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סמינר חיה מושקא מזמין אותך לחוות שגשוג רוחני ופריחה ייחודית  
עם לימודי מקצוע בטעם שלך, ועם מימוש עצמי מקסימלי.

בואי לרכוש בסיס איתן לבית יהודי חסידי, 
לממש את הפוטנציאל האישי שלך,

לבחור לך מסלול לימודים מותאם באופן אינדיווידואלי
לכישוריך, לשאיפותיך ולחלומותיך, 

ולהשקיע במקצוע שאת מחוברת אליו, כפי שליבך חפץ!

מערך לימודי בקונספט בלעדי: 
לימודי קודש מעצימים ועשירים המעצבים את האישיות, לצד עשרות מסלולים ללימוד מקצוע 

בשיתוף מיטב המסגרות המובילות: 'תבונה', 'המרכז החרדי להכשרה מקצועית', 'אמן', 
'מעיינות', 'וינגייט', 'פרוג'

סמינר חיה מושקא- לבחור בדרך שלך!

אפשרות 
לשנת לימודים 
אחת במתכונת
לימודי קודש

יחס אישי
חם וקרוב

צוות 
אנשי חינוך
מהשורה
הראשונה

אפשרות
למגורים
בפנימיית
הסמינר

052.5934722לפרטים והרשמה: 14SEMINAR@GMAIL.COMציפי מייל:

seminar.orchaya.co.il
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עזרה בהשמה
במקומות עבודה

נחשבים

02.6547219תהילהלפרטים והרשמה:

תואר יוקרתי של 
המרכז האקדמי לב

תואר 
ראשון 

.B.A

תואר 
ראשון 
.B.SC

תואר 
ראשון 

.B.A

תואר 
ראשון 
B.SC

במנהל עסקים 

בהנדסת תוכנה
)אפשרות להתמחויות שונות(

בחשבונאות
ומערכות מידע )רו"ח(

במדעי המחשב

תמיכה
ויחס אישי
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 בס"ד
 מגמת מכשור רפואי

 בפיקוח מה"ט
?למי מיועד המסלול  

 להעמיק את הידע בתחום הרפואה ואוהבת גם את הצד הטכני כל אחת הרוצה •
 .כל אחת שרוצה לעזור ולהשתתף בתהליכי האבחון של המצבים הפתולוגיים השונים •

 תנאי קבלה לימודים
 בחינות חוץ או בגרות. •
 מבחן תיל. •

 מידע כללי
 מסלול המקנה ידע נרחב ב:

 רפואה •
 טכנולוגיה רפואית •

 משך המסלול:
 שעות שבועיות 24-שנים כ 3 •

 צורת הלמידה:
 פרונטלית •
 מעבדות •
 התנסות מעשית בבתי החולים •

 תעודות
 עם סיום הלימודים וההתחייבויות התלמידה מקבלת שתי תעודות •

 של מה"ט תעודה •
 יימו הלימודיםתעודה של המוסד בו התק •

 עם קבלת שתי התעודות, ניתן לגשת לשוק העבודה •
 היכן ניתן לעבוד?

 גניקולוגיה )נשים(: אולטראסאונד ומוניטור עוברי •
 איזוטופים: כל המיפויים )מיפוי עצמות, לב, בלוטת התריס(, מצלמת גאמא •
 כירורגיה: מכונת לב ריאה •
קרדיולוגיה: אקו לב, קוצבי לב מלאכותיים, אק"ג, הולטר, ארגומטריה )בדיקת מאמץ(,  •

 דפיברילטור
 חדרי ניתוח: מנועות הנשמה והרדמה •
 , מחולל חמצןCPAP ,BIPAPנשימה: מכשירים ביתיים:  •
 כלי דם: אקו דופלר •

