
 

 

 
 2015/16לוח השתלמויות אשקלון אשדוד  

 הערות מקום  מרצה נושא שעה תאריך יום  חודש 

 קורס חובה חינם לחברת חיבה + סייעת ימית ביגאוי  אבירן עזרה ראשונה  18:00 20/09/2015  ראשון יום ספטמבר

מוקדים 3 /המרכז לרפואת חירוםאבירן  עזרה ראשונה 18:00 20/9/2015 יום ראשון  ספטמבר  
סייע מארחות, קורס חובה חינם לחברת חיבה + 
 מיטל עזרן, עליזה חדד ורשל סלע.

   איציק שמלי  כנס פתיחת שנה 19:00 11/10/2015 יום שלישי אוקטובר

 19:00 20/10/2015 יום שלישי  אוקטובר 
תזונה נכונה בגן הילדים +בניית 

  מתנה בסון -נטורופאתית   תפריט מומלץ

 צריך תזונה מיוחדת לילדים?למה 

הסבר מפורט מהם רכיבי התזונה הדרושים לגוף 
 וכיצד הם חשובים להתפתחות הילד

הנחיות תזונתיות לפי ארוחות: בוקר, צהריים 
 ומנחה

חמישייום  נובמבר   /2015/1191 מתנה.השתלמות לחנוכה ופורים +דיסק   מושב גיאה יפעת נווה שלום   השתלמות מוסיקה  18:00   

 דצמבר
חמישי עד 

-10 שבת /12  נופש חנוכה 20:00 -14:00 12/2015
השתלמויות ממיטב התחומים 

 מלון ליאונרדו פלאזה אילת  והמרצים

2015/1292/ שלישייום  דצמבר   ליאורה שלזינגר סיפורים מוסיקליים 19:00 
השתלמות המפתחת כלים לעבודה במפגשי בוקר 

 דיסק מתנה.והגשת סיפורים לילדים. קבלת 

50  שלישייום  ינואר    מירי מטלון  תקשורת עם הורים  19:00 01/2016/
 מדריכת הורים ומומחית בגיל הרך

20 יום שלישי  פברואר     אני פרידמן תדמית וקוד לבוש ואופנה 19:00 02/2016/

 חשיבות בנושא ומרתקת חווייתית הרצאה .
 ידי על הופעתן את לשדרג הרוצות ההופעה לנשים

 ומעשיים אפקטיביים טיפים ופתרונות קבלת
 .היתרונות החסרונות והבלטת לטשטוש

ניהול צוות פיתוח אסטרטגי ודיני  19:00 13/03/2016 יום ראשון  מרץ
 עבודה, חובות וזכויות

   איוס  -עו"ד קרן אוחנה
החוליה הקשה של ניהול צוות ניתנת לריכוך 

 בואו לשמועלשליטה וביטחון, כיצד עושים זאת? 

  אייל דותן ונעמי לרס מאויב לידיד" -"לחץ 19:00 05/04/2016 שלישי  אפריל 
הרצאה חוויתית בנושא ניהול לחצים ושחיקה 

 בעזרת ביופידבק לצוות עובדי הגן.

השתלמות מוסיקה, השתלמות  כנס ל"ג בעומר 8:00-17:00 26/05/2016 יום חמישי מאי
  חינוך, הופעה.

  
 90שלוש השתלמויות בעלות כוללת וסמלית  של 

לגננת  ₪  

   מיריק שניר אהבה זה כל הסיפור 19:00 19/6/2016 יום ראשון  יוני
על ילדים מבוגרים וסיפורים , מפגש עם סיפוריה 

 וגישתה לספרים.

   מירי מיירס בלבולי לשון  19:00 17/07/2016  ראשון  יום יולי
לשפת הילדים, מרצה שהיא אגדה מהלכת 

 השתלמות חובה לכל מחנכת בגיל הרך

כרמית ועדי נא להעביר בקשות לרכזות   לבחירתכן  פעילות מסכמת שנה  19:00 04/08/2016 יום שלישי  אוגוסט   

 



 

 

 

 

 

 דף הסבר ללוח ההשתלמויות 

 ההשתלמויות מיועדות לגננת ולצוות. .1

 בלבד. ₪ 30סייעת. כל איש צוות נוסף הוא בעלות של לקורס עזרה ראשונה ניתן להגיע ללא עלות גננת +  .2

 ההשתלמויות כוללות את כל החומרים והאביזרים שמחלקים, כולל מערכי השתלמות. .3

 לכל איזור מגיע פעמים בשנה השתלמות במוסיקה, פעם אחת מקבלים את הדיסק מתנה , ופעם אחת  לרכוש את הדיסק במחיר עלות. .4

המכיל שלוש השתלמויות מאוד יקרות ואיכותיות, וכן ארוחת צהרים בשרית, מתנות וכו'... השנה יתקיים הכנס באיזור  כנס ל"ג בעומר הוא יום שלם, .5

 . ₪ 90בעלות של  המרכז

 050-9744119 -רכזות האזור שלכן הן עדי שבתאי וכרמית רביב,  ניתן לפנות אליהן בכל שאלה, בקשה, תהיה, ועוד.... בטלפון: עדי שבתאי  .6

   050-9372720 -כרמית רביב                                                                                                                                                                                   

 שלכם להשתלמויות, ומי שיש לו גן גדול שיכול לארח קבוצה גדולה של אנשים יבורך. חיבה מאמינה בשיתוף, חלוקה ואחווה. נשמח אם תפתחו את הגנים .7

 מויות.אנו מבקשים מכם להגיע, להצביע אמון ולקחת חלק בהשתל .8

 אנו מאחלים לכולנו שנה טובה, פורייה ומוצלחת, שנה של עשיה מבורכת, שנה של פרנסה טובה, שנה של בריאות והצלחה.

 באהבה רבה 

 י וכרמית רביב רכזות איזור אשקלון והסביבהעדי שבתא



 

 

 איוס יו"ר חיבה-קרן אוחנה


