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בית מילר
המרכז לתקשורת, דיגיטל וחדשנות תוכן עניינים

23

בית מילר הינו מרכז לחינוך ותרבות קהילתי רב-דורי הייחודי מסוגו 
בארץ, אשר מתמחה בתחומי התקשורת, דיגיטל , טכנולוגיה, אמנויות, 

מנהיגות נוער, הגות ומחשבה. המרכז פועל תחת האגף לחינוך בלתי 
פורמאלי במנהל החינוך בעיריית חיפה ובשיתוף מועדון רוטרי חיפה. 

חזון המרכז:
   הנגשת תחומי הטכנולוגיה והדיגיטל לקהל הרחב.

   חינוך למנהיגות טכנולוגית ועידוד לחדשנות תוך מתן אפשרות 
   להתנסות בכלים מקצועיים הנמצאים בשימוש בתעשייה.

   חינוך ללמידה רב דורית, העברת הידע בין דור לדור תוך מתן דגש 
   על פיתוח קהילה יוצרת.

   עידוד ופיתוח מנהיגות ויזמות חברתית תוך דגש על חיבור 
   בין אוכלוסיות וקבלת האחר.

   חשיפת הקהילה לתחומי התקשורת והתרבות.

bmiller.co.il :מוזמנים לבקר אותנו באתר

חוגי ילדים............... עמ׳ 6-9

חוגי נוער............. עמ׳ 12-15

חוגי מבוגרים....... עמ׳ 18-19

מנהיגות נוער....... עמ׳ 22-27

מרכז קהילתי........ עמ׳ 30-31

המרכז למוזיקה..... עמ׳ 34-35

אולפני הטלויזיה....עמ׳ 38-43
והרדיו
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)כיתות א׳-ו׳(



חוגים וסדנאות 
לילדים
)כיתות א׳-ו׳(



עריכת וידאו )ד׳-ו׳(חוג קומיקס )א׳-ג׳, ד׳-ו׳(

עיצוב והדפסה 
בתלת מימד )ה׳-ז׳(

חוגים וסדנאות לילדים )כיתות א׳-ו׳(

נצייר במגוון סגנונות: 
גיבורי על, אנימה, דמויות מוכרות,

נלמד לצבוע בצורה מקצועית,
ובסוף השנה נדפיס חוברת קומיקס משלנו.

בהנחיית ניר וינגרטן - 
מעצב גרפי, מאייר ומורה לקומיקס.

ימי ראשון, א-ג 17:00-18:00
       ד-ו 16:00-17:00

מחיר: 210 ש״ח לחודש.
החל מה-3.10.21

*המחיר כולל חומרי יצירה.
.zoom-במידת הצורך, הקורס ימשיך ב*

המשתתפים בקורס יחוו התנסות 
ראשונית בעריכת וידאו! 

הקורס יחל בהיכרות עם תוכנת 
העריכה, ולאחר מכן התעמקות 

בהפיכת קטעי וידאו נפרדים לסרט 
אחיד, הוספת עניין לעריכה, 

־והוספת פסקול וכתוביות. מטרת הקו
רס לאפשר לתלמידים להתנסות 

בעריכה בסביבה מעשירה ובטוחה.

לכיתות ד-ו
ימי ראשון 16:00-17:30

       
מחיר: 650 ש״ח
עבור 5 מפגשים.

נלמד עקרונות חשובים בהדפסת תלת 
מימד , בניית מודלים בתוכנות מחשב 
מתקדמות , הדפסת דמויות ומוצרים 

אותם נעצב יחד בשיטת עבודה נכונה. 

בהנחיית דן קלינגר -
מעצב ומנהל מחשוב ותקשוב. 

לכיתות ה-ז
ימי חמישי 16:00-18:00

       
מחיר: 180 ש״ח לחודש.

החל מה-7.10.21

67

שנתי

שנתי

5
מפגשים

להרשמה לכיתות א-ג
לחצו כאן

להרשמה לכיתות ד-ו 
לחצו כאן

להרשמה לחצו כאן

להרשמה: 04-837-9653
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89

סייבר קידס )ג׳-ד׳(

בקורס נעסוק בלמידה על שימוש 
מתקדם במחשב, בניית ווירוס, פריצת 

סיסמאות, לימוד בסיסי של תכנות, 
בניית משחקים ועוד.

תכני הקורס נועדו להקנות לילדים 
כלים שיעזרו להם להגן על עצמם, 

לזהות מפגעים ברשת ולהימנע מהם.

ימים ושעות:
ימי שני, 18:00-19:00

       
מחיר: 250 ש״ח לחודש.

החל מה-4.10.21

סייבר טק )ה׳-ו׳(

בחופשת חנוכה, פסח 
והחופש הגדול, 

יתקיים ׳סאמרסקול׳
המסורתי בבית מילר.
לפרטים: 04-8379653

במידת הצורך, 
קורסי הסייבר 

יכולים להמשיך 
.zoom-גם ב

!

סייבר ג׳וניור )א׳-ב׳(

הקורס מועבר בשיטת לימוד 
ייחודית שהותאמה לילדים, 

המשלבת כיף והנאה 
לצד חווית לימוד משכילה ומעשירה!

בקורס נכיר את המחשב, זהירות 
כללית ברשת, נלמד לבנות אנימציות 

ונלמד מיומנויות מחשב
מתקדמות.

ימים ושעות:
ימי שני, 17:00-18:00

       
מחיר: 250 ש״ח לחודש.

