אקדמיית
מרחבימ

ידיעונ תשע"ח 2018

"רק מי שלוקח יכונ והולכ רחוק
מגלה עד כמה רחוק הוא יכול להגיע".
)אלברט אינשטיינ(

דברי פתיחה

אנו עומדים בפיתחה של השנה האחת–עשרה של "אקדמיית
מרחבים" ואני מלאת התרגשות וגאווה על כך.

אני רוצה להודות למוסדות האקדמיים שצעדו עמנו והצטרפו
לחזון החדשני הזה.

"אקדמיית מרחבים" הניחה את היסודות ופיתחה אפשרויות
שעמדו לרשותם של אנשים עם צרכים מיוחדים בכלל ,ובעלי
הנמכה קוגניטיבית בפרט.

שנת הלימודים תשע"ח –  ,2018היא שנה המבשרת את המשך
החדשנות ,המציעה מגוון קורסים בעלי אופק מקצועי .נבחרו
מוסדות יוקרתיים ,שעמלו על תכנים בעלי תרומה משמעותית
לעתידם של הסטודנטים.

"אקדמיית מרחבים" היא נדבך חשוב בהתגשמות החזון של
א.ד.נ.מ ,.והיא נטועה בכל אחד מערכי החזון ,כמו חדשנות,
השתלבות ומתן הזדמנות שווה .פתיחת שערי האקדמיה היא
בגדר חלום שהתגשם.

ברכתי לסטודנטים ,למרצים ולכל מי שלוקח חלק במפעל
מיוחד וייחודי זה.
אנו נותנים לכם כנפיים ואתם תלמדו לעוף בעצמכם!

מרחבים ,הפועלת מעל עשור ,פתחה ,במשך השנים ,עשרות
קורסים בתחומי עניין שונים ,ואלו רוממו וחיזקו את האנשים
						
שלקחו חלק ,ותרמו להם ברכישת השכלה ופתיחת אפיקי לימוד
						
שבעזרתם יוכלו לייצב את מעמדם בעולם התעסוקתי והחברתי.
						

בברכת הצלחה,
עמליה ברחד
מנכ"לית

קור בישול ואפיה

קור מטפלות/ייעות לגיל הרכ

אודות המכללה

אודות הקור

מכללת "השפ" הינה המכללה המובילה בישראל למקצועות הקולינריה .המכללה פועלת בשיתופ
וחות ) ICPAהתאחדות השפימ והקונדיטורימ המקצועיימ בישראל( ובשיתופ ) IACPאיגוד השפימ
העולמי(.

קור ייחודי זה מכשיר לקראת עבודה במעונות וגני ילדימ .הקור שמ דגש על תכנימ משמעותיימ
כדוגמת :דמות המטפלת ,הילד במגרת החינוכית טיפולית ,תחומי התפתחות ומאפייני התפתחות,
ארגונ ביבה חינוכית מותאמת ,חשיבות הקשר עמ המשפחה והשפעתה על הטיפול בילד ,טיפול
בגופ הילד ,מויקה ואמנות ,פרות ילדימ ,חגימ ומנהגימ ,בטיחות וביטחונ ועוד.
המשתתפימ יקבלו הכשרה עיונית ומעשית.

למשתתפימ תינתנ ערכת מתנה הכוללת :תיק טודנט ופרות מקצועית ,מקטורנ שפ ,ינר וכובע,
ערכת כלימ מקצועית וחומרי גלמ לחלק המעשי.
ביומ הקור תוענק תעודה על "השתתפות בקור מיומנויות הבישול והאפייה" מטעמ מכללת השפ.

זמנ הפעילות
ימי שני .17:00-20:00 ,קור בנ  15מפגשימ

עלות הקור
 5,000ש"ח למשתתפ.

מיקומ ודרכי הגעה
מכללת השפ ,רחוב לאונ – שטיינ  ,9חיפה )מול מרכזית המפרצ(.
הגעה במטרונית עד מרכזית המפרצ ומשמ ברגל )חציית הכביש הראשי(.

