
נושא במתווה 

"אופק חדש"

שם המדריך נושא הקורס

או רכז /ו

השתלמות

היקף ל מדריך אחראי"דואאוכלוסיית היעד

השעות

מקום הקורס

מכללת לוינסקיdanitben@educatio.gov.il30גננות גני תקשורתדנית בן עמרגננות גני תקשורת-פיתוח מקצועיאוטיזם

מומחיות תחום אוטיזם שסיימו  דנית בן עמרמומחיות תחום שנה ב-פיתוח מקצועיאוטיזם

קורס שנה א

danitben@educatio.gov.il30בית יציב

הוראת אמנויות 

לאוכלוסיות 

מיוחדות

מורים – למידת עמיתים - קהילה יוצרת 

לאמנויות לתלמידים עם צרכים מיוחדים

מורים לאמנות המלמדים תלמידים סיגל רז

עם צרכים מיוחדים

sisigalraz@gmail.com30השתלמות נודדת

צוותי חינוך העובדים עם תלמידים 'יסמין לסגאיכות חיים-הכנה לחייםהכנה לחיים

עם מוגבלויות

jasminlesage@gmail.com30משרד החינוך

מכללת בית ברלyifatfish@gmail.com60מ"צוותים חינוכיים בחניפעת גרשונוביץשנה א-חינוך למיניות בחינוך מיוחדהכנה לחיים

מכללת בית ברלyifatfish@gmail.com60מ"צוותים חינוכיים בחניפעת גרשונוביץשנה ב-חינוך למיניות בחינוך מיוחדהכנה לחיים

ה קרית מוצקין"פסגyifatfish@gmail.com60מ"צוותים חינוכיים בחניפעת גרשונוביץשנה ב-חינוך למיניות בחינוך מיוחדהכנה לחיים

צוותים רב מקצועיים בתכנית מגמה ליאורה שור ברקחינוך לקריירה אהכנה לחיים

לעתיד

lbslbs@gmail.com30משרד החינוך

צוותים רב מקצועיים בתכנית מגמה ליאורה שור ברקחינוך לקריירה בהכנה לחיים

לעתיד

lbslbs@gmail.com30משרד החינוך

צוותים מובילים ומטמיעי תכניות אילנה שיפמןייצוג עצמי וחינוך לקבלת החלטותהכנה לחיים

הכנה לחיים

lanash102@gmail.com30משרד החינוך

העצמת גננות 

בחינוך מיוחד

-עירית ליפשיץהשילוב בגני הילדים

זריצקי

פתוחה רמת ' אוניiritlif@gmail.com30א"רכזות שילוב בגנים מטעם המתי

א"אביב ת

העצמת גננות 

בחינוך מיוחד

-עירית ליפשיץכלים יישומיים לגננות בגני חינוך המיוחד

זריצקי

מדריכות מחוזיות ורכזות גני חינוך 

א"מיוחד במתי

iritlif@gmail.com30פתוחה רמת ' אוני

א"אביב ת

בניית תכניות לתלמידים עם הפרעות הפרעות התנהגות

התנהגות במסגרות החינוך המיוחד

ס "מנהלים וצוותים מובילים בביהרחלי מזור

להפרעות התנהגות

rach81@gmail.com30א"ת

כלים לעבודת מנתח ההתנהגות בשדה הפרעות התנהגות

החינוכי

א"תrach81@gmail.com30מנתחי התנהגותרחלי מזור

מיומנויות יחודיות לעבודה עם תלמידים הפרעות נפשיות

המתמודדים עם הפרעות נפשיות שנה א

עובדי הוראה ומקצועות הבריאות אורנה מידן

במסגרות החינוך המיוחד והשילוב 

ברמה ארצית

ornameydan@gmail.com30מכללת לוינסקי

ף"השתלמויות ארציות תש
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מיומנויות יחודיות מתקדמות בעבודה עם הפרעות נפשיות

