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ייחודיות התכנית 
Ôכני˙ רג"ב אחוה מיועד˙ לסטודנטים בעלי נ˙ונים גבוהים וחזו˙

חינוכי, ה˘ואפים לה˘פיע על ע˙יד החינוך, המדינה והחברה. ה˙כני˙
פועל˙ ב˘י˙וף מ˘רד החינוך, מכ˘ירה מטפח˙ ומעˆימה סטודנטים
להוראה להיו˙ לאנ˘י חינוך מˆטיינים ולמנהיגים מפלסי דרך במערכ˙

החינוך. אנ˘י חינוך בעלי אומı ל˘אול ˘אלו˙, לערער על הנחו˙
יסוד, לפרוı גבולו˙, ליזום ולחד˘. 

 
ב˘נה"ל ה'˙˘פ"ג ˙כני˙ המˆוינים רג"ב אחוה ˙ניח זר˜ור על:

מא"ה במצוינות!
 

עוף פדגוגי.          חריו˙ חבר˙י˙.        ובלה ויזמו˙ 
 

ה˙פי˘ה מארגנ˙ ˘ל ה˙כני˙ ˙˜דם א˙ העמ˜˙ הידע הפדגוגי ˘ל ˜בוˆ˙
המˆוינים/ו˙ בדג˘ על חד˘נו˙ פדגוגי˙, יזמו˙ והובלה ˘ל פרוי˜טים ייחודיים

ב˘דה החינוכי וב˜הילה העוטפ˙ א˙ סביב˙ המכללה, ובניי˙ זהו˙ ערכי˙
חינוכי˙ מגוב˘˙. 

האמ



מא"ה בהוראה: סגל התכנית
כל אח˙ ואח˙ בנבחר˙ המרˆים המלמדים בנבחר˙ המˆוינים/ו˙ ˘ל המכללה
הא˜דמי˙ מ˙מחה בעולם ˙וכÔ המ˙כ˙ב עם ה˙פי˘ה המארגנ˙ ˘ל ה˙כני˙,

ומחזי˜/ה ב˙פי˘˙ עולם חינוכי˙ המניחה זר˜ור על ח˘יבו˙ ההכ˘רה למˆוינו˙
בחינוך. 

סגל המרˆים ˘ל ה˙כני˙ מˆיע חוויי˙ למידה מע˘ירה, מגוונ˙ ומפ˙יעה. 



גב' חנה לוי אבוחצירא 
רא˘ ˙כני˙ רג"ב במכלל˙ אחוה. מרˆה בביה"ס לחינוך ובביה"ס ל˙ארים מ˙˜דמים, מדריכה פדגוגי˙,

Ôגוריו Ôמנח˙ האנסמבל הא˜דמי הרב ˙רבו˙י "˜ולו˙ ˘לובים", דו˜טורנטי˙ במחל˜ה להיסטוריה באונ' ב
ב˙חום ה˘ואה וזיכרונה במערכ˙ החינוך, כו˙ב˙, יוˆר˙ ומלחינה. עוס˜˙ במח˜ר ב˙ווך ˘ביÔ חינוך, חברה

ו˙רבו˙. יועˆ˙ פדגוגי˙ למרכזי פסג"ה במ˘רד החינוך. חנה מלווה א˙ הסטודנטים ב˙כני˙ החל מ˘לב
המיונים ולאורך כל ˙חנו˙ מסע הלמידה ב˙כני˙.

chanaperach@gmail.com :דוא"ל
טל': 0524456061

 

גב' אפרת מצ'יקווה
מומחי˙ ב˙חום החינוך בחברה רב˙ ˙רבויו˙. מביאה עימה רוח ייחודי˙, גי˘ה מעˆימה ומ˜רב˙, ודוגל˙

 .Ôבלמידה מבוסס˙ דיאלוג. אפר˙ מנהל˙ מחל˜˙ ה˙רבו˙ ב˘גרירו˙ י˘ראל ביפ
efrat_ma@achva.ac.il :דוא"ל

טל':0522508659

מר ברק אטקין 
באמˆעו˙ מפג˘י ח˘יבה וה˙נסו˙, הסטודנטים המˆוינים ˘לנו ילמדו ל˙רגל ב˜ורס ˘יוביל בר˜, דיאלוג

מˆמיח במפג˘ ביÔ מורה ל˙למיד. בר˜, מרˆה, מחנך, סופר, יˆיע לסטודנטים ˘לנו מפג˘ מר˙˜ עם סוגיו˙
עכ˘וויו˙ ומ˘מעו˙יו˙ בעולם החינוך הי˘ראלי כבסיס לה˙נסויו˙ סימולטניו˙ עם מגווÔ מˆבים המ˙כ˙בים