)לידה עד גיל (6

המורה
יעל קויפמנ ,מדריכה פדגוגית מומכת בעלת תואר  M.A.בחינוכ.

זמנ הפעילות
ימי רביעי .17:30-20:30 ,קור בנ  80שעות.

עלות הקור
 ₪ 2,500למשתתפ.

תעודה
בוגר קור מטפלות/ייעות לגיל הרכ מטעמ מכללת אתא ומרחבימ.

מיקומ ודרכי הגעה
מכללת אתא שבמתנ" ,רחוב הפלמ"ח  ,11קריית אתא.
הגעה באוטובוימ  24 ,22ו 26-עד רחוב הפלמ"ח בקריית אתא.

קור יישומי מחשב

קור טיפול בבעלי חיימ
ואחזקת פינת חי

תכני הקור

אודות הקור

< תוכנות אופי ,Power point ,Outlook ,Word ,Excel :אינטרנט
< הקור מכשיר את תלמידיו בשימוש בפונקציות הקיימות בחבילות האופי וכנ בשימוש
באינטרנט ובדואר אלקטרוני.
< מערכת הפעלת  WINDOWSביי  +אינטרנט –  60שעות
< תוכנת ה –  WORDלעיבוד תמלילימ ויצירת ממכימ
< הכרת האינטרנט כמאגר מידע ואמצעי תקשורת
< דוא"ל
< עריכת תמונות

האמ ידעתמ שנחש יכול להחזיק מעמד  22חודשימ מבלי לאכול? כיצד מטפלימ בתרנגולות?
כל כמה זמנ אוכל חרדונ? מה צריכ לחתוכ בלט של האיגואנה?
במפגשימ נלמד על עולממ המופלא של בעלי החיימ וננה לראות כיצד אנו ,בני האדמ ,יכולימ ללמוד
מאותנ חיות מופלאות ולטפל בהנ .מידי שבוע נפגוש בחיות שונות ,נצפה ,נטפל ,נחקור ,נשאל ונתנה
במפגש עמ חברימ חדשימ .נחשפ למגוונ בעלי חיימ ,נלמד לטפל בהמ ולשמור על ביבה נקייה ונעימה
עבורמ.

המורה
מרל ויה ,מומחה למחשבימ בעל תעודת I.C.D.L

זמנ הפעילות
ימי שני .17:30-20:45 ,קור בנ  100שעות.

עלות הקור
 ₪ 1,500למשתתפ.

מיקומ ודרכי הגעה
מכללת אתא שבמתנ" .רחוב הפלמ"ח  ,11קריית אתא.
הגעה באוטובוימ  24 ,22ו 26-עד רחוב הפלמ"ח בקריית אתא.

משכ הקור
 20מפגשימ של שעתיימ אקדמיות ,ה"כ  40שעות.

זמנ הפעילות
ימי שני16:30-18:00 ,

עלות הקור
 ₪ 2,000למשתתפ ,כולל יורימ וחומרימ.

תעודה
בוגר קור טיפול בבעלי חיימ ואחזקת פינת חי מטעמ המכללה האקדמית גורדונ.

מיקומ ודרכי הגעה
מכללה לחינוכ – גורדונ חיפה ,רחוב טשרניחובקי .73
הגעה בקו אוטובו  115ממרכזית חופ הכרמל ובמטרונית עד מרכזית המפרצ.

קורס הדפסת תלת מימד

קורס עיתונאות
אודות הקורס

מהי מערכת עיתון? איך מחליטים איזו ידיעה תופיע ואיזו לא? אנו צורכים עיתונים וחדשות באמצעים
מודפסים ומקוונים בכל יום .המשתתפים ילמדו על פיתוח תהליך הכתיבה ממציאת רעיון עד להוצאתו
לדפוס ,יפתחו חוש ביקורתי הן ככתבים והן כקוראים.
משתתפי הקורס ירכיבו את מערכת העיתון של מערך הדיור א.ד.נ.מ.

