
 

 משרד החינוך
 מנהל מדע וטכנולוגיה ומערכות מידע

 הפיקוח על מגמת עיצוב שיער וטיפוח החן
 
23/10/2018 
 י''ד בחשוון תשע''ט

 לכבוד: מורים לעיצוב שיער וטיפוח החן
 

 שלום רב
               הנדון: השתלמויות מורים לעיצוב שיער וטיפוח החן, תשע''ט

 
 מורים יקרים ואנשי חינוך, אנו יוצאים עם מגוון השתלמויות מקצועיות בהלימה למקצוע המוביל החדש ס.מ 2810..

 על מנת שתוכלו להתעדכן בדרישות למקצוע מוביל "עיצוב שיער וטיפוח החן - יסודות ועקרונות" אתם מתבקשים להירשם בהתאם למבחר ההשתלמויות שלפניכם:
 
 

 תאריך התחלה מקום
 וסיום

 קוד
 ההשתלמות
 להרשמה

 שם
 ההשתלמות

 היקף
 ההשתלמות

 מוכר
 לגמול

 הערות כלליות מנחה

 פסג''ה
 חדרה

 יום ד'
23/12/18-30/1/19 

 
 למעט המפגש

 הראשון שיתקיים
 ביום א' 23/12/18

 בניית 290
 יחידות
 הוראה

 במדעים
 בזיקה

  למקצוע
  ( חלק א')

 אוה זוהר מוכר 30 שעות
 מפקחת מגמת

 עיצוב שיער
 וטיפוח החן

 להרשמה לפסג''ה חדרה - כולל תכנית ההשתלמות
 

 מיועד למורים לעיצוב שיער וטיפוח החן אשר מלמדים ביולוגיה וכימיה
 של המקצוע

 תנאי הרשמה- מורים בעלי ידע בסיסי במיומנויות מחשב
( word שליטה ב)  

 

 פסג''ה
 קרית

 מוצקין

 יום ג'
26/3/19 -5/2/19 

 כימיה 274
 וביולוגיה של

 עיצוב
 השיער

 ד''ר יפה שגיא מוכר 30 שעות
 מרצה למדעים

 להרשמה לפסג''ה קרית מוצקין - כולל תכנית ההשתלמות
 

 מיועד למורים לעיצוב שיער וטיפוח החן שמלמדים ביולוגיה וכימיה
 בהשתלמות זאת מורים יקבלו כלים איך ללמד את תחומי המדעים

https://pisga.tik-tak.co.il//webPro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=1905&id=57608&swviewindex=2&name=290%20-%20%E1%F0%E9%E9%FA%20%E9%E7%E9%E3%E5%FA%20%E4%E5%F8%E0%E4%20%E1%EE%E3%F2%E9%ED%20%E1%E6%E9%F7%E4%20%EC%EE%F7%F6%E5%F2%20%F2%E9%F6%E5%E1%20%F9%E9%F2%F8%20%E1%E0%EE%F6%F2%E5%FA%20%EE%F6%E2%E5%FA%20%EE%FA%F7%E3%EE%E5%FA
https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexhish/lessons.asp?codeClient=2181&id=58304&swviewindex=2&name=274%20-%20%F0%E5%F9%E0%20%F8%E5%E7%E1%20-%20%E4%EB%E9%EE%E9%E4%20%F9%EC%20%F2%E9%F6%E5%E1


 

 בזיקה למקצוע כולל התנסויות במעבדה (חלק ב')

 פסג''ה
 הרצליה

  יום  ב
24/12/18-18/3/19 

 
 (למעט סדנת אומן-

 "דיוויס" ביום ג')

 טכניקות 098
 עבודה

 מתקדמות
 בתסרוקות

  אוה זוהר מוכר  60 שעות
  דיוויס
 אולה

  קובי ברודצקי
 

 להרשמה בפסג''ה הרצליה- כולל תכנית ההשתלמות
 

 ההשתלמות מיועדת למורים לעיצוב שיער וטיפוח החן, ההשתלמות
 תהיה בהלימה למקצוע המוביל בתחום התסרוקות.

 נתמקד בבניית יחידות הוראה בתחום תורת המקצוע: "תסרוקות בראי
 ההסטוריה" ובתחום המעשי נתמקד בתסרוקות בהיבט עדכני ,נתעדכן

  בטכניקות עבודה חדשות בהנחיית אמן התסרוקות:דיוויס
 מפגש העשרה נוסף בהנחיית אמנית התסרוקות ,אולה ונלמד עם

 המורה לצילום דיגיטלי לצלם סרטון הדרכה בתסרוקות

 אורט
 אדיבי

 אשקלון

 יום ג'
5/2/19 -18/12/18 

 

 למידה דרך  קישור
 משחקים

 להרשמה להשתלמות דרך קישור דניאלה אפריאט מוכר 30 שעות
 כולל תכנית ההשתלמות

 

 
 

https://pisga.tik-tak.co.il//webPro/hishtalmuyot/indexHish/lessons.asp?codeClient=2165&id=57003&swviewindex=2&name=098%20-%20%E0%F8%F6%E9%20-%20%F2%E9%F6%E5%E1%20%E5%E8%E9%F4%E5%E7%20%E4%E7%EF%20-%20%20%E8%EB%F0%E9%F7%E5%FA%20%F2%E1%E5%E3%E4%20%EE%FA%F7%E3%EE%E5%FA%20%E1%FA%F1%F8%E5%F7%E5%FA
https://goo.gl/forms/gjcrG1lyjtHXWbB03
https://docs.google.com/document/d/1B_B-LgewAlHAgp5ylm3ni55x4DrC0RAh7VRk5vgwuls/edit?usp=sharing