עם סוגיו˙ ייחודיו˙, ˙וך חיזו˜ המ˜דמו˙ דיאלוג ˘ל ה˜˘בה ביÔ מחנך ל˙למיד. 
theowl00@gmail.com :דוא"ל

טל': 0545234589
 

מר אביעד לוי 
אי˘ חינוך, ˘ח˜Ô , עוס˜ מזה ע˘רים ˘נה בהוראה ב˙יכוÔ כרמים בנימינה ובמספר מכללו˙ לחינוך. מנהל

א˙ חבר˙ "די ˙יאטרוÔ" - גוף מאמÔ ˘מ˙מחה ב˘ילובים ˘ל מ˘ח˜ וסימולˆיה בעולם החינוך.
dtheatro@gmail.com :דוא"ל

טל': 0523890650
 

ד"ר תמר פשוט 
ד"ר למדעי המוח, פיזי˜אי˙ וביולוגי˙, מורה ויזמי˙ חינוכי˙. לא ˜ונבנˆיונלי˙, מפ˙יעה וייחודי˙ בנוף. היא

מאמינה ˘על מנ˙ לעדכÔ א˙ מערכ˙ החינוך כך ˘˙˙אים לעידÔ הנוכחי, לא נחוˆה עוד רפורמה, אלא ˘ינוי
מהו˙י בחו˜י המ˘ח˜.

tamar.pashut@achva.ac.il :דוא"ל
טל': 0523414065
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מא"ה בלמידה! הקורסים הייחודיים שלנו

ב˘נה"ל ˙˘פ"ג ˜בוˆ˙ המˆוינים ˘ל רג"ב אחוה ˙˘˙˙ף ב˜ורסים ייחודיים החו˘פים ˆוהר
לחד˘נו˙ פדגוגי˙, יזמו˙ והובלה וגיבו˘ ˙פי˘˙ עולם חינוכי˙ - ערכי˙ ייחודי˙. כלל ה˘נ˙ונים

ב˙כני˙ רג"ב לומדים יחד כ˜בוˆה מלוכד˙, בעל˙ מטרו˙ מ˘ו˙פו˙. הלימודים כ˜בוˆה הכולל˙ 3
˘נ˙ונים ˘ונים, מאפ˘רים אווירה חבר˙י˙ ייחודי˙ ומגוב˘˙. 

התנסות ייחודית וסדנא רפלקטיבית למצוינים בהנחיית גב' חנה לוי אבוחצירא
˜ורס ˘נ˙י בכל יום א' ביÔ ה˘עו˙ 15:45-17:15 (2 ˘"˘)

 
במסגר˙ ˙כני˙ רג"ב הסטודנטים יחוו ה˙נסו˙ ייחודי˙ בכפר הנוער "˜דמה". בכפר, יובילו
הסטודנטים ˙כני˙ מנהיגו˙ א˘ר ˙לווה א˙ הע˘ייה החבר˙י˙ ˘ל נוער ˜דמה ו˙יˆו˜ אל
˙וכה גווÔ חינוכי ייחודי. במסגר˙ סדנא רפל˜טיבי˙ המלווה א˙ הה˙נסו˙
ייחודי˙,הסטודנטים י˘˙פו ˙ובנו˙ מÔ הה˙נסו˙ הייחודי˙, ינהלו יומÔ מסע, יעמי˜ו
בהיבטים ˙יאורטיים ה˜˘ורים לפדגוגיה ˘ל מˆוינו˙ ובמאפייני המורה המˆויÔ, יפג˘ו עם
דמויו˙ מעוררו˙ ה˘ראה בעולם החינוך ˘ע˘יי˙Ô מבטא˙ מˆוינו˙ ויסיירו בסביבו˙ מ˜דמו˙

מˆוינו˙.