 היכן ניתן לעבוד?
 אף אוזן גרון: אודיומטר •
 , אשפוז, חדר ניתוח: מוניטור רב פרמטרי, מד סטורציהפנימיות •
 ריאות: ספירומטריה •
 פגיה •
 צפיפות העצם •
• EEG 
• EMG                                                             

 .03-5701717לפרטים נוספים:  
 

מסלול המקנה ידע נרחב ב:
• רפואה

• טכנולוגיה רפואית
משך המסלול:

• 3 שנים כ- 24 שעות שבועיות
תעודות

• עם סיום הלימודים וההתחייבויות התלמידה מקבלת שתי תעודות
• תעודה של מה"ט

• תעודה של המוסד בו התקיימו הלימודים
• עם קבלת שתי התעודות, ניתן לגשת לשוק העבודה

היכן ניתן לעבוד?
• גניקולוגיה )נשים(: אולטראסאונד ומוניטור עוברי

• כירורגיה: מכונת לב ריאה
• קרדיולוגיה: אקו לב, קוצבי לב מלאכותיים, אק"ג, הולטר, ארגומטריה )בדיקת 

מאמץ(, דפיברילטור
• חדרי ניתוח: מנועות הנשמה והרדמה

מגמת מכשור רפואי
בפיקוח מה"ט

03.5701717לפרטים נוספים:

להעמיק  הרוצה  אחת  כל   •
הרפואה  בתחום  הידע  את 
ואוהבת גם את הצד הטכני

לעזור  שרוצה  אחת  כל   •
ולהשתתף בתהליכי האבחון 
הפתולוגיים  המצבים  של 

השונים.

למי
מיועד

המסלול?
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בואי לעצב לך עתיד

קורס עיצוב מוצר

052.3592025 | 053.3132368לפרטים:

אמנית?
מוכשרת?

 זה הזמן ללמוד יזמות
ועיצוב מוצר 

בחינם!

 
 

 בס"ד
 מגמת מכשור רפואי

 בפיקוח מה"ט
?למי מיועד המסלול  

 להעמיק את הידע בתחום הרפואה ואוהבת גם את הצד הטכני כל אחת הרוצה •
 .כל אחת שרוצה לעזור ולהשתתף בתהליכי האבחון של המצבים הפתולוגיים השונים •

 תנאי קבלה לימודים
 בחינות חוץ או בגרות. •
 מבחן תיל. •

 מידע כללי
 מסלול המקנה ידע נרחב ב:

 רפואה •
 טכנולוגיה רפואית •

 משך המסלול:
 שעות שבועיות 24-שנים כ 3 •

 צורת הלמידה:
 פרונטלית •
 מעבדות •
 התנסות מעשית בבתי החולים •

 תעודות
 עם סיום הלימודים וההתחייבויות התלמידה מקבלת שתי תעודות •

 של מה"ט תעודה •
 יימו הלימודיםתעודה של המוסד בו התק •

 עם קבלת שתי התעודות, ניתן לגשת לשוק העבודה •
 היכן ניתן לעבוד?

 גניקולוגיה )נשים(: אולטראסאונד ומוניטור עוברי •
 איזוטופים: כל המיפויים )מיפוי עצמות, לב, בלוטת התריס(, מצלמת גאמא •
 כירורגיה: מכונת לב ריאה •
קרדיולוגיה: אקו לב, קוצבי לב מלאכותיים, אק"ג, הולטר, ארגומטריה )בדיקת מאמץ(,  •

 דפיברילטור
 חדרי ניתוח: מנועות הנשמה והרדמה •
 , מחולל חמצןCPAP ,BIPAPנשימה: מכשירים ביתיים:  •
 כלי דם: אקו דופלר •

 היכן ניתן לעבוד?
 אף אוזן גרון: אודיומטר •
 , אשפוז, חדר ניתוח: מוניטור רב פרמטרי, מד סטורציהפנימיות •
 ריאות: ספירומטריה •
 פגיה •
 צפיפות העצם •
• EEG 
• EMG                                                             

 .03-5701717לפרטים נוספים:  
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החטיבה לימודי תעודה של אמן מזמינה אותך להיות מה שאת אוהבת

בואי להיות הצלמת, האמנית או היוצרת  הטובה ביותר כמו שאת חולמת.
כמו שאת יודעת שאת יכולה להיות. כמו שאת יודעת שמגיע לך להיות.