תכני הקורס

> כיצד בנוי העיתון
> מיקום ידיעות חשובות ופחות חשובות
> צילום עיתונאי
> עיתון מודפס לעומת מקוון
> שיקולי מיתוג ורייטינג

> קהל היעד וסיווגו
> התאמת הצבעים והכתוב לקהל היעד ולנושא
>בחירת נושאים לפי קהל היעד
> אמצעיים צורניים
> עמוד אמצעי לעומת עמוד אחורי

משך הקורס

 20מפגשים של שעתיים אקדמיות ,סה"כ  40שעות.

זמן הפעילות

ימי שני16:30-18:00 ,

עלות הקורס

 ₪ 1,800למשתתף.

תעודה

בוגר קורס עיתונאות מטעם המכללה האקדמית גורדון.

מיקום ודרכי הגעה

אקדמיית גורדון חיפה ,רחוב טשרניחובסקי .73
הגעה במטרונית עד המרכזית ומשם אוטובוס קו  115עד למכללה.

אודות הקורס

להדפיס את החלום  -הדפסת תלת מימדית לפנאי ,ליצירה ולשיפור איכות החיים.
השינויים הטכנולוגיים בעשורים האחרונים הביאו עימם עולם חדש של הדפסה תלת ממדית -טכנולוגיה
זמינה ונגישה המאפשרת ייצור מוצרים שונים בהתאמה אישית ובמורכבות גבוהה.

תכני הקורס

> שימושים בהדפסה תלת מימדית למטרות משחק ,יצירה ,ושיפור איכות החיים.
> לימוד תוכנה בסיסית לעיצוב ולתכנון בתלת מימד.
> עקרונות עבודת המדפסת והכנת קבצים להדפסה.
> שימוש בקבצים וקוד פתוח בהדפסה תלת מימדית ,שיתוף ושימוש קבצים בענן.
> הפעלת מדפסת תלת מימד – מדפסות ביתיות.
> מרעיון למוצר  -כל שלבי הפיתוח מרגע הבנת הצורך.

משך הקורס

 16מפגשים של  4שעות אקדמיות ,סה"כ  64שעות אקדמיות.
* הקורס מיועד לבני  18ומעלה שיש להם יכולת קריאה וכתיבה באנגלית ברמה בסיסית וידיעה 		
בסיסית בתפעול מחשב – שליחת מייל ,גלישה ברשת ועוד.

זמן הפעילות

ימי שני16:30-18:45 ,

עלות הקורס

 ₪ 3,800למשתתף.

מיקום ודרכי הגעה

פאב-לאב ,מדעטק – רחוב שמריהו לוין  / 25בלפור  ,12חיפה.
הגעה באוטובוס קו  115ממרכזית המפרץ והכרמל עד לבית הקרנות ברחוב הרצל ומשם רגלית למדעטק.

נהלים

טופס הרשמה

הקורסים מיועדים לאנשים עם צרכים מיוחדים.

כתובת למשלוח :א.ד.נ.מ .רח' הבעש"ט  ,40קריית אתא.
פרטי הנרשם:

הרשמה

מספר זהות מלא ( 9ספרות)

שם פרטי ומשפחה

יש למלא ולשלוח את הטופס הרצ"ב לא.ד.נ.מ .ברח' הבעל שם טוב  ,40קריית אתא.

שכר לימוד
נרשמים חדשים יזומנו לראיון אישי ,אם המועמד יתקבל ללימודים יהיה עליו לשלם את שכר הלימודים
המלא החל ממועד הרישום .ניתן לשלם בהמחאות דחויות ,במזומן או באשראי (מספר התשלומים
שונה מקורס לקורס).
* יש להסדיר את שכר הלימוד לפני תחילת הלימודים.