תלמידים המתמודדים עם הפרעות 

תקשורת מגדלת " אייכה"גישת -נפשיות

בעבודה עם תלמידים והורים

עובדי הוראה ומקצועות הבריאות אורנה מידן

במסגרות החינוך המיוחד והשילוב 

'ב' שהשתלמו בקורסי הסמכה א

ornameydan@gmail.com30מכללת לוינסקי

מיומנויות יחודיות מתקדמות לעבודה עם הפרעות נפשיות

תלמידים המתמודדים עם הפרעות 

נפשיות בגישה הדיאלקטית התנהגותית 

DBTשנה ב 

עובדי הוראה ומקצועות הבריאות אורנה מידן

במסגרות החינוך המיוחד והשילוב 

ברמה ארצית שהשתלמו בקורס 

שנה א

ornameydan@gmail.com30מכללת לוינסקי

ניהול הפרעה והתמודדות עם סטיגמה הפרעות נפשיות

עצמית וסטיגמה חברתית

צוותים חינוכיים טיפוליים במתי ספר אורנה מידן

לתלמידים המתמודדים עם הפרעות 

נפשיות

ornameydan@gmail.com30מכללת לוינסקי

התאמת ההוראה 

באנגלית בחינוך 

מיוחד

מיומנויות להנחיית מורים בהוראת 

אנגלית לתלמידים עם צרכים מיוחדים

מדריכים ומורים מובילים להוראת יעל בכר

אנגלית לתלמידים עם צרכים 

מיוחדים

yaelba3@education.gov.il30מכללת לוינסקי

התאמת ההוראה 

במדע וטכנולוגיה 

לחינוך מיוחד

- תכנים בהוראת מדע וטכנולוגיה לכל 

ל"מוט

ל לתלמידים "מורים המלמדים מוטכנרת שמואלי

עם צרכים מיוחדים בחינוך המיוחד 

ע"בחט

kineretsh@education.gov.il30מתוקשב

התאמת ההוראה 

במתמטיקה 

לחינוך המיוחד

הוראת מתמטיקה לתלמידים עם צרכים 

תכני )המשך - מיוחדים בחטיבה העליונה 

(803שאלון הבגרות 

מורים המלמדים מתמטיקה יעל בכר

לתלמידים עם צרכים מיוחדים 

בחטיבה העליונה

yaelba3@education.gov.il30 מרכז דוידסון מכון

וייצמן

התאמת ההוראה 

במתמטיקה 

לחינוך המיוחד

הוראת מתמטיקה לתלמידים עם צרכים 

המשך- מיוחדים בחטיבת הביניים 

מורים המלמדים מתמטיקה יעל בכר

לתלמידים עם צרכים מיוחדים 

בחטיבת הביניים

yaelba3@education.gov.il30מכון וייצמן

התאמת ההוראה 

במתמטיקה 

לחינוך המיוחד

מיומנויות להנחיית מורים למתמטיקה 

לתלמידים עם צרכים מיוחדים

מובילים מחוזיים בתחום יעל בכר

המתמטיקה ורכזי מתמטיקה 

א"במתי

yaelba3@education.gov.il30א"ח ת"משה

התאמת ההוראה 

בשפה ובספרות 

לחינוך מיוחד

קידום הקריאה והבנת הנקרא במודל 

שיתופי

מובילות מחוזיות בתחום שפה אילנה קלר

ורכזות שפה במחוזות

ilanake@education.gov.il30א"ח ת"משה

התאמת ההוראה 

בתקשוב 

מ"ובמחשבים לחנ

כלים דיגיטליים באבטחת מערכות מידע 

א"במתי

שלומיticshov@gmail.com30א"רכזי תקשוב במתירינה כהן
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התאמת ההוראה 

בתקשוב 

מ"ובמחשבים לחנ

מתוקשבticshov@gmail.com30מ שפועלים בנושא"צוותי חינוך בחנרינה כהןמ"הכשרת צוותים ללמידה מרחוק בחנ

