
יום א', כ"ה אייר תשע"ז, 21.5.2017
מכללת אורנים, בית הדומי )46, קומה ד'(

אורנים 
קודם כל אנשים

התכנסות והרשמה   9.30 – 9.00

 9.30 – 10.00   ברכות ודברי פתיחה
פרופ' משה יצחקי, דיקן הפקולטה ללימודים 

 מתקדמים, מכללת אורנים
פרופ' יזהר אופלטקה, ראש החוג למדיניות 

 ומינהל בחינוך, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר חנה קורלנד, יו"ר הכנס, מכללת אורנים 

10.00 – 10.45   פרופ' מרואן דוירי, מכללת אורנים: מנהיגות 
בחברות קולקטיביסטיות: המקרה של 

החברה הערבית

מגיבה: פרופ' יערה בר-און, נשיאת אורנים   11.00 – 10.45

מושבים מקבילים – א’  12.25 – 11.10

הובלת שינויים בחברה מרובת תרבויות 	 

 עם הרוח או נגד הזרם – אתגרי הניהול בעידן של מדיניות 	 
משתנה 

הנהגה  חינוכית במציאות מרובת תרבויות 	 

היבטים ניהוליים של בעלי תפקידים במדרג הארגוני 	 

המחר כבר כאן: טכנולוגיה וחדשנות בניהול בתי ספר 	 

בעלי תפקידים: תפיסת תפקיד, זהות והתפתחות מקצועית 	 

מושב פוסטרים  13.00 – 12.30

היבטים מנהיגותיים והקשרם לביטחון, לשקיפות  ולהנעת 	 
עובדים 

היבטים ניהוליים בהובלת שינויים 	 

היבטים תפקידיים, ארגוניים וניהוליים והקשרם לעבודת 	 
המנהל והמורה 

13:00 - 14:00      הפסקת צהריים

שולחנות עגולים  14.40 – 14.00

מנהיגות חינוכית: לקראת שיקול דעת פדגוגי-אסטרטגי – 	 
הצגת מודל 

הקשר בין סגנון הניהול לבין מידת השיפור בהישגים 	 
במתמטיקה, בין ניהול בית ספר כמשמר מציאות לבין מעשה  

מנהיגותי מעצב מציאות  

הקשר בין אקלים בית ספר לבין מידת השיפור של ההישגים 	 
במתמטיקה לאור סגנון ניהול  

כניסת מנהלים חדשים לתפקיד והמיקרו-פוליטיקות הבית 	 
ספריות בתקופת יישום הרפורמה “עוז לתמורה” 

מושבים מקבילים – ב’  16.05 – 14.50

היבטים של מדיניות וייחודיות בעבודת הניהול 	 

תרבות ארגונית והקשרה להיבטים ניהוליים ומנהיגותיים 	 

מנהיגות משתפת והקשרה להיבטים ארגוניים 	 

לנהל ולהרגיש: רגשות גלויים וסמויים בעבודת המנהל 	 

הובלת אפקטיביות בית ספרית	 

הפסקת קפה    16.30 – 16.05

16.30 – 17.30   פאנל: החינוך הממלכתי – כרוניקה של 
 היעלמות ידועה מראש? 

 מנחה: פרופ' יזהר אופלטקה, אוניברסיטת ת"א
 מתדיינים: 

 פרופ' אדם ניר, האוניברסיטה העברית
פרופ' ח'אלד עראר, המרכז 

ללימודים אקדמיים, אור-יהודה                                                                    
ד"ר ניר מיכאלי, מכללת אורנים                               

ד"ר ניבי גל-אריאלי, מכללת אורנים         
ד"ר סימה ניסלבאום, אגף החינוך, יקנעם         

פרופ' אדם ניר: סיכום ותודות    18.00 – 17.45

ענבל פלג, 04-9838774; 
inbal_p@oranim.ac.il

פירוט מושבים <<

פורצים גבולות: מנהיגות חינוכית 
במציאות מרובת תרבויות

כנס מגמות מנהל החינוך, אוניברסיטאות ומכללות תשע"ז  - 2017

להרשמה <<

http://www.oranim.ac.il/sites/heb/SiteCollectionImages/pictures/med/education-leadership/borders/breaking-boundaries.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwQrBDHS6dueMnbKVc-TBKp_RkD5_nay9F-2lp-r30ICBsOg/viewform

