הצלחות קטנות באמצע הדרך:

בשנה הראשונה חוויתי קשיי הסתגלות ועומס רב  הייתי מורה, אימא ותלמידה בו
זמנית! בנוסף, בסמסטר השני התחלתי גם את העבודה המעשית וריבוי המשימות
ניראה לי בלתי אפשרי. במקביל, התחלתי לחוות הצלחות, עמדתי ביעדים בכבוד,

התמלאתי בסיפוק גדול ובהרגשה שאני "סופרוומן". והכל כמובן יחד עם עזרה
רבה ותמיכה גדולה מבעלי וילדי. הדבר נתן לי מוטיבציה ודחיפה קדימה!

גם בהגשת העבודה הסמינריונית הראשונה, בסוף שנה א', חוויתי תחושת הצלחה
גדולה והתעלות עשיתי את זה! עברתי את זה! אין ספק כי חוויית ההצלחה

המריצה אותי והעלתה לי את המוטיבציה בהמשך.

דברים שאת אוהבת לעשות מחוץ ללימודים:

בשנה האחרונה למדתי את תחום האימון אישי קאוצ'ינג. נתרמתי רבות
מהלימודים ועברתי תהליך אישי, מעצים ומצמיח. נחשפתי לכלי חדש, ממשי

וישים, המאפשר התקדמות בחיים ושינוי דפוסי חשיבה והרגלים. היום אני מאמנת
אישית  של נשים בפרט, עם התמחות ברווקות: אימון בנות לקראת חתונה. בכל

שיחת אימון אני מתפעלת מחדש מהאפשרות שלנו כבני אדם להיות דינמיים,
להתפתח, לצמוח, לגדול ולהכיר בתוכנו כוחות חבויים. כלי זה פיתח בי גם את

יכולות הייעוץ עוד ועוד. זוהי עבודה שהיא שליחות, הממלאת אותי בסיפוק גדול!
בנוסף, למדתי קורס הדרכת כלות. ההכנה היא מצד אחד עמוקה ופרטנית, צמודה

למקורות ההלכה והפסיקה ההלכתית, ומצד שני מאפשרת שיח פתוח ומכיל על
זוגיות,שלום בית, ועוד.

מה היית אומרת למתעניינות בלימודים או סטודנטיות בתחילת הדרך?

אם את חושבת על הלימודים תקפצי למים! אל תחכי בהכרח "לרגע הנכון", הוא
לא תמיד מגיע... קופצים למים  ובהתחלה זה מאתגר, אבל אחר כך כששוחים 

ההרגשה היא של וואו, עשיתי את זה! כמו שאני אוהבת להתבטא: ההתחלה
מאתגרת אבל בסוף הגאווה נשארת! 

לאן את שואפת להגיע בפן המקצועי? מה החלום?

אני שואפת להתמקצע בתחומים הטיפולים ולהגיע לטופ. לאמן באימון אישי הרבה
נשים ויחד עם זאת לא להפסיק להתאמן בעצמי. כי מאמן אמיתי זה מאמן
שבעצמו מתאמן ולא רק מאמן אחרים. אני מקווה להתפתח בתחום הייעוצי

והטיפולי כמה שיותר! ומתמקדת בטיפולי עומק, במטרה לשפר לאנשים את איכות
החיים.

משפט לסיכום?

התכנית ללימודי ייעוץ חינוכי מאוד מתאימה לי באופן אישי  העבודה המעשית
והלימודים במכללה המרוכזים ביום אחד בשבוע יצרו לי את הנגישות ללמידה

ובעצם אפשרו לי אותה. אין ספק כי נעשתה התאמה מקסימלית של מסלולי
הלימוד לאוכלוסייה הייעודית. בנוסף, הצ'ופרים שמחולקים ממשרד חוי ארנפלד

מפעם לפעם במכללה, בפורים, בחנוכה ועוד, מחממים את הלב, מגבירים את
המוטיבציה ומעלים את המורל. ישר כוח!

הדס בוצקו  מאמנת אישית

יש קשר מובהק בין אופטימיות ומבט חיובי ומאושר לשיפור באיכות חיים, מדדי בריאות
טובים יותר ואריכות ימים. בנוסף, היא מציינת כי לא צריך שיקרה שום דבר גדול כדי

להיות מאושרים יותר. פשוט להסתכל על הדברים הקטנים בחיים ולהעצים אותם, להגיד
עליהם תודה ולהזמין אותם 'לבקר' אצלנו יותר. 