התאמת ההוראה 

בתקשוב 

מ"ובמחשבים לחנ

כלי ניו מדיה בלמידה פעילה 

אינטראקטיבית באייפד

מכללת לוינסקיticshov@gmail.com30מ"נציגות מחוזית של צוותי חנרינה כהן

התאמת ההוראה 

בתקשוב 

מ"ובמחשבים לחנ

מורים יוצרים תוכן דיגיטאלי לקידום 

למידה משמעותית בחינוך המיוחד

צוותי חינוך מיוחד מובילים ליצירת רינה כהן

חמרי למידה מתוקשבים לצרכי 

מ בשפה העברית"חנ

ticshov@gmail.com30מתוקשב

התאמת ההוראה 

בתקשוב 

מ"ובמחשבים לחנ

'  ש120מורים שעברו לפחות רינה כהןפיתוח מורי מורים לשילוב האייפד בהוראה

השתלמות האייפד בהוראה ויוכשרו 

כמורי מורים

ticshov@gmail.com30שלומי

התאמת ההוראה 

בתקשוב 

מ"ובמחשבים לחנ

נציגות מחוזית של גננות בחינוך רינה כהןקוד ורובוטיקה בשילוב האייפד לגיל הרך

המיוחד

ticshov@gmail.com30אילן- אוניברסיטת   בר

התאמת ההוראה 

בתקשוב 

מ"ובמחשבים לחנ

שלומיticshov@gmail.com30מ"רכזי תקשוב בבתי ספר לחנרינה כהןמ"שילוב הקוד והרובוטיקה באייפד בחנ

טיפול באמצעות 

אמנויות

דגשים בעבודת מומחית התחום 

ומיומנויות הדרכה יחודיות

רכזות תחום טיפול באמנויות ענת מנדלסון

במתיאות

anatkm@gmail.com30בית יציב

טיפול באמצעות 

אמנויות

מדריכות בטיפול דיאדי באמצעות שחם-ענת מרניןהדרכה בטיפול דיאדי באמצעות אמנויות

אמנויות

anatmarnin@gmail.com60ה הרצליה"פסג

טיפול באמצעות 

אמנויות

ס שפירים גבעת "ביanatkm@gmail.com30מטפלים באמנויות במערכת החינוךענת מנדלסוןטיפול באמנויות בגישת הסטודיו הפתוח

חיים איחוד

טיפול באמצעות 

אמנויות

 5מטפלות באמנויות עם ותק של שחם-ענת מרניןטיפול קבוצתי במוסיקה לילדים ולנוער

שנים

anatmarnin@gmail.com30אוניברסיטת בר אילן

טיפול באמצעות 

אמנויות

מטפלים באמנויות שלמדו שחם-ענת מרנין2מחזור -מדריכים מובילים

בהשתלמות מדריכים שלב א

anatmarnin@gmail.com60מכללת תלפיות

טיפול באמצעות 

אמנויות

א נתניה"מתיanatmarnin@gmail.com30מומחיות תחום טיפול באמנויותשחם-ענת מרניןמושגים בפסיכותרפיה עם ילדים ונוער