חינוך בניחוח יפני: תיירות חינוכית מעבר לים 
˜ורס סמסטריאלי בכל יום א' ביÔ ה˘עו˙ 15:45-17:15 (1 ˘"˘)

 
אˆל אפר˙, הסטודנטים ייפג˘ו עם דמויו˙ ייחודיו˙ מעולם החינוך היפני והחינוך הבינלאומי

Ôוהבינ˙רבו˙י ה˜יים בעיר הבירה טו˜יו. המפג˘ים יפ˙חו ללומדים ˆוהר ללמוד לעומ˜ לדו
ול˘אול ˘אלו˙ לגבי ˘יטו˙ חינוך ˘ונו˙, יזהו א˙ מטרו˙יהÔ וא˙ החוז˜ו˙ והא˙גרים ˘כל

גי˘ה מביאה אי˙ה, ˙וך  ה˙ייחסו˙ למ˘מעויו˙ ה˜˘ורו˙ בחינוך הי˘ראלי. הלימודים
יעמי˜ו במו˘גי יסוד בגי˘˙ החינוך לרב ˙רבו˙יו˙, י˙˜יימו בזום, אבל יהיו מגוונים הÔ ב˘ל

המי˜ום והÔ ב˘ל הדמויו˙ אי˙ם ייפג˘ו.
 



כיתת מעבדה לסוגיות בחינוך בן זמננו, בהנחיית מר ברק אטקין
˜ורס סמסטריאלי (סמס' ב') בכל יום ב' ביÔ ה˘עו˙ 19:00-20:30 (1 ˘"˘)

 
ב˜ורס ˘ל בר˜ הסטודנטים יכירו וי˙נסו בעבוד˙ו ˘ל המורה המחנך כמאמÔ ויגב˘ו עמדה

אנו˘י˙ וחו˜ר˙ ביחס למעמד המורה המחנך מול זה ˘ל ה˙למיד. 
ב˜ורס י˙ורגל דיאלוג מˆמיח במפג˘ מורה-˙למיד כבסיס לפי˙וח ˙גובה אי˘י˙ ˘˜ולה –

˙וך כדי כ˙יבה – ˘ל כל מחנך בסוגיו˙ מעולם החינוך העכ˘ווי. ה˜ורס מבוסס על גי˘˙
הפסיכולוגיה החיובי˙ ˘ל ד"ר מ. סליגמÔ ועל ˘ני מודלים אימוניים: מודל אס. אמ. אל ˘ל

פרופסור א. ˜נינגהם. ואימוÔ לפי ˙פיס˙ אדלר. 
 

מקבוצה לרשת – חינוך עתידני, בהנחיית ד"ר תמר פשוט
˜ורס סמסטריאלי (סמס' א'), בכל יום א', ביÔ ה˘עו˙ 17:30-19:00 (1 ˘"˘)

 
ב˜ורס ˘ל ˙מר, "מ˜בוˆה לר˘˙- חינוך ע˙ידני", הסטודנטים ˘ל רג"ב י˙בוננו וינ˙חו א˙

דרך העבר˙ המידע בעידÔ הנוכחי ונביÔ מהם חו˜י המ˘ח˜ הנחוˆים באמ˙. בנוסף, הם
יעמי˜ו ב˘אלה כיˆד אנו יכולים לפעול ולה˙נהל גם ב˙וך המערכ˙ ממ˘ כפי ˘היא כיום
ולהוביל ˘ינוי מבפנים? זא˙ מ˘ום ˘איÔ לנו רגע דל לבזבז ובסופו ˘ל יום: "˘ינוי לא יבוא
אם אנחנו נחכה לאדם אחר או זמÔ אחר. אנחנו האדם ˘חיכינו לו. אנחנו ה˘ינוי ˘אנחנו

מחפ˘ים" (בר˜ אובמה)

מן הבמה – אל הכיתה, בהנחיית מר אביעד לוי 
˜ורס ˘נ˙י בכל יום ג' ביÔ ה˘עו˙ 15:45-17:15 (2 ˘"˘)

 
ה˜ורס ˘ל אביעד הוא סדנאי - מע˘י, ˘מטר˙ו לייˆר חוויה לימודי˙ מבוסס˙ על סימולˆיו˙.

בכל ˆמד ˘יעורים, הסטודנטים ˘ל רג"ב יעמי˜ו היכרו˙ם עם מו˘גים ומרכיבים מעולם הבמה,
ויח˜רו איך ני˙Ô ל˘לב מרכיבים אלה בניהול כי˙ה ובגÔ. ה˜ורס מלט˘ כי˘ורים פדגוגיים

הדרו˘ים למחנך המˆויÔ בעבוד˙ ניהול הכי˙ה וב˙כנוÔ ה˘יעור. הוא מ˙˜יים באווירה ייחודי˙
ומהנה, מˆיע מ˘ח˜ים, סימולˆיו˙, ˙רגילים ומ˘וב עמי˙ים. 



