
 

  

 :מסלולי הלימוד במכללת ורצברגר אפשרויות 

 !לכלל המורים –מוכר כלימודי חובה  - מגוון השתלמויות למורים  במכללת ורצברגר

  !לכלל המורים -השתלמות עם ציון * במכללת ורצברגר המסלולים מקנים גמולי  *

  ת אמנות לתעודההדרכל למכינה לתראפיה/  –ניתן להרחיב את תוכנית הלימוד  *

  לקבלת תעודה –אמנות משקמת ל או  

 שכר הלימוד בהתאם לשעות הלימוד ע"פ הנחיות הקרן *

 הסדרי התשלום ישירות בין הקרן לבין מוסדינו *

 .לפי בחירה - לימודי בוקר / אחה"צ  - תוכנית הלימוד  *

  

 

  מגוון אפשרויות לימוד 
  לימודי חובה / השלמה –ש"ש  8 –ש"ש  2ניתן ללמוד החל מ 

  לפי מחיר הקרן –שכר הלימוד מתבצע בגביה ישירה 

  

  סה"כ שעות לימוד  סמ' ב'  סמ' א'

  פיסול וצבע ככלי לדיבוב :
  מסלול פיסול קרמי

  בוקר -יום ד' 

  עיצוב פני סביבה :
  תוכנית שילוב אמנויות,

מגוון טעימות בתחומי האמנות מקנה 

  השימושית
  בוקר -' דיום 

  ש"ש 4
  מוכר כחובה לכלל המורים

  לפי מחיר הקרן –גביה ישירה > 

  חשיבות ציור וצבע כשפה :

  מסלול ציור ורישום
  בוקר -יום ג' 

  עיצוב פני סביבה :

  תוכנית שילוב אמנויות, 
מקנה מגוון טעימות בתחומי האמנות 

   השימושית

  בוקר - ' גיום 

  ש"ש 4

  מוכר כחובה לכלל המורים
  לפי מחיר הקרן –גביה ישירה > 

 : מפגשים 18 - שילוב אמניות
  פגישות 6פגישות +  12
  פגישות 6+ 6+  6או 

 לבחירתך מרשימת הקורסים

ניתן לבחור את הימים בקורסי  

  בוקר/אחה"צהבחירה בלימודי 
בהתאם לתוכנית הלימודים 

  המתפרסמת מידי חודש

  עיצוב פני סביבה :
  תוכנית שילוב אמנויות, 

מקנה מגוון טעימות בתחומי האמנות 

   השימושית
  או   בוקר –יום ד' 

  לבחירה - יום ג' בוקר

  ש"ש 4
 השלמה 2חובה +  2מוכר 

  לגננות/מורים לאמנות/א',ב'/חינוך מיוחד

  !כלימודי חובה מוכר הכל
  
  לפי מחיר הקרן –גביה ישירה > 

  הקניית מיומנויות לגיל הרך :

מיועד – מסלול יצירתיות לגיל הרך

  10 - 4לעבודה עם ילדים בגילאי 
  

  עיצוב פני סביבה :

  תוכנית שילוב אמנויות, 
מקנה מגוון טעימות בתחומי האמנות 

   השימושית

  או   בוקר –יום ד' 
  לבחירה - יום ג' בוקר

  ש"ש 4

  מוכר כחובה לכלל המורים
  לפי מחיר הקרן –גביה ישירה > 

  שילוב אמנויות :
  פגישות 12קורס 

  פגישות 6+  6או 
  + קמפוס יצירתי

  לבחירתך מרשימת הקורסים

  ש"ש 2  
  לפי מחיר הקרן –לגביה ישירה 

  לימוד פרטית שכרבתוספת 
  פרטים במשרד

  
  עיצוב פני סביבה :

  תוכנית שילוב אמנויות, 

מקנה מגוון טעימות בתחומי האמנות 
   השימושית

  או   בוקר –יום ד' 
  לבחירה - יום ג' בוקר

  ש"ש 2
  לפי מחיר הקרן –לגביה ישירה 

  מוכר כלימודי חובה לכלל המורים

  המותאמת באופן אישי בשעות הבוקר / אחה"צ ניתן להרכיב תוכנית
  ש"ש 8עד  4עבור 

  ש"ש 8/  6
  לפי מחיר הקרן –לגביה ישירה 

  


