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  מבוא
  

כאשר  ,התפתחות מתמדתבנמצא , החינוך הבלתי פורמליתחום לצד החינוך הפורמלי, 

נוער וקהילה  קהילתי,-יותר ויותר מוסדות אקדמאים מפעילים תארים לחינוך חברתי

ד חינוך תעודת עוב ,נכנסה למערכת בהיקף הולך וגדל ,מתוך כך .וחינוך בלתי פורמלי

  ם. תחום עיסוקעם הרשאה פדגוגית מ חינוך בלתי פורמאלישיצרה פרופסיה לעוסקים ב

 1.חוק הרשויות המקומיות מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוערהתקבל  2011-ב

מהם בעלי  40%אשר כ ,יות בהיקף מלאומנהלי יחידות נוער בכל הרש מונובמסגרתו 

מדריכי נוער  3000- ים כיום מעל לפועל בנוסף, תואר ראשון. הינם בעלי תואר שני והשאר

עמותות בחברה בתפקידי הדרכה בלתי פורמאלית בארגונים ום בועוד אלפי בשטח

 תהליכים אלו חוללו מהפכה בחינוך הבלתי פורמלי. האזרחית.

. התמחות (סטאז')שנת ב ם עובדי חינוךמחוייבים ג 2011-החל מ הוראהעובדי כנדרש מ

תום שנת ההתמחות לרישיון הוראה, זכאים מתמחי זכאים בהעובדי הוראה ל הלימהב

  שיון עובד חינוך. יעובדי חינוך לר

המסגרות והתפקידים המאושרים , םהכללימרוכזים שניה בסדרה, ה ,זו חוברתב

קשת עקב . תקהילתי תחברתיהבלתי פורמלי בהתמחות בתחום החינוך להתמחות 

ים ותיקים ללימודי תעודת עובד ופניית עובדבחינוך הבלתי פורמאלי, הרחבה המסגרות 

לאישור מסגרות חדשות ולמתן פטורים לעובדים וותיקים חרגות נקבעו מתווי ה, חינוך

  שנהליהם מפורטים בחוברת זו.

באגף החברתי קהילתי במינהל הוקמה חינוך,  יובדלע ההתמחותלמען קידום ומיצוב 

תעודת עובד לבוגרי  חותהתמשל המקצועי , פיקוח וליווי טיפוחיחידה לחברה ונוער, 

, מטעם אגף תכנים, תוכניות, הכשרה והשתלמויותנציגה התהליך מרכזת כלל את  .חינוך

  .(ראה נספח בעלי תפקידים) מטעם אגף ההתמחות וכניסה להוראהרפרנטית מלווה ו

לברך את כל השותפים להמשך התמקצעות המערכת שלנו בתחום חשוב זה  נוברצונ

 התמחותויחד עם כל מבצעי ה ,גינה הזאת לא נפסיק אלא נעציםשאת המנ ולהבטיח לכם

  .מובילותגבוהות ו פסגות רבות,אל קהילתי -יערכ-ת החינוך החברתינצעיד א

  בברכה

  איתן טימן

  קהילתי, -מנהל האגף החברתי

  ,תלמידים ונוער

  נוךימשרד הח

                                                 
וך מקומית. מנהל יחידת הנוער יהיה אחראי על החינוך החוק מטיל חובת מינוי של מנהל יחידת נוער בכל רשות חינ 1

  ו.הבלתי פורמאלי ברשות החינוך המקומית ועל קידומ

  טליה נאמן

מנהלת אגף תכנים תכניות 

הכשרה והשתלמויות, מינהל 

  , משרד החינוךחברה ונוער
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  הילתיקתי בחינוך חברהתמחות : כללים לביצוע רק ראשוןפ

  

