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 מערכת החינוךבמדריכים/ות ומאמנים/ות תלמות הש

 ללא תעודת הוראה 

בעלי )ו תעודת הוראה ללא מדריכים/ות ומאמנים/ות השתלמות  תתקיים,  26.8.2020-23בתאריך 

 (תעודה מוכרת ע"י משרד התרבות והספורט בלבד!

התמחות  שעות  28 -ו , (ימים 4 )  השתלמות  שעות 28 :המורכבת מ  שעות 56 הינה סה"כ כשרההמסגרת ה

 הספר.- בביתלך השנה במה

 : ליבכםשומת תל

 : כונת שונהבמתעקב הנחיות משרד הבריאות השתלמות זו תתקיים 

 ינגייט. מרוכז במכון ואחד שי עמום  וי    ZOOMב   ימים 3

 .בעמוד הבאלו"ז פרוט  ראה 

 מס' נהלים להשתתפות:

 חובת נוכחות בכל השיעורים )תכנים שמפסידים יש להשלים בהשתלמות הבאה(  .1
 חובה לבצע עם מצלמה פתוחה  -ZOOMהרצאות ב   .2

, משרד הבריאות ולשמור על כללי   !!מסכותבה מצב רוח!! הרהגיע עם יש ל  -בווינגייטשי יום מע .3

 מ'.  2שמירת מרחק  

 

 פירוט אישורים:להל"ן  .מערכת החינוךמקנה אפשרות לאמן בתוך הינה חד פעמית והשתלמות זו  ✓

   .בלבד לשנה אחת -ההשתלמות  בסיום יינתן - זמני שוראי

- ום עלשעות( וקבלת אישור חת  28)הספר נתן בכפוף להשלמת מכסת התמחות בבית יי  - אישור קבוע

 הספר. -די מנהל/ת בית י
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 לו"ז השתלמות 
 במערכת החינוך ות/מאמניםת ו/כיםמדרי 

  
 ראשון 

23.8.2020 
 שני 

24.8.2020 
 שלישי 

25.8.2020 
 רביעי 

26.8.2020 

 סוג התוכן/ 
 שעות 

ZOOM ZOOM ZOOM 
 יום מרוכז ומעשי  

 במכון וינגייט 

8:30-10:00 

   
רכזת    - שני רפאל בייצ'ר  
 ההשתלמות 

 שיחת פתיחה ונהלים 
 

 רועי ברקוביץ מר  
 מפקח מחוז ת"א על החנ"ג 

שילוב תכנית העשרה  לבתי  
 הספר במשרד החינוך

 יאיר גלילי פרופ'  
הניצחון בכל מחיר? 
ספורט וערכים/  

תקשורת בינאישית  
ו"ציבורית" מאמן, 
 ספורטאי ומדיה.

 גלי גלילי  גברת  
 מורה לחינוך גופני 
 יצירת אקלים חיובי 

 יורם מנחם מר  
עקרונות באימון  

 והוראה 

10:00-11:30 
 לירן ליאני מר  

 שופט כדורגל בינלאומי 
 אלימות וערכים בספורט

   שרגא שדה  מר  
 פסיכולוג ספורט   
מערכת הלחצים 
איתה מתמודד 

 התלמיד/ה.

 מרכז סיוע שרון 
מניעה וסיוע לתקיפה   

 מינית

 חי סיני מר  
יזם בתחום  

 החנ"ג 
פיתוח מיומנויות  
באמצעות גירוי  
קואורדינטיבי  

 גנטיבי וקו

11:30-13:00 

 רונית לוי גברת  
 מנהלת בית ספר יסודי  

 ים" - "דוד אלעזר בת 
שילוב מאמנים/ות חיצוניים  

 בבית הספר היסודי 

 אלעד שביט מר  
תזונאי קליני  

 וספורט 
הנחיות תזונתיות  
 לפעילות גופנית

 אילן כהן מר  
 שפת גוף

 עמיר מנחם מר  
חינוך למצוינות  

 דרך ספורט 

13:00-14:00 

 טל אנקונה גברת  
מנהלת המחלקה לאירועי  

ספורט בהתאחדות הספורט  
 לבתי הספר 

 חגית כראדי גברת  
מנהלת חט"ב ארן,  

 חולון 
 

כיצד כיתות ספורט 
משתלבות בחטיבות 

 הביניים 

  
 שני רפאל בייצ'ר 
 סיכום השתלמות 

20:00-21:00     

 ירדן ג'רבי 
אולימפית    מדליסטית 

 ואלופת עולם 
על  -"ללא פשרות"

מצוינות, מוטיבציה  
 ודבקות במטרה

  

 


