בכל מקום בו יופיע הלוגו יופיע הסלוגן ואין
להפריד בינהם.

בס"ד

משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

"כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו
ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה׳"
(בראשית י״ח י״ט)
רש"י" :כי ידעתיו .לשון חיבה  -שהמחבב את האדם מקרבו אצלו ויודעו ומכירו  .

פתיחה  -על מנהיגות רבנית מתוך ההצגה “הרוא"ה פני עתיד"  -סרטון תאטרון אספקלריא

12:30-12:35
12:35-12:55

“ושמרו דרך ה׳” – הגב' שושנה נגר  -ראש מינהל החמ”ד

13:00-13:40

"זהות וחוסן בימי קורונה"

הרב אהרון כהן  -רב היישוב יקיר וישיבת חיצים
הגב' מרים שפירא  -ראשת מהו"ת ישראל ,להיערכות חירום ולבניית חוסן
13:40-13:45

איך לא לדבר עם מתבגר  -מתוך ההצגה “סוף הדרך”  -סרטון תאטרון אספקלריא

13:45-14:00

הפסקה

14:00-14:05

דתלשי"ם במערכת החינוכית  -מתוך ההצגה “תלוש” – סרטון תאטרון אספקלריא

14:00-14:45

יחידות בחירה “ -אורות”:
		
		
		
		
		

		
		
		
		

הכנס הארצי למנהלי החינוך
היסודי בחמ״ד לשנת תשפ"א
בסימן "מצמיחים לדורות"

14:45-15:15

•פדגוגיה של חוסן
פרופ' חיים שקד  -נשיא המכללה האקדמית לחינוך ,חמדת הדרום
•המנהל  -כהשראה למנהיגות
ד"ר יוכי סימן טוב  -מנהלת היחידה להתמודדות במצבי משבר ,חירום ואובדנות
•לשים לב  -הכח של הפרטים הקטנים בחיים
מר אורי שכטר  -מנהל אגף שורשים בארגון רבני צהר ,ופעיל חברתי
•התמודדות חינוכית עם הצפת הסלולריים בחיי תלמידינו :עקרונות והצעות למעשה
הרב ד"ר יונה גודמן  -סמנכ"ל חינוך ברשת בנ"ע ,וחבר מועצת חמ"ד
•“להיות חוליה בשרשרת” ,לימוד תורה מתוך תחושת שייכות
הרב חיים וולפסון  -ראש ישיבת ההסדר ירוחם
•עלייה בקליטת עלייה  -בניית חוסן בתוך זווית ראייה רחבה
גב' יעל עמיאל שיף  -יועצת ומנחה בתחום המשפחה ,חוקרת עלייה
• - SELמנהל כמוביל צוות  -למידה חברתית רגשית (דגש על הובלת צוות)
גב' גילי לייבושור  -אבני ראשה ,בוגרת בי"ס מנדל למנהיגות חינוכית ופסיכולוגית קלינית
•אדריכלות חברתית בעידן הקורונה
ד״ר אלי וינוקור -סגן נשיא לאסטרטגיה ולפיתוח אקדמי ,וראש החוג לחינוך חברתי
קהילתי ,האקדמית גורדון

כלים  -רעיון פוגש שטח

 15:15-15:40מליאת סיכום
דברי חיזוק  -הגב׳ מרים פרץ
כוורת הדבש  -הגב׳ דליה פניג  -ס/יו״ר המזכירות הפדגוגית וגב׳ מירב בן יצחק
                           ניגון ללב
15:40-15:45

לכודים ברשת האינטרנט  -מתוך ההצגה “בודד ברשת”  -סרטון תאטרון אספקלריא
בברכת ברוכים הבאים
הנהלת החמ"ד
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להרשמה לכנס לחץ כאן

לכניסה ביום הכנס לחצו כאן

		

