
תעו"ף (תפיסות, עקרונות ופעולות) קדימה!

כנס מנהלים- חמ"ד יסודי

"החינוך היהודי המסורתי הוא שהשווה את כל
שכבות העם וחלקיו וגרם לאחדות האומה"
(הרב יצחק נסים)

יום רביעי
י"ג בכסלו התש"ף | 11.12.19
בין השעות 9:00-16:30
מלון "שלום רימונים" ירושלים

בס״ד

משתנה

ברוכים הבאים - רישום, התכנסות ויריד ספקי תוכן לשירות מנהל ביה"ס09:00 |
פתיחה - המנהל כ״מנצח״10:00 |

גב׳ שושי נגר, מ״מ ראש מנהל החינוך הדתי

מנהיגות מגדלת - חינוך למשמעות בעידן של תמורות10:15 |
הרב חגי לונדין, ראש בית מדרש הקריה האקדמית אונו, ארגון קהלים

מנהיגות מעצבת חינוך - ברוח הדור והתקופה11:00 |
גב׳ שושי נגר, מ״מ ראש מנהל החינוך הדתי

מושבי בחירה - מגביהים עו״ף (עקרונות ופעולות)12:00 |

״הילכו שניהם בלתי אם נועדו״ - רב שיח מזוויות ראיה ייחודיות בהתבוננות על מנהיגות ביה״ס:14:30 |
בהשתתפות:

מר עודד רביבי, ראש מועצת אפרת
ד״ר אורי ארבל גנץ, מנהל מחלקת חינוך כפר סבא

הרב נתנאל יוסיפון, רב שכונה, ראש גרעין תורני נתניה
ד"ר תרצה קלמן, טוענת רבנית, אמא

המנהל כמוביל קהילה בעידן משתנה 15:30 |
מר שמואל אבואב, מנכ״ל משרד החינוך

צאתכם לשלום16:30 |

תפילת מנחה וארוחת צהריים13:30 |

הפסקה11:40 |

בעלי תפקידים בחמ״ד
להרשמה לחצו כאן

בהשתתפות:

בהשתתפות:

בהשתתפות:

מושב  1
כיצד המציאות המשתנה ומגמות 

עתיד משפיעות על החינוך?

מנהיגות מחוללת זהות
מסע אישי

מנחה: גב׳ שרי וייס, רפרנטית פמ״ע

גב׳ ריבי ארצי,
מנהלת יחידת פמ״ע באגף מו״פ ניסויים ויזמות 

במשרד החינוך

מושב 2 

מושב 3

מנחה: גב׳ תמי צלינקר,
מנחת עולים מחוז ת״א

מנחה: הרב גד ברטוב,
מחמ"ד מחוז מרכז

גב׳ עלמנש צ'קול, מדריכה טיפולית ומרצה

 חינוך להכלה בעידן
של התחדשות

הרב בן ציון אלגאזי, ראש מכון צורבא מרבנן, ראש 
ישיבת ההסדר רמת גן

הרב יוסף צבי רימון, ראש מכון סולמות, ראש בית 
המדרש במרכז האקדמי לב, ירושלים

גב' אורית וייל, מנהלת בית הספר נעם בנות, קרית 
משה ירושלים

הרב יהודה זולדן, מפמ"ר להוראת תלמוד ותושבע"פ

שיח מנהלי מוסדות חינוך בהשתתפות:

מושב 4 

"לא בשמים היא"
טיפוח זהות ציונית דתית

איך אפשרי?
גב׳ עליזה סופר, מנהלת בית חינוך חמ״ד עוזיאל אשקלון
גב׳ ליאת בר ששת, מנהלת בית חינוך משלב חמד קרוב

מר יהודה ברוכי, מנהל בית חינוך חמ״ד שפע ירושלים

 גב׳ מיכל דה האן, סגנית  ראש מינהל החמ"ד

מנהלים
להרשמה לחץ כאן

(רחוב א.י. שחראי 24)

גב׳ יעל עמיאל שיף,
מרצה במכללות. חוקרת הורות ועלייה

מנחה: גב׳ מיכל דה האן
סגנית ראש מנהל חמ״ד

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekbGtIklwSCut_e2XByFOfgkMrYqWO0yUpqr4OlEVVSwBzag/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoJtgii-nlcBO53VFsh39vPiYx-wfRQouWZANXeIJQwjlifw/viewform?vc=0&c=0&w=1

