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מדינת ישראל
משרד החינוך 
המינהל הפדגוגי
אגף א' שפ"י
אגף פסיכולוגיה

מדינת ישראל
משרד החינוך
מחוז חיפה

השרות הפסיכולוגי- חינוכי



עמיתים ומנהלי/ות שפ"חים יקרים, 
שמחים להזמינכם להשתתף ולקחת חלק פעיל בכנס השנתי

של מנהלי השירותים הפסיכולוגים החינוכיים שיתקיים
ב 6-8 בפברואר 2017 (י'-יב' שבט תשע"ז ) במלון דן כרמל, חיפה. 

כתמיד, הכנס הוא הזדמנות להרחיב אופקים מקצועיים,
לפגוש חברים ולהחליף חוויות מקצועיות ואישיות 

מחכים לבואכם,
מנהלי השפ"חים של מחוז חיפה
דר9 דניאלה פלד פסיכולוגית מחוזית

נושא הכנס: "ניהול רגשות ורגשות בניהול"
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הכנס יעסוק בניהול ורגשות תוך שימת לב להשפעות,
וויסות  ניהול  התחומים.  שני  בין  ומורכבויות  קשרים 
הארגון,  ושל  המנהל  של  היומיום  בחיי  רגשות 
דרך  מנהיגות,   – כגון  רבים  בתחומים  המתבטאים 
מגוונים, ללקוחות  שרות  מתן  החלטות,  קבלת 

טפול בתלונות, תפקוד במצבי לחץ,
ניהול תהליכי שינוי ועוד

מדינת ישראל
משרד החינוך 
המינהל הפדגוגי
אגף א' שפ"י
אגף פסיכולוגיה

מדינת ישראל
משרד החינוך
מחוז חיפה

השרות הפסיכולוגי- חינוכי



יום ב; 6.2.17
09:30-10:30

10:30-12:00

12:00-12:15
12:15-13:45

13:45-15:45

15:45-16:30

16:30-17:15

17:15-17:45

17:45-18:15
18:15-19:30

19:30    
21:00    

תוכנית הכנס*
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*ייתכנו שינויים בתוכנית
כל פעילויות הכנס תתנהלנה בהתאם ללוח הזמנים המפורט בהזמנה. 

לא ניתן יהיה להיכנס בזמן הרצאה, כניסה ויציאה מהאולם בין ההרצאות בלבד

קבלת פנים והרשמה

"על הביולוגיה של רגשות וניהול רגשות" .
פרופ' יורם יֹוֵבל, פסיכואנליטיקאי, פסיכיאטר וחוקר מוח,

פרופסור וראש מכון המוח לחקר רגשות, בבית הספר לעבודה סוציאלית,
אוניברסיטת חיפה

הפסקת קפה 

"ללב היגיון משלו: רגשות בניהול"
פרופ' אהרון בן זאב, פרופסור לפילוסופיה,

כיהן כנשיא אוניברסיטת חיפה בין השנים 2004 -2012 ושימש בעבר כיו"ר
ועד ראשי האוניברסיטאות בישראל. משמש כנשיא האגודה האירופית לחקר רגשות

ארוחת צהרים והתארגנות בחדרים

פרידה חגיגית ממנהלים פורשים וברכות למצטרפים

"מה לcaring  ולמנהיגות? פוזיציות בניהול שרות פסיכולוגי חינוכי"
דר' חוה פרידמן, פסיכולוגית ראשית שפ"י 

משולחנה של מנהלת שפ"י 
גב' חנה שדמי, מנהלת שפ"י

הפסקה
פתיחה חגיגית של הכנס  

דר9 דניאלה פלד, פסיכולוגית מחוזית, מחוז חיפה
מר יונה יהב, ראש עיריית חיפה

גב' רחל מתוקי,  מנהלת מחוז חיפה
גב' חנה שדמי, מנהלת שפ"י                                                                  

דר' חוה פרידמן, פסיכולוגית ראשית שפ"י
ארוחת ערב

הרכב ה"ביג בנד" מבית התזמורת הסימפונית חיפה,
בליווי הזמרת מאי ספדיה

ריקודים 



**ההרשמה לסיורים בעיר חיפה ולהצגת התאטרון – יישלח קישור ופירוט בנפרד

יום ג; 7.2.17
07:30-09:00

09:00-13:00

13:30-15:30

15:30-15:45

15:45-16:15

16:15-17:30

17:30-18:00
18:00-19:15

19:15                  

21:00                  

תוכנית הכנס*
ÝêìÔ�áÝÛƉèí�ÝàØäâ�åäß
àÙØÝäÕ�îÙíÖìÙ�îÙíÖì�àÙØÝä

2017�ØèÝÛ

ארוחת בוקר 

סיורים מודרכים בחיפה**  - עמותת תיירות חיפה

חזרה למלון, ארוחת צהריים קלה והפסקת צהריים

הפסקת קפה

תכנית אסטרטגית לפסיכולוגיה החינוכית, דר' חוה פרידמן, פסיכולוגית ראשית שפ"י

שיח ושיתוף מנהלים.  בהנחיית מנהלי שפ"חים- מחוז חיפה
התכנית האסטרטגית: תשוקות, פחדים, פנטזיות ומציאות 

הפסקה
"איך תרגיש עבודה בעתיד? אתגרים למנהלים וקריירות"

נירית כהן, מנהלת באינטל מרחב אירופה יחידת יעוץ אסטרטגי.
כיהנה במשך כעשור כסמנכ"ל משאבי אנוש של אינטל ישראל

