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 "ג שבט תשע"זי
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 לכבוד
 

 הסתדרות המורים בישראל –הקרן לקידום מקצועי 
 
 
 

 שלום רב, 
 
 
 
 

 ייעוץ והדרכה תכנית "מפגשים להצלחה" בהנחיית משכוכית – תודה והערכה על פועלכם  הנדון:
 

טציה אפקטיבית וסדנא לניהול זמן באמצעות סדנא לפרזנרצינו בזאת להודות על תרומתכם בטיפוח והעצמה של הצוות 
 שהועברו על ידי המנחה טימור כסיף מחברת "משכוכית". 

 
אנשי הצוות הרואים את עצמם כסוכני שינוי, כמובילי דרך וכמעצבים אקטיביים בגיבוש זהות בוגרת ומקדמי צמיחה 

 ורווחה אישית. 
 

א הפוטנציאל בתהליך אישי וממוקד וך שימוש במלו בחוויה שסייעה לשיפור מיומנות תקשורת בין אישיות תוינהתנס
ומאבחן. תוך הרחבת הרפרטואר בהעברת מסרים, מתן טיפים וכלים תוך שימוש באלמנטים ריגשיים פסיכולוגיים כדי 

 להשיג ארגון, מבנה והפנמה של מסרים.
 

כמו כן, צוות ההנהלה נחשף לסדנא לניהול זמן, הסדנא כללה טכניקות וכלים אופרטיביים לאנשי חינוך הנושאים עומסים 
 ואינטנסיביות רבה בעבודתם. 

 
אשר על כן אנו מודים לכם. על כל פועלכם להקל מעלינו את נשיאת המשא במעלה ההר, לסלול מסילות נתיבים ללבות 

 או אל חיים מלאי מעוף ועוצמה התלמידים/ות דרכם ימרי
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד       רב, 
 
 אליקי אלקובי 
 מנהלת ביה"ס

 
 
 
 





 קריית אונו -החווה החקלאית 

 חקלאות.חינוך.חברה

 

 לכבוד:

 הקרן לקידום מקצועי

 הסתדרות המורים בישראל

 בהנחיית משכוכית ייעוץ והדרכה הנדון: הבעת תודה על קיום סדנת "להגשים"

בהנחיית הגב'  "להגשים"סדנא בנושא  בחווה החקלאית קריית אונו התקיימה 27.12.2016בתאריך 
. בסדנא השתתפו מורי החווה החקלאית בקריית אונו מחברת משכוכית ייעוץ והדרכה טימור כסיף

 ואנוכי, מנהלת החווה. 

לסדנא קדם מפגש ביני לבין טימור ובו ערכנו תיאום ציפיות, לאחר שפרשתי בפניה את המידע 
הייתה הרלוונטי. כאמור, הסדנא עסקה בגיבוש חזון ובפעולות הנדרשות להגשמתו. נוכחות הצוות 

 מלאה וכן שיתוף הפעולה במהלך הסדנא.

קיום הסדנא תרם רבות לגיבוש ערכים מרכזיים לקראת יציאה לדרך משותפת שלי ושל הצוות 
במטרה להגדיר את החזון ולהשיגו. במהלך הסדנא קבלנו כלים יישומיים, שיאפשרו לנו הלכה 

ל אחד מאיתנו כאדם ובהמשך גם למעשה לבצע את הנדרש. ערכנו פעילות בנושא בירור ערכי של כ
הנגזרת מחזון הארגון. מנחת  ,כחלק מצוות החווה החקלאית. למדנו כיצד בונים תוכנית עבודה

הסדנא, טימור כסיף, העבירה את התכנים בצורה מקצועית תוך התייחסות קונקרטית לנעשה 
" על פי הצרכים בחווה החקלאית, כלומר הקפידה לבצע החיבורים הנדרשים כך שהתכנים "נתפרו

 שלנו. 

בתום הסדנא קבלתי תגובות אוהדות מאוד מהצוות על הסדנא בכלל וטימור כסיף בפרט. הצוות 
ציין את האווירה הטובה ששררה במהלך הסדנא, את המקצועיות שהפגינה טימור ואת התחושה 

 כי הכלים שקבלו ניתנים ליישום מיידי. 