החל מה-4.10.21

בקורס נתנסה במגוון נושאים עימם 
מתמודדים מומחי אבטחת מידע 

מקצועיים בזמן אמת!

התמודדות מול אתגרי סייבר כגון 
חדירה למאגרי מידע, פיצוח סיסמאות 

ושמירת מידע, הגנה מוירוסים, 
התגוננות פעילה מפני האקרים ועוד.

ימים ושעות:
ימי שני, 16:00-17:00

       
מחיר: 250 ש״ח לחודש.

החל מה-4.10.21

שנתי

שנתי

שנתי

חוגים וסדנאות לילדים )כיתות א׳-ו׳(

להרשמה לחצו כאןלהרשמה לחצו כאן

להרשמה לחצו כאן
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חוגים וסדנאות לילדים )כיתות א׳-ו׳(

להרשמה לחצו כאןלהרשמה לחצו כאן

להרשמה לחצו כאן



חוגים וסדנאות 
לנוער

)כיתות ז׳-יב׳(



חוגים וסדנאות 
לנוער

)כיתות ז׳-יב׳(



עריכת וידאו )ז׳-ט׳(

המשתתפים בקורס ילמדו לערוך וידאו 
כמו מקצוענים! הקורס יחל בהיכרות 

עם תוכנת העריכה, ולאחר מכן 
התעמקות בהפיכת קטעי וידאו 

נפרדים לסרט אחיד, הוספת עניין 
לעריכה, הוספת פסקול וכתוביות, 

ויצירת תיקיית עבודות.

לכיתות ז-ט
ימי ראשון, 18:00-19:30

       
מחיר: 650 ש״ח
עבור 5 מפגשים.

חוג קומיקס )ז׳-ט׳(

נלמד לצייר במגוון סגנונות:
גיבורי על, אנימה, דמויות מוכרות,  
נלמד לצבוע בעזרת חומרים שונים, 

כיצד מספרים סיפור בציור 
ונכיר המון טיפים של מקצוענים. 

בהנחיית ניר וינגרטן - 
מאייר ומורה לקומיקס.

בסוף הקורס נדפיס חוברת קומיקס
של כל משתתפי הקבוצה.

ימים ושעות:
ימי ראשון, 18:00-19:30

מחיר: 225 ש״ח לחודש.
החל מה-3.10.21

*המחיר כולל חומרי יצירה.
.zoom-במידת הצורך, הקורס ימשיך ב*

חוגים וסדנאות לנוער )כיתות ז׳-יב׳(

עיצוב והדפסה 
בתלת מימד )ה׳-ז׳(

נלמד עקרונות חשובים בהדפסת תלת 
מימד , בניית מודלים בתוכנות מחשב 
מתקדמות , הדפסת דמויות ומוצרים 

אותם נעצב יחד בשיטת עבודה נכונה. 

בהנחיית דן קלינגר -
מעצב ומנהל מחשוב ותקשוב. 

לכיתות ה-ז
ימי חמישי 16:00-18:00

       
מחיר: 180 ש״ח לחודש.

החל מה-7.10.21

1213

שנתי
5

מפגשים

שנתי

להרשמה לחצו כאן

להרשמה לחצו כאן

להרשמה: 04-837-9653
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גיבורי על, אנימה, דמויות מוכרות,  
נלמד לצבוע בעזרת חומרים שונים, 
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ונכיר המון טיפים של מקצוענים. 
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מימד , בניית מודלים בתוכנות מחשב 
מתקדמות , הדפסת דמויות ומוצרים 

אותם נעצב יחד בשיטת עבודה נכונה. 

בהנחיית דן קלינגר -
מעצב ומנהל מחשוב ותקשוב. 

לכיתות ה-ז
ימי חמישי 16:00-18:00

       
מחיר: 180 ש״ח לחודש.

החל מה-7.10.21

1213

שנתי
5
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שנתי

להרשמה לחצו כאן
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להרשמה: 04-837-9653



קורס תקשורת  
)רדיו, דיגיטל, טלויזיה, 

צילום ועריכה(

כיצד עורכים סרטים, תוכניות
טלויזיה וקליפים מקצועיים?

בואו להכיר את עולם מאחורי הקלעים
של הסרטים, הפרסומות והקטעים

הכי מפורסמים בטלויזיה ובקולנוע.

ימי רביעי, 16:00-18:00
       

מחיר: 270 ש״ח.

משחק מול מצלמה

היכולות של שחקן טוב נמדדות
לא רק על הבמה, אלא גם בהתמודדות

שלו במשחק נינוח מול מצלמה.
בכל שיעור נתנסה בסגנונות משחק
שונים, נכיר טיפים חשובים ונצלם

טייקים ברמה מקצועית. 

ימי ראשון 17:00-19:00
       

מחיר: 250 ש״ח לחודש.

חוגים וסדנאות לנוער )כיתות ז׳-יב׳(

שנתי

שנתי

1415

מבוא לעולם הסייבר, הכולל התנסות 
מעשית בנושאים נבחרים בתחום.

התלמידים יתנסו במגוון נושאים כגון 
הצפנה ופיענוח קוד מוצפן, כלים 

ויישומים הנמצאים בשימוש נרחב בעולם 
הסייבר.

הקורס מהווה יסודות לעולם הסייבר 
ומעמיד את התלמידים בעמדה מצוינת 

לקראת השנים הבאות.

