
 
 

 

                                                                                                                    

                                                                                                             20.12.21 

 פיתוח מקצועי  –ניהול מג"רים 
 סמינר הקבוצים שנה"ל תשפ"ב

 

 מנהלי.ות המג"רים ממחוזות דרום, ירושלים ומרכז/ת"א
 

 שלום רב,
 

תכנית הפיתוח המקצועי לשנה"ל תשפ"ב תרחיב אופקים בשני תחומים מרכזיים לפעילות 

 המג"ר:

 עבודה עם הורים, במעגלי עשייה ואתגר .1

 היעד במגוון ערוצים כלים לשיווק המג"ר לקהלי .2

 

 דגשים ייחודיים לשנה זו:

 מפגשי למידת עמיתים יגשרו בין תכני הלמידה ליישומם בשדה ●

 זרקור לספריית פיז'מה ומכתבת אל פנוס והזדמנויות למגוון פעולות מרחיבות ●

היכרות עם זירת פעולה נוספת של האגף לחינוך קדם יסודי, המוביל את מערך  ●

 משרדיהמג"רים במודל הבין 

 עבודה מסכמת  ●

 

 מראש, בהתאם לתנאי המל"ג הרשמה

 מצ"ב לינק להרשמה )נא לפתוח בדפדפן כרום(

 שאינם מוחזרים ₪  35בעת ההרשמה, יגבו דמי רישום בסך 

 

 :לינק להרשמה

https://portal.smkb.ac.il/ex/registration/magarim 

 

 בהצלחה רבה                                    
 

 דבורה מינץ                                               יעל שגב
 ממונה על מערך המג"רים                          רכזת ההשתלמות

 
 
 
 



 
 

 

 
 

 תכנית המפגשים:
 

1 
 

22.12.2021 
 

מפגש 
 פרונטלי
בסמינר 
 הקבוצים

 הנחייה התכנסות  9:15

 דבורה מינץ פתיחה  9:30

  עבודה עם הורים  10:00

-הורות כתהליך נפשיחוויית ההורות, 

 התפתחותי

 ?אתיקה: של מי הילד הזה

 ירום מיקי -ד"ר עופר 

  הפסקה 11:30

ויסות רגשי,  – 21 –הורות במאה ה  12:00
גבולות ואמפתיה, מנטליזציה, הצבת 

 מודלים לפתרון בעיות

 ירום מיקי-ד"ר עופר

  הפסקה 13:30

13:45 
14:30 

שיתוף בידע ולמידת עמיתים   

 שותפות הורים בעבודה במג"ר

 מג"ר תמנהל
 ירום מיקי-ד"ר עופר

    

2 
 

19.1.2022 
 

מפגש 
 פרונטלי
בסמינר 
  הקבוצים

  התכנסות 9:15

 עירית פטאל סיפוררגע של  9:30

התמודדויות של הורים לילדים  9:45

 שתפקודם מאתגר:

תהליך האבל ותהליכי עיבוד שעובר 
 ההורה, "רמת מודעות הורית"

 ירום מיקי-ד"ר עופר

  הפסקה 11:15

 שותפות חיובית ומקדמת עם הורים 11:30

תקשורת חיובית בין הורים לצוות 
 טיפולי -חינוכי 

 מיקיירום -ד"ר עופר

  הפסקה 13:00

13:15  
14:30 

 מג"רת מנהל שיתוף בידע ולמידת עמיתים   
 ירום מיקי-ד"ר עופר

    

3 
 

23.2.2022 
 

 מפגש מקוון

  התכנסות בזום  9:15

 שווק המג"ר לאוכלוסיית ההורים  9:30

מיפוי השירותים הניתנים במסגרת 
 המג"ר

ניתוח והגדרת שוק לקוחות 

 ומתחריםפוטנציאליים 

 מיכל שרגיל בן סירה



 
 

 

  הפסקה  11:00

 עירית פטאל רגע של סיפור 11:15

 מיכל שרגיל בן סירה תכנון אסטרטגיה שיווקית ומיתוג 11:30

  הפסקה 13:00

13:15 
14:30 

 מג"רת מנהל שיתוף בידע ולמידת עמיתים   
 מיכל שרגיל בן סירה

    

4 
 

23.3.2022 
 

 מפגש מקוון

  התכנסות בזום 9:15

שווק באינטרנט וברשתות  9:30
 החברתיות

 
 ומדיה חברתית SEOקידום אתרים 

למה מרכז לגיל הרך זקוק לשווק 

 ברשתות החברתיות?

