
נובמבר

–" להחזיק את הקצוות"
סוגיות בקשר עם הורים  

גרושים ופרודים

//  עברית 
רויטל ריבלין

20:00בשעה 15/11

–" להחזיק את הקצוות"
סוגיות בקשר עם הורים  

גרושים ופרודים

//  ערבית 
והלא חוריבארין'גניסרין

19:30בשעה 29/11

"  מתבגרים ששואפים ליותר"
על בני נוער ושימוש –

בקנאביס במציאות 
המקדמת לגליזציה

//  עברית 
כלנית דמתי ונטלי רביב

14:00בשעה 22/11

פיתוח היכולת של בני נוער  
לנהל קשר זוגי מכבד ולזהות 

נורות אזהרה לקשר אלים

//  ערבית 
אסעדמנסורסוריידה
20:00בשעה 14/11

פיתוח היכולת של בני נוער  
לנהל קשר זוגי מכבד ולזהות 

נורות אזהרה לקשר אלים

//  ד"חמ, עברית
אילנית ימיני

20:00בשעה 14/11

פיתוח היכולת של בני נוער  
לנהל קשר זוגי מכבד ולזהות 

נורות אזהרה לקשר אלים

//  ממלכתי , עברית
שוש מורשת

14:30בשעה 14/11

דצמבר

ניהול כיתה והתמודדות עם 
תלמידים מאתגרים  

התנהגותית

//  ערבית 
הדבהרנין

20:00בשעה 21/12

למידה חברתית רגשית  
(SEL )בעידן משתנה

//  עברית 
אוריאליר שרון "ד

20:00בשעה 13/12

כיצד נזהה  -"מסתכלים כדי לראות"
תלמידים המעורבים בשימוש  

פסיכואקטיבייםבחומרים 
ואיך נתערב  , והתנהגויות ממכרות

?באופן יעיל ורגיש

רונית פרי חורי  // עברית 
ואורלי אבינועם

20:00בשעה 19/12

"  מתבגרים ששואפים ליותר"
על בני נוער ושימוש –

בקנאביס במציאות 
המקדמת לגליזציה

//  ערבית 
ר'דאגמסרי וראיד פאדיה

16:00בשעה 14/12

פברואר

"  רואים ולא עוברים הלאה"
פיתוח שומרי סף בקרב –

קבוצת השווים במצבי 
פגיעה מינית

//  ערבית 
אסעדמנסורסוריידה

20:00בשעה 8/2

"  רואים ולא עוברים הלאה"
פיתוח שומרי סף בקרב –

קבוצת השווים במצבי 
פגיעה מינית

//  עברית 
ר דפנה צין"ד
14:30בשעה 8/2

–" גם הילד הזה הוא שלי"
התמודדות מיטבית עם 
בעיות התנהגות בכיתה 

הטרוגנית

//  מותאם לחברה החרדית 
חני פרנקל

14:30בשעה 7/2

מרץ
על –" ?מישהו שומע אותי"

הקשבה כחלק ממערך 
תמיכה ויצירת שיח רגשי  

אמיתי 

//  עברית 
ליאת הוד

14:00בשעה 2/3

מאי
מבוגר ממשי בעולם "

השימוש של  –" וירטואלי
המבוגר במדיה והשפעתו 

על הקשר עם הילדים

//  עברית 
אוריה חורש

14:00בשעה 8/5

"  קשב ושיח רב תרבותי מוגן"
תפיסה וכלים לקידום –

שיח מוגן בנשאים 
או שנויים קונפליקטואליים

במחלוקת

//  עברית 
נעאמנימנאר

14:00בשעה 15/5

משרד החינוך
המנהל הפדגוגי

אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי  

ניהול כיתה והתמודדות עם 
תלמידים מאתגרים  

התנהגותית

//  עברית 
אדחוחאלמקיסיסמין 
14:00בשעה 8/12

–" ?איך מדברים על זה"
שיח בנושא אובדנות

//  עברית 
שלומית שרעבי

20:00בשעה 9/3

–" כל צבעי הרשת"
בעולם מימדיתהתבוננות רב 

דיגיטלי משתנה

//  עברית 
דאדיוגלית זץיפעת 
20:00בשעה 2/2

כאן לומדים , סליחה"
-למידה רגשית–" ?אמפתיה

חברתית בתחומי הדעת

//  עברית 
מן יפה'שרית תורג

20:00בשעה 20/3

"  רואים ולא עוברים הלאה"
פיתוח שומרי סף בקרב –

קבוצת השווים במצבי 
פגיעה מינית

//  ד"חמ, עברית
אילנית ימין

20:00בשעה 6/2

–" העצמי בראי האחר"
שימוש המשגתי ופרקטי  

בגישת פסיכולוגיית העצמי  
ובהלימה לייעוץ החינוכי

//  מותאם לחברה החרדית 
ורד כהן

20:00בשעה 21/2

ינואר
טוב היות  לא":מתחברים

מיומנויות  –" האדם לבדו
חברתיות ומניעת דחייה  

חברתית

//  עברית 
רהדואיילהטייטלמיכל

20:00בשעה 25/1