  :(סטאז') ההתמחות נהלים לביצוע  .א

בהתמחות בחינוך חברתי תעודת עובד חינוך : ההתמחותלביצוע  תנאי מקדים .1

 מסך החובות לתעודה. 80%ממוסד אקדמי מוכר או קהילתי 

 שעות שבועיות). 12העבודה בשנת ההתמחות תהיה לפחות בשליש משרה ( .2

"ש ש 6ז' בהוראה, יעבוד אוהמתמחה מבצע באותה השנה בנוסף גם סט במידה .3

 ש"ש בחינוך חברתי קהילתי. 6-ו 2בהוראה

למעט מקרים חריגים שאושרו בידי ממונה חינוך  חודשים, 12משך זמן התמחות  .4

 חברתי קהילתי (להלן: חח"ק).

 ("צעירים"). 25קבוצת החניכים תהיה מכיתה א' עד גיל  .5

 משתתפים קבועים. 8לקבוצת חניכים של לפחות הדרכה תינתן ה .6

 רת חינוכית שנתמכת ומפוקחת ע"י משרד החינוך.היה במסגת ההתמחות .7

 חח"ק. ממוני על ידירק בתפקידים שאושרו  ההתמחות תהיה .8

 בשכר כדין כל בעל תפקיד חדש. ההתמחות תהיה .9

  
 שלבים בשנת ההתמחות: ב.
  

את , על המתמחה להחתים את מנהל המסגרתלאחר איתור מקום העבודה,  .1

על טופס שיבוץ להלן: מה"ד) המחוזי ואת מנהל מרכז ההדרכה (מחוזי הממונה ה

 להתמחות.

 במה"ד המחוזי. אישי על המתמחה לפתוח תיק .2

החונך ילווה את מנהל המה"ד. ידי חונך שהוכשר לתפקיד מ על המתמחה לקבל .3

 .שנת ההתמחותבהמתמחה כמקובל 

  במוסד אקדמי מוכר. התמחותעל המתמחה להירשם לסדנת  .4

בת ומסכמת כמקובל לגבי כלל תהליכי הערכה מעצ על המתמחה לעבור .5

 המתמחים.

) ישתתף בסדנת התמחות אחת בלבד, 3ז' כפול (א'אבמידה והמתמחה מבצע סט .6

 יקבל שני חונכים להוראה ולחח"ק, ויעבור שני תהליכי הערכה נפרדים.

                                                 
העבודה בהוראה במתכונת זו מזכה ברישיון הוראה אך לא בשאר הזכויות של "אופק חדש" או "עוז לתמורה". על מנת לצבור את  2

  ני המורים ולבחור מינימום משרה המבטיח זאת.הזכויות הניתנות שם יש לעקוב אחר ההנחיות של ארגו
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והערכתם עובדי חינוך להרחבה בנושא פנה למסמך "נוהל קליטת מתמחים  .7

  .2016אפריל  "תית קהילתיתבהתמחות חבר בחינוך הבלתי פורמלי

  
  

 :התמחותתנאים לקבלת פטור מ  .ג
  
ותק של שלוש שנים בהדרכה או  לפחות חמש שניםותק של אישור מהמעסיק על  .1

 חח"ק.אגף על ידי  באחת המסגרות המאושרותבניהול לפחות 

 שעות שבועיות) 12עבודה של לפחות שליש משרה ( היקף עלמהמעסיק אישור  .2

 .במשך השנים הנ"ל

 .25גיל  –עבודה עם גילאי כיתה א' שור על אי .3

 .(ולא רק ניהול)או צעירים  עבודה בפועל עם נועראישור על  .4

 על האישור להיות חתום בידי מנהל ישיר איתו ניתן לשוחח ולאמת את הפרטים. .5

לצבירת מספר שנות הפטור ילקחו בחשבון תפקידי הדרכה בשנת שרות בגופים  .6

טחון ומשרד החינוך, ותפקידי הדרכת נוער משלחים מוכרים ע"י משרד הבי

 ופרקי משימה.  בצה"ל כגון: מורות חיילות, מד"נים

 למקרים חריגים תתקיים ועדת חריגים. .7

(לפרטי התקשרות עיין  מיכל אור גרופרפנות אל הגב' הז' יש לאבקשות פטור מסט .8

 בנספח בעלי תפקידים).
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  להתמחותפרק שני: תפקידים מאושרים 