ביטול הלימודים
> כל ביטול מחייב הודעה בכתב לפקס  ,04-8439857יש לשמור העתק מכל תכתובת .ללא הוכחה,
הנושא יטופל בהתאם למועד הפנייה החדש ,והמועד הקובע יהיה מועד אישור קבלת הבקשה.
> ביטול לפני פתיחת קורס  -יוחזר מלא התשלום ששולם.
> ביטול לאחר מפגש ראשון או שני  -יוחזר התשלום ששולם בניכוי  10%מהמחיר המלא של הקורס.
> ביטול לאחר המפגש החמישי  -לא יוחזר כל תשלום.
> ביטול קורס  -אם קורס יבוטל יוחזר שכר הלימוד ששולם במלואו.
תעודת סיום תינתן לעומדים בדרישות הנוכחות והמטלות בקורס.

מין
זכר  /נקבה

כתובת ________________ :ישוב _________________ :מיקוד____________ :
טלפון בבית ________________:טלפון נייד_________________ :
כתובת דואר אלקטרוני____________________________ :
גיל ____ :
מקום עבודה/לימודים______________________ :
מוכר בשירות הרווחה  :כן  /לא
באגף לטיפול האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית  /באגף השיקום  /אחר______________ :
הקורס המבוקש______________ :
מדוע אתה רוצה ללמוד בקורס ? _________________________________________________
__________________________________________________________________________
ידיעת עברית :קורא היטב  /חלקית  /כלל לא

כותב היטב  /חלקית  /כלל לא

הצהרה:
אני מצהיר בזאת כי קיבלתי מידע על הקורס הנ"ל .ידוע לי שקבלתי לקורס הינה על תנאי.
אם אתקבל וארשם לקורס ,אני מתחייב לתשלום שכר הלימוד כמפורט בידיעון.
אם אבטל את הרשמתי אחויב בתשלום כפי שמפורט בנהלים.

תאריך____________________ :
חתימת הנרשם:
__________________________
אם לנרשם יש אפוטרופוס ,חובה על
האפוטרופוס לחתום על ההצהרה.
אני (שם פרטי ומשפחה):
__________________________
ת.ז_______________________ .
כתובת____________________ :
טלפון_____________________ :
האפוטרופוס של (שם הנרשם):
____________________
על פי חוק  ,מתחייב להצהרה שלעיל.
חתימת האפוטרופוס:
__________________________
תאריך____________________ :

עיצובHastudeӧ :

א.ד.נ.מ .הינו ארגונ ייחודי ,שפועל כ 30-שנה ,מתוכ תחושת
שליחות ואחריות כלפי האדמ כאינדיבידואל וכלפי החברה
הישראלית ,ומפק שירותימ איכותיימ בתחומי טיפול ,דיור,
חינוכ ,תעוקה ופנאי לאוכלויות עמ צרכימ ייחודימ ולילדימ
ונוער ביכונ.
הארגונ פועל בפיקוח ובמימונ משרד העבודה ,הרווחה והשירותימ
החברתיימ ,משרד החינוכ ומשרד הבריאות .אנו פועלימ מתוכ
חזונ השואפ להעניק רצפ שירותימ איכותיימ ופורצי דרכ במעגל
החיימ ,מתוכ אמונה שלמה בזכותו הביית של כל אדמ לשוויונ

הזדמנויות ,להשתלבותו בקהילה ,ולפיתוח עצמאותו האישית.
ככ ,לצד הפעלת גני ילדימ ובתי פר לחינוכ המיוחד ,הארגונ מעניק
רצפ של שירותימ הכולל מעונות יומ שיקומיימ ,שירותי דיור מגוונימ,
שירותי אומנה ,שירותי תעוקה חדשניימ ,תרבות ופנאי ,לימודימ
אקדמיימ לאנשימ עמ צרכימ מיוחדימ ,מרכזי טיפול ומרכז לייעוצ
במיצוי זכויות.

לפרטימ נופימ ולהרשמה ,מוזמנימ ליצור קשר:
יהודית גנצ ,רכזת מרחבימ
טל ,04-8437376 .נייד,052-5516994 .
דוא"לyeudit@ednm.org.il :

