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להצלחה אישית ומקצועית
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שלום, יקרה,
וברוכה הבאה לעולם המופלא
שפותח כעת את שעריו בפנייך!

עולם של גדילה, של צמיחה ושל שגשוג,
שממנו תצאי, בעזרת ה', לחיים של עשייה ובניין.

כל-כך הרבה מתנות יקרות-ערך מגיעות אתך אל העולם החדש הזה:
המידות שלך, הערכים שמנחים אותך, החינוך שנשמת וספגת –

וסל מלא וגדוש בכישורים ייחודיים, בכשרונות ברוכים וביכולות מעולות.
ארגז כלים עשיר, שהוענק לך באופן אישי ומיוחד,

כדי שבעזרתו תגשימי את השליחות הייחודית שלך בעולם.

 הסמינר המקצועי "בית יעקב - פסגות" מכין עבורך,
באהבה ובהערכה אין-סופית,

 את כל ההזדמנויות, האפשרויות והדרכים,
ללטש, לבנות ולבטא את העוצמה האישית שלך,

ולהגיע לפסגת ההצלחה – האישית והמקצועית –
כמו שרק את, עם כל הטוב שבך, יכולה.



 כל
 הדרכים

אל הפסגה

 אנחנו מאמינים
 שמצוינות

מתחילה מבפנים
ולכן, אנו שמים דגש מיוחד על העצמה אישית,

על העמקה והרחבה של יכולות התקשורת המקרבת,
ועל מינוף כישורים חברתיים ומיומנויות אישיות.

את כל הטוב הזה אנחנו מפתחים
מתוך השקעה אישית מקסימלית

בכל אחת מהתלמידות היקרות שלנו.



 את הגישה הזו
אנחנו מיישמים בכל צעד:

משקיעים בצוות חינוכי מנוסה, איכותי ומוביל,
בהווי רוחני מוקפד ושמור,

בהווי חברתי עשיר, מהנה וחווייתי,
בשילוב לימודי קודש ברמה גבוהה

עם לימודים חיוניים במקצועות הבסיס,
ובפתיחת מרחבי צמיחה והישגים

באמצעות הכשרה מקצועית מתקדמת
במגוון מקצועות מבוקשים ורווחיים

היוצקים תשתית לעתיד מלא סיפוק ועשייה חיובית.

 אנחנו מאמינים
 שמצוינות

מתחילה מבפנים
ולכן, אנו שמים דגש מיוחד על העצמה אישית,

על העמקה והרחבה של יכולות התקשורת המקרבת,
ועל מינוף כישורים חברתיים ומיומנויות אישיות.

את כל הטוב הזה אנחנו מפתחים
מתוך השקעה אישית מקסימלית

בכל אחת מהתלמידות היקרות שלנו.

 ושיש כל-כך
 הרבה דרכים נפלאות

להגיע אליה.
ולכן, עוד לפני תוכניות ההכשרה המקצועית,

אנו מציעים לתלמידות כיתה ט'
מגוון של חוגי העשרה מהנים ומספקים:

הפעלות חוגים, ג'ימבורי, אומנות העיצוב בבלונים, קונדיטוריה ועוד.



מגמות ההכשרה המקצועית פועלות החל מכיתה י' ופותחות בפנייך 
מגוון אפיקים להגשמה ולהענקה ייחודית לעולם.

בתהליך מקצועי של הכוונה תעסוקתית, שייערך אי"ה לקראת בחירת 
המגמות, תיהני מזיהוי, מיקוד ודיוק של הכישורים, היכולות והנטיות 

האישיות שבהן התברכת – ותוכלי לבחור באופן מושכל את מקצוע 
העתיד שלך ולהצטיין במה שאת אוהבת.

 דרכך,
יקרו הרבה 

דברים טובים...



 אוהבת יופי, הרמוניה,
התאמה ודיוק?

ניחנת בידיים טובות, ביצירתיות 
ובגישה אומנותית?

קבלי את ההזדמנות לבטא אותם 
באופן מושלם, מספק ומלא חן!

למעשה:

 תוכלי להשתלב כשכירה בעסקים קיימים בתחום,
או להקים עסק עצמאי משלך.

 אומנות
השיער

בתוכנית הלימודים:
יסודות עיצוב השיער	 
יצירת תספורות ותסרוקות	 
לימודי טיפוח	 
הכנה לעבודה מעשית: לימודי 	 

יזמות עסקית, שיווק ופרסום



אוהבת ילדים, ואת העולם הקסום שלהם?
רוצה לדעת איך מטפחים ילדים בטוחים 

בעצמם, חושבים, יצירתיים וערכיים?
 במגמה זו תלמדי לתת תשובות משלך

לשאלה החשובה הזו.
תקדמי את הגישה הטבעית שלך לילדים 

בעזרת לימודים ואימונים מקצועיים,
ותפתחי, בעזרת ה', מערכות יחסים נפלאות 

ומצמיחות עם ילדים בכל הגילאים.

