
 
 מודיעיןלוח השתלמויות 

 

 הערות מקום  מרצה נושא שעה תאריך יום  חודש 

 קורס חובה חינם לחברת חיבה + סייעת גילת ארנון אבירן עזרה ראשונה  19:00 10/09/2015  חמישי יום ספטמבר

 זמר, איציק שמלי כנס פתיחת שנה  19:00 11/10/2015 יום ראשון  אוקטובר
אולמי 
 קסליו

 לחברות חיבהמתנה 

רביעייום  אוקטובר  /2015/1082   אורית הכהן עראקי ועמוס ברזל איזה יום נפלא 19:00 
מגדלי יגאל 

 ידין

נכתבה במיוחד עבורכן הגננות זו השתלמות 
וכוללת שירים ותוכנית הפעלה מפורטת ודינמית 

לכל הפעילויות המתקיימות בגן. מפגש בוקר, 
  וכו' , התעמלותמפגשארוחת בוקר, שעת 

2015115/1/ יום ראשון   נובמבר   השתלמות לחנוכה ופורים +דיסק מתנה. גן ראשונים יפעת נווה שלום ורינת תג'ר השתלמות מוסיקה פוריכה 19:00 

 דצמבר
חמישי עד 

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

השתלמויות ממיטב התחומים 
 והמרצים

ליאונרדו 
 פלאזה

לצורכי מס ומע"מ, מתנות לחברות.כנס המוכר   

 מרכז דרומי ליאורה שלזינגר סיפורים מוסיקליים 19:00 05/01/2016 יום שלישי ינואר
השתלמות המפתחת כלים לעבודה במפגשי בוקר 

 והגשת סיפורים לילדים. קבלת דיסק מתנה.

ניהול צוות פיתוח אסטרטגי ודיני  19:00 25/2/2016 חמישייום  פברואר
 עבודה, חובות וזכויות

   יו"ר חיבה –עו"ד קרן איוס 
החוליה הקשה של ניהול צוות ניתנת לריכוך 

 לשליטה וביטחון, כיצד עושים זאת? בואו לשמוע 

חמישייום  מרץ   מתנה בסון   בגן הילדים תזונה נכונה 19:00 10/3/2016 

 למה צריך תזונה מיוחדת לילדים?

הדרושים לגוף  הסבר מפורט מהם רכיבי התזונה
 דוכיצד הם חשובים להתפתחות היל

  Mindrest ניהול וויסות לחץ ושחיקה 19:00 07/04/2016 חמישייום  אפריל 
 האם לחץ הוא טוב או רע?

עם כלים  הרצאה המשלבת סרטונים והדגמה
 מעשיים של ויסות הלחצים והביופידבק.

בעומרכנס ל"ג  8:00-17:00 26/05/2016 יום חמישי מאי  
השתלמות מוסיקה, השתלמות 

  חינוך, הופעה.
אולמי  
 אווניו 

 שלוש השתלמויות בעלות כוללת וסמלית  של
  לגננת  ₪ 90 

62  ראשוןיום  יוני  מדריכת הורים, מומחית בחינוך ילדים בגיל הרך   מירי מטלון  תקשורת עם הורים 19:00 06/2016/

רביעייום  יולי  כל מה שצריך לדעת כדי להתחיל בחיוך וברגל ימין   יו"ר חיבה –עו"ד קרן איוס  היערכות לתחילת שנה 19:00 13/07/2016 

ות גילת ודינהנא להעביר בקשות לרכז   לבחירתכן  פעילות מסכמת שנה  19:00 3/08/2016 יום רביעי אוגוסט   

 

 

 



 
 

 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

 .יתהדיסק מתנה , ופעם אחת בעלות סמללכל איזור מגיע פעמים בשנה השתלמות במוסיקה, פעם אחת מקבלים את  .4

 נוספת בתחום המוזיקלי, וקיבלתן דיסק נוסף מתנה מליאורה שלזינגר.קיבלתן השתלמות מוסיקה   לבקשתכן  .5

 לגננת חיבה. ₪ 90בעלות של ... 'כנס ל"ג בעומר הוא יום שלם, המכיל שלוש השתלמויות מאוד יקרות ואיכותיות, וכן ארוחת צהרים בשרית, מתנות וכו .6

 .052-3639592 -, גילת050-2717073 -, ועוד.... בטלפון : דינהבכל שאלה, בקשה, תהיה ןניתן לפנות אליהארנון ודינה ויצמן ן גילת ת האזור שלכן הורכז .7

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

 מכם להגיע, להצביע אמון ולקחת חלק בהשתלמויות.אנו מבקשים  .9

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

 באהבה רבה 
 ויצמןגילת ארנון, דינה 

 איוס יו"ר חיבה -קרן אוחנה

 


