
תכנית הכנס

יום רביעי, ל' סיוון התשע״ו )6.7.16( בנייני האומה - ירושלים
להרשמה הכנסו לאתר החמ"ד או סרקו 

ממשיכים במסורת של חמ"ד וחסד - איסוף מצרכי מזון, מוזמנים להביא עימכם

מינהל החינוך הדתי
משרד החינוך

התכנסות וכיבוד קל   8:30 - 9:15
מושב ראשון לפי תחומי דעת:   9:15-12:30

"בואו לגני" בליווי מוסיקאלי - אתר "פיוט"  הרצאה: גננות ילדי הגנים שרים פיוט  יש לך כנפי רוח, דרוש אותם בן אדם: 
מיהו הילד? מימוש הפוטנציאל הילדי בגן. ד"ר גבי בוקובזה  "הפוטנציאל בארגז החול" תיאטרון אדרת  יוזמה: לכל ילד 
ניגון משלו-מיצוי סגולות ילדי הגן בבת ים-מחוז ת"א. הגננת: רונית חן, המפקחת: רונית נגר  על סבא וסבתא גורן ד"ר אפרת 

שפירא רוזנזברג  יש לך כנפי רוח, דרוש אותם בן אדם ד"ר אברהם ליפשיץ 

מנהלי ביה"ס יסודי, 
רכזים חברתיים 

ורבני ביה"ס

השפעת הסביבה הדיגיטלית על יכולות הלמידה והחיברות של התלמידים", פתיחה, הרב אוריאל עובדיה  "מה באמת 
קורה לתלמידינו?" הצגת מחקר ודרכי טיפול חינוכיות, הרב אלי שיינפלד  "להעז ולהצליח" – סיפור על תהליך התמודדות עם 
הסמארטפון בביה"ס, דניאלה טויטו  "על מסכים ומסיכות ברשת מנקודת מבטו של מטפל", הרב ד"ר בני להמן,  "על למידה 

וחיים בסביבה מתוקשבת" - )טד – TED(, הרב ד"ר יהודה ברנדס וד"ר יעקב הכט 

יהודה ברנדס  מובילי למידה ולב וחברתי הרב ד"ר  מיצוי סגולות ההובלה הפדגוגית: הובלה פדגוגית ככלי מפתח לחינוך תורני, ערכי 
הוראה בלמידה משמעותית- שיחה בליווי הדגמת כלים פדגוגיים מעשיים )הפעלה וסרטונים(. החופש ללמד ד"ר תמי יחיאלי 

וחובב יחיאלי  הובלה משמעותית ד"ר מוישי וינשטוק 

 מנהלי ביה"ס 
על-יסודי

מקצוינות ניהולית השלב הבא אגף הפיקוח העל יסודי בחמ"ד בשיתוף "להב", בית הספר למינהל עסקים, אוניברסיטת 
תל אביב ומכללת אורות ישראל: "המשוואה הניהולית" כלים וגישות בניהול צוות כביטוי להובלת מקצוינות ניהולית רם זהבי 
 מנהיגות מגשימה – הנעת צוות באמצעות העלאת ציפיות פרופ' דב עדן  "רוח המפקד" על חוללות ניהולית, פיקוד והעצמת 

צוות אל"מ יניב אלאלוף  מנהיגות וערכים – סיפור של מנהיגות אישית פורצת דרך 

 יועצות ומורי 
החינוך המיוחד

עם  להתמודדות  שרירים  וחיזוק  דיוק  מנדלבאום   אריק  החינוכית  בעבודה  פנים  הסתר  מצליח:  ולא  יפה  להתנהג  רוצה 
התנהגויות מאתגרות אורלי שביט  בנוגע לציפור הצגה ומפגש עם כותב ויוצר ההצגה 