ימים ושעות:
ימי ראשון, 16:00-17:30

       
מחיר: 270 ש״ח לחודש.

החל מה-4.10.21

מבוא לסייבר )ז׳-יב׳(

תכנות פייתון )ז׳-יב׳(

נכיר את עולם התכנות מונחה 
העצמים.

בטכניקת פיתוח מתקדמת זו נדע 
ליצור ישויות קוד עצמאיות ולא 
תלותיות ובכך ליצור קוד יעיל, 

קל לתחזוק ומודולארי שיכול 
להשתלב בקלות בכל תוכנה. 

 Object( תכנות מונחה עצמים
Oriented( הינו כישור נדרש לכל 

בונה יישומים מורכבים ומהווה נדבך 
משמעותי בתחום הפיתוח.

ימים ושעות:
ימי ראשון, 17:30-19:00

       
מחיר: 270 ש״ח לחודש.

החל מה-4.10.21

תכנות פייתון )ז׳-יב׳(

שנתי

שנתי

להרשמה לחצו כאן

להרשמה לחצו כאן

להרשמה: 04-837-9653

להרשמה: 04-837-9653
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חוגים וסדנאות 
למבוגרים



חוגים וסדנאות 
למבוגרים



חוגים וסדנאות למבוגרים

הכרת המחשב - 
יישומי אופיס

קורס פודקאסט

 Word, Excel, -יישומי אופיס
Outlook, Powerpoint ועוד, מהווים 

ארגז כלים יעיל וורסטילי בעולם 
העבודה המודרני. בקורס נלמד את 
השימוש הבסיסי בתוכנות, ונתעמק 
במספר שימושים מרכזיים ובתכונות 

ייחודיות של התוכנות.

ימי שלישי, 16:00-18:00       
מחיר: 490 ש״ח
עבור 5 מפגשים.

לכל אדם יש קול- ועכשיו, גם דרך 
להפיץ אותו! באמצעות פודקאסטים 

כולנו מסוגלים להקליט את עצמנו 
או לשדר את עצמנו לכל מי שמעוניין. 

בקורס נלמד על התוכנות והאתרים 
השימושיים ליוצרי פודקאסטים, על 

הציוד הדרוש ותפעולו, ובעיקר- 
נתנסה בכתיבה והגשה של פודקאסט!

ימי שלישי, 16:00-18:00       

מחיר: 720 ש״ח
עבור 8 מפגשים.

5
מפגשים

8
מפגשים

1819

בקורס תלמדו איך לבנות ולשווק 
בעצמכם אתר לעסק שלכם, לצורך הצגת 

תיק עבודות, או אפילו עבור אחרים, 
במערכת Wix- מערכת בניית אתרים ללא 

כתיבת קוד.
בקורס נבין איך לבנות אתר ולהיעזר 

 ,Wixבטמפלטים ובווידג'טים הקיימים ב
להנגיש את האתר שלכם כך שיתאים 

לבעלי מוגבלויות, לשפר ממשק וחווית 
משתמש, להתאים את האתר לשפה 
העברית ולמערכת אנדרואיד, ועוד.

ימים ושעות:
ימי שני, 17:00-19:45       
מחיר: 690 ש״ח עבור 5 מפגשים.

החל מה-15.11.21

WIX-בניית אתרים ב

עריכת וידאו

המשתתפים בקורס ילמדו לערוך וידאו 
כמו מקצוענים! הקורס יחל בהיכרות 

־עם תוכנת העריכה, ולאחר מכן הת
עמקות בהפיכת קטעי וידאו נפרדים 
לסרט אחיד, הוספת עניין לעריכה, 

הוספת פסקול וכתוביות, ויצירת 
תיקיית עבודות.

ימים ושעות:
ימי רביעי, 16:00-18:00

       
מחיר: 650 ש״ח עבור 5 מפגשים.

 5
מפגשים

5
מפגשים

לפרטים והרשמה: 04-837-9653
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המרכז להכשרת
מנהיגות נוער



המרכז להכשרת
מנהיגות נוער



מסלול מנהיגות,
תקשורת וניו מדיה )ח׳-ט׳(

מסלול מנהיגות,
תקשורת וניו מדיה )י׳-יב׳(

מסלול הדרכה לתלמידי השכבה הבוגרת 
בבית הספר ובמסגרות החינוכיות 

האחרות הקיימות בעיר חיפה במטרה 
לבנות קבוצות מנהיגות שבעתיד ידריכו 
ויהוו את חוד החנית בהדרכה ובהובלת 

נוער תקשורת בבית מילר ובעיר כולה.

ימים ושעות:
המפגשים, בני שעתיים שבועיות 
כל מפגש, יתקיימו אחת לשבוע 

במשך 13 שבועות 
בימי שני בין השעות 16:00-18:00.

חובת נוכחות ב-80% מהמפגשים.

)מותנה בסיום מסלול ראשוני 
בכיתה ח׳-ט׳(. 

מסלול הדרכה לתלמידי השכבה 
הבוגרת בבית הספר ובמסגרות 

החינוכיות האחרות הקיימות בעיר 
חיפה במטרה לבנות קבוצות מנהיגות 
שבעתיד ידריכו ויהוו את חוד החנית 

בהדרכה ובהובלת נוער תקשורת 
בבית מילר ובעיר כולה.  

המרכז להכשרת בני נוער

2223

שנתי

שנתי

אנו מאמינים כי פיתוח של מנהיגות צעירה היא המפתח להשפעה 
אמיתית לשיפור סביבת החיים בישראל.