אז איך עושים את זה? איך מצליחים להרגיש את תחושת השחרור והאושר בתוך
היומיום?

1. לכתוב כל בוקר / ערב רשימה של 35 דברים שיש לנו להודות עליהם
זו שיטה נפוצה לפיתוח המיומנות של הכרת טובה. הרעיון הוא לפתוח את

המודעות שלנו למציאות של שפע וטוב בחיינו. התודה יכולה להיות על דברים
קטנים ופשוטים, על דברים יומיומיים ושגרתיים, על מישהו או משהו שפשוט קיים

בחיינו, ובכל אמירת תודה כזו אנחנו מתקדמים אל הסתכלות חיובית, רגועה
ומאושרת על החיים.

2. להתמקד בחיובי 
בכל שבוע יש לפחות משהו חיובי אחד שקרה בכל תחום בחיינו – אם זה

במשפחה עם הילדים, בזוגיות, בהתפתחות מקצועית, בקשרים במקום העבודה,
במערכת חברתית  קהילתית ועוד. כשאנחנו עוצרות לקראת סוף שבוע, זה יכול

להיות דקה לפני או אחרי הדלקת נרות, נושמות עמוק וחושבות על הדברים
החיוביים שהיו השבוע. אפשר לרשום את זה, אפשר להגיד את זה לסובבים. עצם

המחשבה שלנו על דברים חיובים מולידה מאליה דברים חיוביים נוספים.

3.ומשהו פיזי קטן....
לעשות פעילות גופנית, להתעמל, להשתחרר... תחושת האושר והשחרור אחרי
מאמץ גופני הוא אחד הדברים הפשוטים והנפלאים ביותר. שווה לנסות בבית
מאחלת לכולנו שבועות נפלאים של אושר ושחרור גם  בתוך החיים העמוסים

והתובעניים!

אודליה פרוש
יועצת ארגונית מלווה מנהלים וארגונים להצלחה

הסטודנטית רחל קלמן ע"ה

אופטימיות ללא גבולות. תמיד נראה חיוך על שפתיה וקול צחוקה המתגלגל נשמע
בחלל. רחל, שהייתה תמיד כל כך נמרצת, פעילה, נוכחת, צוחקת, ושמחה, כל כך

חיה! איננה...
חברותיה לספסל הלימודים התקשו לעכל את הבשורה המרה, רק לפני מספר
ימים הן ישבו אתה בכתה, למדו ונהנו יחד, ופתאום כיסאה כל כך ריק ומיותם.

כצוות המשתדל ללוות ולהכיל את הסטודנטיות בעיתות עצב, כבעיתות שמחה,
חשבנו כיצד ניתן להתמודד עם הצער הגדול ולהמשיך מכאן, שהרי אי אפשר

להמשיך בשגרת החיים לאחר אבדן כה קשה. בשיתוף עם מכללת אורות פעלה חוי
ארנפלד להפקת כנס התעוררות וחיזוק לזכרה של רחל.

הכנס התקיים בכיתתה, ביום שני, י"ב אייר. את הכנס פתח הרב ד"ר משה רחימי,
ראש התכנית לתואר שני, שהתעכב על הפסוק "ויידום בעת ההיא" והסביר  אחרי

בשורה קשה שכזו, יש צורך לידום, לא במובן של שתיקה, אלא במובן של קבלת
הדין, באמונה, בהבנה שלא הכל מובן וברור לנו, ולכן עלינו לחשות ולקבל את

הגזרה.
לאחר מכן נשא דברים הרב אהרן מרגלית, מחבר הספר "אתהלך", שבהרצאתו
המרתקת נחשפנו לסיפור חייו המפעים, רצוף הניסיונות והקשיים, והתמודדותו
עימם. הרב מרגלית חזר והדגיש שכל קושי הוא סולם לעליה ולצמיחה. לדבריו:

"איננו יכולים לשלוט בגובה הגלים, רק לכוון את המפרשים" איננו יכולים לשלוט
בקשיי החיים, אבל ניתן לנתב ולנווט את תגובתנו ויחסנו אליהם.

גם חברותיה לכיתה ספרו בשבחה וספדו לה. הן קיבלו על עצמן  להמשיך ולדבוק
בשמחת החיים המיוחדת שהייתה לה, לזכרה.