לכל אחד ניגון ציוני דתי משלו: שירי ירושלים: הצגת תוצרים, מיכל זנדני ורונית כפיר בהשתתפות הרכב יוצר של אולפנת מורי מוסיקה
הלל  "פסוקים מזמרים" - מוזיקה יהודית לאה אולשר  "קול רינה" א' סדנה להכרת הפעילות המוסיקלית האינטראקטיבית 
באמצעות חוברת " קול רינה" רונית יעקובי  מסע אל עולם הקצב - מופע מוסיקלי אל סגנונות הנגינה מהמזרח התיכון, יוני 
שרון   סרטון: פעילויות מוסיקליות בחמ''ד , איילה רייכרט  "קול רינה" ב' המשך סדנה + הצגת רעיונות מורים עמיתים, 

רונית יעקובי, אילנה שרגו ולאה אולשר 

שי רכזות עברית יסודי וצורות  נדלר  שפה של קווים  יעל  ציוני דתי משלו  ניגון  לכל אחד  ויצירתיות בחינוך הלשוני בחמ”ד:  מצויינות 
צ'רקה  לחשוב טוב שירלי יובל יאיר  ממטבחה של סופרת נאוה מקמל-עתיר 

מורי ומשתלמי 
חינוך לחיים 

במשפחה

מחנכים בדור המסכים: התכנית החדשה: בית ומשפחה – חינוך להתמודדות בעולם משתנה ד"ר אברהם ליפשיץ  לאן 
פנינו? - על התכנית החדשה: בית ומשפחה - חינוך להתמודדות בעולם משתנה דבורה רוזנברג  ההורה כדמות "נוכחת נפקדת" 
בזירת הרשת - הצעות יישומיות לצוותי חינוך ולהורים ד"ר משה משעלי  חינוך ילדים ובני נוער בעידן של מציאות וירטואלית 
הרב בן ציון אלגזי  חיבור גוף נפש בעידן של מסכים – היבטים רפואיים ד"ר חנה קטן  הנושא החשוב ביותר בחינוך כיום – 

סמארטפונים?! הרב יהושע שפירא 

מורי מחשבת 
ישראל

אחת שאלתי מאת ה׳: דרכים שונות בעבודת ה' – עיון בהגות היהודית הרב עוז בלומן  "הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו 
ולבנינו" – לימוד ומעשה רחלי פרנקל  למידה מהצלחות – מורים ותלמידים משתפים בחווית חלופות הערכה  התמודדות 

עם ספיקות באמונה דוד דישון 

מורי תושב"ע /
תלמוד

פסיקתו  נגן   יעקב  הרב  במשנה  והעמקה  העשרה  תכני   – המשנה  נשמת  גורן:  שלמה  הרב  במשנת  משנה  הוראת 
הציבורית-ממלכתית של הרב שלמה גורן ד"ר שפרה מישלוב  סרט: אנימה אמין ישיבת נעם ירושלים שיח: גילוי עצמי, יצירה, 
ושפת המשנה והגמרא הרב שמחה וייסמן  הוראת גמרא משנה והלכה בחט"ב ובעי"ס- דילמות, התמודדויות, תובנות הרב 

ד"ר יהודה זולדן 

מורי היסטוריה
ואזרחות

ואזרחות  - כלכליות בראי ההיסטוריה: מיצוינות בלימודי היסטוריה  גישות חברתיות   - ועל הכלכלה  על החברה 
בחמ"ד בלהה גליקסברג  תקשורת כלכלית בין ימין לשמאל אמוץ עשהאל  פאנל בנושא: בית לאומי וצדק חברתי- דילמות 
בתולדות הציונות בהנחיית ד״ר יוסי לונדין. משתתפים: ד"ר רעות גרין, ד"ר עמינדב יצחקי, נעמה טייטלבאום-קריא  "בין 