 חינוך
בגיל הרך

בתוכנית הלימודים:
פיתוח השקפה חינוכית	 
ארגון סביבה חינוכית	 
דרכי הוראה המותאמות לגיל הרך	 
אימון מעשי במעונות יום ובגני ילדים	 

למעשה:

תוכלי להשתלב במסגרות חינוכיות לגיל הרך, כמו: מעונות יום, גני ילדים ומשפחתונים; 
 להקים מסגרת עצמאית, כמו: גנון פרטי;

וכמובן – הידע החשוב הזה ילווה אותך בטיפוח המשפחה שתקימי, בעז"ה.



יש לך נטייה לאומנות, לצד הבנה 
טכנולוגית?

 אוהבת להבין איך דברים פועלים,
ולחשוב על פתרונות יצירתיים לבעיות 

טכניות?
במגמת עיצוב המוצר תרכשי ידע נרחב 
ומרתק בעיצוב מוצרים ותוכלי להמציא 

פתרונות מגוונים ויצירתיים שעשויים לקדם 
את איכות החיים של כולנו!

 עיצוב
מוצר

בתוכנית הלימודים:
עקרונות ושיטות בעיצוב מוצרים	 
כלים להבנת השפה החזותית וליישומה	 
ידע בחומרים והכרת תהליכי ייצור	 
עבודה מעשית וביצוע פרויקט גמר	 

למעשה: 

תחום עיצוב המוצר הוא תחום מתפתח ומבוקש, וגם בו ניתן להשתלב 
כשכירה או להקים סטודיו עצמאי לעיצובי מוצרים.



יש לך כישורים אומנותיים וטעם טוב במיוחד?
ידי הזהב שלך משתוקקות ליצור?

הכירי את המגמה היצירתית והמעשית, 
שתאפשר לך להפוך את היכולות שלך 

לתוצרים יפהפיים ותפורים היטב!
תלמדי לתכנן ולעצב בעצמך גזרות לבגדים 

ולאביזרי  לבוש נוספים, תכירי חומרי טקסטיל 
מגוונים ותגשימי את היצירתיות שלך בדרך 

מלאת סיפוק והנאה.

תפירה 
ותדמיתנות

למעשה:

תוכלי להשתלב כשכירה בעסקים בתחום עיצוב האופנה והביגוד, להקים עסק עצמאי 
משלך, וגם לייצר לעצמך כל בגד או אביזר שתרצי, באיכות ובחיסכון.

בתוכנית הלימודים:
יסודות העיצוב	 
ציור / איור אופנה	 
תדמיתנות ממוחשבת וידנית	 



המקום האהוב עלייך בבית הוא המטבח?
 את נהנית ליצור בו, לגוון, לחדש,

ולחולל קסמים טעימים?
המגמה הזו מחכה לך בחום!

תכירי לעומק את תחום המזון, הבישול 
והאפייה, ותתנסי בפועל ביצירת מאכלים 

מגוונים ואיכותיים.

מלונאות
// מדעי התזונה
// בישול מלונאי

// אפיה מלונאית

למעשה:

כשכירה, תוכלי להשתלב בעסקים בתחום האירוח והמזון. כעצמאית, תוכלי בעז"ה 
להקים עסק משגשג משלך, כמו סדנאות אירוח או קייטרינג.

בתוכנית הלימודים:
 מדעי התזונה: מרכיבי המזון,	 

איכות המזון והשפעה על שינוי 
הרגלי אכילה

 סדנאות, סיורים לימודיים	 
 והתמחות מעשית בבישול

ובאפייה מלונאיים



אוהבת לגלות מקומות ונופים חדשים, 
ולהכיר אותם לאחרים?

חולמת לארגן טיולים, נסיעות ונופשים?
במגמה הייחודית הזו תלמדי לעשות זאת 

בדרך המקצועית והרווחית ביותר ותגלי 
מרחבים חדשים של הזדמנויות מהנות!

 תיירות
ופנאי

למעשה:

המגמה מספקת מגוון אפשרויות לעבודה כשכירה או כעצמאית: בסוכנות נסיעות, 
בארגון טיולים ונופשים, וכמדריכת טיולים )בתוספת התמחות מתאימה(.

בתוכנית הלימודים:
מאפייני התיירות הנכנסת	 
ניהול השיווק התיירותי	 
תכנון, ניהול וייעוץ בתחומי התיירות	 



מתחברת למספרים? מושגים מעולם 
הכלכלה מרתקים אותך?