  
  היה באחד מתפקידי ההדרכה והניהול על פי אוגדן בעלי ת תמחותהה .1

 התפקידים (*מצ"ב לינק לאוגדן) ולא כסיוע לצד בעל תפקיד במוסד.   

 pdf.files/noar/officials_booklet/http://meyda.education.gov.il   

ועבודה חברתית  קבוצה הדרכתכלול היבטים של תכנון, ביצוע, ת ההתמחות .2

 קהילתית.

 .ובפעולות הארגון, וישתתף בישיבות מסגרת הקולטתהצוות בהמתמחה ישתלב  .3
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  להתמחותי: מסגרות מאושרות שלישפרק 

  

 הקריטריונים למסגרות מאושרות להתמחות:   .א
  

 היה במסגרת חינוכית שנתמכת ומפוקחת ע"י משרד החינוך.ההתמחות ת .1

 הרשימה תתעדכן בכל שנה מחדש. .2

לכל התמחות באחת  ובחתימתובכל מקרה יש צורך באישור הממונה המחוזי  .3

 מהמסגרות המפורטות.

חח"ק, יש להביאה אגף במידה ונמצאת עמותה שאינה מוכרת למשרד החינוך /  .4

פעמים בשנה,  פרחח"ק. הוועדה תתכנס מסאגף של  לדיון בפני ועדת חריגים

  .להתמחותתבדוק את הגופים החדשים ותאשר או תדחה את התאמתם 

  

  רשימת המסגרות המאושרות   .ב

  משרד החינוך מיכה ופיקוחסגרות בתמ 1ב. 

  :תנועות נוער. 1

 איחוד חקלאי •
 אריאל •
 בני עקיבא •
 היכלי ענ"ג •
 ותנועת המושבים הנוער העובד והלומד •
 הצופים העבריים •
 השומר הצעיר •
 מועצת תנועות הנוער •
 מחנות העולים •
 מכבי צעיר •
 נוער דרוזי •
 בית"ר- נוער לאומי •
 עזרא •
 צופים ערבים ודרוזים •

 
  :ערארגוני נו .2

 נוער מוביל שינוי "אחריי" •
 איגי •
 בנות בתיה •
 בת מלך •
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 לשובע •
 לתת •
 מד"א •
 נועם התנועה המסורתית •
 פרחי הדגל •
 צופי השלום •
  תנועת תרבות •

  

  :. כפרי נוער3

http://www.mchp.gov.il/Pages/default.aspx  

  כפרי הנוער באתר למינהל לחינוך התיישבותייש להיכנס ללשונית של 

  

  :מכינות קדם צבאיות. 4

 אדרת •
 אורות •
 אחד משלנו •
 אלישע •
 ארזי הלבנון •
 בינ"ה לובה אליאב •
 בית ישראל •
 בית יתיר •
 בני דוד •
 בני ציון •
 גל •
 גליל עליון •
 הירושלמית •
 הנגב •
 הסוכנות היהודית ירוחם •
 הסוכנות היהודית ניצנה •
 הסוכנות היהודית עלמה •
 ודהחמדת יה •
 חנתון •
 חסן •
 ימין אורד •
 כרמי חיל •

 מגן שאול •

 מיצר •

 מיתרים לכיש •
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 מלח הארץ •

 נשרים קלו •

 מעוז •

 משכיות •

 נחשון •

 עטרת •

 עין פרת •

 עמיחי •

 עצם •

 תבור •
  

 :עמותות שירות לאומי. 5

 בת עמי •
 האגודה להתנדבות •
 העמותה לשיוויון חברתי ושירות לאומי •
 אזרחי-היחידה העירונית לשירות לאומי - עיריית ירושלים •
 עמינדב •
 ש"ל •
 שלומית •