מטרות המרכז הן: 
   יצירת קבוצת נוער אכפתית ותורמת לקהילה.

   העצמת פעילות חברתית וקהילתית ע"י שימוש באמצעי התקשורת.
   עידוד מנהיגות צעירה ומצוינות בקרב בני הנוער.

לפרטים והרשמה: 04-837-9653
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המרכז להכשרת בני נוער

״אינטראקט״ – 
קבוצת מנהיגות ויזמות 

חברתית בין לאומית

מסלול יזמות חברתית

קבוצת המנהיגות לגילאי תיכון שלנו 
נהנית מתמיכה וחסות של עמותת רוטרי 
חיפה, כמו גם מהשתייכות לארגון נוער 

בינלאומי- אינטראקט יוצר קשרים בין 
אנשים.

בנוסף להכשרת מד"צים בסיסית, 
נלמד אימון מעשי בהובלה והנהגה של 

תוכניות וקבוצות, הוצאה לפועל של 
יוזמות ופרויקטים, וחוויות מרחיבות 
אופקים – כולל, אם הקורונה תאפשר, 

משלחת לחו"ל.

ימים ושעות:
ימי חמישי, 18:00-19:30

יזמים חברתיים הינם סוכני שינוי 
בחברה האזרחית, השמים לעצמם 

כמטרה להשיג שינוי חברתי בר קיימא, 
בדרכים שיש בהן חדשנות ויצירתיות.

תוכנית יזמים צעירים אותה מובילים 
בבית מילר המרכז לתקשורת, דיגיטל 

וחדשנות בעיריית חיפה ומועדון רוטרי 
חיפה נועדה להכשיר את המנהיגות 

החברתית של המחר.

2425

בקבוצות המנהיגות, בני נוער 
מוטיבציוניים ילמדו ויחשפו לשלל 

מיומנויות הנהגה והובלה, דרך פעילויות 
קבוצתיות מגבשות ומעשירות. 

החל מעמידה מול קהל ושכנוע, דרך 
חדשנות וקידום יוזמות, ועד תקשורת 
מקרבת ועבודה קבוצתית משמעותית, 

ההשתתפות בקבוצות תקנה ניסיון מיוחד 
ומיומנויות לחיים, ובמיוחד תכשיר 

תלמידי חט"ב לקראת הדרכה בגילאי 
התיכון.

ימים ושעות:
ימי ראשון, כיתות ז׳-ח׳ 16:00-18:00      

      כיתות ט׳     18:00-20:00

מנהיגות לנוער )ז׳-ט׳(

מעורבות חברתית

בבית מילר פועלים בני נוער במסגרת 
פרוייקט המעורבות החברתית. במסגרת 

הפרויקט, עוברים בני הנוער הכשרות 
בתחומי העיסוק השונים כדוגמת:  

עריכה, DJ, צילום, רדיו, טלוויזיה ועוד.

לאחר ההכשרה, לוקחים הם חלק בהובלת 
הפעילויות החברתיות בתחומים אלו.

שנתי

שנתי

שנתי

שנתי

לפרטים והרשמה: 04-837-9653



המרכז להכשרת בני נוער

״אינטראקט״ – 
קבוצת מנהיגות ויזמות 

חברתית בין לאומית

מסלול יזמות חברתית

קבוצת המנהיגות לגילאי תיכון שלנו 
נהנית מתמיכה וחסות של עמותת רוטרי 
חיפה, כמו גם מהשתייכות לארגון נוער 

בינלאומי- אינטראקט יוצר קשרים בין 
אנשים.

בנוסף להכשרת מד"צים בסיסית, 
נלמד אימון מעשי בהובלה והנהגה של 

תוכניות וקבוצות, הוצאה לפועל של 
יוזמות ופרויקטים, וחוויות מרחיבות 
אופקים – כולל, אם הקורונה תאפשר, 

משלחת לחו"ל.

ימים ושעות:
ימי חמישי, 18:00-19:30

יזמים חברתיים הינם סוכני שינוי 
בחברה האזרחית, השמים לעצמם 

כמטרה להשיג שינוי חברתי בר קיימא, 
בדרכים שיש בהן חדשנות ויצירתיות.

תוכנית יזמים צעירים אותה מובילים 
בבית מילר המרכז לתקשורת, דיגיטל 

וחדשנות בעיריית חיפה ומועדון רוטרי 
חיפה נועדה להכשיר את המנהיגות 

החברתית של המחר.

2425

בקבוצות המנהיגות, בני נוער 
מוטיבציוניים ילמדו ויחשפו לשלל 

מיומנויות הנהגה והובלה, דרך פעילויות 
קבוצתיות מגבשות ומעשירות. 

החל מעמידה מול קהל ושכנוע, דרך 
חדשנות וקידום יוזמות, ועד תקשורת 
מקרבת ועבודה קבוצתית משמעותית, 

ההשתתפות בקבוצות תקנה ניסיון מיוחד 
ומיומנויות לחיים, ובמיוחד תכשיר 

תלמידי חט"ב לקראת הדרכה בגילאי 
התיכון.

ימים ושעות:
ימי ראשון, כיתות ז׳-ח׳ 16:00-18:00      

      כיתות ט׳     18:00-20:00

מנהיגות לנוער )ז׳-ט׳(

מעורבות חברתית

בבית מילר פועלים בני נוער במסגרת 
פרוייקט המעורבות החברתית. במסגרת 

הפרויקט, עוברים בני הנוער הכשרות 
בתחומי העיסוק השונים כדוגמת:  

עריכה, DJ, צילום, רדיו, טלוויזיה ועוד.