עם הסדר והבהירות שמאפיינים את 
החשיבה שלך, את נהנית לחקור את סודות 

ההתנהלות הכלכלית בארגונים – ובכלל?
מוזמנת לחשב מסלול של חשבונאית!

חשבונאות

למעשה:

המגמה מקנה לך סיווג מקצועי כמנהלת חשבונות סוג 2, שמאפשר לך לעבוד כשכירה 
במגוון סוגי עסקים, או להקים עסק עצמאי בתחום. ניתן להתקדם ללימודי חשבות שכר 

)סוג 3(, או מקצועות חשבונאיים אחרים.

בתוכנית הלימודים:
ידע מקצועי מתקדם בתחומי החשבונאות, 	 

הכלכלה והניהול, ובתחומים משלימים
הכרת סודות ההתנהלות הכלכלית בארגונים 	 

כלכליים, ציבוריים וחברתיים
יישומי מחשב מתקדמים בתחום החשבונאות	 



 נוף פסגות:
מה 

שרואים 
מכאן

 "פסגות" מהווה בשורה עצומה.
שנים ייחלנו להקמה של סמינר כזה!

זהו פשוט חלום שהתגשם!

 רחל סולימאן
מפקחת כוללת על יסודי, משרד החינוך

עמדתי מתרגש ונפעם למראה ההשקעה 
העצומה הניכרת בכל פרט ובכל פינה 

בסמינר: הצוות המסור והמקצועי העושה 
עבודת קודש של ממש, המבנה המהודר 

והמרשים, והתלמידות האיכותיות מכל 
הקהילות והמגזרים בעיר, שכניסתן 

לסמינר מיד עם הקמתו מהווה יותר 
מכל הצבעת אמון כלל-ציבורית בסמינר 

ובמותג-העל שמאחוריו.
כל אלו יוצרים יחד שילוב מפעים של בית 

חם מחד ובית חינוך מקצועי מהשורה 
הראשונה מאידך. "

 הרב דוד זלץ
מחזיק תיק החינוך בעיריית ביתר עילית

בעיניים 
מקצועיות



ההשקעה העצומה בלימודים, 

בסביבה, ובעיקר – בנפש הבנות,

יוצרת פשוט עולם אחר!

 הבת שלי, שסבלה מחרדות

מבית-הספר ומכל הקשור בו,

 רצה לסמינר באושר,

מדי בוקר מחדש.

כשהיא חוזרת, היא מצטערת שהן 

למדו רק עד 14:00 ולא עד 16:00...

 סמינר "פסגות" הציל את

החיים שלה ושלי!

רבקה, אם לתלמידה בסמינר

 ממבט
של אמא

מזווית 
הראיה של 
התלמידות

 שילוב מדהים של
הנאה ולמידה

חנה

משפחה אחת גדולה!
אסתי

צוות משקיע ואוהב!

אהובי

יבת חם וואהב 
רוית





"הישמרו לכם   
עלות בהר 

ונגוע בקצהו" 
רבי מנחם מנדל מקוצק:

עלית להר - כבוש את כולו.

)שמות י"ט, י"ב()שמות י"ט, י"ב()שמות י"ט, י"ב()שמות י"ט, י"ב(

"הישמרו לכם   
עלות בהר 

ונגוע בקצהו" 

"הישמרו לכם   
עלות בהר 

ונגוע בקצהו" 



הסמינר המקצועי "בית יעקב – פסגות"
הוקם בברכתו ובתמיכתו של הרה"ג רבי צבי 
ברוורמן שליט"א, ראב"ד ביתר, על ידי רשת 

"בית יעקב", מעצמת החינוך הגדולה בישראל.

כבר 72 שנה מובילה רשת "בית יעקב" בכל 
פרמטר של חינוך ערכי ולמידה חדשנית, ומהווה 

מופת של מקצוענות, של עשייה איכותית ושל 
השקעה מכל הלב.

מיטב מומחי החינוך של רשת "בית יעקב" 
שותפים להקמת הסמינר ולעיצוב משנתו 

החינוכית הייחודית, כשהם מביאים עמם את 
הניסיון העשיר ואת ההצלחה המוכחת בהגשמת 

חזון חינוכי מרחיק-לכת; את הנחישות לפרוץ 
דרך, ולהתקדם אל הרמה הבאה; ואת יכולות 
המנהיגות האמיצה, החותרת תמיד אל הטוב 

ביותר ומגשימה אותו, בסיעתא דשמיא.





02-6260665
9, ביתר עילית רחוב כנסת מרדכי 

 המשרד הראשי: "בית יהודה אריה" רחוב בליליוס 6
ת.ד. 956 ירושלים. טל: 02-6268888