  
שמוכרים ומפוקחים תחת הסכם התקשרות עם מנהל חברה ונוער,  נוספיםופים . ג6

   :משרד החינוך

 א.מ.ל.א.י •

  אגודה להתנדבות •

  אגודה למרכזים קהילתיים •

  אגודת אכסניות הנוער •

  אגי"ק •

 אח בוגר אחות בוגרת •

 בית הגפן •

  בית מוריה •

  ג'וינט ישראל  •

  גשר מפעלים חינוכיים •

  דרור יסודות לצמיחה •

  החברה להגנת הטבע •

(אך ורק מתנ"סים של החברה  סים"החברה למתנ •

בקישור שלהלן 

)http://www.matnasim.org.il/(  
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  המדרשה הלאומית ע"ש רינה מור •

 הרועה העברי •

 התנועה הקיבוצית •

  חוגי סיירות •

 יד בן צבי •

  ג'וינט -ידידים •

 כח המגן •

  כפר ילדים ונוער "אהבה" •

  לאורו נלך •

  לוטם •

  מדרשת הארץ ומצוותיה •

  מט"ח •

  מבראשית-מסע ישראלי •

  מרחבים •

  מרכז יעקב הרצוג •

  מרכז מעשה •

  נאות קדומים •

  נועם התנועה המסורתית •

  נחשונים •

  נטור •

  עושים ציונות •

 עין יעל •

  עלמיא •

  רשת עתיד •

 שיעור אחר •
 

  
  

  ואזוריות מקומיותרשויות  2ב. 

(מנהל  בחוק הרשויות המקומיותשעומדות על פי הנדרש  -יחידות נוער ברשויות מקומיות

  :2011-תשע"א - יחידת נוער ומועצות תלמידים ונוער)

 אבו גוש •

  אום אלפחם •

  אופקים •

  אור יהודה •

  אור עקיבא •

  אורנית •
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  אזור •

  אילת •

  אכסאל  •

  אליכין •

  אלעד •

  אלפי מנשה •

  אלקנה •

  אפרת •

  אריאל •

  אשדוד •

  אשקלון  •

  באקה אלגרביה •

  באר יעקב •

  באר שבע •

 -בועיינה נוג'ידאת •
  בדוואי

  בדוואי -ביר אל מכסור •

  בית אל •

  בית אריה •

  דרוזי -בית ג'אן •

  בית דגן •

  בית שאן •

  בית שמש •

  ביתר עילית •

  חרדי-בני ברק •

  בני עיש •

  בנימינה גבעת עדה •

  בסמה  •

  בדוואי -בסמת טבעון •

  בת ים •

  ג'דיידה מכר •

  ג'לג'וליה •

  ג'סר אלזרקא •

  ג'ת  •

  גבעת זאב  •

  גבעת שמואל •

  גבעתיים •

  גדרה •

  (ג'יש) גוש חלב •
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 גן יבנה •

  גני תקוה •

  דבוריה •

  דימונה  •

  דיר אלאסד •

  דיר חנא •

  דרוזי -דלית אל כרמל •

  הוד השרון  •

  הרצליה •

  זיכרון יעקב •

  זמר •

  בדוואי -זרזיר •

  חדרה •

  חולון •

  חוף הכרמל •

  דרוזי - ישחורפי •

  חיפה •

  חצור הגלילית •

  טבריה •

  בדוואי -טובא זנגריה •

  טורעאן •

  טייבה •

  טירה •

  טירת כרמל  •

-יאנוח (לשעבר יאנוח •
  דרוזי -ג'ת)