לאחר ההכשרה, לוקחים הם חלק בהובלת 
הפעילויות החברתיות בתחומים אלו.

שנתי

שנתי

שנתי

שנתי

לפרטים והרשמה: 04-837-9653



צוות תפעול אולפנים 
בבית מילר )י׳-יב׳(

קבוצת טלויזיה קהילתית
)י׳-יב׳(

תפעול אולפני בית מילר וניתוב 
השידורים הקבועים. בנוסף, יצירת ג

רפיקה לשימוש בשידורים בתוכנת 
פוטושופ ואילוסטרייטור ועריכת חומרי 

וידאו בתוכנת עריכת הוידאו פרימייר 
לצורך שידור ברשת ובטלוויזיה.

תנאי קבלה
ידע בסיסי בעריכה יכולת למידה עצמית 

ויכולת עבודה בצוות.
התחייבות למינימום שעתיים שבועיות 
במהלך השנה, במסגרת שעות מעורבות 

חברתית.

המתחם פועל בימי א-ד בין השעות 
15:00-20:00

התלמידים יקבלו הכשרה בקורס 
תקשורת קהילתית ולאחר הקורס 
המקדים שנועד להכשירם בנושאי 

תפעול אולפנים והפקת תכנים, 
ישתמשו בני הנוער בכלים שקיבלו כדי 
להפיק באולפני בית מילר תוכן מקורי 

לתוכניות רשת בטלוויזיה וברדיו של 
בית מילר.

תנאי קבלה
נכונות לעבודה גם מהבית, יצירתיות 

יכולת דיבור והגשה, רצינות והתמדה, 
הגעה לבית מילר בשעות גמישות לפי 

צורך ההפקה בימים ב-ד 
בין השעות 15:00-20:00

המרכז להכשרת בני נוער

2627

בית מילר מפעיל מרחב גיימינג פתוח, 
מתחם קונסולות ומתחם מחשבים, 
הדורשים תפעול עבור הקהל הרחב.

במסלול המעורבות החברתית, בני נוער 
מוזמנים להתנדב בהנגשת המרחב 

־לשחקנים חדשים, פתרון תקלות במשח
קים ובקונסולות, ובהגדרת אופי המרחב.

תנאי קבלה:
ניסיון קודם בתפעול קונסולות ומשחקי 

מחשב.
התחייבות למינימום 4 שעות חודשיות 

במהלך השנה, במסגרת שעות מעורבות 
חברתית.

המרחב פועל בימי א-ב בין השעות 
16:00-20:00

מסלול מעורבות חברתית
בגיימינג )י׳-יב׳(

צוות תפעול )י׳-יב׳(

מוזמנים לקחת חלק פעיל בתפעול בית 
מילר, בקרת תכנים בניית אתרים טיפול 

בתקלות רשת עזרה בתחזוקה שוטפת של 
המכללה ועוד.

ימים ראשון- חמישי בין 16:00-20:00

תנאי קבלה:
ידע טכני במחשבים, תכנות , ידע 

ברשתות ועוד.
התחייבות לשעתיים שבועיות במהלך 

השנה. במסגרת שעות מעורבות חברתית

שנתי

שנתי

שנתי

שנתי

לפרטים והרשמה: 
04-837-9653



צוות תפעול אולפנים 
בבית מילר )י׳-יב׳(

קבוצת טלויזיה קהילתית
)י׳-יב׳(

תפעול אולפני בית מילר וניתוב 
השידורים הקבועים. בנוסף, יצירת ג

רפיקה לשימוש בשידורים בתוכנת 
פוטושופ ואילוסטרייטור ועריכת חומרי 

וידאו בתוכנת עריכת הוידאו פרימייר 
לצורך שידור ברשת ובטלוויזיה.

תנאי קבלה
ידע בסיסי בעריכה יכולת למידה עצמית 

ויכולת עבודה בצוות.
התחייבות למינימום שעתיים שבועיות 
במהלך השנה, במסגרת שעות מעורבות 

חברתית.

המתחם פועל בימי א-ד בין השעות 
15:00-20:00

התלמידים יקבלו הכשרה בקורס 
תקשורת קהילתית ולאחר הקורס 
המקדים שנועד להכשירם בנושאי 

תפעול אולפנים והפקת תכנים, 
ישתמשו בני הנוער בכלים שקיבלו כדי 
להפיק באולפני בית מילר תוכן מקורי 

לתוכניות רשת בטלוויזיה וברדיו של 
בית מילר.

תנאי קבלה
נכונות לעבודה גם מהבית, יצירתיות 

יכולת דיבור והגשה, רצינות והתמדה, 
הגעה לבית מילר בשעות גמישות לפי 

צורך ההפקה בימים ב-ד 
בין השעות 15:00-20:00

המרכז להכשרת בני נוער

2627

בית מילר מפעיל מרחב גיימינג פתוח, 
מתחם קונסולות ומתחם מחשבים, 
הדורשים תפעול עבור הקהל הרחב.

במסלול המעורבות החברתית, בני נוער 
מוזמנים להתנדב בהנגשת המרחב 

־לשחקנים חדשים, פתרון תקלות במשח
קים ובקונסולות, ובהגדרת אופי המרחב.