מנהלת יחידת יעוץ אסטרטגי במרחב אירופה

ארוחת ערב

הצגת תיאטרון "חצוצרה בוואדי" - תיאטרון חיפה, נסיעה לאולם קריגר
תיאטרון חיפה מעלה הפקה חדשה לרומן הנודע מאת סמי מיכאל "חצוצרה בוואדי",

סיפור אהבה על רקע החיים המשותפים של יהודים וערבים בעיר חיפה.
על העיבוד והבימוי אמון המחזאי והתסריטאי שמואל הספרי



יום ד; 8.2.17
07:30-09:00

09:00-10:30

10:30-11:15

11:15-11:45

11:45-13:45

13:45-14:00

תוכנית הכנס*
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ארוחת בוקר 

"סוד ההתנהגות האנושית/ ניהולית- רגשות רציונליים", פרופ' אייל וינטר
מנהל המרכז לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית. שימש בעבר כראש
המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית. חתן פרס הומבולדט של ממשלת
גרמניה לשנת 2011. שימש כפרופסור באוניברסיטת וושינגטון, באוניברסיטה

האירופית בפירנצה ובאוניברסיטת מנצ'סטר בבריטניה. חבר המועצה של האגודה
הבינלאומית לתורת המשחקים וחבר צוות העריכה בכתבי עת בתורת המשחקים

משולחן הועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית, מר ישי שליף
?אם אין קמח אין תורה...ניהול בנושא שכר ותנאי עבודה?, גב' טלי חבצלת

הפסקה והחזרת חדרים

פוטותרפיה ארגונית – התבוננות אחרת, מבעד לעדשת המצלמה,
על סיטואציות בארגונים,  בניהול ובחיים האישיים. הרצאה והתנסות
מר הראל סטנטון, צלם  "מסע אחר" ומרצה לארגונים בנושא שבירת

פרדיגמות ניהוליות והסתכלות ארגונית אחרת

סיכום הכנס



פרטים ונהלי הרשמה
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מחיר ההשתתפות בכנס הוא:
950 ₪ לאדם בחדר זוגי או 1400 ₪ לאדם בחדר יחיד.

תינתן הנחה לתשלום עד ה- 30.12.16
לנרשמים לאחר ה30.12.16 :

1050 ₪ לאדם בחדר זוגי או  1500 ₪ לאדם בחדר ליחיד.

אופן התשלום:
1. תשלום:

התשלום ייעשה אך ורק באמצעות העברה בנקאית לפקודת "תום נפש" לפי הפירוט הבא:
מס חשבון – 13170/23  מס בנק – 10   סניף – 895 קריית טבעון. 

אנו מבקשים בעת ביצוע ההעברה הבנקאית לבקש להוסיף על האסמכתא הערה עם שם המשלם ושם השפ"ח.
michal5126@gmail.com  לשאלות ובירורים בנוגע לרישום ניתן לפנות למיכל שמש

2. רישום אינטרנטי: 
לאחר התשלום יש לעשות רישום אינטרנטי ולציין בו את מספר האסמכתא להעברה הבנקאית 

וכן מספר הבנק ומספר החשבון ממנו בוצע התשלום.                                   

רק רישום אינטרנטי המכיל אישור העברה בנקאית וכל הפרטים הנדרשים  יאפשר קבלה לכנס.
לעיתים מילוי טופס מקוון במייל הארגוני במקומות העבודה חסום (מאחר והקישורים נמצאים בגוגל דרייב).

במקרה והקישור לא נפתח/ לא פועל ניתן לנסות להיכנס ממחשב פרטי
או לפנות אל  shefi.haifa@gmail.com לצורך תמיכה טכנית.

זכאות לרישום ונהלי ביטול
בהתאם להחלטת מטה אגף פסיכולוגיה, על כל 11 תקנים יכול להירשם פסיכולוג בכיר נוסף מהשפ"ח.

במקרה של ספק יש להתייעץ עם הפסיכולוג המחוזי. 
מועד אחרון לרישום באינטרנט: 06.1.17 

סגירת ההרשמה (רישום אינטרנטי והעברה בנקאית) עד ה-  10.1.17
ביטול עד תאריך: 20.1.17 עלות של 150 ₪

מ - 8 ימים לפני הכנס לא יינתן החזר.
ועוד בקשה  

מנהל/ת יקר/ה,  
השלים/השלימי את הרשמתך, והיכנס/י כבר עכשיו קצת לאווירה של הכנס:

נשמח שתקדיש/י 3 דק' מזמנך למילוי השאלון המקוון (השאלון הוא אנונימי!)

תודה על שיתוף הפעולה !
מצפים לכם בכנס

תמונות, סרטונים ומחשבות בהם תרצו לשתף את
כלל המנהלים באתר הכנס יתקבלו בברכה ובתודה!

להרשמה - לחץ כאן!

מילוי השאלון המקוון - לחץ כאן!

http://aminadav11.wixsite.com/mysite

מוזמנים להיכנס ולהצטרף לאתר האינטרנט שלנו
האתר עלה רק בימים האחרונים לאוויר ובשלב זה תוכלו למצוא מידע על השפ"חים במחוז חיפה, על תוכנית כנס 

מנהלי השפ"חים שעתיד להתקיים בחיפה בפברואר 2017
להתעדכן בהתקדמות תוכנית הכנס ולמצוא כבר סרטונים ומאמרים קשורים לנושא הכנס: "ניהול רגשות ורגשות 

www.psy-haifa.comבניהול" בהמשך, נשמח שתהיו גם שותפים פעילים ונעדכן בהתאם

https://goo.gl/forms/I9Y9BgilKSd7b5392
https://goo.gl/forms/vK162avx6OFOpwk53
http://www.psy-haifa.com