  יבנה •

  יהוד •

  יוקנעם •

  יסוד המעלה •

  יסוד המעלה •

  יפיע  •

  ירוחם •

  ירושלים •

  דרוזי -ירכא •

  כאבול •

  כאוכב אבו אלהיג'ה •

  בדוואי -כסייפה •

  דרוזי -כסרא סמיע •
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 -כעביה חג'גרה טבאש •
  בדוואי

  כפר ברא •

  כפר ורדים •

  כפר יונה •

  כפר סבא •

  כפר תבור •

  כרמיאל •

  להבים •

  לוד •

  בדוואי -לקייה •

  מ.א  יואב •

מ.א אבו בסמה נווה  •
  בדוואי-מדבר

 -מ.א אל קייסום •
  בדוואי

  מ.א אלונה •

  מ.א אשכול •

  מ.א בני שמעון •

  מ.א ברנר •

  מ.א גזר •

  מ.א גליל עליון •

  מ.א גליל תחתון •

  מ.א גן רווה •

  מ.א דרום השרון •

  מ.א הר חברון  •

  מ.א זבולון •

  מ.א חבל אילות •

  מ.א חבל יבנה •

  מ.א חבל מודיעין •

  מ.א לב השרון •

  מ.א מבואות חרמון •

  מ.א מגידו •

  מ.א מטה אשר •

  מ.א מטה בנימין •

  מ.א מטה יהודה •

  מ.א מנשה  •

  מ.א מעלה יוסף •

  מ.א מרחבים •

  מ.א נחל שורק •
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  מ.א עמק הירדן •

  מ.א עמק המעיינות •

  מ.א עמק חפר •

  מ.א עמק יזרעאל •

  מ.א עמק לוד •

  מ.א רמת נגב •

  מ.א שומרון •

  מ.א שער הנגב •

  מ.א שפיר  •

  מ.א תמר •

  מ.א. באר טוביה •

  מ.א. גולן •

  מ.א. גוש עציון •

  מ.א. הגלבוע •

  מ.א. חוף אשקלון  •

  מ.א. חוף השרון •

  מ.א. לכיש •

  מ.א. משגב •

   מ.א. ערבה •

  מ.א. שדות נגב •

  מבשרת ציון •

  מג'ד אלכרום •

  דרוזי -מגאר •

  מגדל •

  מגדל העמק •

  רעות- מכבים  -מודיעין •

  מודיעין עלית •

  מזכרת בתיה •

  מזרעה  •

  מטולה •

  מיתר •

  מעיליא •

  מעלה אדומים •

  מעלה עירון •

  מעלות תרשיחה •

  מצפה רמון  •

  נהריה •

  נחף •

  נס ציונה •
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  צפון  -נצרת •

  נצרת עלית •

  נשר •

  ות נתיב •

  נתניה  •

  סח'נין •

  דרוזי -עג'ר •

  עומר •

  דרוזי -עוספיא •

  עיילבון •

  עין מאהל •

  עכו •

  עמנואל •

  עפולה •

  עראבה •

  ערד •

  ערערה •

  בדוואי -ערערה בנגב  •

  פוריידיס •

  דרוזי - פקיעין •

  פרדס חנה •

  פרדסיה •

  תקוה-פתח •

  צפת •

  קדומים •

  קדימה צורן •

  קלנסווה •

  קצרין •

  קריית אונו •

  קריית ארבע חברון •

  קריית אתא •

  קריית ביאליק •

  קריית גת •

  קריית טבעון •

  קריית ים •

  קריית יערים •

  קריית מוצקין •

  קריית מלאכי  •

  קריית עקרון •
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  קרני שומרון •

  ראש העין •

  ראשון לציון •

  בדוואי -רהט •

  רחובות •

  צפון -ריינה •

  רכסים  •

  רמלה •

  רמת גן •

  רמת השרון •

  רמת ישי •

  רעננה •

  בדוואי - שגב שלום •

  שדרות •

  שוהם •

  שעב •

  שפרעם •

  תל אביב •
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  התמחות בחינוך הבלתי פורמלי – בעלי תפקידים ואנשי קשרנספח: 