מא"ה בהובלה חברתית



˙יירו˙ חינוכי˙: הסטודנטים ב˙כני˙ י˙כננו ויובילו סיורים מ˘ו˙פים במרחבים
חינוכיים ובמרחבים חוı – חינוכיים ˘או˙ם היו רוˆים להכיר לעומ˜. מרחבי

הסיורים יח˘פו ˆוהר לסביבו˙ למידה ייחודיו˙ המ˜דמו˙ מˆוינו˙ ומ˙בססו˙
על ˙פי˘˙ עולם חינוכי˙ וערכי˙ בולט˙. 

הובל˙ פרוי˜ט "עמי˙י א˜דמיה" ב˘י˙וף פעולה עם ˜בוˆ˙ הסטודנטים
הלומדים ב˙כני˙ המואˆ˙ ל˙ואר רא˘וÔ ו˘ני. במסגר˙ הפרוי˜ט יחנכו

המˆוינים ˘ל רג"ב סטודנטים הלומדים במכינה הייעודי˙ לחינוך. 

˙כנוÔ והובלה ˘ל יום עיוÔ/ כנס מכלל˙י / ביÔ מכלל˙י / ט˜ס (לבחיר˙
הסטודנטים מ˙וך מˆע אפ˘רויו˙)

מנהיגו˙ חינוכי˙ ממ˜ור רא˘וÔ: ˙כני˙ מנטורינג עם בעלי ˙פ˜ידים במערכ˙
החינוך - הסטודנטים ˘ל רג"ב יחוו ˘ע˙ ˜˘ר עם מנהיגים ב˘דה החינוכי,
מנהלי ב˙י ספר וגנים, מפ˜חים, רכזים ומדריכים. כל זוג סטודנטים י˘ובˆו

למנהיג חינוכי ˜בוע או˙ו יפג˘ו אח˙ ל˘לו˘ה ˘בועו˙, בזום ופנים מול פנים
(ל˘י˜ול הסטודנטים והמנהיג החינוכי), במסגר˙ ˘ע˙ ˜˘ר אי˘י. ב˙הליך

המנטורינג יכירו הסטודנטים לעומ˜ א˙ מהו˙ ה˙פ˜יד וא˙ המגמו˙ המובילו˙
.Ôב˘דה החינוכי ˙וך ˘ילמדו על ע˜רונו˙ במנהיגו˙ חינוכי˙ ממ˜ור רא˘ו
˙כני˙ המנטורינג ˙לווה ביומÔ מסע רפל˜טיבי ˘יוג˘ בסיום כל סמסטר. 

בשנה"ל תשפ"ג הסטודנטים של רג"ב ייקחו חלק פעיל ויוזם באירועים
ופרויקטים ייחודיים, המושתתים על ערכי הדגל של רג"ב ותורמים להעצמת 

 תחושת השייכות לתכנית וללכידות החברתית.
 

 

 

 



מא"ה בהתנסות חינוכית ייחודית



הסטודנטים ˘ל רג"ב מ˙נסים בזירה חינוכי˙ ייחודי˙, בנוסף להכ˘רה הרגילה
להוראה. מטר˙ הה˙נסו˙ הייחודי˙ היא לאפ˘ר היכרו˙ עם סביבו˙ חינוכיו˙ בל˙י
פורמליו˙ ומעוררו˙ ה˘ראה, א˘ר ˙ורמו˙ לעיבוי ההבנה ביחס לעומ˜ו ˘ל ה˘דה

החינוכי ולבניי˙ סיפור מסגר˙ נוסף ומ˘מעו˙י להכ˘ר˙ם להוראה. 
הסטודנטים יחוו מסע ה˙נסו˙י מר˙˜ ˘יאפ˘ר להם לגב˘ ˙פי˘ו˙ עולם חינוכיו˙,
להוביל יוזמו˙ בעלו˙ ערך גבוה במסגר˙ פעילויו˙ חינוכיו˙ ופדגוגיו˙ המע˘ירו˙ א˙

ארסנל המ˙ודולוגיו˙ ˘בר˘ו˙ם ˙וך הרחבה והעמ˜ה ˘ל הידע הפדגוגי
˘באמ˙ח˙ם. 

