
קורסי נשים

ימי ראשון: ג' כסלו | י"ז כסלו | ח' טבת | כ"ב טבת | ז' שבט | כ"א שבט | ה' אדר

ימי ראשון: ג' בכסלו | י' כסלו | י"ז כסלו | ח' טבת  | ט"ו טבת | כ"ב טבת | ז' שבט

מיועד לגננות העובדות בביתר בלבד ולגננות משלימות
ימי שיא לילדי הגן בפינה הירוקה, 

רישום דרך המפקחת אחינועם עד ו' כסלו.

חוויה בכיף בתנועה בגן.  מיועד לגננות.
הקורס המבוקש חוזר ובגדול במתכונת חדשה על בסיס העבר.

נושאים רלוונטים לחטיבת הביניים. 
קורס היברידי כולל מפגשים במרחב קולי ומצריך מייל זמין.

קיימות גנים  
קורסי נשים

תנועה בגן/ ל. ורנר

מתמטיקה ביכתות ז-ח/ גב' ש. רותן
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אסינכרוני אסינכרוני אסינכרוני אסינכרוני אסינכרוני  פאפפאפ

 שי לכל גן

המשתתף
בתכנית



ימי רביעי: ו' כסלו | כ' כסלו | כ"ז כסלו | ד' טבת | י"א טבת | י"ח טבת | ג' שבט.

ימי רביעי: ו' כסלו | י"ג כסלו | כ' כסלו | ד' טבת | י"א טבת | י"ח טבת | כ"ה טבת.

ימי רביעי: י"א טבת | י"ח טבת | כ"ה טבת | ג' שבט | י' שבט | י"ז שבט | כ"ד שבט.

ימי ראשון:  ט"ו טבת | כ"ט טבת| י"ד שבט| כ"ח שבט| ה' אדר.

ימי שלישי: י"ב כסלו | י"ט כסלו | ג' טבת | י"ז טבת | כ"ד טבת | ב' שבט.

ימי שלישי: י"ב כסלו | י"ט כסלו
מסע רפלקטיבי לבניית שותפות חינוכית בין מערכת החינוך והורים

חוויה בריאותית מיוחדת במינה המציעה צעדים קטנים לשינויים גדולים 
באיכות החיים, בשעות 22:15-19:15

העצמה ופיתוח אישיות המורה על פי סיפורה האישי.
בשיתוף עם הרלב"ק

הכשרת רכזות חברתיות – מוכר ל-30 שעות מתוך 90 שעות מחוייבות 

בין השעות 22:30-17:30

מהשעה 22:30-17:30

שותפות הורים מורים / גב' ש. קופמן  

קידום בריאות/ גב' נ.ר. וינטר  

סמ"ל - סיפורים מויבילם להצלחה/ גב' ש. אלחייני  

רכזות חברתיות/ גב' ח. רייך  

מע"ר / מגישות עזרה רשאונה

ריענון עזרה רשאונה  6
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אסינכרוני אסינכרוני 

אסינכרוני 

כולל שני מפגשים אסינכרוניים  )מי שעברה קורס מפתח הלב בעבר יכולה לצרף את הקורס לעוד 30 שעות(
ימי ראשון: ח' טבת | ט"ו טבת | כ"ב טבת | כ"ט טבת | ז' שבט | י"ד שבט.

שילוב כלים מעולם הפסיכודרמה בהוראה.

4פסיכודרמה ככלי חינויכ/ גב' א. נוי

ימי שלישי: י"ב כסלו | ג' טבת | י"ז טבת | ב' שבט | ט"ז שבט | ל' שבט.

כיבוד הורים כיסוד לבריאות הנפש במעגלי החיים.

5זה קורה במשפחות היכ טובות/ גב' ש. טרניו  

קורס
היברידי

קורס
היברידי


