
 
 2016/2017 מודיעיןלוח השתלמויות 

 

 הערות מקום  מרצה נושא שעה תאריך יום  חודש 

 קורס חובה חינם לחברת חיבה + סייעת  עולם הרפואה עזרה ראשונה  19:00 29/8/2016 יום שלישי אוגוסט

 מירב אגם בניית תכנית שנתית 19:00 22/9/2016 יום חמישי ספטמבר

ויצ"ו 
 -רחובות

 131הרצל 
 רחובות

 והשנה החודש, השבוע, היום סדר חשיבות
 יעיל ניהול, הגן ילדי והעצמת מיטבית להתפתחות

 עם והקשר הצוות שגרת, הגן אקלים, הגן של
 .ההורים

 מתנה לחברות חיבה   כנס פתיחת שנה  19:00 27/9/2016  שלישייום  ספטמבר

חנוכהמסיבת ההפתעות+ חג  19:00 2/11/2016 יום רביעי נובמבר   אירית אבן חן 

ויצ"ו 
 -רחובות

 131הרצל 
 רחובות

 השתלמות מוזיקה

 נעמי סעדה ייעוץ פיננסי לגנים 19:00 14/12/2016 יום רביעי דצמבר

ויצ"ו 
 -רחובות

 131הרצל 
 רחובות

 כיצד ננהל נכון את העסק?
 מבנה פיננסי של עסק, תמחור, ניהול שוטף וכו'..

 דצמבר
 
 

חמישי עד 
 נופש חנוכה 20:00 -14:00 29-31/12/2016 שבת

 
השתלמויות ממיטב התחומים 

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

 ד"ר קלאודיה אנבה מדברים נכון 19:00 11/1/2017 יום רביעי ינואר

ויצ"ו 
 -רחובות

 131הרצל 
  רחובות

נכיר מהם הגורמים המשפיעים על איזון תקין של 
למנוע פגיעות ישירות בקול  נוכלאיך  .הקולמערכת 

שלאורך הזמן הופכות להפרעות קול כרוניות, ואיך 
 .לדבר ולשיר בלי לאמץ במיתרי הקול

 ינואר
אישית בצוות הגןתקשורת בינ 19:00 23/1/2017 יום שני   מודיעין אורית אזולאי 

הקניית כלים ליצירת תקשורת חיובית 
 ומשמעותית בצוותים בגן

ילדודנס -אורית הכהן עראקי יום המשפחה 19:00 2/2/2017 יום חמישי פברואר  

ויצ"ו 
 -רחובות

 131הרצל 
 רחובות

 השתלמות מוזיקה

משחק, התפתחות ילדים  ומה  19:00 29/3/2017 יום רביעי מרץ
 ד"ר נאווה וולפסון שביניהם

ויצ"ו 
 -רחובות

 131הרצל 
  רחובות

הוא תורם  חשיבות המשחק בגן הילדים וכיצד
 להתפתחות הילד.

 בלה מנדל משחור לבן לצבעים 19:00 5/4/2017 יום רביעי אפריל

ויצ"ו 
 -רחובות

 131הרצל 
 רחובות

סיפורה האישי המעצים והמרתק  -לחופש נולדה
של בלה מנדל  שבסופו אפשר להאמין כי אם נרצה,  

 השמיים הם הגבול.

  מודיעין אורית אזולאי דימוי עצמי אצל הילדיםפיתוח  19:00 20/4/2017 יום חמישי אפריל 

ראשון יום  מאי  כנס ל"ג בעומר 8:00-17:00 14/05/2017 
 

 
 
 
 

   
 שלוש השתלמויות בעלות כוללת וסמלית  של

  לגננת  ₪ 90 



 

 שבחים 19:00 8/6/2017 יום חמישי יוני

 אורית יוספי ויסמן
 
 
 
 

ויצ"ו 
 -רחובות

 131הרצל 
  רחובות

לשנות התנהגות שלילית של ילד דווקא  כיצד נוכל
בעזרת שבחים מיוחדים ועוצמתיים ובכך להעצים 

 את ההערכה העצמית שלו.
 

 כל מה שצריך לדעת כדי להתחיל בחיוך וברגל ימין  מודיעין יו"ר חיבה –עו"ד קרן איוס  היערכות לתחילת שנה 19:00 26/6/2017 יום שני יוני

    יולי
ות גילת ודינהנא להעביר בקשות לרכז   לבחירתכן  פעילות מסכמת שנה  19:00   

 

 

 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

 .י השתלמותכוהאביזרים שמחלקים, כולל מערההשתלמויות כוללות את כל החומרים  .3

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

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

 .052-3639592 -, גילת050-2717073 -, ועוד.... בטלפון : דינהבכל שאלה, בקשה, תהיה ןניתן לפנות אליהן גילת ארנון ודינה ויצמן ת האזור שלכן הורכז .6

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

 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 



 
 ויצמןגילת ארנון, דינה 

 איוס יו"ר חיבה -קרן אוחנה

 