ב˘נה"ל ˙˘פ"ג הסטודנטים יבˆעו כ˜בוˆה א˙ הה˙נסו˙ הייחודי˙ בכפר הנוער
"˜דמה". הסטודנטים יבנו ˙כני˙ פדגוגי˙ המניחה זר˜ור על פי˙וח מיומנויו˙ מנהיגו˙
ומוביליו˙ חבר˙י˙ ויובילו או˙ה אח˙ ל˘בוע במסגר˙ מעגלי דיוÔ ו˘יח במפג˘ים עם
הנוער המ˙גורר בכפר. ˙כני˙ המנהיגו˙ ˙לווה א˙ ˙הליך הה˙נדבו˙ החבר˙י˙ ˘ל

ıומ˘מעו˙ ו˙חל Ôסח"י (סייר˙ חסד ייחודי˙), ˙יˆו˜ אל ˙וכה ˙וכ Ôנוער הכפר בארגו
ערכים ˘ל מנהיגו˙ חבר˙י˙ במסגר˙ ˘יח ופעילויו˙ מ˘ו˙פו˙. 

 
 

א˙ הה˙נסו˙ הייחודי˙ ילוו 2 ˜ורסים ייחודיים במסגר˙ ה˙כני˙: סדנא רפל˜טיבי˙
במהלכה יחוו הסטודנטים ˘יח רפל˜טיבי ˘˙כלי˙ו לעבד ˙ובנו˙ בע˜בו˙ הה˙נסו˙
הייחודי˙, ו˜ורס "חינוך ע˙ידני" ˘יניח זר˜ור על מ˘מעויו˙ ה˜˘ורו˙ ב˙כנוÔ והובל˙

יוזמו˙ ייחודיו˙ ב˘דה החינוכי. 

 ההתנסות הייחודית מוכרת כסמינריון לחינוך*



מא"ה במעורבות חברתית



הסטודנטים ב˙כני˙ רג"ב יי˜חו חל˜ בפעילו˙ מעורבו˙ חבר˙י˙ בהי˜ף 40 ˘'. אנו מב˜˘ים ל˜דם א˙ עי˜רוÔ הבחירה
ו˘י˜ול הדע˙ בעולמם ˘ל הסטודנטים המ˘˙˙פים ב˙כני˙. לפיכך, יוכלו הסטודנטים לבחור א˙ ˙חום המעורבו˙

החבר˙י˙ בו ירˆו להעמי˜, זא˙ לˆד האפ˘רו˙ לבˆע א˙ ˘עו˙ המעורבו˙ החבר˙י˙ במסגר˙ החינוכי˙ בה מ˙˜יימ˙
הה˙נסו˙ הייחודי˙ ב˘נ˙ ˙˘פ"ג. ב˙וך כך, יוכלו הסטודנטים לבחור לסייע ל˙למידי כפר הנוער "˜דמה" בפעילו˙

ה˙נדבו˙י˙ ˘˙כלי˙ה חלו˜˙ מזוÔ במסגר˙ ˘עו˙ ה˙נדבו˙ בארגוÔ סח"י או לחילופיÔ לבˆע ˘עו˙ מעורבו˙ חבר˙י˙
בארגוÔ או עמו˙ה ל˘י˜ול דע˙ם, דרך היחידה למעורבו˙ חבר˙י˙ במכללה. 

 
היחידה למעורבו˙ חבר˙י˙ בדי˜Ô הסטודנטים מנפי˜ה מדי ˘נה  חובר˙ פרוי˜טים לה˙נדבויו˙ ב˙חומי ה˜הילה. החובר˙

מפורסמ˙ מדי ˘נה בא˙ר המכללה. כל סטודנט ב˙כני˙ יוכל לבחור א˙ ˙חום המעורבו˙ המועדף עליו מ˙וך מ˜ום ˘ל
חיבור אי˘י למסגר˙ המעורבו˙. ביÔ ˘לל האפ˘רויו˙ ˘מˆיעה היחידה למעורבו˙ חבר˙י˙: ˜ידום מערך הנגי˘ו˙
במכללה,  פרוי˜ט "אח גדול" - ˙מיכה לימודי˙ וחבר˙י˙ לסטודנטים ב˘נה רא˘ונה, חונכו˙ א˜דמי˙ לסטודנטים
המ˙מודדים עם ל˜ויו˙ למידה, ה˙נדבו˙ בעמו˙˙ "אנו˘", חונכו˙ א˜דמי˙ וחבר˙י˙ לסטודנטים מ˙מודדי נפ˘,

ה˙נדבו˙ בארגוÔ "ל˙˙", ה˙נדבו˙ באלו"ט, ועוד. 
לכל ˘אלה בנו˘א ˘עו˙ מעורבו˙ חבר˙י˙ דרך יחיד˙ המעורבו˙ בדי˜Ô הסטודנטים, ני˙Ô לפנו˙ לגב' אירי˙ נוריאל