טיפול באמצעות 

אמנויות

 5מטפלות בתנועה עם ותק של שחם-ענת מרניןמסורות מתחדשות בטיפול בתנועה

שנים ויותר

anatmarnin@gmail.com30 מכללת סמינר

הקיבוצים

טיפול באמצעות 

אמנויות

 5מטפלות בתנועה עם ותק של שחם-ענת מרניןמרכזיות המשחק והיצירה בטיפול בדרמה

שנים ויותר

anatmarnin@gmail.com30 מכללת סמינר

הקיבוצים
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טיפול באמצעות 

אמנויות

מרכז , סוגיות בהדרכה על הדרכה לדרום

וירושלים

מומחיות תחום טיפול באמנויות ענת מנדלסון

מרכז דרומי ודרום, מחוזות ירושלים

anatkm@gmail.com30

טיפול באמצעות 

אמנויות

, סוגיות בהדרכה על הדרכה מחוזות צפון

חיפה

מומחיות תחום טיפול באמנויות ענת מנדלסון

מרכז צפוני, חיפה, מחוזות צפון

anatkm@gmail.com30ה חיפה"פסג

טיפול באמצעות 

אמנויות

א "סוגיות בהדרכה על הדרכה מחוזות ת

ומרכז

מומחיות תחום טיפול באמנויות ענת מנדלסון

א"במחוזות מרכז ות

anatkm@gmail.com30ה הרצליה"פסג

טיפול באמצעות 

אמנויות

anatkm@gmail.com30מומחיות תחום טיפול אמנויותענת מנדלסוןעבודה אינטגרטיבית במרחב הבית ספרי

טיפול באמצעות 

אמנויות

מטפלות באמנויות בעלות ותק של שחם-ענת מרניןשותפות בעבודה עם הורים

 שנים5

anatmarnin@gmail.com30ה ראש העין"פסג

טיפול באמצעות 

אמנויות

שילוב הורים בטיפול עם תלמידים עם 

הפרעות התנהגות

מטפלות באמנויות בעלות ותק של ענת מנדלסון

 שנים עם תלמידים עם קשיי 5

חיפה , התנהגות ממחוזות צפון

מרכז צפוני

anatkm@gmail.com30ה חיפה"פסג

טיפול באמצעות 

אמנויות

 5מטפלות בתנועה עם ותק של שחם-ענת מרניןשמוש בארגז חול בטיפול באמנויות

שנים ויותר

anatmarnin@gmail.com30 מכללת סמינר

הקיבוצים

כבדות שמיעה 

וחירשות

אסטרטגיות בהוראת מקצועות עתירי 

שפה לכבדי שמיעה וחירשים

מכללת לוינסקיsternh@biu.ac.il30ח"מורות בחינוך כוהינדי שטרן

כבדות שמיעה 

וחירשות

הוראת אנגלית לתלמידים כבדי שמיעה 

וחירשים

מכללת לוינסקיliatgo@education.gov.il30ח"מורים לאנגלית לתלמידים עם כואת גולד-לי

כבדות שמיעה 

וחירשות

גננות ומורים משלבים בחינוך הרגיל דליה רינגולדהתאמות בחינוך כבדי שמיעה וחירשים

ובחינוך המיוחד

daliaringwald@gmail.com30מכללת לוינסקי

כבדות שמיעה 

וחירשות

התערבות בטיפול בתלמידים חירשים עם 

לקויות נוספות

מורים וקלינאי , ח"צוותי חינוך כודליה רינגולד

תקשורת

daliaringwald@gmail.com30בית יציב

כבדות שמיעה 

וחירשות

חידושים בשיקום וחינוך כבדי שמיעה 

וחירשים

מורים וקלינאי , ח"צוותי חינוך כודליה רינגולד

תקשורת

daliaringwald@gmail.com30מכללת לוינסקי

כבדות שמיעה 

וחירשות

כלים לפיתוח מיומנויות חברתיות רגשיות 

של תלמידים כבדי שמיעה וחירשים

ת ומטפלים בתלמידי "קל, מוריםטלי אילני

ח"כו

ilanitali@gmail.com30מתוקשב

כבדות שמיעה 

וחירשות

לקויי שמיעה עם לקויות למידה דוברי 

ערבית

מכללת לוינסקיmanarhad@gmail.com30ש בערבית"צוותי חינוך לקמנאר חדד
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כבדות שמיעה 

וחירשות

יתדים כבדי -שילוב חברתי בגיל הגן

שמיעה וחירשים

ח בגיל הגן וכיתות א "צוותי חינוך כודליה רינגולד

ב

daliaringwald@gmail.com30מכללת לוינסקי

כבדות שמיעה 

וחירשות

תכניות לימודים בהוראת כבדי שמיעה 

וחירשים בערבית

מכללת קייdaliaringwald@gmail.com30ח במגזר הערבי"צוותי הוראה לכודליה רינגולד

כבדות שמיעה 

וחירשות

-תכנית שפה לכבדי שמיעה וחירשים

תכנית קשר

מכללת לוינסקיdaliaringwald@gmail.com30ח"צוותי גנים וכיתות א ב בחינוך כודליה רינגולד