יכת הקרן לקידום מקצועי בקיום הסדנא. הסדנא לסיכום, אני רוצה להודות מקרב לב על תמ
ו. כולולבצע בירור ערכי של כל אחד מחברי הארגון כמו גם של הארגון  , לחשובאפשרה לעצור

הסדנא חשובה מאוד כדי לבצע התבוננות בארגון ולגבש חזון שיהווה את "כוכב הצפון" אליו יכוונו 
משכוכית תרמה רבות הן במקצועיות הרבה  כל חברי הצוות. מנחת הסדנא, טימור כסיף, מחברת

 שהפגינה והן באווירה הטובה שהשרתה. יישר כח.

 

 בברכה,

 דפנה אידל

 מנהלת החווה החקלאית

 קריית אונו

 העתק:

 הגב' טימור כסיף  

 מנכ"ל משכוכית ייעוץ והדרכה –יניב שנהב 

 



 2016דצמבר                                                                                                  לכבוד

 הקרן לקידום מקצועי

 הסתדרות המורים

         

 ייעוץ והדרכה משכוכיתחברת מטעם עינת מנחה העם לגננות השתלמות "להציג" הנדון: 

"מפגשים עם אופק חדש" במימון הקרן לקידום מקצועי בהסתדרות המורים יקט במסגרת הפרו
שמחנו לקבל את התכנים שהעשירו את עולמינו האישי  ייעוץ והדרכה – חברת משכוכיתובהנחיית 

 והמקצועי כאחד.

בחשיבותן של שלכם  נו, על מתן האפשרות ללמוד ולהתעשר, ועל ההכרהרצינו להודות על ההשקעה ב
 זוהי תרומה חשובה ומוערכת מאוד!  מסוג זה.השתלמויות 

למדנו על תקשורת בינאישית אפקטיבית, על מיומנויות פרקטיות בהנחיית עינת כהן ברכה בסדנאות 
בהן נוכל להשתמש כדי לשפר את יכולות הלמידה בכיתות ובגנים, על לומדים שונים ועל כוחם של 

 סגנונות התקשורת לאיבחון ודיוק הצרכים.

 בפעילותכם המבורכת,  המשיכו

 

 בברכה,

  ,ליאת ירון

 בתכנית במודיעין גננות בשם 
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27/2/17 

 לכבוד

 הילה קבני

 מקצועי לקידום הקרן 

 ,.נ.ג.א

 מכתב תודה הנדון: 

 

 בית צוות לרווחת העשרה מפגשי במסגרת מקצועי לקידום הקרן לנו שנתנה המפגשים סדרת על תודתי את להביע ברצוני
 חטיבת מנהלת וממונה על סגנית אותי, ליוותה", והדרכה ייעוץ – משכוכית" מטעם ארגונית יועצת, גז-עיני אלה. הספר

 ."אפקטיבית בפרזנטציה מיומנויות –! להציג" בנושא המורים לכלל סדנה והעבירה הצרפתי, הספר בית של הביניים

 .מאוד לנו ותרמו משמעותיים היו, האישית ברמה והן הניהולית ברמה הן, שקיבלנו הכלים

 בית צוותי את ולפתח להתרם ולהמשיך, מקצועי לקידום הקרן שמובילה, אלה כגון נוספות לתוכניות חשופים להיות נשמח
 .הספר

 

 

 

 

 ,בתודה

 יוליה מורדוב

 וממונה חט"ב  מנהלת סגנית

 



                                                    

 
 

 

16.2.17 
 
 
 
 
 
 

 :לכבוד

  הקרן לקידום מקצועי

 הסתדרות המורים לישראל

 

 

 " בטב"ע קיום סדנא "להגשים" בבי"ס ": הנדון

 

 "משכוכית חברתהתקיימה סדנא "להגשים" בבי"ס  "בטב"ע" , הסדנא הועברה ע"י  16.2.17בתאריך 

 בסדנא עסקנו בנושא החזון הבית ספרי.ייעוץ והדרכה",   –

 :השיח כלל

 מודל לבחינת חזון, תוך התייחסות לרכיב הרעיוני והמעשי.-ידע תיאורטי 

 התנסות מעשית תוך התייחסות לייעוד ביה"ס, ערכים מרכזיים, מטרות, יעדים, משימות ומטלות.

 הסדנא היוותה "כיריית פתיחה" להמשך עיסוק בנושא זה, נתנה מידע וכלים כיצד ליישם זאת בפועל.