בדוא"ל irit_n@achva.ac.il ו/או בטלפוÔ: 08-8588173 או לגב' עינב פרינı, רכז˙ מעורבו˙ חבר˙י˙ בדוא"ל:
08-8588093 :Ôו/או בטלפו einav_p@achva.ac.il

 
 
 
 
 

מא"ה בשיתוף פעולה
הסטודנטים ˘ל רג"ב יוכלו ליהנו˙ מהע˘רה לימודי˙ במסגר˙ ה˘˙˙פו˙ ב˜ורסים ביÔ מכלל˙יים המ˙˜יימים מטעם

רג"ב. לסטודנטים ב˙כני˙ מוˆעו˙ מספר מסגרו˙ א˜דמיו˙ ביÔ-מכלל˙יו˙ המ˘˙נו˙ בה˙אם למספר הסטודנטים
ולדג˘ים ˙וכניים ˘ל רג"ב. ה˜ורסים מ˙˜יימים במ˙כונ˙ היברידי˙ המ˘לב˙ מפג˘י פנים אל פנים ומפג˘ים

וירטואליים במהלך ˘נ˙ הלימודים, ומ˜נים א˜רדיטˆיה א˜דמי˙ ˘ל 2 נ˜"ז. כל סטודנט ב˙כני˙ מחויב ללמוד לפחו˙
˜ורס ביÔ מכלל˙י אחד במהלך 3 ˘נו˙ הלימודים ב˙כני˙. המˆע המגווÔ ˘ל ה˜ורסים הביÔ מכלל˙יים מ˙פרסם מדי

˘נה בא˙ר ה˜ורסים הביÔ מכלל˙יים ˘ל רג"ב. להלÔ ˜י˘ור ל˙כני˙ ה˜ורסים הביÔ מכלל˙יים ˘ל רג"ב. 

מא"ה בהכנה לשטח!
˘נה ג' מהווה ˘לב מ˘מעו˙י ל˜רא˙ ˙חיל˙ העבודה ב˘דה החינוכי. ב˘נה זו הסטודנטים ˘ל רג"ב באחוה ייהנו מסדנאו˙

הע˘רה ייחודיו˙ המסייעו˙ בהכנה מיטבי˙ ל˜רא˙ ˙הליך ה˜ליטה במערכ˙ החינוך. לˆד יועˆ˙ ה˘מה מכלל˙י˙ מטעם
רג"ב, הסטודנטים ב˘נה ג' יוכלו לבחור לה˘˙˙ף בסדנאו˙ ייחודיו˙ המניחו˙ זר˜ור על היבטים ייחודיים ל˘נה הרא˘ונה

בהוראה. הסדנאו˙ עוס˜ו˙ בהיערכו˙ ליום הורים רא˘וÔ, ב˙כנוÔ ˘בוע הלימודים הרא˘וÔ, בהטמע˙ הרגלי למידה בכי˙ה,
בבניי˙ מעמד בכי˙ה ובחדר המורים, בכ˙יב˙ ˜ורו˙ חיים והכנה לראיוÔ עבודה, ועוד. 

יועˆ˙ הה˘מה המכלל˙י˙, גב' טלי מיל˘טייÔ, ˙פגו˘ א˙ הסטודנטים הלומדים ב˘נה ג' במהלך הסמסטר הרא˘וÔ וה˘ני
˘ל ˘נ˙ הלימודים ˙˘פ"ג לסדנאו˙ ˜בוˆ˙יו˙. א˙ טלי יוכלו הסטודנטים לפגו˘ גם באופÔ אי˘י, בה˙אם לˆורך. מ˘רדה

˘ל טלי ממו˜דם ב˜רוואÔ די˜Ô הסטודנטים וני˙Ô לפנו˙ אליה באמˆעו˙ ˙יאום פגי˘ה בטלפוÔ או בדוא"ל. 
טל': 072-2248537

tali_m@achva.ac.il :דוא"ל
 

טלפונים ח˘ובים נוספים
 

גב' אירי˙ נוריאל, עוזר˙ די˜Ô, רא˘ ˙חום מלגו˙ ומעורבו˙ חבר˙י˙ 
טל': 08-8588073

melagot@achva.ac.il :דוא"ל
 

ליעד מ˘עÔ, יו"ר אגוד˙ הסטודנטים
טל': 050-4355571

yor@agudachva.com :דוא"ל
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לוח כנסים ברג"ב



רג"ב אחוה
מא"ה במצוינות