בכנס נכחו גם חלק מבנות המשפחה של רחל, שהודו על דברי החיזוק והנחמה. 
לבקשת המשפחה, נרתם הצוות במשרד והפיק אלבום עם תמונתה בשער, שבו

רשמו בנות כיתתה זיכרונות מרחל. האלבום הועבר בסיום הכנס למשפחתה.
חשוב לציין כי רחל הייתה תלמידה חרוצה ושקדנית ומאחר והשלימה את רוב

חובותיה הלימודיים, בצעד יוצא דופן החליטה הנהלת המכללה להעניק את
 תעודת בוגרת תואר שני בניהול מערכות חינוך למשפחתה של רחל.

ולואי ויהא זה נחמה פורתא למשפחתה.

שיר על רחל קלמן ע"ה מאת חברתה רחל הניג
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קרא עוד

הטור של חוי

הטור של חוי
שלום לך,

מה שלומך?
הקיץ בפתח והסתיימו להם ימי
ספירת העומר , תחושה של

התרוממות.
ועכשיו חוזרים לשגרה קצרה

לפני החופש הגדול.
בחודש האחרון נפטרה

הסטודנטית שלנו רחל קלמן
ע"ה בפתאומיות על פועלה
תוכלי לקרוא בטור נפרד.

עלי לציין שלמרות שכבר מעל
עשור אני מלווה משפחות

שכולות בהתנדבות, יש משהו
שחודר את הלב כשמגיעה

ידיעה כה קשה על מישהי בגיל
קרוב לשלי ובמצב דומה,

לקראת סיום תואר שני. זאת
הייתה תזכורת כואבת וחשובה
לכך ששום דבר אינו מובן מאליו
ועד כמה החיים קצרים וצריך
לנצל אותם לעשות את העולם

טוב יותר.

במידעון זה בחרנו להתמקד
בתחושת השחרור והאושר,
שיכולה להגיע גם מתוכנו, 

ולאו דווקא תלויה בשינוי אווירה
פיזי.

בנוסף, הענקנו לך טיפים
מעשיים לעידוד המוטיבציה

לעשייה, להתקדמות ולתנופה.

פתחנו פינה חדשה  פינת
הצל"ש, בה אנו מוקירים

סטודנטית או בוגרת שלנו על
פועלה. אני מזמינה אותך

לשלוח לנו דיווחים מהשטח
וסיפורים על חברות לספסל

הלימודים שמגיע להן צל"ש. 

בנוסף, את מוזמנת  לפתוח
אפיקים חדשים ולהתעדכן

במסלולי הלימוד הייחודיים שלנו.
בימים אלה נפתחות תכניות

לימודים חדשות, ואת מוזמנת
לעקוב.

ועוד בקשה קטנה את מוזמנת
לתמוך לעודד ולהגדיל את

קהילת הנשים סביבך, שעדיין
מתלבטות, חוששות ויושבות
על הגדר ולספר להן מחווייתך

האישית במסגרת
הלימודים,חשוב שתציגי להן
שזה לא קל אבל אפשרי, כל

אחת יכולה!

    בברכת קיץ בריא!

         חוי ארנפלד.

כאשר את מרגישה שאת
עומדת לוותר, זכרי את
הסיבה שבגלל החזקת

מעמד עד כה מלכתחילה.."
בואי נדבר על מוטיבציה!

תחרות מגבירה מוטיבציה
ומעוררת השראה, כל עוד

קיים פרגון ועידוד לאחרים. 
♥ צייני לעצמך V בענק על

הישגים!
♥ צעד קטן לאדם  צעד

גדול לאנושות. זכרי כי כל
צעד קטן מקרב אותך

למטרה הגדולה.
♥ צ'פרי את עצמך בפינוק
קטן על הצלחות קטנות.
ועם פינוק גדול יותר על

הצלחות גדולות. 
♥ אם אין אני לי מי לי  אם

את לא מקבלת עידוד
ומוטיבציה מהסביבה,

החמיאי לעצמך לבד מול    
  המראה. האפקט זהה!

פינת הצל"ש / חוי ארנפלד
והפעם בפינתנו  סימי

זלמנוב , בוגרת תואר שני
במסלול יעוץ ופיתוח ארגוני,
במסלול האקדמי המכללה

למנהל בראשל"צ.
השבוע במקרה נפגשתי עם

מרצה שלימדה בתכנית.
היא ספרה לי בהתרגשות

על חוויה בלתי נשכחת של
ערב חג הפסח.