צילוםצורפותעיצוב אופנה

אומנותקרמיקהעיצוב פנים

את מוזמנת להתקשר ולגלות מה הופך אותנו למקום הטוב ביותר 
ללימודי תעודה ורכישת מקצוע אז למה את מחכה? 

תואר של 
מכללת אמן

כלים 
איכותיים 
וחדשניים

מלגות 
למתאימות

ליווי מקצועי 
לאחר הלימודים

סגל 
מרצים 

בכיר

omanmerkaz@gmail.com | 02.5302720לפרטים והרשמה:
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קורס
הדרכת טיולים

להדרכת  ובנות  נשים  מכשיר  )תו-תקן(  טיולים  הדרכת  קורס 
טיולים בארץ מטעם משרד החינוך.

גאוגרפיה, היסטוריה,  ומיומנויות בנושאים:  ידע  הקורס מקנה 
בוטניקה, ארכאולוגיה, זואולוגיה, ניווטים בשטח ועוד...

הקורס מועבר על ידי מיטב המרצים והמדריכים בארץ.
אופן הלימוד נעשה בכיתה ובסיורים בשטח. 

הכל על פי כללי התורה וההלכה.

הקורס חוויתי, מחבר ומלמד,
לטייל ולהדריך בארץ ישראל

053.3248376פרטים והרשמה: שרה כהן
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מכללת פרוג

052.3592025 | 053.3132368לפרטים:

שיטת לימוד: גישה פרקטית במיוחד. הקפדה על עדכניות חומרי הלימוד ועמידה איתנה בחזית החדשנות 
בתחום היצירה והתקשורת החזותית.

משך הלימודים: ממספר חודשים בקורסים קצרים ויעילים ועד שנתיים בקורסים ארוכים ומקיפים.
למידה מרחוק: מגוון אפשרויות חדשניות ללמידה מרחוק, קורסי פרונט-ליין המשלבים מפגשים דיגיטליים 

ופרונטליים, סדנאות מצולמות ושיעורים ב-ZOOM, הכוללים מבחנים ותעודות.
תעודה: התעודה היוקרתית הנחשבת בתעשייה ותיק עבודות מלא וייחודי הכולל גם את פרויקט הגמר.

השמה: מחלקת השמה פעילה ומקושרת, המתווכת בכל חודש עשרות עבודות ומשרות לתלמידים ולבוגרים. 

היצירה  תחומי  לכלל  ומשולב  מקיף  מענה  שנותן  והיחיד  החרדי  במגזר  היוצרים  של  הבית 
והתקשורת החזותית, בלי להתפשר על מקצועיות, מחיר ונוחות.

חדש ובלעדי – פרוגליין! 
פרוג  של  האונליין  סניף 
ומשתלם  רחב  מגוון  המציע 
יעילה  ללמידה  אפשרויות  של 

מרחוק!

איורעיצוב גרפי מקיף תקשורת חזותית 
ומדיה

עיצוב דיגיטאלי
ובניית אתרים

הדמיות עיצוב פנים
אדריכליות

עריכת והפקת 
הסרטות

קופירייטינג 
וקריאייטיב UXUIאנימציה עימודצילום

הקורסים בפרוג:

בנוסף, מעבירה המכללה מבחר סדנאות העשרה וימי עיון, לצורך הרחבת אופקים ויצירת יתרון תעסוקתי לתלמידים.

הקימו  המכללה  מבוגרי  מאות 
מאיישים  או  מצליחים  עסקים 
את המשרות הנחשקות בתחום.


