
משרד החינו�
מינהל החינו� הדתי

יום ראשון, ד' תמוז )7.7(, 
בנייני האומה, ירושלים.

08:30-09:00  רישום התכנסות וכיבוד קל  |   09:30-12:30 מושב ראשון לפי תחומי דעת

אנגלית

כוחה של תקשורת באנגלית

ברכות | עבריה נס-ברגשטיין, 
מדריכה ארצית לאנגלית בחמ''ד

ד''ר ציונה לוי מפמ"רית 
על הוראת האנגלית, משרד 
החינוך | כוחה של תקשורת 

באנגלית: המתנה שאנו נותנים 
לתלמידינו

רבנית נחמה דינה הנדל, מרצה 
 במכון מעיינות ללמודי יהדות 

ו Co-Director של בית חב''ד 
בקעה

אלינור קרסגי, מדריכה מחוזית 
באנגלית משרד החינוך מחוז 

מנח"י וירושלים
תקוה אולשינה-שרעבי, מובילה 

קהילה לומדת למורים לאנגלית

מנהלים על יסודי

 מה בין אושר לשמחה 
ושביעות רצון

התכנסות ישיבה סביב שולחנות 
עגולים

הרצאת פתיחה "מהו אושר מול 
שמחה"

שיח מנהלים: להיות מנהל 
מאושר - צריך? אפשרי? מנהלים 

בשיח עמיתים
ד"ר חיים שפירא | הפילוסופיה 

של האושר

גננות

"פעם לימדה אותי ילדה איך 
לראות ללב" )רשימות מורה, זלדה(

"קצב פעימות הלב 
המשותפות" הרב סולוביצ'יק | הרב 

ד"ר אברהם ליפשיץ
"המוח האמפתי והחומל" | ד"ר 
יוליה גולנד, מוח ותודעה, המרכז 

הבינתחומי הרצליה.
נאומי מעלית: 

"אחרי המעשים נמשכים 
הלבבות" )ספר החינוך( - חזון 

החמ"ד מחולל מציאות
"אהבת תורה"- סיפורי התורה בגן

 דוריתי חזן, מחוז חיפה.

"פרשה על המפה"
 מרים כהן, מחוז דרום.

 הדמות השנתית
 דנה בן נון, מחוז ירושלים

"בואו לגני"
 הודיה ורד, מחוז ת"א

"במ"ה"
 אפרת ויס, מחוז מרכז.

 גן יער - עוגני הגן העתידי
 אביטל גור אריה, מחוז מנח"י

"בלב ובדעת" 
 רותי וקנין – מחוז צפון

שירת רבים: 
 בי"ס מזמור | נהורה והדס:
 "שירו של אבא" נעמי שמר

היסטוריה 

 "במקום שאין אנשים 
 השתדל להיות איש" 

סוגיית הצלת יהודים בשואה

דפוסים שונים בפעולות הצלה על 
ידי דמויות ומנהיגות רבנית בתקופת 
השואה | הרב אברהם קריגר, ראש 

מכון 'שם עולם', כפר הרא"ה.
להישאר בתוך הקופסא - מתודה 

להוראת נושא השואה ובכלל | חובב 
יחיאלי, מיזם 'בצופן מפתיע'. 

כל המציל נפש אחת 
מישראל - אפשרויות ומגבלות 
ההצלה בתקופת השואה | גב' 

אסתר פרבשטיין, ראש המרכז 
ללימודי השואה במכללת ירושלים.

לקראת תש"פ | בלהה גליקסברג, 
מפמ"ר היסטוריה ואזרחות בחמ"ד

יועצות ומורי חנ"מ

גב' מיכל בוכריס | "קולה של אמא" 
קולות מהשטח | סיפור של מנהל
ד"ר חיים שפירא | הפילוסופיה 

של האושר

תורה שבעל פה

הוראת משנה והלכה

הרב יוסף צבי רימון | "רצים 
למשנה"- לימוד משנה בסיוע  

סרטונים וכלי עזר אחרים. 

הרב בנציון אלגאזי | לימוד 
הלכה - הדגשים, כלי עזר, 

והחשיבות.

הרב יהודה זולדן | תפיסת 
העולם הלימודית בהוראת משנה 

גמרא הלכה בגיל יסודי וחט"ב 

מחשבת ישראל

אמונה וגאולה במציאות 
העכשווית

פתיחה - מפמ"ר מחשבת ישראל   
הרב ד"ר יוחאי רודיק. 

 גאולה בעולם פוסט מודרני 
הרב בני פרל. 

 אמונה מול תבונה
פרופ' אבנועם רוזנק.

 חלוצי הערכה ותכנית ייחודית - 
רננה רביצקי-פילזר, מדרשת 

הרטמן בנות.

מוסיקה

מזמור לנשמה

"חינוך מוזיקלי יהודי - לעתיד 
טוב יותר.

אמן הגיטרה יורם זרביב | צלילי 
פתיחה.

כלי הנגינה כאמצעי תקשורת 
במוסיקה היהודית | רונית לאה 

ואודיה
מבט על תוכניות מוזיקליות 

בחמ"ד -סירטון | איילה רייכרט
קול יהודי חדש בשיח המוזיקלי | 

האמן חנן בן ארי

חינוך לחיים במשפחה

"וזכנו לגדל...אוהבי ה'" - 
משפחה, משמעות, זהות.