תנאי קבלה:
ניסיון קודם בתפעול קונסולות ומשחקי 

מחשב.
התחייבות למינימום 4 שעות חודשיות 

במהלך השנה, במסגרת שעות מעורבות 
חברתית.

המרחב פועל בימי א-ב בין השעות 
16:00-20:00

מסלול מעורבות חברתית
בגיימינג )י׳-יב׳(

צוות תפעול )י׳-יב׳(

מוזמנים לקחת חלק פעיל בתפעול בית 
מילר, בקרת תכנים בניית אתרים טיפול 

בתקלות רשת עזרה בתחזוקה שוטפת של 
המכללה ועוד.

ימים ראשון- חמישי בין 16:00-20:00

תנאי קבלה:
ידע טכני במחשבים, תכנות , ידע 

ברשתות ועוד.
התחייבות לשעתיים שבועיות במהלך 

השנה. במסגרת שעות מעורבות חברתית

שנתי

שנתי

שנתי

שנתי

לפרטים והרשמה: 
04-837-9653



מרכז
תרבות וחינוך

קהילתי



מרכז
תרבות וחינוך

קהילתי



גינה הידרופונית- מרכז 
מבקרים בתחום קיימות

פעילויות פנאי
להורים וילדים

בבית מילר קיימת גינה קהילתית
הידרופונית אשר הוקמה בסיוע של 

עיריית חיפה ועמותת רוטרי חיפה מתוך 
הבנת החשיבות של תחום הקיימות ורצון 
להנגיש את הידע לציבור. הגינה עומדת 
לרשות התושבים ובמסגרתה מתקיימות 

סדנאות והרצאות לקבוצות 
בנושא ההידרופוניקה והקיימות. 

ניתן לתאם עם בית מילר סדנה בנושא 
לקבוצות חיצוניות.

מעת לעת מקיים בית מילר פעילויות 
פנאי ותרבות להורים וילדים, כמו 

ימי שיא בחגים, הפעלות וסדנאות. 

*מתחם הגיימינג שלנו פתוח
בימי א׳-ב׳ בין השעות 

16:00-20:00 ללא עלות 
לרווחות ילדי חיפה.

ניתן להתעדכן בפעילויות השונות
באתר ובדף הפייסבוק שלנו.

מרכז תרבות וחינוך קהילתי

3031

מטרת המרכז הינה לתת מענה קהילתי 
לפעילות תרבות ופנאי לתושבי חיפה. 

במסגרת המרכז מופעלים חוגי העשרה, 
הרצאות, סדנאות ואירועי תרבות.

פעילות לגיל השלישי המתקיימת מדי 
שבוע וכוללות הרצאות, פעילות העשרה 

ופנאי לגיל השלישי.

ניתן להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו:
׳בית מילר׳.

במת אזרחים ותיקים



גינה הידרופונית- מרכז 
מבקרים בתחום קיימות

פעילויות פנאי
להורים וילדים

בבית מילר קיימת גינה קהילתית
הידרופונית אשר הוקמה בסיוע של 

עיריית חיפה ועמותת רוטרי חיפה מתוך 
הבנת החשיבות של תחום הקיימות ורצון 
להנגיש את הידע לציבור. הגינה עומדת 
לרשות התושבים ובמסגרתה מתקיימות 

סדנאות והרצאות לקבוצות 
בנושא ההידרופוניקה והקיימות. 

ניתן לתאם עם בית מילר סדנה בנושא 
לקבוצות חיצוניות.

מעת לעת מקיים בית מילר פעילויות 
פנאי ותרבות להורים וילדים, כמו 

ימי שיא בחגים, הפעלות וסדנאות. 

*מתחם הגיימינג שלנו פתוח
בימי א׳-ב׳ בין השעות 

16:00-20:00 ללא עלות 
לרווחות ילדי חיפה.

ניתן להתעדכן בפעילויות השונות
באתר ובדף הפייסבוק שלנו.

מרכז תרבות וחינוך קהילתי

3031

מטרת המרכז הינה לתת מענה קהילתי 
לפעילות תרבות ופנאי לתושבי חיפה. 

במסגרת המרכז מופעלים חוגי העשרה, 
הרצאות, סדנאות ואירועי תרבות.

פעילות לגיל השלישי המתקיימת מדי 
שבוע וכוללות הרצאות, פעילות העשרה 

ופנאי לגיל השלישי.

ניתן להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו:
׳בית מילר׳.

במת אזרחים ותיקים



המרכז
למוזיקה



המרכז
למוזיקה



אולפן הקלטות מקצועי

חדר חזרות
לקהל הרחב

חברות ואישים פרטיים המעוניינים 
באולפן הקלטות מאובזר, כולל ציוד 
הקלטה ועריכה מתקדם ועורך מטעם 

בית מילר, מוזמנים לפנות אלינו
בטלפון: 04-8379653

במרתף בית מילר חדר חזרות 
מאובזר במגוון כלי נגינה 

ומערכות הגברה, הזמין בתיאום 
מראש ללהקות נוער ובוגרים 

המחפשים מקום להתאמן או אפילו 
להקליט בו את המוזיקה שלהם.

המרכז למוזיקה

3435

במסגרת מרכז המוזיקה ניתנים 
שרותי אולפן הקלטות וחדר חזרות 

וכמו כן חוגים וקורסים 
בתחומי הסאונד השונים.

