
ביה"ס להשתלמויות   בס"ד

ייעוץ ארגוני לממלאי תפקידים  
במערכת החינוך, 

הקורס יתקיים בשני הסמסטרים.
נשים: רביעי  9:00-15:00

גברים:  חמישי 9:00-15:00

.2.2

סדנת אימון להכנה לראיון עבודה 7.7.
בשעתיים הכינו עצמכם היטב לראיון עבודה.

                לפרטים והרשמה בטלפון: 02-6750723      
פרטים באתר המכללה :  www.michlala.edu   פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים    

סדנת אימון להכנה למבחן נהיגה  8.8.
בשעתיים תחסכו טסט חוזר שעלותו גבוהה 

לגברים ולנשים בקבוצות נפרדות

הפתיחה בקרוב!היחידה ללימודי שוק ההון1.1.

קורס ב': רפרנט פנסיוני                                                                             קורס א: מזכירות בכירה במשרד סוכני ביטוח 
קורסי בוקר וקורסים בשעות אחה“צ

הפתיחה: אחרי החגים (אוקטובר 2014)

רישוי והכשרה בעולם הביטוח 
בחסות המכללה לפיננסים וביטוח

תוכנית להכשרת מאמנות בדגש תורני
ירידה במשקל 

באמצעות כלי NLP ודמיון מודרך 

.6.6

.5.5
הסדרה הראשונה : 

התמודדות בין המצרים בסרטים, 

השתלמות מהסרטים

מוכר 

לגמול השתלמות
מוכר 

לגמול השתלמות

התוכנית
יום ראשון, ט"ו תמוז (13.7)

9:00-10:30  ”סיפור משפחתי“ - התמודדות דרך קולנוע                         
                     גב‘ איקה מישר

10:45-12:15 התמודדות עם החריג בקולנוע   
               גב' אדוה מגל

12:30-13:45 לאהוב ולהאמין - סרטים מקוריים    
                     בהתמודדות עם האחר 

    מפגש עם יוצרים
יום שני, ט"ז תמוז (14.7)

9:00-10:30  התמודדות עם השונה בקולנוע   
               גב' אדוה מגל  

10:45-12:15 התמודדויות במעגל החיים בסרטים    
               גב' איקה מישר

12:30-13:45 ניצחון היצירה והרוח – על ד"ר רחמים   
                     מלמד דרך סרט

      וסיפור ההתמודדות עם הגב' אפרת                           
     קראוס, בתו של ד"ר רחמים מלמד.

סדרה שניה:  תשובה ותיקון בסרטים 
תתקיים בתאריכים ח‘ ט“ו וכ“ב אלול (17.9, 10.9, 2.9)
סדרה שלישית: הצצה לעולם החרדי בקולנוע

                            תתחיל אחרי החגים 

הכשרה והעצמה של מורות 3.3.
לנגינה בהוראה קבוצתית 28 ש‘, 

מועד: ימי שלישי 18:00-19:30. 
עולם החזנות – יצירה, מסורת ומה 

שביניהם, 28 ש‘
לבעלי תפילהמועד: ימי חמישי, 18:00-21:15

לבעלי תפילהוחזנים
וחזנים

שלושה חדשיםשלושה חדשים

למד לסחור מהבית   
קורס א: 

לימוד מסחר במט"ח , 40  שעות, 
קורס ב:

ניהול עצמאי של תיק השקעות אישי במסחר במט"ח,
40 שעות

גברים: ימי חמישי 16:30-19:45
נשים:  בימי שני   16:30-19:45

         

קורס קיץ 

עבודה על המידות באמצעות אמנות 4.4.
לחימה 

ימי חמישי 18:00-19:30
פתיחת הקורס: אחרי החגים (אוקטובר 2014)

לגברים 

הסדרות הבאות תתקיימנה בימי רביעי בשעות 16:00-19:00

לרכוש מקצוע, להשתלם ולהרחיב אופקים

מגיל 99-16 


