
 
 ירושלים לוח השתלמויות 

 הערות מקום  מרצה נושא שעה תאריך יום  חודש 

סייעת קורס חובה חינם לחברת חיבה +  גן ראשונים המרכז לרפואת חירום עזרה ראשונה  19:00 09/09/2014  שלישי יום ספטמבר  

חינם -מתנות רבות לחברות חיבה  קאסיה אמירם טובים כנס פתיחת שנה 19:00 14/09/2014 יום ראשון  ספטמבר  

חינם. - קורס חובה גן הפרפר  המרכז לרפואת חירום עזרה ראשונה  19:00 619/990/61 יום שלישי ספטמבר   

ראשון יום  אוקטובר   רחלי אורבך  סגנונות תקשורת  19:00 19/10/2014 

השתלמות חובה לכל גננת באשר היא, בואו 

להכיר את היכולות שלכן אל מול הלקוחות שלכן, 

 תחולק חוברת מתנה.

 19:00 096690/61 יום ראשון   נובמבר
  "איזה יום נפלא"

תנועה ומוסיקה    
ןלבניית סדר היום בג   

  עמוס ברזל  ואורית עראקי

הגננות  נכתבה במיוחד עבורכןזו השתלמות 

וכוללת שירים ותוכנית הפעלה מפורטת ודינמית 

ילויות המתקיימות בגן. מפגש בוקר, לכל הפע

  ., התעמלות וכו'מפגשארוחת בוקר, שעת 

 )לא חובה( לגננת ₪ 55עלות ערכה 

.הולדת +דיסק מתנה השתלמות לחנוכה ויום   שרונה חיוחמו וחנה סתוי השתלמות מוסיקה  19:00 0196690/61  ראשון  יום נובמבר   

 דצמבר
עד חמישי 

 שבת
 נופש חנוכה 20:00 -14:00 18-20/12/2014

ב התחומים טהשתלמויות ממי
 והמרצים

  

לשם מה? –חוקים וגבולות  19:00 14/01/2015  יום רביעי  ינואר    ויטל  פרזון כרמלי יועצת חינוכיתר 
לשם מה? איך מניחים גבולות  - וקים וגבולותח

 .אפקטיביבאופן 

   רויטל  פרזון כרמלי יועצת חינוכית אומנות העידוד כתחליף לביקורת 19:00 10/02/2015 יום שלישי  פברואר 

כולנו חלק מחברה המכוונת לחיפוש אחר 

הפגום והטעון שיפור. האם הסתכלות זו החסר, 

מקדמת בריאות נפשית? האם היא מעודדת 

 שינוי בכיוון חיובי? אם לא, אז מה במקום?

פסחולהשתלמות לאביב  19:00 15/03/2015  יום ראשון  מרץ    קרן איוס  
, בניית מערכי שיעור והכנת פיתוח נושא

 דוגמאות מקסימות ליצירה לאביב ופסח.

 19:00 21/04/2015 יום ראשון  אפריל 
בעלי צרכים  איתור ילדים

 מיוחדים ודרכי טיפול
 אפרת גרוסמן

 גן חגיגן
מבשרת 

  ציון 

וצרכים מיוחדים אצל ילדי  נלמד לזהות קשיים

 הגן השונים ונקבל כלים להתמודדות.

 כנס ל"ג בעומר 8:00-17:00 07/05/2015 יום חמישי מאי
השתלמות מוסיקה, השתלמות 

 חינוך, הופעה.
  

שלוש השתלמויות בעלות כוללת וסמלית  של 

לגננת  ₪ 57  

 הכרת החוק והמשפט בכל הנוגע לגן ילדים   עו"ד רחל זילברמן אחריות נזיקית בגן ילדים 19:00 10/06/2015 יום רביעי   יוני

   , התיאטרון של ליאתליאת סדנא להכנת בובות  19:00 11/07/2015  שנייום  יולי
ונלמד איך  נכין בובות לתיאטרון בובות

 להשתמש בהן.

ת אילנה רחמנינא להעביר בקשות לרכז   לבחירתכן פעילות מסכמת שנה  19:00 10/08/2015 יום שני  אוגוסט   

 



 
 דף הסבר ללוח ההשתלמויות 

 .ההשתלמויות מיועדות לגננת ולצוות .1

 בלבד. ₪ 03לקורס עזרה ראשונה ניתן להגיע ללא עלות גננת + סייעת. כל איש צוות נוסף הוא בעלות של  .2

 .י השתלמותכוהאביזרים שמחלקים, כולל מערההשתלמויות כוללות את כל החומרים  .0

 ם בשנה השתלמות במוסיקה, פעם אחת מקבלים את הדיסק מתנה , ובכנס ל"ג בעומר יהיה ניתן לרכוש את הדיסק במחיר עלות.יזור מגיע פעמילכל א .4

כן רכישת הדיסק תעשה באופן עצמאי  ולקיבלתן השתלמות מוסיקה נוספת, של עמוס ברזל ואירית עראקי, שאינה נכללת בסבב השנתי,   לבקשתכן  .5

 הכוללת דיסק מהודר וחוברת מיוחדת.  ₪ 55בעלות של 

 ₪ 03... בשנה שעברה גבינו 'כנס ל"ג בעומר הוא יום שלם, המכיל שלוש השתלמויות מאוד יקרות ואיכותיות, וכן ארוחת צהרים בשרית, מתנות וכו .6

 הסליחה ותודה על הסבלנות וההבנה. םחירים כללית במשק, איתכבשל עליית מ ₪ 13 -לחברה, והשנה אנחנו מעלים ב

 .353-5513550, ועוד.... בטלפון  ה רחמני שוקרון,  ניתן לפנות אליה בכל שאלה, בקשה, תהיהאילנהיא  םשלכ רכזת האזור .0

 גדול שיכול לארח קבוצה גדולה של אנשים יבורך.חיבה מאמינה בשיתוף, חלוקה ואחווה. נשמח אם תפתחו את הגנים שלכם להשתלמויות, ומי שיש לו גן  .8

 ., אנו נחלק תעודות למשתתפיםלקחת חלק בהשתלמויותאנו מבקשים מכם להגיע, להצביע אמון ו .5

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

 באהבה רבה 
 חמני אילנה שוקרון ר

 איוס יו"ר חיבה -קרן אוחנה