מורים מובילים מחוזיים ומורים אילנה רוזנבךCVIאסטרטגיות לתמיכה בתלמידים עם לקויות ראייה

CVIשתומכים בתלמידים עם 

ilanaros@gmail.com30מתוקשב

מורים תומכים שסיימו את התמיכה אילנה רוזנבךהתמיכה הלימודית והחברתיתלקויות ראייה

בתפקודי ראייה

ilanaros@gmail.com60מכללת לוינסקי

מורים תומכים שסיימו את התמיכה אילנה רוזנבךהתמיכה המערכתיתלקויות ראייה

בתפקודי ראייה ותמיכה לימודית 

וחברתית

ilanaros@gmail.com60מכללת לוינסקי

חידושים ועדכונים בהנגשות וטכנולוגיה לקויות ראייה

מסייעת לתלמידים עם לקות ראייה

מורים מובילי טכנולוגיה מסייעת סיגל מרגלית

במחוז ומורה תומך מנוסה

sigalm8@gmail.com30שלומי

מענים ישומים ותיאורטים למומחה תחום מוגבלות פיזית

מוגבלות פיזית בשילוב תלמידים עם 

פגיעות ראש נרכשות

ה לוד"פסגlidiashwarts@gmail.com30מומחי תחום מוגבלות פיזיתלידיה שורץ

מוגבלות שכלית 

התפתחותית

הוראת מתמטיקה לתלמידים עם מוגבלות 

ששכלית התפתחותית

צוותים חינוכיים במסגרות תלמידים יפית כהן בוננה

עם מוגבלות שכלית התפתחותית

yafit.cb@gmail.com30א"ת, משרד החינוך

מוגבלות שכלית 

התפתחותית

מנהל בית ספר לתלמידים עם מוגבלות 

מחדש ומניע, שכלית  כמוביל

מנהלי מסגרות תלמידים עם יפית כהן בוננה

מוגבלות שכלית התפתחותית

yafit.cb@gmail.com30בית יציב

מוגבלות שכלית 

התפתחותית

עקרונות להוראת תלמידים עם מוגבלות 

שכלית התפתחותית

מומחיות תחום וצוותים חינוכיים יפית כהן בוננה

במסגרות לתלמידים עם מוגבלות 

שכלית

yafit.cb@gmail.com30א"ת, משרד החינוך

מוגבלות שכלית 

התפתחותית

תלמידים עם מוגבלות -פיתוח פדגוגי 

שכלית התפתחותית

צוותים חינוכיים ומטפלים ממקצועות יפית כהן בוננה

הבריאות שעובדים במסגרות של 

תלמידים עם מוגבלות שכלית 

התפתחותית

yafit.cb@gmail.com30בית יציב

כלים דיגיטליים לניהול מתקדם ואבטחת א"מנהלי מתי

מידע

שלומיticshov@gmail.com30א"מנהלי מתירינה כהן
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חניכה למטפלים חדשים ממקצועות מקצועות הבריאות

דרום-הבריאות

anat.reich@ono.ac.il30מטפלים חדשים במקצועות הבריאותענת רייך

חניכה למטפלים חדשים ממקצועות מקצועות הבריאות

חיפה-הבריאות

סאוסאן מזאוי 

חביב

sausanh@gmail.com30מטפלים חדשים במקצועות הבריאות

חניכה למטפלים חדשים ממקצועות מקצועות הבריאות

י"ירושלים ומנח-הבריאות

dgevir@gmail.com30מטפלים חדשים במקצועות הבריאותדבי גביר

חניכה למטפלים חדשים ממקצועות מקצועות הבריאות

מרכז-הבריאות

א ראש העין"מתיdikla.sofer@gmail.com30מטפלים חדשים במקצועות הבריאותדיקלה סופר

חניכה למטפלים חדשים ממקצועות מקצועות הבריאות

צפון-הבריאות

כפר הנוער הודיותronnysh@netvision.net.il30מטפלים חדשים במקצועות הבריאותשירה שושני

