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 לכבוד 
 מנהלי מחלקות חינוך, מנהלי מחלקות לרישוי עסקים ברשויות 

   מנהלי יחידות/מחלקות/אגפים לנוער ברשויות 
 אחריות קייטנות גנים ברשות 

 מפקחים כוללים  
 

 תש"פ  קייטנות ת למנהלייוהשתלמו הנדון:

 את לוח ההשתלמויות לשנת תש"פ בטבלה בהמשך לידיעתכם  הננו להביא 

 : סדר היום

 התכנסות רישום  ופתיחה                                                         •

 ביטחון  •

 בטיחות  •

 העשרה בנושא :תקשורת בין מנהלים להורים לצוות עבודה.הרצאה  •

 נהלים והנחיות, התפיסה החינוכית בקייטנה  •

 )תנאי לקבלת אישור השתתפות( מבחן   •

 סיכום •
 
 . פרטיותבקייטנות ו רשותיותרים בקייטנות " להזכירכם, השתלמות זו הינה חובה לרכזים ומד •

רים, אשר ברשותם תעודות השכלה על פי חוזר  "מורשים להשתתף בהשתלמות מנהלים או מד •
 מנכ"ל.

 דיגיטאלי.המבחן הוא    יש להצטייד ב: סמארטפון, מחשב נייד. •

 לחץ כאן  - כהכנה לבחינה  2014נהלים והנחיות מאי   תיש לקרוא חוזר מנכ"ל חדש לקייטנו •

 
 

 לפני קיום ההשתלמות.  ,עד יומיים ,השתתפותכם מותנית ברישום
 המערכת נסגרת להרשמה. 

 רשמו לאחר מועד זה, לא תאושר השתתפותם בהשתלמות. ישי ,משתלמים 
 . לא ירשו להשתתף בהשתלמות ,שיגיעו ללא רישום באתר ,משתלמים 

 
 עם אוכל ושתיה.  ךיש להיער

  
 

 הרשמה להשתלמות   -באתר "רישוי קייטנות"  -רישום אינטרנטי
 
 
 

 ezer.sofia@gmail.com –לצופיה  בכל שאלה יש לפנות במייל  
 

                                                           
 

11/11/19 
 יד' חשון תש"פ 
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      נא לעקוב אחרי שינויים באתר הקייטנות.-   קייטנות תש"פ טבלת השתלמות מנהלי 

            
 
 

 בברכה                                                                                  
 
 
 
 
 

 העתקים: 
 ם מפקחים  ומנחים רשותיי

 מיועד ל שעות בתכתו תאריך

 בוטלה 16:00-20:00 חוויות קריית משה ,היכל התרבות 17/2

 רגילה  14:00-19:00 כפ"ס   12בית רייזל רחוב גאולה    11/3

 גננות  14:00-19:00 פיס טייבה מפעל  16/3

   רגילה  14:00-19:00 מועצה מקומית זמר  17/3

  , 24רחוב קשת    חטיבת יהלום  30/3
 שוהם 

 רגילה  14:00-19:00

 גננות 16:00-20:00 רעננה, 46רחוב החייל  4/5

 גננות 14:00-19:00 כפ"ס ,12בית רייזל רחוב גאולה   16/4

 רגילה 14:00-19:00 היכל התרבות חוויות קריית משה 11/5

12/5  
 ג בעומר"ל

ז'בוטינסקי רח'  התרבותהיכל 
 ,ראשל"צ16

 כולם 8:00-14:00

 ,43רחוב התזמורת  בית ספר אשלים, 13/5
 צ"ראשל

 חופש גדול   14:00-19:00
 בנוכחות ויקי 

 כולם 12:30-17:00 , אלעד3אבטליון רחוב  18/5

 חופש גדול   16:30-20:00 רעננה 46רחוב החייל  25/5
 בנוכחות ויקי 

 17הנשיאים , ר"קהילתי שזמרכז  2/6
 יבנה,

 רגילה 14:00-19:00

 רגילה  14:00-19:00 היכל התרבות, חוויות קריית משה 8/6

 אוסקר שינדלר  ובאשכול פיס רח 9/6
 נס ציונה 

 רגילה 14:00-19:00

 רגילה 14:00-19:00 סמינר שיין, פתח תקוה 15/6

 צופיה עזר 
 רפרנטית קייטנות 

 מחוז מרכז 

 ויקי ניצן 
 מנהלת חברה ונוער 

 מחוז מרכז 
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