
זמן ייעוץ עם מומחיות חינוך

מה חדש?
הזמנו מומחית לכל נושא לשיחה אישית וחשיבה 

משותפת, תכנון והיוועצות. קפה עלינו.
בכל חודש נפרסם עוד מומחיות ועוד נושאים, 

יש למה לחכות.

למי זה מתאים?
לכל מי שרוצה לקבל כלים לעבודה השוטפת, לפתח 

מפגשים )לתלמידים או צוותים( או יחידות הוראה 
שוות. אפשר גם להעלות שאלות ):

מתי נח לך?
המומחיות פה בכל מיני ימים ושעות. 

תוכלו לפגוש אותן בחדר הצהוב אצלנו במרכז 
הפסג"ה. כן, יש גם זום.

אפשר עם חבר.ה?
בטח, גם לבד וגם בקבוצה קטנה.

אז פשוט לבוא?
דברו איתנו לפני, ההשתתפות בתיאום מראש.

מרכז פסג"ה ירושלים מערב גאה להציג:

רח׳ מרדכי נרקיס 11, ירושלים | 02-6233888 
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אנה פורר עילם
מדריכת הורות ומשפחה בשפ״י

050-6300764

ניהול שיח מיטבי עם הורים
יום ד׳  |  8.2  |  יז׳ בשבט  |  12:00-14:00

מירב כהן 
מדריכה מחוזית, תכנית אמירים

052-6466782

מחוננים - מאפיינים ומתודות 
יום ד׳  |  15.2  |  כד׳ בשבט  |  17:15-19:00

נתנאל דוולצקי 
מרכז פואנטה 050-9105101

חושבים מחוץ לכיתה
תכנון וחשיבה על למידה חוץ כיתתית 

יום ד׳  |  1.2  |  י׳ בשבט  |  16:00-17:30

לימור עסיס 052-3788182 
יאירה אסרף דרומי 050-6755133 

מדריכות מחוזיות

פרקטיקות להוראת הבנת הנקרא 
כיתות ג׳-ד׳ 

יום ד׳  |  15.2  |  כד׳ בשבט  |  16:30-18:00

פאנל מומחיות
פיתוח יחידות לימוד

יום ג׳  |  21.2  |  ל׳ בשבט  |  17:00-19:00

לפרטים נוספים

מירב אברוך 
מדריכה מחוזית 052-3460034

מיומנות מקדמת למידה
טיעון, מיזוג ומה שביניהם 

על יסודי
יום ב׳  |  20.2  |  כט׳ בשבט  |  16:00-17:30

מומלץ 
להביא
מחשב

כנרת בן מרדכי אמון
מדריכה פדגוגית 054-8002353

ניהול שיח עם הורים בגני ילדים 
יום א׳  |  19.2  |  כח׳ בשבט  |  14:00-16:00

שיח רגשי באמצעות בובת חבר 
יום א׳  |  26.2  |  ה׳ באדר  |  15:00-17:00

https://www.youtube.com/channel/UCd8OIM12LseHDqCfVOvyhdQ
https://www.facebook.com/people/מרכז-פסגה-ירושלים-מערב/100057056605498/
https://www.pisgajer.org
https://www.waze.com/en-GB/live-map/directions?to=ll.31.779129%2C35.212884
https://edu-il.zoom.us/j/9103257779?pwd=ZnFnNFlheDg5RFVsWEpLUnRRS3FDZz09
https://edu-il.zoom.us/j/6796272700#success
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רויטל קושלבסקי
משחוק ולמידה מבוססת תוצר

חגית סמואל
טכנופדגוגיה

מרים פיטוסי
כלים לניהול זמן וניהול כיתה

אסטרטגיות חשיבה למחוננים אבל לא רק 

אילה קדרי פרידמן
מרכז ״חוות הדעת״
למידה חוץ כיתתית

עידית כהן
אוריינות חזותית

עיצוב מרחבי למידה

פאנל מומחיות
פיתוח יחידת לימוד בהתאמה אישית

תאמו מראש להשתתפות
054-3330983רויטל

יום ג׳  |  21.2  |  ל׳ בשבט  |  17:00-19:00

https://www.youtube.com/channel/UCd8OIM12LseHDqCfVOvyhdQ
https://www.facebook.com/people/מרכז-פסגה-ירושלים-מערב/100057056605498/
https://www.pisgajer.org
https://www.waze.com/en-GB/live-map/directions?to=ll.31.779129%2C35.212884