חניכה למטפלים חדשים ממקצועות מקצועות הבריאות

א"ת-הבריאות

עידית גזונדהייט 

פלמון

ה הרצליה"מרכז פסגiditmaya@gmail.com30מטפלים חדשים במקצועות הבריאות

טיפול בגריה חושית מבוקרת למטפלים מקצועות הבריאות

ממקצועות הבריאות

מטפלים ממקצועות הבריאות לידיה שורץ

העובדים במוסדות חינוך עם חדרי 

סנוזלן מרכזי תכניות טיפול בחדר 

סנוזלן

lidiashwarts@gmail.com30בית איזי שפירא

הערכה : טיפול בתלמידים עם שיתוק מוחימקצועות הבריאות

והתערבות

פיזיותרפיסטים ומרפאים בעיסוק יונת יבזורי

העובדים עם תלמידים עם שיתוק 

מ וסל אישי"מוחי בחנ

yonativzo@gmail.com30ה חיפה"פסג

כישורי הדרכה ומיומנויות הדרכה מקצועות הבריאות

למומחיות תחום מקצועות הבריאות

במקצועות חדשות מומחיות תחום יונת יבזורי

הבריאות במתיאות

yonativzo@gmail.com30מכללת לוינסקי

כלי הערכה לאוטיזם למטפלים ממקצועות מקצועות הבריאות

הבריאות

מטפלים ממקצועות הבריאות חלי צווילינג

והטיפול באמנויות

chellizw@gmail.com30ירושלים

העצמה מקצועית למומחי תחום ורכזי פיזיותרפיה

פיזיותרפיה

בית יציבlidiashwarts@gmail.com30מומחי תחום ורכזי פיזיותרפיהלידיה שורץ

מהתאוריה לטיפול הפיזיותרפי לילדים עם פיזיותרפיה

ASD

פיזיותרפיסטים העובדים במערכת לידיה שורץ

החינוך

lidiashwarts@gmail.com30ה לוד"פסג

פעילות גופנית מותאמת עבור פיזיותרפיה

פיזיותפיסטים העובדים עם אוכלוסיות עם 

מוגבלויות

פיזיתרפיסטים העובדים במערכת לידיה שורץ

החינוך

lidiashwarts@gmail.com30ה לוד"פסג

בית יציבshiriof73@gmail.com30מומחי תחום קלינאי תקשורתשירי אופירפיתוח מיומנויות הדרכהקלינאי תקשורת

chellizw@gmail.com30קלינאי תקשורתחלי צווילינגשפה בגיל בית הספרקלינאי תקשורת

שלומיshiriof73@gmail.com30ח"קלינאי תקשורת מומחים בתתשירי אופירחליפית-תקשורת תומכתקלינאי תקשורת
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אבחון תפקודי כתיבה בשפה הערבית ריפוי בעיסוק