סימי ובעלה שכרו רכב
בערב פסח העמוס לעייפה,

ונסעו במיוחד מצפת, ועד
לרעננה ואחר כך לראש
העין, כדי להביא לשתי

מרצות שלימדו אותה
במכללה מצות שמורות

עבודת יד. המרצות התרגשו
מאוד מהמחווה המיוחדת

ונעשה קידוש ה' גדול!
הדבר רק חיזק בי את

הידיעה כי אדוות ההשפעה
של התכניות הייחודיות

שלנו משפיעות באופן דו
צדדי הן על הסטודנטיות

והן על סגל ההוראה 
התרגשתי מאד לשמע

הדברים! 

סימי היקרה! רבות בנות
עשו חייל ואת עלית על

כולנה!

ברכת מזל טוב
לסטודנטיות שהשמחה

במעונן

להולדת הבן:
לקורל אברמוב, סטודנטית

לתואר ראשון במכללת
לוינסקי.

לליאת דהן, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.
לחני שניידר, סטודנטית

לתואר שני בייעוץ במכללת
אורות אלקנה.

לענבל רחימי, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.
לשפרה מוטאי, סטודנטית

לתואר ראשון במכללת
לוינסקי.

להולדת הבת:
למירי מאושר, סטודנטית

לתואר שני בניהול במכללת
אורות רחובות.

לשיינא בלויא, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.

לנישואים:
לרחל אלגרבלי, סטודנטית
לתואר שני בניהול במכללת

אורות רחובות.
לנועה דגן, סטודנטית

לתואר שני בייעוץ במכללת
אורות אלקנה.

לסיגל בן שבת, סטודנטית
לתואר שני בניהול וארגון

מערכות חינוך , לרגל נישואי
הבת

קרא עוד

הכירו את חגית,יועצת
הלימודים שלנו לתואר שני,
המשיבה על שאלות נפוצות

שמי חגית לסרי, תושבת רמת בית שמש, אמא
לשלושה ועובדת אצל חוי קרוב לשנה.

אני אוהבת את העבודה שלי ומרגישה תחושת
שליחות לסייע לנשים חרדיות כמוני, למצוא

מסגרת לימודים המתאימה להן, שתוכל לסייע להן
להתקדם תעסוקתית ולהתפתח מקצועית

ואישית. 

אז מי יכולה להירשם ללימודי תואר שני?

כדי להמשיך ללימודי תואר שני, עלייך להיות
בעלת תואר ראשון אקדמי,

בממוצע ציונים של 85 ומעלה ובעלת תעודת
הוראה. 

בנוסף, למסלול ייעוץ חינוכי נדרשות  3 שנות
ניסיון בחינוך.

למסלול ניהול מערכות חינוך נדרשות 5 שנות
ניסיון בחינוך.

הקבלה ללימודים מותנית בראיון אישי. 

תני לנו טיפ, כיצד להצליח בראיון הקבלה?

הגיעי כרבע שעה לפני המועד שנקבע לראיון  כדי
להסדיר את מסמכייך ולקבל הכוונה  לחדר

הראיון.
בנוסף, הגיעי חיובית! שדרי ביטחון ורוגע!  והיי

מרוכזת וממוקדת במטרה לשמה באת! 
מחזיקה לך אצבעות, בהצלחה! 

קרא עוד

והפעם עם הדס בוצקו 
סטודנטית לתואר שני

במסלול ייעוץ חינוכי, שנה ב'
הדס, מדוע בחרת בלימודי התואר הזה?

למען האמת, לא חשבתי שאלמד אי פעם
לתואר שני. חשבתי שכדי להתקדם לתואר
השני אצטרך לשפר משמעותית את הידע

בשפה האנגלית (הייתי עוד בטראומה מהנושא
מהתואר הראשון...) ובכלל, זה היה נשמע לי

משהו שגדול עלי בכמה מידות.
לאחר שבע שנות הוראה, ולקראת שנת

השבתון, התעורר בי הצורך לפתוח לעצמי
אפיקים חדשים. החלום היה ללמוד ייעוץ

חינוכי.  