  

"ק   הנהלת אגף חח
  

  מייל  טלפון  התפקיד  שם

מנהל אגף חח"ק   איתן טימן

  מינהל חברה ונוער

050-6283180  eitanti@education.gov.il  

 

מפקח מגזר כפרי   דויד שטרית

ממונה הכשרות ו

, מינהל אגף חח"ק

  חברה ונוער

050-6283182  davidsh2@education.gov.il  

 

התמחות  אחראית  מיכל אור גרופר

(סטאז') באגף 

חח"ק, מרכזת 

  ועדת פטורים

052-5823007  michal.gro50@gmail.com 

  
  אגף תכנים תכניות הכשרה והשתלמויות

  
  מייל  טלפון  התפקיד  שם

ד"ר שלומית 

  לנגבוים

מרכזת התמחות 

(סטאז') באגף 

תכנים תכניות 

הכשרה 

והשתלמויות, 

  מינהל חברה ונוער

03-9180804  

  

  'דימים: א', ב', 

shlomit.honhim@gmail.com  

  
  אגף התמחות וכניסה להוראה

  
  מייל  טלפון  התפקיד  שם

ד"ר צביה 

  צוקרמן

רפרנטית חינוך 

בלתי פורמלי באגף 

התמחות וכניסה 

להוראה, מינהל 

  עובדי הוראה

052-2862412  @hotmail.comtsviya  
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  במחוזות: מקצועיים ממונים
  
 E-mail טלפון כתובת המחוז שם

-אילנית אביב
 שפרוט

 2השלושה  מרכז
 אביב-תל

  03-9186432טל. 
  03-6896492פקס. 
 050-7689279נייד: 

ilanitaviv@gmail.com 

ורד 
 פינקלשטיין

 2השלושה  ת"א
 אביב-תל

  03-6896182טל. 
  03-6896631פקס. 
 050-6282219נייד: 

veredfi@education.gov.il 
 

א'  15פלים  חיפה גילה בורנשטיין
 חיפה

  04-8632637טל. 
  04-8632642פקס: 
 050-6283577נייד: 

gilabo@education.gov.il 
 

בית  צפון ששון- דבורה בן
הממשלה 
  נצרת עילית

 530ת.ד. 

  04-6500110 טל. 
פקס:                
6500188/194-04  

 054-6213283 

 
dvorabe@education.gov.il  

כנפי נשרים  ירושלים חווה אברבנאל
גבעת  22

שאול 
 ירושלים

  02-5601515טל. 
 052-2552792נייד: 

havaha@education.gov.il 
 

שד' התקווה   דרום  איילה חג'ג ד"ר
 610ת.ד.  4

  באר שבע

  08-6263138טל. 
 08-6263139פקס. 
  052-5349509נייד: 

aylhg@walla.com 
 

 2ושה השל התיישבותי ענת זמל
 אביב-תל

  04-6270659טל. 
  03-6898805פקס: 
 050-6225287נייד: 

anatz@kfar-olami.org.il 

 

בנין לב  מגזר ערבי עלי היכל
העסקים 

 נצרת עילית

        04-6477429טל. 
                  04-6477435פקס: 
 050-6282384נייד: 

aliha@education.gov.il 
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" מרכזי הדרכהמנהלי    חוסגניהם לשנת תשע

  
  

