
 
 

 

 

 מסלול להכשרת יועצים ביוגרפיים והתפתחות אישית

 2016 - 2015תשע"ו  – חיפה

 ' שנה א

 כל אחד מנושאי הלימוד ניתן למצוא באתר בית הספר( על )מידע נרחב  נושאי הלימוד

 , גילאים מכוננים חוקי הביוגרפיה : שביעונים .א

 והגשמתוהצו הקרמתי  .ב

 ציור אנתרופוסופי .ג

 ידע האדם האנתרופוסופי .ד

 בנושא : 2015בנוסף לכך תתקיים סדנא בת יומיים ) שישי שבת ( בחודש ספטמבר 

 התבוננות באירועים , ניתוח משמעותם ותפקידם בביוגרפיה . –לחיות את הגורל 

ף של המשתתפים באירועים, מחשבות , חלומות וכיוב' שיתו  - כל מפגש יתחיל בביוגרפיה דינמית

 כחלק מהתנסות חיה , חווייתית בהתבוננות המיוחדת בביוגרפיה וחוקיה.

התלמידים יתבקשו במהלך השנה לקרוא מאמרים  –)מפורט באתר בית הספר (  דרישות לימודיות

 וספרים ולהגיש תרגילים .  

 

 צוות המורים :

 ביוגרפית מייסדת ומנהלת בית ספר כחותם.יועצת  –אורנה בן דור 

 יועצת ביוגרפית , בוגרת מסלול  ההכשרה של בית הספר. – יעל ערמוני

 מורה לציור אנתרופוסופי. –דניאל זהבי 

 מורה לאנתרופוסופיה. –עמוס בן אהרון 

 תלמידת בית הספר שנה ד'. – שרי צדוק –אסיסטנטית 

 

 



 
 

 

 מסגרות הזמן :

 . שנייום הלימודים : יום 

 16:30 – 9:00שעות הלימוד : 

 שעות .    224היקף שעות לימוד : 

   26/10/15 -ה שניהלימודים מתחילים ביום 

 מפגשים .( 28)סה"כ    20/6/2016 -שני ההלימודים יסתיימו ביום 

 

 מסלול חלקי:

קיימת אפשרות ללמוד יום לימודים חלקי הכולל את לימודי הייעוץ הביוגרפי בלבד, ללא 

 הקורסים בציור ואנתרופוסופיה, בעל היקף שעות מצומצם יום ועלות נמוכה יותר.

תלמידים אשר יבחרו ללמוד במסלול זה, ילמדו ביום שני, ביחד עם תלמידי המסלול המלא,  בין 

 11:45-16:30השעות 

תלמיד שירצה לקבל תעודה של יועץ ביוגרפי, יידרש להשלים את הקורסים בציור 

 ה.ואנתרופוסופי

 

 לוח החופשות :) מותאם ללוח החופשות בבתי הספר (

  14/12/15עד יום ראשון )כולל (  7/12/15: מיום שני  חנוכה

 21/12/15 שניהלימודים יתחדשו ביום 

 לא יתקיימו לימודים 15/2/16-ו 8/2/16בתאריכים  :חופשת סמסטר

 22/2/16-הלימודים יתחדשו ב

  30/4/16עד שבת  13/416פסח : מיום רביעי 

  2/5/16 שניהלימודים יתחדשו ביום 

 לא יתקיימו לימודים. 6/6/15בתאריך 

  .13/6/16עד יום שני )כולל(  11/6/16: מיום שבת שבועות 

 . 20/6/16הלימודים יתחדשו ביום ראשון 



 
 

 

 שכר לימוד : 

 ₪.  11,000מסלול מלא: 

 ₪. 7,700מסלול חלקי: 

 .₪ 1000המקדמה בשני המסלולים: 

 תשלומים. 12 -ניתן לשלם בצ'קים ולחלק ל

 כמו כן ניתן לשלם בהעברה בנקאית . 

 

 מדיניות ביטול / הפסקת לימודים :     

  אין החזר של המקדמה מרגע שנשלחה 

  ימים מלאים ומטה מתחילת הלימודים, יש אפשרות לעזוב ולקבל החזר מלא  3לאחר

 פרט למקדמה .

  הלימודים יהיה החזר יחסי של שכר הלימוד.מתכנית  50%משלב זה ועד 

  או יותר משנת הלימודים, לא יהיה החזר.  50%לאחר שנלמדו 

 

 

    

 

 