הוליווד לדגניה - סרט הקולנוע ככלי תעמולה" יובל ריבלין 

מורי אמנויות
קולנוע, אמנות פלסטית, 
תאטרון ומחול, תקשורת

מושב בין תחומי: ימים בצל הטרור- המוזות לא שותקות יצירות תלמידים ותלמידות בקולנוע, אמנות ותאטרון 
מושבים תחומיים: קולנוע הקרנת הסרט "קפה נגלר" ומפגש עם הבמאים: מור קפלנסקי ויריב בראל/ המפיק: לירן עצמור 
 אמנות בלדה לסוכן כפול: מפגש-אמן עם הצייר מתן בן טולילה  מחול יוזמות ייחודיות במגמות מחול בחינוך הדתי - ידיים 
רוקדות, מחול בשפת הסימנים - פרויקט של מגמת מחול באולפנת אמונה לאמנויות ומגמות נוספות  תאטרון תנועה - 

קול מילה ותנועה - סדנא עם נועה לב 

פנים מורי ספרות בקולנוע-  עגנון  ענברי   אסף  ועלי  קודמיי  על  עגנון  של  השפעתו  תחומי:  בין  בראיה  עגנון  ש”י  לנובל-  יובל 
אחרות? יובל ריבלין שי, עגנון וקומיקס שי צ'רקה  מופע שירה, סיפור ועז- טעימות תיאטרליות מיצירותיו של עגנון יהויכין 

פרידלנדר 

מורי תנ"ך יסודי 
ועי״ס

החיבור לתנ״ך - מהכיתה אל החברה הישראלית כולה: "לימוד תנ"ך בחברה הישראלית", לימוד קצר ושיח על התופעה 
סיון רהב מאיר  "המן הסלע הזה נוציא לכם מים"- מהאות והמילה אל "לב לדעת" בלימוך תנ"ך הרב יהודה טרופר  "למידה 

והצלחות בשטח" פיצול: מושב נפרד ליסודי ולעל יסודי 

ארוחת צהריים  12:30-13:15
מושב בינתחומי לבחירה:  13:15-15:00

ד"ר "בעוז ובתעצומות"  – קווים לדמותו ומשנתו של הרב גורן זצ"ל תמרי,  דרורית  ד"ר  דרורי,  צפניה  הרב  בהשתתפות  פאנל 
שפרה משלוב ורמי גורן – בהנחיית  אבי רט

פאנל בהשתתפות הרב מנחם בורשטין, הרב ישראל רוזן, רחלי "כי הם חיינו"  טיפוח חדשנות מתוך נאמנות להלכה
פרנקל, ד"ר חנה קטן ונתן מאיר – בהנחיית עמנואל שילה  

יפית - בהנחיית "כן, אתה מסוגל!"  – יזמות פורצת דרך וג.  יוחנן בן יעקב  לוי,  פאנל בהשתתפות רמי 
עופר חדד

ואובדן "ניגון מיוחד משלו"  – שיח וניגון של אמונה כאב  עם  ההתמודדות  על  רוזנפלד  ושרה  אליעזר  הזוג 
בשביל האמונה

מפתיע "חבל, דווקא יש לך פוטנציאל!" –  סגולות התלמיד בעיניים שלכם חווייתי,  באופן  סיטואציות  המשקף  פלייבק  תאטרון 
ומסקרן  – תאטרון "אור חוזר"

רות בנאי )אשת היוצר אביתר בנאי( בסיפור אישי על הצטרפות "אישה מגלה סגולה"  – מסע גיור מרתק
לעם סגולה  – לנשים בלבד!

האישי “אמונה, אומנה ואומנות"  - משפחת ברלין לסיפורם  צוהר  ובתם אודהליה פותחים  דינה  מוסא, 
ועל  מיוחדים  צרכים  בעלי  ילדים  לאומנה  לקחת  ההחלטה  על 

ההתמודדויות לגדלם

מיצג אור קולי ייחודי  יועבר בשידור ישיר בערוץ 7  15:00-17:30
במעמד: שר החינוך- חה״כ נפתלי בנט, מנכ״לית משרד החינוך -    

הגב׳ מיכל כהן, מר גד דיעי-יו"ר הסתדרות המורים הדתיים,    
ד"ר אברהם ליפשיץ-ראש מינהל החמ"ד, הרב אברהם גיסר-יו"ר מועצת חמ"ד.    

תפילת מנחה וסיום    17:30