לפרטים והרשמה: 04-837-9653



אולפן הקלטות מקצועי

חדר חזרות
לקהל הרחב

חברות ואישים פרטיים המעוניינים 
באולפן הקלטות מאובזר, כולל ציוד 
הקלטה ועריכה מתקדם ועורך מטעם 

בית מילר, מוזמנים לפנות אלינו
בטלפון: 04-8379653

במרתף בית מילר חדר חזרות 
מאובזר במגוון כלי נגינה 

ומערכות הגברה, הזמין בתיאום 
מראש ללהקות נוער ובוגרים 

המחפשים מקום להתאמן או אפילו 
להקליט בו את המוזיקה שלהם.

המרכז למוזיקה

3435

במסגרת מרכז המוזיקה ניתנים 
שרותי אולפן הקלטות וחדר חזרות 

וכמו כן חוגים וקורסים 
בתחומי הסאונד השונים.

לפרטים והרשמה: 04-837-9653



אולפני
הטלויזיה
והרדיו



אולפני
הטלויזיה
והרדיו



קבוצת טלויזיה קהילתית
)י׳-יב׳(

מסלול מנהיגות,
תקשורת וניו מדיה )י׳-יב׳(

התלמידים יקבלו הכשרה בקורס 
תקשורת קהילתית ולאחר הקורס 
המקדים שנועד להכשירם בנושאי 

תפעול אולפנים והפקת תכנים, 
ישתמשו בני הנוער בכלים שקיבלו כדי 
להפיק באולפני בית מילר תוכן מקורי 

לתוכניות רשת בטלוויזיה וברדיו של בית 
מילר.

תנאי קבלה
נכונות לעבודה גם מהבית, יצירתיות 

יכולת דיבור והגשה, רצינות והתמדה, 
הגעה לבית מילר בשעות גמישות לפי 

צורך ההפקה בימים ב-ד 
בין השעות 15:00-20:00

)מותנה בסיום מסלול ראשוני 
בכיתה ח׳-ט׳(. 

מסלול הדרכה לתלמידי השכבה 
הבוגרת בבית הספר ובמסגרות 

החינוכיות האחרות הקיימות בעיר 
חיפה במטרה לבנות קבוצות מנהיגות 
שבעתיד ידריכו ויהוו את חוד החנית 

בהדרכה ובהובלת נוער תקשורת 
בבית מילר ובעיר כולה.  

אולפני הטלויזיה והרדיו

3839

שנתי

שנתי

בבתי מילר אולפני טלוויזיה ורדיו מקצועיים אשר מספקים שירותים 
לגופים שונים קהילתיים, עירוניים, ופרטיים וכמו כן משמשים לצורכי 

לימוד במסגרת המכללה.
באולפני בית מילר מופקות מדי שבוע תכניות טלוויזיה ורדיו המשודרות 

ברשת ובטלוויזיה.

לפרטים והרשמה: 04-837-9653



קבוצת טלויזיה קהילתית
)י׳-יב׳(

מסלול מנהיגות,
תקשורת וניו מדיה )י׳-יב׳(

התלמידים יקבלו הכשרה בקורס 
תקשורת קהילתית ולאחר הקורס 
המקדים שנועד להכשירם בנושאי 

תפעול אולפנים והפקת תכנים, 
ישתמשו בני הנוער בכלים שקיבלו כדי 
להפיק באולפני בית מילר תוכן מקורי 

לתוכניות רשת בטלוויזיה וברדיו של בית 
מילר.

תנאי קבלה
נכונות לעבודה גם מהבית, יצירתיות 

יכולת דיבור והגשה, רצינות והתמדה, 
הגעה לבית מילר בשעות גמישות לפי 

צורך ההפקה בימים ב-ד 
בין השעות 15:00-20:00

)מותנה בסיום מסלול ראשוני 
בכיתה ח׳-ט׳(. 

מסלול הדרכה לתלמידי השכבה 
הבוגרת בבית הספר ובמסגרות 

החינוכיות האחרות הקיימות בעיר 
חיפה במטרה לבנות קבוצות מנהיגות 
שבעתיד ידריכו ויהוו את חוד החנית 

בהדרכה ובהובלת נוער תקשורת 
בבית מילר ובעיר כולה.  

אולפני הטלויזיה והרדיו

3839

שנתי

שנתי

בבתי מילר אולפני טלוויזיה ורדיו מקצועיים אשר מספקים שירותים 
לגופים שונים קהילתיים, עירוניים, ופרטיים וכמו כן משמשים לצורכי 

לימוד במסגרת המכללה.
באולפני בית מילר מופקות מדי שבוע תכניות טלוויזיה ורדיו המשודרות 

ברשת ובטלוויזיה.

לפרטים והרשמה: 04-837-9653



השכרת אולפני טלויזיה

תכנית הרשת
׳ילדות חיפאית׳

בבית מילר קיימים 2 אולפני טלוויזיה 
ואולפן רדיו מקצועיים אשר ניתנים 

להשכרה לכל שימוש.
האולפנים מצויידים בציוד ברודקאסט, 
מצלמות פיטיזד, אולפנים וירטואליים, 

מסך ירוק- וכמו כן ציוד סאונד 
ואקוסטיקה ברמת שידור טלוייזיוני.

לאולפנים יכולת שידור הן לרשת והן 
למדיה הטלווזיונית בשידור חי – והכל 

בהתאם לדרישת הלקוח.