קרא עוד

בשורת השחרור והאושר /
אודליה פורוש

חודש סיון ותחילת הקיץ מביאים עימם את
בשורת השחרור והאושר. אנחנו מסתכלות

החוצה, השמים הכחולים והים כבר קורצים לנו
מעבר לחלונות בעבודה או בין הספרים

והמחברות.  
האם האושר והשחרור הוא רק ביציאה

החוצה? האם יש דרך להכניס את אווירת
השחרור והחופש לתוך חיי היומיום העמוסים

שלנו?
הפסיכולוגיה החיובית המתפתחת מאד בשנים
אלו, מדברת על 'מדע האושר'. היא מוכיחה כי 

קרא עוד

הלב כואב ומתגעגע
בימי ספירת העומר, ימים בהם אנו נוהגים

מנהגי אבלות, הלכה לעולמה בטרם עת
תלמידתנו, רחל קלמן ע"ה. רחל הייתה

סטודנטית לתואר שני במכללת אורות ישראל
ברחובות, במסלול ניהול מערכות

חינוך.ההודעה המצערת על פטירתה השאירה
אותנו המומים וכואבים וללא מילים.

רחל התגוררה במושבה מגדל העמק והייתה
אימא לשבעה ילדים, אשר ניהלה את ביתה

בחסד והטמיעה בו ערכים של שמחה, אהבה
ויראת שמיים. בנוסף, רחל התמסרה למלאכת

חינוך ילדי ישראל במסגרות הגיל הרך.
רחל הייתה אישה בעלת שמחת חיים נדירה, 

תהליך ההרשמה לתואר שני
.M.Ed בייעוץ חינוכי / .M.Ed בניהול מערכות חינוך

1.ייעוץ טלפוני ראשוני ובדיקת התאמתך למסלולים השונים.
2.שליחת מסמכים רלוונטיים בדוא"ל או בפקס.

3.תאום הגעה לראיון אישי.
4.קבלה למכללה ותשלום מקדמה על מנת להבטיח את מקומך בתכנית.

שימי לב! נותרו מקומות אחרונים, הזדרזי להירשם!

                                        לפרטים והרשמה,
                                        חגית: 0547100200.

מתכוננים לימי ראיונות

חג השבועות כבר מאחורינו ושנת הלימודים מתקרבת לסיומה. אנו נמצאים
בעיצומה של עונת הרישום לשנה הבאה  למסלולי התואר הראשון והשני. השנה

השתדרגנו!  בכדי להקל על הנרשמות למסלולי התואר השני, הכנו לכל נרשמת
שמגיעה לראיון הקבלה, סימניה ובה מפורטים  שלבי הקבלה וההרשמה לתכנית. 

צירפנו לסימניה גם חטיף בוטנים "סבבה" נשנוש להפגת המתח.
אם את מתעניינת בלימודי תואר שני, חגית, יועצת הלימודים שלנו לתואר שני,

תשמח לענות על כל שאלה!

שי לסטודנטיות לימי ראיונות

טקס הענקת תארים במסלול הגיל הרך, מכללת לוינסקי

בהתרגשות ובגאווה גדולה, ליווינו את 26 בוגרות התואר השני במסלול הגיל הרך
במכללת לוינסקי, לטקס קבלת התעודות. הטקס התקיים ביום חמישי, י"ד בסיון,
בשעה 18:00 ברחבת המכללה. תחילה נשאו דברים נשיאת המכללה, פרופ' מיכל
בלר, וכן נציגת הסגל האקדמי. לאחר אתנחתא מוסיקלית קלה, התקיימה חלוקת
התעודות לבוגרות הנרגשות. משרד חוי ארנפלד העניק לכל בוגרת מארז עם שי

אישי וברכת הדרך. אנו מאחלים לבוגרות הצלחה רבה בהמשך דרכן האישית
והמקצועית! ניפגש בדוקטורט...

מסיבות סיום שנה לסטודנטיות שלנו

את סיום השנה האקדמית אנו מציינים בימים אלה ממש, ע"י מסיבות סוף שנה
חגיגיות במכללות. בתכנית: תאטרון פלייבק "פפריקה", לשעה של הומור

וסאטירה. כיבוד חלבי עשיר יוגש במסגרת המסיבה.
מחכות לכן!

חוי ארנפלד והצוות 

תמיד כאן בשבילכן!

ערב פסח, התכונה מורגשת בכל פינה, עומס של מטלות, קניות וניקיונות לפני
פרוס החג. הסטודנטיות החרוצות בתכנית להשלמת תואר ראשון במכללת לוינסקי

עדיין לומדות. הגענו לביקור, וכאות הוקרה על עמלן בתקופה עמוסה זו, חילקנו
להן ניוזלטר צבעוני, מארז אגוזים ושוקולד ואיחלנו חג שמח!