, על סדנא מעשירה ומעצימה שהשאירה הרבה תובנות ונקודות לחשיבה למנחהברצוננו להודות 

 וכמובן לקרן לקידום מקצועי שאפשרה לנו להזמין סדנא זו.

 

 בברכה,

 רויף -אביטל סובל

 מנהלת בי"ס "בטב"ע"

 וצוות ההוראה.

  

 

 
              

 

           



 

 

 

 

 

 "ז אדר תשע"זי

 2017מרץ  15

 לכבוד

 הקרן לקידום מקצועי 

 הסתדרות המורים

 

 הבעת תודההנידון: 

 .ייעוץ והדרכה"-בהנחיית "משכוכית ברצוני להודות לכם על הסדנאות שקיבלנו במתי"א מעלות

 רחב יותר של צוותי המתי"א. הצוות נתרם רבות מסדנאות אלו.הגב' מגי בן יהודה העבירה סדנא לצוות המוביל ולצוות 

כמו כן, מודה לכם על הערכה החשובה והמעניינת של הקלפים והאביזרים, שיסייעו בהעברת סדנאות שלנו לצוותים הרחבים 

 יותר.

 

 מקווה להמשך שיתוף פעולה 

 

 בברכה,

 אפרת גליק

 מנהלת מתי"א מעלות

 וכל הצוות

 
 04-9979336פקס:  04-9971762רח' מעלה חסון, מעלות (ע"י בית הכנסת אלי הכוהן). טלפון:  

 Matia.maalot1@gmail.com 

 יאימעיל כפר ורדים  תרשיחא  פסוטה  מעלה יוסף  תפן  שלומי  מעלות מרכז תמיכה יישובי אזורי 



 
 
 

 לכבוד                                                       
 "הקרן לקידום מקצועי" 

 הסתדרות המורים, תל אביב
 
 

 שלום רב,
 

בימים אלו קיימנו בביה"ס פעילות פיתוח מקצועי של המורים בתקציב שקיבלנו מכם באמצעות חברת 
 " וע"י המרצה ד"ר יעקב לנדסמן. ייעוץ והדרכה "משכוכית

 
אני רוצה לציין על דעתי ולפי התבטאויות של צוות המורים כי המפגשים היו טובים מאוד, נתנו לנו הרבה 

 בתחום ההתפתחות של מורים, החומרים שהובאו היו ישימים ומעשיים וניכר ניסיון בעבודה בשטח. 
 

 יישר כוח על העשייה שלכם , המסייעת לנו.
 מומלץ!

 
 
 
 
 

 מוחמד חג'אג'רה                                                                       העתק                          
 מנהל ביה"ס                                                                      יניב שנהב, מנכ"ל משכוכית
 ד"ר יעקב לנדסמן , מרצה 



 הסביבה והחקלאות                        משרד החינוך החווה למדעי                             עיריית רמת גן
 האגף לחינוך התיישבותי תלמי אברהם אגף החינוך

 לילדי רמת גן                                       מחוז ת"א                               מחלקת בתי"ס יסודיים
  03-6741616טל:                                                        

 03-5038784פקס:                                                       

C:\Users\Yaniv\Dropbox\ 15.1חווה חקלאית \מכתבי תודה\2016-7הקרן לקידום מקצועי.doc- סדנת חזון  

   
 

                                                                                          
 לכבוד 

 הסתדרות המורים
 הקרן לקידום מקצועי

 .נ. גא.
 

 שלום רב, 
 

 סדנת חזון ותוכנית עבודההנדון:                                 
 

בהנחיית טימור כסיף  ן סדנת חזון ותוכנית עבודהמוילכם על מברצוני להודות 
 .מחברת "משכוכית ייעוץ והדרכה"

 
 זוהי פעילות מבורכת המקדמת את פעילות החווה וצוות המורים .

 
 סדנה הועברה בצורה טובה ומקצועית!כמו כן אציין שה

 
 
 
 
  

 בברכה                                                                                            
 

 יאיר נאור                                                                                           
 

                מנהל החווה                                                                                            
 
 

                
 

  ת"א. מחוז–מפקחת על החוות החקלאיות -הגב' אירית מור:יםהעתק
  .כיתחב' משכו-הגב' טימור כסיף             

                                                                                        
 
 

  
 
 
 




