
 2017/2018 ירושלים לוח השתלמויות

 

 הערות מקום  מרצה נושא שעה תאריך יום  חודש 

 קורס חובה חינם לחברת חיבה + סייעת  עולם הרפואה קורס רענון עזרה ראשונה 18:00   אוגוסט

 קורס חובה חינם לחברת חיבה + סייעת  עולם הרפואה קורס רענון עזרה ראשונה 18:00   ספטמבר

רספטמב  מתנה לחברות חיבה   כנס פתיחת שנה  19:00 10.9.2017 ראשון 

 19:00 16.10.2017 שני אוקטובר
1חלק   

בניית תכנית שנתית לגיל הרך 
 באמצעות ספרות ילדים.

  רונית בן יוסף
 4הצגת התפיסה העומדת מאחורי מודל  -1חלק 

 הקרונות

 19:00 30.10.2017 שני אוקטובר
2חלק   

שנתית לגיל הרך בניית תכנית 
 באמצעות ספרות ילדים.

  רונית בן יוסף
מתפיסה לפרקטיקה, הדגמה והתנסות  -2חלק 

 באמצעות ספר ילדים.

 נובמבר
שני    השתלמות מוסיקה  מירב האוסמן "הפתעה של יום הולדת" 19:00 6.11.2017 

חמישי עד  דצמבר
ממיטב התחומים השתלמויות  נופש חנוכה 20:00 -14:00 14-16/12/2017 שבת

 כנס המוכר לצורכי מס ומע"מ, מתנות לחברות.  והמרצים

  קרן קרני שמואל הגשת חומרים 19:00 27.12.2017 רביעי דצמבר

נתנסה בחומרים  השתלמות חווייתית ופרקטית.
שונים ונדון כיצד הפעילות בהתנסות החושית 

 תורמת להתפתחות הילד.

 ינואר
 
 

  ירון בן חורין סדנת צילום בסמארטפון 19:00 16.1.2018 שלישי

מהפכת הסמארטפון מאפשרת לכולם לצלם, 
כמעט בכל זמן ובכל מקום, ולשתף את התמונות 

במיוחד בצילום נתרכז סדנה ב עם קהל רחב. 
אירועים, ילדים, חוץ ופנים, צילום וידאו, 

 עריכה ושיתוף.

 "מי יכול לשים סנטר על 19:00 6.2.2018 שלישי פברואר 
  רחלי קופרמן הברך?!"

עבודה עם תינוקות ופעוטות היא עבודה מיוחדת 
יש לכם הזדמנות להיות שותפים בסדנה  במינה.

מעשית וחוויתית  לשיפור איכות החיים 
 ולשמירה על הגוף בזמן התפקוד היומיומי.

 
 

 פברואר
 שח. 50ההשתלמויות, עלות סמלית בנוסף ללוח   שרון בן עזרא סדנה להכנת תחפושות  11.2.2018 ראשון

 מרץ
איתור ליקויים התפתחותיים  19:00 6.3.2018 שלישי   

 בהנהלת  -מרכז לקידום תפקודים
 

 רמי כץ
 

גורמים תפקודיים חשובים המובילים נדון על 
 ,לעיכובים התפתחותיים בילדים בגיל הרך

יישומיים של התייחסות נאותה, -וכלים מעשיים
 גורמים אלה טיפול ומניעה לגבי

עיצוב ותכנון הגן  19:00 15.4.2018 ראשון אפריל  נתייחס לעיצוב ותכנון הגן לפי הבנה   דפנה קטינא 
  חלוקת החלל לאזורים התפתחותית ודידקטית.



     כנס ל"ג בעומר 8:00-17:00 3.5.2018 חמישי מאי
 שלוש השתלמויות בעלות כוללת וסמלית  של

  לגננת₪   90 

איך הגענו עד הלום?! –שיווק  19:00 23.5.2018 רביעי מאי   יגאל קאופמן 

במשך כל  -עיסקי הקמה וניהול נכון של דף 
 .השנה ולא רק בתקופת הרשמה

טיפים בנושא התנהלות שיווקית  קבלת
 .ועיסקית נכונה 

 השתלמות מוסיקה    אודליה קטמור ים של תנועה 19:00 4.6.2018 שני יוני

 נא להעביר בקשות לרכזת אילנה רחמני   לבחירתכן  פעילות מסכמת שנה  19:00    יולי

 דף הסבר ללוח ההשתלמויות

 ההשתלמויות מיועדות לגננת ולצוות. .1

 בלבד.₪  40לקורס עזרה ראשונה ניתן להגיע ללא עלות גננת + סייעת. כל איש צוות נוסף הוא בעלות של  .2

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

 לכל איזור מגיע פעמים בשנה השתלמות במוסיקה, פעם אחת מקבלים את הדיסק מתנה , ופעם אחת בעלות סמלית. .4

לגננת ₪  90כנס ל"ג בעומר הוא יום שלם, המכיל שלוש השתלמויות מאוד יקרות ואיכותיות, וכן ארוחת צהרים בשרית, מתנות וכו'... בעלות של  .5

 חיבה.

 ...,  ניתן לפנות אליה בכל שאלה, בקשה, תהיה, ועוד.050-5910553 רכזת האזור שלכן היא אילנה רחמני שוקרון .6

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

 אנשים יבורך.

 מכם להגיע, להצביע אמון ולקחת חלק בהשתלמויות.נו מבקשים א .8

נסה טובה, שנה של בריאות והצלחהאנו מאחלים לכולנו שנה טובה, פורייה ומוצלחת, שנה של עשיה מבורכת, שנה של פר  

 באהבה רבה 

איוס יו"ר חיב"ה-רכזת האזור, קרן אוחנהאילנה שוקרון רחמני   