מפנקים את הסטודנטיות שלנו

יום חורפי  קר וגשום באמצע הסמסטר, כולם מחפשים להסתגר בבית החם,
להתכרבל תחת הפוך או לשתות מרק מהביל. 

אבל...יום שני הגיע, יום הלימודים השבועי! אין ברירה, חייבים להגיע למכללה!
אז קר בחוץ, אבל בפנים חם חם... חוי החליטה לפנק את הסטודנטיות לתואר שני

במסלול ניהול מערכות חינוך, במכללת אורות ישראל ברחובות, בארוחה חמה
וטעימה, על פי בחירתן

כתה אחת בחרה בפיצה משובחת ואחרת בפלאפל עסיסי. אנו משתדלים תמיד
שיהיה לך חם ונעים ושהלימודים יעברו בעניין אך גם בכיף.

באופן אישי

בעיני זהו תחום שיכול לפתוח הרבה דלתות, בעיקר בפן הטיפולי. בנוסף, הרגשתי
צורך לפתח אפשרויות נוספות שיאפשרו לי לשלב יחד עם ההוראה ויעשירו אותי

בתחום החינוך. גם בעלי תמך בהחלטה, ודחף אותי קדימה, וכך מצאתי את עצמי
כשנה לפני שנת השבתון קופצת למים  ונרשמת לתואר שני בייעוץ חינוכי, דרך

התכנית של חוי ארנפלד.

מה הקושי הכי גדול שלך בדרך לתואר?

כמו שציינתי, בפן המקצועי היה קיים אצלי החשש מהצורך להתמקצע בשפה
האנגלית, חשש שהתבדה בהמשך הדרך... ראשית לא היה צורך בשיפור הציון
ושנית אין לימודי אנגלית במהלך לימודי התואר שני. בפן המנטלי, חוויתי קושי

נוסף גדול אני אם דאגנית ומגוננת, הנמצאת בחברת הילדים מהרגע שהם חוזרים
מהלימודים ועד שהם הולכים לישון. אם יש לי סידורים  אני עושה אותם רק

בבוקר או בערב. פתאום הבנתי שאם אצא ללימודים אצטרך להעדר אחה"צ אחד
בשבוע מהבית והיה לי מאוד קשה לחשוב על זה אפילו! איך הילדים יסתדרו
בלעדי? איך בעלי ידע מה לעשות איתם? למרות הקושי נרשמתי ללימודים,

בחשש כבד ולהפתעתי גיליתי כי דווקא יום היציאה השבועי שלי, היווה מנוף
משפחתי. הוא העצים את הבנות הגדולות שלי, ונתן להן זמן איכות מאתגר, מעניין
ויצירתי עם האחים הקטנים! בתחילה גם הילדים חוו קושי, ואולם במשך הזמן הם
שאלו אותי: "אימא מתי יגיע יום שלישי שאת הולכת ללמוד?" הם חיכו כל השבוע

ליום כיף עם האחיות הגדולות. פעם הן הכינו איתם כדורי שוקולד ופעם צ'יפרו
אותם בקרטיבים ועוד הפתעות.

בנוסף, גיליתי שגם בעלי מתמודד עם הילדים בהצלחה  גילוי מדהים! הוא
והילדים מסתדרים גם בלעדי! אומנם ישנם רגעי משבר... ואתגר... אך גם זו

התמודדות וגם ממנה מתקדמים וצומחים... היום אני יודעת שכשאסיים את לימודי
התואר בעזרת ה' אצא ללימודים נוספים שיפתחו את תחום העיסוק שלי בעבודה

הפרטנית.

ספרי על הצלחות קטנות באמצע הדרך:

בשנה הראשונה חוויתי קשיי הסתגלות ועומס רב  הייתי מורה, אימא ותלמידה בו
זמנית! בנוסף, בסמסטר השני התחלתי גם את העבודה המעשית וריבוי המשימות
ניראה לי בלתי אפשרי. במקביל, התחלתי לחוות הצלחות, עמדתי ביעדים בכבוד,

התמלאתי בסיפוק גדול ובהרגשה שאני "סופרוומן". והכל כמובן יחד עם עזרה
רבה ותמיכה גדולה מבעלי וילדי. הדבר נתן לי מוטיבציה ודחיפה קדימה!