שלום ברוטמיאר והילה הררי מגיעים 
מדי שבוע לארח תוכנית אשר עוסקת 

בהורות חיפאית ומציגה נושאים 
הקשורים לעולם התוכן של הילדים 

הקטנים ושל הוריהם הצעירים.

אולפני הטלויזיה והרדיו

צוות תפעול אולפנים
בבית מילר )י׳-יב׳(

שירותי צילום,
עריכה והפקה

תפעול אולפני בית מילר וניתוב 
השידורים הקבועים. בנוסף, יצירת ג

רפיקה לשימוש בשידורים בתוכנת 
פוטושופ ואילוסטרייטור ועריכת חומרי 

וידאו בתוכנת עריכת הוידאו פרימייר 
לצורך שידור ברשת ובטלוויזיה.

תנאי קבלה
ידע בסיסי בעריכה יכולת למידה עצמית 

ויכולת עבודה בצוות.
התחייבות למינימום שעתיים שבועיות 
במהלך השנה, במסגרת שעות מעורבות 

חברתית.

המתחם פועל בימי א-ד בין השעות 
15:00-20:00

אולפני בית מילר מספקים שירותי 
צילום ועריכה ,סרטי תדמית, הפקות 

אולפן וחוץ על פי דרישת הלקוח.

שנתי

4041
לפרטים והרשמה: 04-837-9653



השכרת אולפני טלויזיה

תכנית הרשת
׳ילדות חיפאית׳

בבית מילר קיימים 2 אולפני טלוויזיה 
ואולפן רדיו מקצועיים אשר ניתנים 

להשכרה לכל שימוש.
האולפנים מצויידים בציוד ברודקאסט, 
מצלמות פיטיזד, אולפנים וירטואליים, 

מסך ירוק- וכמו כן ציוד סאונד 
ואקוסטיקה ברמת שידור טלוייזיוני.

לאולפנים יכולת שידור הן לרשת והן 
למדיה הטלווזיונית בשידור חי – והכל 

בהתאם לדרישת הלקוח.

שלום ברוטמיאר והילה הררי מגיעים 
מדי שבוע לארח תוכנית אשר עוסקת 

בהורות חיפאית ומציגה נושאים 
הקשורים לעולם התוכן של הילדים 

הקטנים ושל הוריהם הצעירים.

אולפני הטלויזיה והרדיו

צוות תפעול אולפנים
בבית מילר )י׳-יב׳(

שירותי צילום,
עריכה והפקה

תפעול אולפני בית מילר וניתוב 
השידורים הקבועים. בנוסף, יצירת ג

רפיקה לשימוש בשידורים בתוכנת 
פוטושופ ואילוסטרייטור ועריכת חומרי 

וידאו בתוכנת עריכת הוידאו פרימייר 
לצורך שידור ברשת ובטלוויזיה.

תנאי קבלה
ידע בסיסי בעריכה יכולת למידה עצמית 

ויכולת עבודה בצוות.
התחייבות למינימום שעתיים שבועיות 
במהלך השנה, במסגרת שעות מעורבות 

חברתית.

המתחם פועל בימי א-ד בין השעות 
15:00-20:00

אולפני בית מילר מספקים שירותי 
צילום ועריכה ,סרטי תדמית, הפקות 

אולפן וחוץ על פי דרישת הלקוח.

שנתי

4041
לפרטים והרשמה: 04-837-9653



קבוצת תקשורת קהילתית
׳חי בסרט׳

בית מילר מפעיל קבוצת אזרחים ותיקים 
המתנדבים בהרמה ואירוח של תוכנית 

חודשית. התוכנית דנה בסוגיות 
אקטואליה הקשורות לחוויות הגיל השלישי, 

ובמיוחד לחוויות הגיל 
השלישי בעיר חיפה!

אולפני הטלויזיה והרדיו

תוכנית הרשת לנוער
׳מה הולך?׳

מדי שבוע מגיעים בני נוער מתנדבים 
לבית מילר למטרת הפקה עצמית של 

תוכנית נוער ברשת, באמצעות אולפני 
השידורים הקהילתיים של בית מילר.

בתוכנית עוסקים בסוגיות אקטואליות 
לבני הנוער בעיר חיפה ובחדשות 

טכנולוגיה וגיימינג.

4243
לפרטים והרשמה: 04-837-9653



קבוצת תקשורת קהילתית
׳חי בסרט׳

בית מילר מפעיל קבוצת אזרחים ותיקים 
המתנדבים בהרמה ואירוח של תוכנית 

חודשית. התוכנית דנה בסוגיות 
אקטואליה הקשורות לחוויות הגיל השלישי, 

ובמיוחד לחוויות הגיל 
השלישי בעיר חיפה!

אולפני הטלויזיה והרדיו

תוכנית הרשת לנוער
׳מה הולך?׳

מדי שבוע מגיעים בני נוער מתנדבים 
לבית מילר למטרת הפקה עצמית של 

תוכנית נוער ברשת, באמצעות אולפני 
השידורים הקהילתיים של בית מילר.

בתוכנית עוסקים בסוגיות אקטואליות 
לבני הנוער בעיר חיפה ובחדשות 

טכנולוגיה וגיימינג.

4243
לפרטים והרשמה: 04-837-9653



מחכים לכם

חפשו אותנו ברשתות החברתיות:

רח' שושנת הכרמל 6, חיפה  

עיצוב גרפי: ניר וינגרטן bmiller.co.il

www.facebook.com/bmillertv

www.instagram.com/bmillertv

www.tiktok.com/@bmillertv

04-8379653