 יתרונות השיווק ברשתות החברתיות

איך מתבצע תהליך הקמפיינים 
 ?ברשתות החברתיות

 מיה אוחנה

  הפסקה 11:00

 פטאלעירית  רגע של סיפור 11:15

 הקמת עמוד פייסבוק 11:30

 ניהול דף פייסבוק , פרסום בפייסבוק

איך מגדילים תנועה וחשיפה ברשתות 

 החברתיות ? 

 מיה אוחנה

  הפסקה 13:00

13:15 
14:30 

 מג"ר ת מנהל שיתוף בידע ולמידת עמיתים   
 מיה אוחנה

 

 
 

5 
 

11.5.2021 
 

מפגש 
 פרונטלי
סמינר 

 הקבוצים

  התכנסות  9:15

מגוון מרחבים לשותפויות בין מטה   9:30
 לשדה

 איריס עץ הדר

 עירית פטאל רגע של סיפור 10:30

  הפסקה 10:45

 אוהד כץ סדנת תיפוף, המנצח והתזמורת 11:00

  הפסקה 13:00

13:30  
14:30 

 דבורה מינץ סכום ההשתלמות 



 
 

 

 

 

 

 

 

 על המרצות.ים:
 
תרפיסטית באומנות ועובדת רבות עם הורים , מלמדת  -(ירום מיקי )מרים-ד"ר עופר 

ואחראית סטאז' במסלולי התארים בחינוך מיוחד וגם מרכזת ומרצה ראשית ב"קורס התאמה 
 למטפלים ממקצועות הבריאות במשרד החינוך".

 
במנהל עסקים )בר אילן(, תואר  MBAמומחית בשיווק. בעלת תואר  מיכל שרגיל בן סירה:

BSc ייה וניהול )שנקר( ותעודת דירקטור ונושא משרה בתאגידים )בר אילן(. בהנדסת תעש
ניהולית מוסמכת. מלמדת הקמ, ניהול ושייוק העסק. יישום חשיבה אסטרטגית -יועצת עסקית

ושיווק בדיגיטל וברשתות החברתיות. בעלת נסיון רב בניהול מותגים ישראלים ובינלאומיים 
 ומובילה פרוייקטים אסטרטגיים ותהליכי מיתוג. )עלית, קבוצת שטראוס ועוד(. מלווה

 
יועצת דיגיטלית ומדריכה טכנולוגית בארגונים, עסקים,  –מנגישה טכנולוגיה  :מיה אוחנה

 עצמאיות והגיל השלישי.
עשיר בהדרכה  בחינוך. מנחת קבוצות מוסמכת. בעלת נסיון BA -ו MAבעלת תואר 

. מביאה עמה אנושיות  ALDטכנולוגית. יועצת ומרצה במעוף לעסקים. מרצה במכללת 
 ורגישות, ידע מעצים לקידום הארגון והעסק.

 
ממונה ארצית שותפויות, קשר עם הרשויות המקומיות ותכניות תוספתיות,  :איריס עץ הדר

 האגף לחינוך קדם יסודי, משרד החינוך
 

 י, מורה למוזיקה ומרצה בתחומי האומנות בסמינר הקבוצים.: מוזיקאאוהד כץ
גם לנצח. מתוך החוויה משתקפות  –בסדנא נלמד לנגן ולשיר כתזמורת ועל קצה המזלג 

 תובנות של מנהיגות ודינמיקה של יחיד וקבוצה ואיפה זה פוגש אותנו גם ברבדים אחרים.
 
 

 נית סיפריית פיז'מה ומכתבת אלמדריכת מנהלי.ות מג"רים. רפרנטית לתכ :עירית פטאל
 פאנוס                                                                                                       

 
 

 11.5.2022נספח: עבודה מסכמת שתוגש עד לתאריך 
 

 