היינו ילדים ומה עם ילדינו? | 
דבורה רוזנברג

"מתורתך לא נטיתי" הנחלת 
 האמונה ואהבת התורה | 

הרב חיים סבתו
האומץ לחנך: כיצד נאמר את 

שלנו במשפחה ובכיתה בדור של 
הכלה? | הרב ליאור אנגלמן

"תוכו רצוף אהבה"- לקח וליבוב 
 של אב לילדיו. | חיה מאיר 

לבית נריה, יועצת חינוכית ומנחת 
הורים וזוגות

"אם הבנים שמחה" - נפתולי 
חינוך הילדים במסע התשובה | 

נועה ירון - דיין - סיפור אישי

 מנהלים יסודי 
ורכזי חינוך חברתי ערכי

פריצות דרך

כשחולמים השמיים הם הגבול | 
אוריאל עובדיה

 עמותת "זכרון מנחם" | 
 חיים ומירי ארנטל זוכי פרס ישראל

פרופ' ראובן אור- מומחה בהשתלת 
מח עצם בילדים

"בראשית" - החללית הישראלית 
הראשונה | ניצן רוזן והמהנדס 

הראשי אלכס פרידמן
שולחנות עגולים - מנהלים פורצי 

דרך
רכזים לחח"ע - שיתוף ולמידת 

עמיתים
הקרב של חיי | ניר רובין

תקשורת וקולנוע, אמנות, 
תיאטרון, מחול

התמודדות עם אתגרי התקופה  
כיצד בונים אחריות ומחויבות לתרבות 

הישראלית - יהודית המתהווה?

רויטל שטרן | דברי פתיחה
עמית הלוי | פתיחת שוק 

התרבות לשחקנים וקולות חדשים 
במדיניות משרד התרבות

מפגש עם פורצי דרך בתרבות 
הישראלית- יהודית: 

תקשורת וקולנוע - כיצד פרצתי 
עם הקולנוע היהודי בעולם | חדוה 

גולדשמידט
אמנות - הביאנלה של ירושלים: 

יוצרים מקום לאמנות יהודית 
 עכשווית | רם עוזרי |

אמנות שפוסעת על הגבול בין 
העולמות | הדסה גולדוויכט 

תיאטרון - דופק עכשווי- לימוד 
תורה כמעשה מחקר יוצר | 

נתנאלה תירוש 
מחול - שינויים בהרגלי השפה: 
נקודות מפנה קריטיות בתולדות 

המחול | נתנאלה תירוש
דיון בקבוצות על תהליכים פורצי 

דרך בחינוך לאמנויות.

תלמידי הקהל

"הופכים חלומות למציאות" 
)הר' נריה זצ"ל(

 "בראשית" - החללית הישראלית 
 הראשונה | ניצן רוזן. 

דיון על מסמך הועידה

אמן אורח

שפה

חמ"ד של עברית

חוויית שירי זמר בהעשרת 
לימודי העברית | ד"ר אביבה 

סטניסלבסקי
"רגע של עברית" | רות אלמגור 

רמון, יועצת הלשון בתאגיד 
"כאן" 

קוראים למיליון – המיזם של 
השנהֻ | יעל נדלר

 ביום בו תקרא לי אבא | 
אביעד פרידמן )מחבר הספר(

12:30-13:30  ארוחת צהריים ותפילת מנחה | 13:30-14:30 מושב בינתחומי לבחירה

15:00-16:45 מיצג אור קולי ייחודי | 17:00 סיום

 לקום ליפול ולקום

סיפורו של בני וורצמן התמודדות עם מחלת נפש 
של רעייתו לצד הבחירה לראות את היש, חיפוש 

הטוב והפיכת הסבל והכאב לצמיחה וגדילה

 אח שלי גיבור

מסע אחים חוצה גבולות
סרט תיעודי המלווה צעירים בעלי תסמונת 

דאון היוציאים עם אחיהם לטיול בהודו

 אתהלך

אדם אחד במאבק מול הטבע
תאטרון נקודה טובה

 כיפת ברזל

 פאנל על אתגרי החייל הדתי 
הרב דוד פנדל, הרב אליהו בלומנצוייג, הרב פרץ 
אינהורן והרב אביעד גדות. מנחה: קובי פינקלר

  חינוך למנהיגות

האלוף איתי וירוב מפקד המכללות

  חמ"דסלאם

ד  ר ו ו ן  ק ו ו פ  ס
על חינוך/מורים ותלמידים/ מה שביניהם 

בליווי הזמר מתי עראמה

    קדושה אני מבקש

התוועדות  
הרב יהושע שפירא ועקיבא תורג'מן

עתודת מנהיגות

 עתודות המנהלים
 של החמ"ד

כיסא המנהל- תשב תבין, מרכז 
סימולציות בניהול 

תורה. יוזמה. מנהיגות | הרב בן 
ציון אלגאזי, ראש צורבא מרבנן 

וראש ישיבת רמת גן.

תנ"ך

בכל כוחותיך דעהו 

פתיחה. 
הרב יעקב מדן. 

"בעל השמועה עומד לפניו" – 
 להחיות ולחיות את הפרשנים |

ד"ר מירי כהנא, ד"ר ברוך 
אלסטר יחד עם השחקן אוריה 

נאור )בעטלרס פלייבק(
פרידה – יהודה טרופר

ספרות

 400 שנה להולדת
 רבי שלום שבזי

ד"ר אלמוג בהר | "פיוטי ר' שלום 
שבזי על רקע תקופתו ובזמננו" 

ציון גולן | מופע משירי ר' שלום 
שבזי ופיוטי תימן. 

ישראלה שעאר מעודד | צפיה 
בקטעים מהסרט : מורי- חידת 

שבזי, ושיחה עם הבמאית 
והיוצרת של הסרט"


