
 2019-2018 מודיעיןאזור  לוח השתלמויות

 

 הערות מקום  מרצה נושא שעה תאריך יום  חודש 

רספטמב מדיטק  אומן אורח: הזמר פבלו רונזברג כנס פתיחת שנה  19:00 2.9.2018 ראשון 
 חולון

 מתנה לחברות חיבה

82 ראשון אוקטובר "צבעים צורות וקווים מקיפים  19:00 10.2018.
 22יהלום  ליאורה שלזינגר את עולמנו"

 מודיעין
 השתלמות במוזיקה

 נובמבר
 
  

סדנה להקניית כלים לבנייה  19:00 18.11.2018 ראשון
 והגדלת העסק

מאמן בכיר ושותף  -יוני ירימי
  "תות תקשורת ותוצאות"

הקניית בסיס לשיווק העסק הפרטי, בניית 
דפוסי עבודה וחשיבה המבוססים על פתרונות 

 או האשמות.ולא בעיות 
 

חמישי עד  דצמבר
השתלמויות ממיטב התחומים  נופש חנוכה 20:00 -14:00 6-8/12/2018 שבת

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

התפתחות חברתית ורגשית דרך  19:00 24.12.2018 שני דצמבר
 תחושת המגע.

מרצה במרכז כישורי  -גילי כץ
  למידה.

האדירה של תחושת המגע  נעסוק בחשיבות
 והתפתחות ההתקשרות הראשונית.

 ינואר
 
 

דרכים חלופיות -עונשים בגן 19:00 6.1.2019 ראשון הלוחשת לגננות  -יעל שוורץ 
 ולהורים

 22יהלום 
 מודיעין

מדוע עונשים לא עובדים וכיצד אני גורמת 
.לילדים לשתף איתי פעולה  

 

פענוח ציורי ילדים רקע -1מפגש  19:00 27.2.2019 רביעי פברואר  יועץ חינוכי, מומחה  -קובי אברהם 
 חשיבות הבנת הציור לתקשורת שלנו עם הילדים.  בפענוח ציורי ילדים, וויסות חושי.

 בסדנה נכין מגוון תחפושות לשימושכם   שרון בן עזרא \קרן אוחנה איוס סדנה להכנת תחפושות 18:00 6.3.2019 רביעי מרץ

 מרץ
פענוח ציורי ילדים  -2מפגש  19:00 24.3.2019 ראשון 

 עומק הפענוח
יועץ חינוכי, מומחה  -קובי אברהם

  בפענוח ציורי ילדים, וויסות חושי.

נצלול לעומקו של פענוח ציורי ילדים, מה מלמד 
הצבע, האיברים? דרכים לציור עם הילדים, 

 תנאים מתאימים לציור.

"בכל פינה ולכל עתמוסיקה "  19:00 8.4.2019 שני אפריל   השתלמות במוזיקה  אינה קרבינסקי 

מאפייני ומרכיבי תקשורת בגן  19:00 6.5.2019 שני מאי
  רונית דהאן קאשי הילדים

הסדנא עוסקת בחשיבות התקשורת  בגן הילדים 
 בין גננת הורים וצוות חינוכי

 

  כנס ל"ג בעומר 8:00-17:00 23.5.2019 חמישי מאי
אולמי 

 "אווניו"
   

 שלוש השתלמויות בעלות כוללת וסמלית  של
  לגננת₪   90 

מרצה לאורח  -איריס גרינשפון בריאות זה משחק ילדים 19:00 11.6.2019 שלישי יוני
 .חיים בריא

  

הדרכה בשיטת "בריאות בכפיות" כולל הדגמות 
פעילות גופנית ולמידה רבה. ידע תאורטי 

 ובעיקר פרקטי.
 

   לבחירתכן  פעילות מסכמת שנה  19:00    יולי
זות גילת ארנון ודינה נא להעביר בקשות לרכ

 ויצמן



 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

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

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

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

 חיבה.

 ניתן לפנות אליהן בכל שאלה, בקשה, תהיה, ועוד. 050-2717073 . ודינה ויצמן052-3639592 רכזות האזור שלכן הן גילת ארנון .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.

 אנו מבקשים מכם להגיע, להצביע אמון ולקחת חלק בהשתלמויות. .8

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

 באהבה רבה 
 גילת ארנון, דינה ויצמןרכזות האזור 

"ר חיבהאיוס יו-קרן אוחנה   


