
יום ראשון
ייעוץ אירגוני

וניהול הדרכה
מרצה: מירב הלל לבן
שנתי: 112 ש‘ 4 ש“ש עם ציון

הנחיית קבוצות
מרצה: אורנה אטלס

שנתי: 112 ש‘ 4 ש“ש עם ציון

הכשרת מומחים להוראה 
מתקנת ואסטרטגיות 

למידה במתמטיקה
מרצה: לאה וינרב

בשיתוף מרכז חדד
סמס’ א‘: 168 ש‘ 6 ש“ש עם ציון

תכנית להכשרת מורי 
דרך לזוגיות

מרצה: נגה בר
סמס’ א‘: 112 ש‘ 4 ש“ש שעות רשות

דרמה של החיים: 
תיאטרון פלייבק

מרצה: דני נבט
שנתי: 112 ש‘ 4 ש“ש עם ציון

התכנית המקיפה 
ADHD להכשרת מאמני

מרצה: ליסה גרוסמן
שנתי: 90 ש‘ 3 ש“ש עם ציון

Coaching הכשרת 
מאמנים אישיים 

וקבוצתיים
מרצה: רימה גורן בורוכובסקי

  שנתי: 176 ש‘ 6 ש“ש עם ציון

מסלול הכשרת 
NLP מטפלי

מרצה: דפנה סלען
שנתי: 260 ש‘ 8 ש“ש שעות רשות

Coaching הכשרת 
מאמנים אישיים 

 NLP וקבוצתיים ואימון
(לאנשי חינוך)

מרצה: דפנה סלען
שנתי: 176 ש‘ 6 ש“ש עם ציון

הכשרת מומחים להוראה 
מתקנת לתלמידי חט“ב 

ותיכון
מרצה: ד“ר שני קחטה

בשיתוף מרכז חדד
שנתי: 168 ש‘ 6 ש“ש עם ציון

חינוך לבריאות
מרצה: פרופ‘ חיים גמליאל

שנתי: 112 ש‘ 4 ש“ש עם ציון

תכנית להכשרת מורי 
דרך לזוגיות

מרצה: נגה בר
סמס’ א‘: 112 ש‘ 8 ש“ש שעות רשות

אימון לפיתוח הרגלי 
תזונה בריאים ולאורח 

חיים בריא
סמס’ א‘: 56 ש‘ 2 ש“ש שעות רשות

          

פסיכותרפיה סומטית
מרצה: ד“ר יובל עודד,

בועז שטרן
שנתי: 112 ש‘

יום רביעי
הכשרת מנחים 

התנהגותיים חינוכיים 
במערכת החינוך 

ובמשפחה
מרצה: טל מימון

שנתי: 112 ש‘ 4 ש“ש עם ציון

הכשרת מומחים להוראה 
מתקנת בשפה האנגלית

מרצה: אבריל רוז
שנתי: 140 ש‘ 5 ש“ש עם ציון

הכשרת מאמנים 
אישיים, ארגוניים 
ועסקיים ומנחים 

להכוונה תעסוקתית
מרצה: שחר צדוק

שנתי: 195 ש‘ 6 ש“ש שעות רשות

”קסם החוויה“
מרצה: דינה אור

סמס’ א‘: 56 ש‘ 2 ש“ש שעות רשות

כל הקורסים: שנתי 60 ש‘ 2 ש“ש עם ציון

האמנות להתמודד-פיתוח 
גמישות פסיכולוגית

דיאלוג מתבונן: שיח אחר

השינוי מתחיל 
במחשבה...

הגישה ההתנהגותית 
(CBT) קוגניטיבית

”פשוט להיות“: יישום 
גישת הקשיבות 

 (Mindfulness)
וה- ACT כדרך חיים

חוכמת הקשיבות:  
Mindfulness כדרך חיים 

וככלי להתמודדות עם 
חרדה ודאגה

”בדרך לזהות“: פיתוח 
הזהות להעצמה אישית 

ולהעצמת מתבגרים

לאכול נבון ולהיות בריא: 
עובדות מול מיתוסים

קידום הבריאות לשיפור 
הלמידה וההתנהגות

סמים: מיתוסים מול 
עובדות

פרקי אבות: האתיקה 
היהודית

יום חמישי

הכשרת מומחים 
להוראה מתקנת ופיתוח 

כישורי למידה לקראת 
כיתה א‘

מרצה: נעה פלד
בשיתוף מרכז חדד

שנתי: 168 ש‘ 6 ש“ש עם ציון

ביבליותרפיה
מרצה: איתן ברונשטיין

שנתי: 112 ש‘ 4 ש“ש עם ציון

מסלול הכשרת 
NLP מטפלי

מרצה: דפנה סלען
שנתי: 260 ש‘ 8 ש“ש שעות רשות

הכשרת מנחים 
התנהגותיים חינוכיים 

במערכת החינוך 
ובמשפחה

מרצה: רות ברק
שנתי: 112 ש‘ 4 ש“ש עם ציון

יום שישי
תכנית להכשרת
ליצנים רפואיים
מרצה: ג‘ף גורדון
וד“ר אוטה לימנט

שנתי: 112 שעות

לימודי תעודה בביופידבק
מרצה: ד“ר יובל עודד

סמסטריאלי: 40 שעות

לימודי תעודה 
בנוירופידבק

מרצה: ד“ר טל סינס
סמסטריאלי: 40 שעות

יום שני
פסיכולוגיה חיובית 

יישומית
מרצה: אורנה אטלס

שנתי: 112 ש‘ 4 ש“ש עם ציון

מטיילים בארץ ישראל
מרצה: איתמר כהן

שנתי: 224 ש‘ 8 ש“ש ללא ציון

הכשרת מומחים 
להוראה מתקנת 

ופיתוח כישורי למידה 
בכיתות א‘-ו‘

מרצה: שרון לוי 
ושלומית רוזנשטוק

בשיתוף מרכז חדד
סמס’ א‘: 168 ש‘ 6 ש“ש עם ציון

קורס גישור
מרצה: עו“ד דפנה שגיב
סמס’ א‘/ב’: 60 ש‘ 2 ש“ש עם ציון

קורס גישור משפחתי
מרצה: עו“ד אביב גבע

סמס’ ב‘: 56 ש‘ 2 ש“ש שעות רשות

בקרו בדף 
הפייסבוק 
שלנו!

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

60 שעות למורים בשבתון 03-5318445מקרא:   לימודים המזכים בתעודה |  מוכר לאופק 
להשתלם באוניברסיטה זו רמה אחרת

יום שלישי

לומדים מהבית
קורסים מתוקשבים

infohish@biu.ac.il
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