לוח השתלמויות מרכז צפוני
חודש

יום

תאריך

שעה

נושא

מרצה

ספטמבר

יום ראשון

07/09/2014

19:00

עזרה ראשונה

המרכז לרפואת חירום

ספטמבר

יום ראשון

14/09/2014

19:00

כנס פתיחת שנה

אמירם טובים

אוקטובר

יום שלישי

21/10/2014

19:00

איזה יום נפלא היום

עמוס ברזל ואורית עראקי

השתלמות זו נכתבה במיוחד עבורכן הגננות וכוללת
שירים ותוכנית הפעלה מפורטת ודינמית לכל
הפעילויות המתקיימות בגן .מפגש בוקר ,ארוחת
בוקר ,שעת מפגש ,התעמלות וכו'.
עלות ערכה  ₪ 55לגננת (לא חובה)

נובמבר

יום חמישי

20/11/2014

19:00

השתלמות מוסיקה

שרונה חיוחמו וחנה סתוי

השתלמות לחנוכה ויום הולדת +דיסק מתנה.

דצמבר

חמישי עד
שבת

18-20/12/2014

14:00- 20:00

נופש חנוכה

השתלמויות ממיטב התחומים
והמרצים

ינואר

יום שלישי

20/01/2015

19:00

יחסי מנהלת גן/גננת-צוות

ליאורה מכבי

איך לנהל צוות נאמן? איך לגרום לסייעת להיות
אחראית? כיצד לגרום לגננת להגיע עם אנרגיות
מחודשות בכל פעם .צוות המנוהל טוב משפיע על כל
תחום 6 .עקרונות משמעותיים לניהול צוות מוצלח
במקום הבודד של מנהלת הגן.

פברואר

יום שלישי

17/02/2015

19:00

בנית חזון עסקי

רחלי אורבך

ניהול גן ילדים זה לא משחק ,ולכן אם את מתייחסת
לגן שלך כעסק לכל דבר ,שאמור לפרנס אותך בכבוד
ולא רק כתחביב ,הגיע הזמן שתגדירי לעסק שלך חזון
ולהשגת המטרות והיעדים שתציבי לעצמך.

מרץ

יום ראשון

15/03/2015

19:00

סדנא להכנת בובות

שרון בן עזרא

נכין בובות לתיאטרון בובות ונלמד איך להשתמש
בהן .עבודה בספוג ובד ומחזור.

אפריל

יום רביעי

29/04/2015

19:30

איתור ילדים בעלי צרכים
מיוחדים ודרכי טיפול

אפרת גרוסמן – מנתחת התנהגות

נלמד לזהות קשיים וצרכים מיוחדים אצל ילדי הגן
השונים ונקבל כלים להתמודדות.

מאי

יום חמישי

07/05/2015

8:00-17:00

כנס ל"ג בעומר

השתלמות מוסיקה ,השתלמות
חינוך ,הופעה.

יוני

יום שלישי

16/6/2015

19:00

ארגונומיה בגובה העיניים

לילך ארז

 3השתלמויות בעלות כוללת וסמלית של ₪ 75
לגננת
ארגון סביבת העבודה וביצוע פעולות יומיומיות כך
שעמוד השדרה ,הברכיים ואיברים נוספים בגוף
הגננת לא יישחקו כל כך ...כולל תרגול ומתנה

יולי

יום חמישי

09/07/2015

19:00

הערכות לתחילת שנה

קרן אוחנה איוס

כל מה שצריך לדעת כדי להתחיל בחיוך וברגל ימין

פעילות מסכמת שנה

לבחירתכן

נא להעביר בקשות לרכזות שרון ורבקה

אוגוסט

מקום

הערות
קורס חובה חינם לחברת חיבה  +סייעת

קאסיה

מתנות רבות לחברות חיבה  -חינם

דף הסבר ללוח ההשתלמויות
 .1ההשתלמויות מיועדות לגננת ולצוות.
 .2לקורס עזרה ראשונה ניתן להגיע ללא עלות גננת  +סייעת .כל איש צוות נוסף הוא בעלות של  ₪ 30בלבד.
 .3ההשתלמויות כוללות את כל החומרים והאביזרים שמחלקים ,כולל מערכי השתלמות.
 .4לבקשתכם קיבלתם השתלמות מוסיקה נוספת של עמוס ברזל ואירית עראקי ,שאינה נכללת בסבב השנתי ,ולכן רכישת הדיסק תעשה באופן עצמאי בעלות של ₪ 55
הכוללת דיסק מהודר וחוברת מיוחדת.
 .5לכל איזור מגיע פעמים בשנה השתלמות במוסיקה ,פעם אחת מקבלים את הדיסק מתנה ,ובכנס ל"ג בעומר יהיה ניתן לרכוש את הדיסק במחיר עלות.
 .6כנס ל"ג בעומר הו א יום שלם ,המכיל שלוש השתלמויות מאוד יקרות ואיכותיות ,וכן ארוחת צהרים בשרית ,מתנות וכו' ...בשנה שעברה גבינו  ₪ 70לחבר/ה ,והשנה
אנחנו מעלים ב ₪ 10 -בשל עליית מחירים כללית במשק ,אתכם הסליחה ותודה על הסבלנות וההבנה.
 .7הרכזות האזוריות שלכם הן רבקה רובין ושרון בן עזרא ניתן לפנות אליהן בכל שאלה ,בקשה ,תהייה ,בטלפונים :שרון בן עזרא 052-8503033
רבקה רובין 050-2646415
 .8חיבה מאמינה בשיתוף ,חלוקה ואחווה .נשמח אם תפתחו את הגנים שלכם להשתלמויות ,ומי שיש לו גן גדול שיכול לארח קבוצה גדולה של אנשים יבורך.
 .9אנו מבקשים מכם להגיע ,להצביע אמון ולקחת חלק בהשתלמויות ,אנו נחלק תעודות למשתתפים.
אנו מאחלים לכולנו שנה טובה ,פורייה ומוצלחת ,שנה של עשיה מבורכת ,שנה של פרנסה טובה ,שנה של בריאות והצלחה.
באהבה רבה
רבקה רובין
שרון בן עזרא
קרן אוחנה-איוס יו"ר חיבה

