
מהות 
מרכז ארצי למידע, למחקר ולפיתוח 

בתחום תקשורת משפחות-מערכת החינוך 
מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל פדגוגי
אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי

התכנסות, הרשמה וכיבוד קל   9:00-8:30
סיור בתערוכת פוסטרים בנושא השותפות בין צוותי חינוך להורים     

פתיחה ודברי ברכה    9:45-9:00
פרופ' מיכל בלר, נשיאת מכללת לוינסקי לחינוך     

מר שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך     
גב' עינב לוק, מנהלת אגף שפ"י, משרד החינוך     

עו"ד אייל בן-יהודה באום, יו"ר הנהגת ההורים הארצית     
אתנחתה מוזיקלית    9:50-9:45

להקת "בקצב התומר", בית ספר "התומר" לתלמידים עם לקויות למידה רב בעייתיות      
אוטיסטים במערכת החינוך - שילוב או שיבוש? נקודת מבט אישית   10:10-9:50

אהוד שפייזר      
לשגע פילים ולהישאר בחיים   11:00-10:10

משברים התפתחותיים ביחסי הורים, ילדים ומורים ופוטנציאל הצמיחה הטמון בהם     
ד"ר בירי רוטנברג, ביבליותרפיסטית ופסיכותרפיסטית      

מחווה לד"ר עידית טבק, ראש מרכז מהות עד שנת תשע"ט  11:10-11:00
בטי ריטבו     

הפסקת קפה  11:30-11:10
אתנחתה מוזיקלית    11:35-11:30

להקת "בקצב התומר", בית ספר "התומר" לתלמידים עם לקויות למידה רב בעייתיות      
פנל: הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?  12:40-11:35

מנחה: ד"ר אורלי הבל, ראש התוכנית לתואר ראשון בחינוך מיוחד, מכללת לוינסקי לחינוך     
משתתפים:     

ד"ר יעל קמחי, רקטור מכללת לוינסקי לחינוך, מומחית בחינוך מיוחד      
מירי נבון, מנהלת אגף בכיר, מטה הרפורמה לחוק החינוך המיוחד     

מיכל עזרא, מנהלת בית הספר "רחל המשוררת" בכפר סבא     
גדי כהן, יו"ר הנהגת ההורים נהריה וחבר צוות החינוך המיוחד בהנהגת ההורים הארצית     

עו"ד דנה קישוני, יו"ר הנהגת ההורים יהוד-מונוסון וחברת הנהלת הנהגת ההורים הארצית     
ארוחת צוהריים   13:40-12:40

מושבים מקבילים: היצגים   15:30-13:45

מנחה: ד"ר ענת כורם, ראש מרכז מהות

חברי הוועדה המארגנת של הכינוס:
ד"ר ענת כורם, ראש מרכז מהות, מכללת לוינסקי לחינוך )יו"ר הוועדה(

פרופ' יצחק גילת, ראש רשות המחקר, ההערכה והפיתוח, מכללת לוינסקי לחינוך
בטי ריטבו, ממונה תחום הורים ומשפחה, אגף בכיר שפ"י, משרד החינוך

ד"ר אורלי הבל, ראש התוכנית לתואר ראשון בחינוך מיוחד, מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר רבקה הלל-לביאן, ראש התוכנית לתואר שני בחינוך מיוחד, מכללת לוינסקי לחינוך

הכינוס השני של מרכז מהות 

כלים שלובים: שותפות חינוכית בין צוותי חינוך להורים בהקשר של ילדים עם צרכים מגוונים

"ְשֵׁני ְשִׁביִלים ַבַּיַּער, ִלְבֹחר אֹו ִלְדחֹות –
      ַאְך ָפִּניִתי ְבֶּזה ֶשָׁדְּרכּו ּבֹו ָפּחֹות,

      ְוֶזה ַהֶהְבֵדּל ֶשִׁשָּׁנּה ֶאת ַהכֹּל"
      השביל שלא נבחר, מאת רוברט פרוסט )תרגום: אמיר אור(

ביום חמישי )י"ט באלול תשע"ט( 19 בספטמבר 2019
באודיטוריום מכללת לוינסקי לחינוך

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, אך מותנית בהרשמה מראש
להרשמה<<

מכללת לוינסקי לחינוך I רח' שושנה פרסיץ 15 קריית החינוך תל-אביב

מכללת לוינסקי לחינוך. לאנשים שנודלו להיות מורים

https://www.levinsky.ac.il/events/%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a1-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%9e%d7%94%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99/