לתלמידים בבתי  ספר יסודיים

מרפאים בעיסוק העובדים  במערכת יונת יבזורי

החינוך עם תלמידים דוברי ערבית 

ס יסודי"בגילאי בי

yonativzo@gmail.com60א סחנין"מתי

הערכה והתערבות בטיפול בריפוי בעיסוק ריפוי בעיסוק

עם מתבגרים

מרפאים בעיסוק העובדים עם יונת יבזורי

מתבגרים

yonativzo@gmail.com60א נתניה"מתי

התערבות מרפאים בעיסוק בקרב ריפוי בעיסוק

תלמידים בכיתות מקדמות עם לקות 

למידה בגישות קוגנטיביות

מרפאות בעיסוק במערכת החינוך יונת יבזורי

העובדות בכיתות ליקויי למידה

yonativzo@gmail.com30א"אוניברסיטת ת

התערבות מרפאים בעיסוק בקרב ריפוי בעיסוק

תלמידים עם הפרעות נפשיות

מרפאות בעיסוק במערכת החינוך מרב גליס

העובדים עם תלמידים עם אבחנות 

נפשיות והפרעות התנהגות

meravgelis@gmail.com30ה ומרכז מורים "פסג

ש"ב

כלי הערכה ואבחון בריפוי בעיסוק לגיל ריפוי בעיסוק

הרך

מרפאים בעיסוק עם קביעות מרב גליס

במערכת החינוך העובדים בגיל הרך

meravgelis@gmail.com30א חדרה"מתי

בית יציבyonativzo@gmail.com30מומחיות תחום בריפוי בעסוקיונת יבזורימיומנויות הדרכה והובלהריפוי בעיסוק

טיפול ממוקד -עבודה שיתופית עם הוריםריפוי בעיסוק

משפחה

פיזיותרפיסטים , מרפאות בעיסוקיונת יבזורי

וקלינאי תקשורת במערכת החינוך

yonativzo@gmail.com30קמפוס הנמל ,

אוניברסיטת חיפה

מודלים במעבר בין -בין עבר להווהתלמידים חולים

מסגרת חינוכית בבית חולים למסגרת 

CAESURA-חינוכית בקהילה 

צוות חינוכי וטיפולי העובד במסגרות ענת ברטמן

כיתות ילדים /החינוכיות בבתי חולים

חולים

anatbk@walla.co.il30 המכללה האקדמית

א"שלוחת ת-תל חי

צוות חינוכי וטיפולי העובד במסגרות ענת ברטמןשנה א-דיאלוג חינוכי בשעת משברתלמידים חולים

החינוכיות בבתי חולים

anatbk@walla.co.il30 המכללה האקדמית

א"שלוחת ת-תל חי

צוות חינוכי וטיפולי העובד במסגרות ענת ברטמןשנה ב-דיאלוג חינוכי בשעת משברתלמידים חולים

החינוכיות בבתי חולים שהשתתף 

בשנה א

anatbk@walla.co.il30 המכללה האקדמית

א"שלוחת ת-תל חי

בית יציבanatbk@walla.co.il30מנהלי מסגרות חינוכיות בבתי חוליםענת ברטמןהתמודדות עם טראומה במצבי חוליתלמידים חולים
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כלים טכנולוגים ותוכנות ללמידה מרחוק תלמידים חולים

לשמוש בעבודה הפדגוגית של צוותי 

מבגרות חינוכיות בבתי חולים

רכזי מיחשוב וצוות חינוכי במדגרות ענת ברטמן

חינוכיות בבתי חולים

anatbk@walla.co.il30שלומי

-מומחה לעולמו הבריא של הילד החולהתלמידים חולים

שנה א

צוות חינוכי וטיפולי במסגרות ענת ברטמן

חינוכיות בבתי חולים

anatbk@walla.co.il60 המכללה האקדמית

א"שלוחת ת-תל חי

-מומחה לעולמו הבריא של הילד החולהתלמידים חולים

שנה ב

צוות חינוכי וטיפולי במסגרות ענת ברטמן

חינוכיות בבתי חולים

anatbk@walla.co.il60 המכללה האקדמית

א"שלוחת ת-תל חי

מטפלים באמצעות אמנויות ענת ברטמןסבל וכאב במצבי חוליתלמידים חולים

העובדים במסגרות חינוכיות בבתי 

חולים

anatbk@walla.co.il30בית יציב

למידה -תכניות תיווך תהליכים רפואייםתלמידים חולים

1' קב-מרחוק

צוות חינוכי וטיפולי שעובד במסגרות ענת ברטמן

חינוכיות בבתי חולים שממשיכים 

ט"מתשע

anatbk@walla.co.il30מתוקשב

למידה -תכניות תיווך תהליכים רפואייםתלמידים חולים

2' קב-מרחוק

צוות חינוכי וטיפולי שעובד במסגרות ענת ברטמן

חינוכיות בבתי חולים שממשיכים 

ט"מתשע

anatbk@walla.co.il30מתוקשב
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