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B.Ed תואר ראשון

תעודת הוראה

תעודת עובד/ת חינוך בלתי פורמאלי

לומדים ועובדים- לומדים יום וחצי בשבוע 
+ קורסים מרוכזים ומשכללים את העבודה המקצועית

 
מתפתחים בחממה - תהליך ייחודי במרכז התואר

 
חדשנות חינוכית - המקשרת את התואר לחיים

 
לא תיאוריה בלבד- התנסות מעשית לאורך התואר

 
שביליסטים משפיעים - על חינוך, חברה וסביבה

בחינוך על יסודי

על־יסודי - התמחות בגיאוגרפיה או בהיסטוריה

בהתמחות נוער וקהילה או קידום נוער בסיכון

לדף התוכנית
באתר המכללה

צוותי חינוך וקהילה של
התנועה הקיבוצית?

ן! זה בשבילכם.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdX9f52vHUv3FN9iw1uvd0-klqhMRNqqBVxTqmAy64x_mfbA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdX9f52vHUv3FN9iw1uvd0-klqhMRNqqBVxTqmAy64x_mfbA/viewform


לתיאום ראיון ולהרשמה-
שלחו הודעה

ל055-3077899

 "'שבילים' בשבילי הוא המקום שבו מצאתי אנשים שרואים את העולם
מזווית אחרת, סקרנית ומחברת. זה מקום לאהוב את עולם ,האקדמיה, 

ולחבר בין תוכן והתעסוקה שלי. כאן הכרתי את אשת החינוך שבי" 

 "'שבילים' עשתה לי סדר בעשייה הציבורית, תרמה לי רבות
 בהוצאת פרויקטים ובנוסף בבניית ארגז הכלים שלי"

 "'שבילים' בשבילי זה להרגיש שווה בין שווים, זה להרגיש מסוגל להתמודד
עם הקשיים, זה להרגיש שיש בי יכולת להזיז הרים"

"סיימתי את 'שבילים' כשבאמתחתי חבורויות לחיים (חברים ומרצים), כלים
לעולם התעסוקה ונקודת מבט יצירתית ומקצועית אל עולם החינוך. 

אני ממליץ על מסלול הלימודים בכל עת"

"תוכנית 'שבילים' היא עולם מלא בקשת של צבעים לבחירה. 
היא הזמנה ללמידה חווייתית מלאת אפשרויות"

"תוכנית 'שבילים' היא ארבע שנים של לימוד חדשני, 
מקצועי עם טובי המרצים, לצד התנסות בשטח, אשר היוו עבורי מיקוד,

ושימשו לי מגדלור במקום העבודה שלי ובחיי האישיים".

 "'שבילים' בשבילי הוא בית להתפתחות, מקום שמייצר מפגשים ועשייה 
ומממלא השראה לדרך. גילתי הרבה עומק על עולם החינוך ועל עצמי, 

שהיווה לי כר פורה להיות אשת החינוך הפורצת דרך"

שרה גטו
באר שבע

נדב צברי
נחל עוז

מורן אברשימי
 מנהלת יחידת

הנוער והילדים מ.א
מגילות

אייל גולדשטיין
 רכז שכבה תיכון

אורט ערד

מור צפורי
 מנהלת מרחב

חינוכי בהקמה 'לב
הנגב'

סאגר אבו סריחאן
מנהל רשת בוגרים
נווה מדבר ניצנה

ורד ארביב 
מנהלת תחום תנועות
וארגוני הנוער והש"ש
כיוונים , באר שבע

תכנית שבילים
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdX9f52vHUv3FN9iw1uvd0-klqhMRNqqBVxTqmAy64x_mfbA/viewform

