
 

 

 2015/16באר שבע לוח השתלמויות 

 הערות מקום  מרצה נושא שעה תאריך יום  חודש 

ראשון  יום ספטמבר סייעת קורס חובה חינם לחברת חיבה +  המרכז לרפואת חירום עזרה ראשונה  18:00 06/09/2015   

 קורס חובה חינם לחברת חיבה + סייעת  המרכז לרפואת חירום  עזרה ראשונה 18:00 06/09/2015 יום ראשון  ספטמבר

80 יום שלישי ספטמבר  קורס חובה חינם לחברת חיבה + סייעת  אבירן  עזרה ראשונה 18:00 09/2015/

20110/11/ יום שלישי אוקטובר    איציק שמלי  כנס פתיחת שנה 19:00 5

ראשון יום  אוקטובר תוכנית מוסיקה  שנתית למפגשי  איזה יום ניפלא  19:00 18/10/2015 
 בוקר

 אשכול פייס
אורית עראקי הכהן, ילדודנס, עלות הדיסק 

בלבד. )אין  ₪ 50+חוברת מהודרת לחברות חיבה 
 חובת רכישה(

5/201/111 יום ראשון   נובמבר   מתנה בסון  תזונה נכונה בגן הילדים  19:00 

 צריך תזונה מיוחדת לילדים? למה

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

הנחיות תזונתיות לפי ארוחות: בוקר, צהריים 
 ומנחה

5/201/1125   רביעי יום נובמבר  לחנוכההשתלמות מוסיקה  19:00  קיטים ליצירה +דיסק מתנה השתלמות לחנוכה    שרונה חיוחמו וחנה סתוי   

 דצמבר
חמישי עד 

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

השתלמויות ממיטב התחומים 
 והמרצים

 מלון ליאונרדו פלאזה אילת 

2015/1230/ רביעייום  דצמבר   אני פרידמן תדמית קוד לבוש ואופנה 19:00 

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

 לטשטוש ומעשיים אפקטיביים טיפים ופתרונות
 .היתרונות החסרונות והבלטת

2016/120/ רביעי ינואר   הומניקשיין העצמה דרך תקשורת אפקטיבית 18:30 

 בתחום בכלים ושימוש שליטה
 ביצירת ביותר גבוהות יכולות מקנה התקשורת

אלה  ערכים .והישגיות פעולה שיתוף ,הקשבה
 .ללקוח השירות את משמעותית משפרים

2016/127/ רביעי ינואר  18:30 
טיפול באכזבות, הבהרת ציפיות 

 בשיחה
  הומניקשיין

 אכזבות עם להתמודד כיצד באכזבות טיפול
 ההורים מצד שעולות
 מסרים להעביר כיצד בשיחה ציפיות הבהרת
 כזו אסיפה התכנסות /בשיחה אפקטיבית בצורה

 ?אחרת או

20162/10/ רביעי ינואר   הומניקיישן אחריות מקצועית 18:30 
 להיות ?אחריות מתוך לפעול יוכלו הגננות כיצד
 ?יוזמות יותר

2016/224/ רביעייום  פברואר    ד"ר טל שוורץ ויסות חושי 19:00 
יעסוק בנושא הוויסות החושי מה זה וכיצד הוא 

בהתנסות משפיע עלינו?  המפגש יהיה מלווה 
 חווייתית ולמידה תיאורטית.

   ד"ר טל שוורץ התפתחות שפה 19:00 9/03/2016  רביעייום  מרץ
יעסוק בנושא תוקפנות ביטויה והטיפול בה.המפגש 
 יהיה מלווה בהתנסות חווייתית ולמידה תיאורטית



 

 

40  נייום ש אפריל   שניר ואין צורך להכביר במילים ):  מיריק  מיריק שניר  "אהבה זה כל הסיפור"  19:00 04/2016/

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

  
שתלמויות בעלות כוללת וסמלית  שלוש ה  

לגננת ₪ 90 של  

   מירי מטלון תקשורת עם הורים 19:00 16/06/2016  חמישייום  יוני
 מומחית בחינוך ילדים בגיל הרךמדריכת הורים, 

60  רביעי יום יולי  טיפוח העירנות והמודעות הלשונית  אצל ילדים   מירי מיירס בלבולי לשון 19:00 07/2016/

20  שלישי יום אוגוסט   נא להעביר בקשות לרכזות סיגל ורונית   לבחירתכן  פעילות מסכמת שנה  19:00 08/2016/

 

 דף הסבר ללוח ההשתלמויות 

 ההשתלמויות מיועדות לגננת ולצוות. .1

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

 .י השתלמותכההשתלמויות כוללות את כל החומרים והאביזרים שמחלקים, כולל מער .3

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

 .ש"ח  90בעלות של  השנה יתקיים הכנס באיזור המרכז... 'כנס ל"ג בעומר הוא יום שלם, המכיל שלוש השתלמויות מאוד יקרות ואיכותיות, וכן ארוחת צהרים בשרית, מתנות וכו .5

 סיגל זגורי ורונית אלכביר.  שלכן הן ת האזורורכז .6

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

 .לקחת חלק בהשתלמויותאנו מבקשים מכם להגיע, להצביע אמון ו .8

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

 באהבה רבה 
 רכזות האיזור, סיגל זגורי ורונית אלכביר

  איוס יו"ר חיבה-קרן אוחנהועו"ד 