גם בהגשת העבודה הסמינריונית הראשונה, בסוף שנה א', חוויתי תחושת הצלחה
גדולה והתעלות עשיתי את זה! עברתי את זה! אין ספק כי חוויית ההצלחה

המריצה אותי והעלתה לי את המוטיבציה בהמשך.

דברים שאת אוהבת לעשות מחוץ ללימודים:

בשנה האחרונה למדתי את תחום האימון אישי קאוצ'ינג. נתרמתי רבות
מהלימודים ועברתי תהליך אישי, מעצים ומצמיח. נחשפתי לכלי חדש, ממשי

וישים, המאפשר התקדמות בחיים ושינוי דפוסי חשיבה והרגלים. היום אני מאמנת
אישית  של נשים בפרט, עם התמחות ברווקות: אימון בנות לקראת חתונה. בכל

שיחת אימון אני מתפעלת מחדש מהאפשרות שלנו כבני אדם להיות דינמיים,
להתפתח, לצמוח, לגדול ולהכיר בתוכנו כוחות חבויים. כלי זה פיתח בי גם את

יכולות הייעוץ עוד ועוד. זוהי עבודה שהיא שליחות, הממלאת אותי בסיפוק גדול!
בנוסף, למדתי קורס הדרכת כלות. ההכנה היא מצד אחד עמוקה ופרטנית, צמודה

למקורות ההלכה והפסיקה ההלכתית, ומצד שני מאפשרת שיח פתוח ומכיל על
זוגיות,שלום בית, ועוד.

מה היית אומרת למתעניינות בלימודים או סטודנטיות בתחילת הדרך?

אם את חושבת על הלימודים תקפצי למים! אל תחכי בהכרח "לרגע הנכון", הוא
לא תמיד מגיע... קופצים למים  ובהתחלה זה מאתגר, אבל אחר כך כששוחים 

ההרגשה היא של וואו, עשיתי את זה! כמו שאני אוהבת להתבטא: ההתחלה
מאתגרת אבל בסוף הגאווה נשארת! 

לאן את שואפת להגיע בפן המקצועי? מה החלום?

אני שואפת להתמקצע בתחומים הטיפולים ולהגיע לטופ. לאמן באימון אישי הרבה
נשים ויחד עם זאת לא להפסיק להתאמן בעצמי. כי מאמן אמיתי זה מאמן
שבעצמו מתאמן ולא רק מאמן אחרים. אני מקווה להתפתח בתחום הייעוצי

והטיפולי כמה שיותר! ומתמקדת בטיפולי עומק, במטרה לשפר לאנשים את איכות
החיים.

משפט לסיכום?

התכנית ללימודי ייעוץ חינוכי מאוד מתאימה לי באופן אישי  העבודה המעשית
והלימודים במכללה המרוכזים ביום אחד בשבוע יצרו לי את הנגישות ללמידה

ובעצם אפשרו לי אותה. אין ספק כי נעשתה התאמה מקסימלית של מסלולי
הלימוד לאוכלוסייה הייעודית. בנוסף, הצ'ופרים שמחולקים ממשרד חוי ארנפלד

מפעם לפעם במכללה, בפורים, בחנוכה ועוד, מחממים את הלב, מגבירים את
המוטיבציה ומעלים את המורל. ישר כוח!

הדס בוצקו  מאמנת אישית

יש קשר מובהק בין אופטימיות ומבט חיובי ומאושר לשיפור באיכות חיים, מדדי בריאות
טובים יותר ואריכות ימים. בנוסף, היא מציינת כי לא צריך שיקרה שום דבר גדול כדי

להיות מאושרים יותר. פשוט להסתכל על הדברים הקטנים בחיים ולהעצים אותם, להגיד
עליהם תודה ולהזמין אותם 'לבקר' אצלנו יותר. 

אז איך עושים את זה? איך מצליחים להרגיש את תחושת השחרור והאושר בתוך
היומיום?

1. לכתוב כל בוקר / ערב רשימה של 35 דברים שיש לנו להודות עליהם
זו שיטה נפוצה לפיתוח המיומנות של הכרת טובה. הרעיון הוא לפתוח את

המודעות שלנו למציאות של שפע וטוב בחיינו. התודה יכולה להיות על דברים
קטנים ופשוטים, על דברים יומיומיים ושגרתיים, על מישהו או משהו שפשוט קיים

בחיינו, ובכל אמירת תודה כזו אנחנו מתקדמים אל הסתכלות חיובית, רגועה
ומאושרת על החיים.