"ד   מה
"ד ומייל מנהל/ת כתובת  שם ותפקיד   פקס  טלפון  מה

  מה"ד צפון
  

  : גליה כובשמנהלת
  מזכירה: חגית אבוטבול

  ד.נ. גליל מערבי
  25220בית לוחמי הגיטאות  

galiako@education.gov.il  

04-9816264  
050-3477767  

04-9813351  
  

   רותם קורנבליטסגנית: 
rotemko@education.gov.il  

054-9599887   

   351560, חיפה,  17רח' צה"ל   בטי דנון מנהלת  חיפה מה"ד
dbetty@macam.ac.il 

04-6017319  
052-5382882  

04-6301514  

   050-7783347   אנה רוזה ברזאניסגנית: 
  : איריס בנטוב כהן מנהלת  מה"ד  ת"א

  
  ביה"ס הארצי שיין

  הפתח תקו 42רח' קפלן 
49210  

irisbt@education.gov.il   

03-9180819  
050-6289024  

03-9180854  

  hadarasa@education.gov.il 050-7689276  סגנית: הדרה ספרא
03-9180818  

: אורלי קלינסקי מנהלת  מה"ד מרכז
  מזכירה: שרית ערמי

  ביה"ס הארצי שיין
  49210 פתח תקוה 42לן רח' קפ

orlyka@education.gov.il  

03-9180807  
052-2543243  

03-9180851  

   gila83@gmail.com  2218950  - 050  גילה מיטרניסגנית: 
  : מיכל יצחקימנהלת  מה"ד ירושלים

  מזכירה: אסנת אזרף
  רמת אשכול 7פארן 

  92461ירושלים 
michalrenec3@gmail.com  

02-5601142  
02-5601109  

054-4409442  

02-5601089  

  naomiit@education.gov.il  050-7440049  נעמי יצחיאק סגן: 
  מירי טימסית: מנהלת  מה"ד דרום

  
        מרכז שירותי הדרכה בנגב

  1303ת.ד  65ט ירח' וינג
  84105באר שבע 

 miriti2@education.gov.il   

08-6263340 
08-6263342  

050-6289273   

08-6209981  

 smadarlevi54@gmail.com  סמדר  לויסגנית: 
  

08-6263346  
050-2240346  

 – מגזר ערבי
  מחוז צפון

  ג'סאן שמא: מנהל
  מזכירה: אפנאן חליפה

  170ת.ד 
(בתוך בית ספר  איבן עאמר ביר 

  אלג'יש)- אבו
  16101נצרת 

.ilsalehab@education.gov  

04-6455988  
050-6283695  

04-6455988  

  v.ilsalahsa@education.go  054-3044331  סגן: סאלח ספיה
מה"ד דרוזי 

  ארצי
  אכסנית נוער פקיעין   נביל עלי : מנהל

  24914פקיעין  2013ת.ד. 
nabeel_a@walla.com  

04-9575373  
054-4871509  

  

04-9575339  

    052-8628833    סגנית: אשואק כיוף
  
  
  

  .: למשלוח פקסים יש לציין את הנמען בראש הפקסהערה
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  רכזי סטאז' במכללות
  מתקיים מסלול לימודים לחינוך בלתי פורמלי  בהן

 חברתית קהילתיתבהתמחות 
  
 E-mail טלפון שם הרכז המכללה שם

 anat.kessler@gmail.com 052-4826242 ענת קסלר מכללת קיי

המכללה 

האקדמית 

לחינוך 

 "אורנים"

  ורד לוריה

  

 איתן שוורץ

04-9838915  

  

04-9838816  

 

vered_l@oranim.ac.il 

 

eithan6@walla.co.il 

 

סיגל מושכל  מכללת דוד ילין

 עצמון

054-5722188 sigalmus@dyellin.ac.il 

אוניברסיטת 

 ןאיל- בר

 miri.goldratt@goldrattgroup.com 054-7773582 ד"ר מירי גולדרט

  ilanitav@macam.ac.il 052-7702942 אילנית אברהם מכללת אפרתה

מכללת אורות 

קמפוס  ,ישראל

  אלקנה

  do-dorit@013.net  052-3771572   ית דויטשדור

המכללה 

האקדמית בית 

 ברל 

 molly@beitberl.ac.il 052-2449056 מלי ליבוביץ'

 

  
 
 
 

  