2. להתמקד בחיובי 
בכל שבוע יש לפחות משהו חיובי אחד שקרה בכל תחום בחיינו – אם זה

במשפחה עם הילדים, בזוגיות, בהתפתחות מקצועית, בקשרים במקום העבודה,
במערכת חברתית  קהילתית ועוד. כשאנחנו עוצרות לקראת סוף שבוע, זה יכול

להיות דקה לפני או אחרי הדלקת נרות, נושמות עמוק וחושבות על הדברים
החיוביים שהיו השבוע. אפשר לרשום את זה, אפשר להגיד את זה לסובבים. עצם

המחשבה שלנו על דברים חיובים מולידה מאליה דברים חיוביים נוספים.

3.ומשהו פיזי קטן....
לעשות פעילות גופנית, להתעמל, להשתחרר... תחושת האושר והשחרור אחרי
מאמץ גופני הוא אחד הדברים הפשוטים והנפלאים ביותר. שווה לנסות בבית
מאחלת לכולנו שבועות נפלאים של אושר ושחרור גם  בתוך החיים העמוסים

והתובעניים!

אודליה פרוש
יועצת ארגונית מלווה מנהלים וארגונים להצלחה

הסטודנטית רחל קלמן ע"ה

אופטימיות ללא גבולות. תמיד נראה חיוך על שפתיה וקול צחוקה המתגלגל נשמע
בחלל. רחל, שהייתה תמיד כל כך נמרצת, פעילה, נוכחת, צוחקת, ושמחה, כל כך

חיה! איננה...
חברותיה לספסל הלימודים התקשו לעכל את הבשורה המרה, רק לפני מספר
ימים הן ישבו אתה בכתה, למדו ונהנו יחד, ופתאום כיסאה כל כך ריק ומיותם.

כצוות המשתדל ללוות ולהכיל את הסטודנטיות בעיתות עצב, כבעיתות שמחה,
חשבנו כיצד ניתן להתמודד עם הצער הגדול ולהמשיך מכאן, שהרי אי אפשר

להמשיך בשגרת החיים לאחר אבדן כה קשה. בשיתוף עם מכללת אורות פעלה חוי
ארנפלד להפקת כנס התעוררות וחיזוק לזכרה של רחל.

הכנס התקיים בכיתתה, ביום שני, י"ב אייר. את הכנס פתח הרב ד"ר משה רחימי,
ראש התכנית לתואר שני, שהתעכב על הפסוק "ויידום בעת ההיא" והסביר  אחרי

בשורה קשה שכזו, יש צורך לידום, לא במובן של שתיקה, אלא במובן של קבלת
הדין, באמונה, בהבנה שלא הכל מובן וברור לנו, ולכן עלינו לחשות ולקבל את

הגזרה.
לאחר מכן נשא דברים הרב אהרן מרגלית, מחבר הספר "אתהלך", שבהרצאתו
המרתקת נחשפנו לסיפור חייו המפעים, רצוף הניסיונות והקשיים, והתמודדותו
עימם. הרב מרגלית חזר והדגיש שכל קושי הוא סולם לעליה ולצמיחה. לדבריו:

"איננו יכולים לשלוט בגובה הגלים, רק לכוון את המפרשים" איננו יכולים לשלוט
בקשיי החיים, אבל ניתן לנתב ולנווט את תגובתנו ויחסנו אליהם.

גם חברותיה לכיתה ספרו בשבחה וספדו לה. הן קיבלו על עצמן  להמשיך ולדבוק
בשמחת החיים המיוחדת שהייתה לה, לזכרה.

בכנס נכחו גם חלק מבנות המשפחה של רחל, שהודו על דברי החיזוק והנחמה. 
לבקשת המשפחה, נרתם הצוות במשרד והפיק אלבום עם תמונתה בשער, שבו

רשמו בנות כיתתה זיכרונות מרחל. האלבום הועבר בסיום הכנס למשפחתה.
חשוב לציין כי רחל הייתה תלמידה חרוצה ושקדנית ומאחר והשלימה את רוב

חובותיה הלימודיים, בצעד יוצא דופן החליטה הנהלת המכללה להעניק את
 תעודת בוגרת תואר שני בניהול מערכות חינוך למשפחתה של רחל.

ולואי ויהא זה נחמה פורתא למשפחתה.

שיר על רחל קלמן ע"ה מאת חברתה רחל הניג
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