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חוסן פד
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סדר יום

ת דת חממידאקמחקר בש הרשות לא, רלואפלסתר פרופ' א ,סמנחה: יו"ר הכנ

   9:30-8:30 
מליאה

 9:50-9:30

 10:10-9:50 

10:30-10:10 

10:45-10:30 

רקת יין בבנפה ומאפה בסות - קם והתכנרישו
רקת יין בם בניטוריואודב
כות רב
ד החינוך אה, משרדי הורסמנכ"ל ומנהל מינהל עוב ,םיל רא
ד החינוך אה, משרדי הורשרה והתמחות עובר הככיף בגת א, מנהלףריס ווליא

ד החינוך אה, משרסה להוריף התמחות וכנג, ממונה אלי נהריד"ר ג
אה, סה להוריכנסן בהתמחות וביה של חוגוגפדאה: צהר

ת דת חממידאקשיא ה, נדם שקפרופ' חיי
ם - כרת דתחילם במורית לטביטה מיקלי :אהצהר

 ,פרסת החיי בים בייגונם ארביכיעמקת מרה
ד החינוך רום, משרמנהל מחוז ד ,ים זהבר

פסקה ה

יין לשם שון, בנאב רם, סבילים מקבימושב

םחנות עגולי/ שולדטאות צ/ הרגות מחקרצה 12:15-10:45
בוד קל סקה וכיהפ 12:30-12:15 

יין לשם , בניב שנם, סבילים מקבימושב

 14:00-12:30 
14:10-14:00

מליאה  
14:50-14:10 
15:10-14:50 

ם חנות עגולי/ שולדטאות צ/ הרגות מחקרצה

פסקה ה

אה דשמב
פור סיב העת בלגר' - ל'אור חוזבק של פלייפע ס עם מוכום הכנסי

ם ארוחת צהריי

ללחוץ כאן!  להרשמה לכנס
אשקלון  והרשמה להסעה מתחנת רכבת

פוגש אמונה וחינוך כשחוסן

https://www.hemdat.ac.il/%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%a4%d7%95%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%9c%d7%aa%d7%95%d7%aa/
https://www.hemdat.ac.il/%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%a4%d7%95%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%9c%d7%aa%d7%95%d7%aa/
https://www.hemdat.ac.il/%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%a4%d7%95%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%9c%d7%aa%d7%95%d7%aa/


  

 

 

 
 

 

אחד* ם כריבגם ושית לנדד אך מיועבטעמי נוחות בלר מכבה בלשון זתת נכי*התכנ

מושבים מקבילים - סבב ראשון
10:45-12:15שעה מה

ת צועיבוש זהות מקיאות מחקר - גצ: הר1 מושב א' 
 106ר יין לשם חדבנ

לס דיו"ר: ד"ר יונתן מנ
ת של מיצעלות הדי המסוגדת על ידי מצועיזהות המקבוש היבוי גיל לנצעת מודה

ת ביעררה האה מהחבם בהורם ומתמחים מתחילימורי
 ,שהאלד וד"ר וליד דף עואיא, ד"ר נאתידבאב זיה, ד"ר אדסעאם אבו-איסלד"ר א

אה די הורת עובשרת להכמידלה אקין – מכלכנת סלמכל

דות של צועיות לומטיקה של מנחי קהילות מקזהות ושינוי הפרקהתפתחות ה
הייטק י ם מוסבז'ריאסט

ת מידלה אק- מכלתה , אמונה-אפררודיד"ר דוד ב ,מכון מופ"ת ,לסדד"ר יונתן מנ
, מכון מופ"ת אירפשלס גרוד"ר טלי בחינוך ומכון מופ"ת אמנויות ולל

טיות ם את תחושת הקוהרנבים ומעכמידם מקמידיקת גורבאג"ם לל יישום מוד
אה ם להורב מתמחיאה )תקומ"ה( בקרי הורבמצב

חינוך ת לוינסקי לל, מכלרטלבת הופניגנכה וד"ר דרד"ר עינת ב

ם את יע שרואגרא ישתווה לם לתה, זה לעולכישנן בד ונמלמה נא משנה כל
ם שריב מתכת בקרצועיב זהות מקצכלי מעמודי כסיור ליפועל - ם בריבדה

חינוך המיוחד אה בלהור
טון געת וושינבחינוך גת למידאקלה ההמכל ,ברצי וד"ר ליאת מים בן ארגת אליד"ר ג

שונה אשנת העבודה הרם בשייגם רטיבאות מחקר - היצ: הר2 מושב א'
 108ר יין לשם חדבנ

ד חלי פליו"ר: ד"ר ר
תקופת י בם לייעוץ חינוכטית של סטודנכרדה – עבודה מודא שלת לשיסות מעהתנ

ר הקורונה משב
לה המכל ,שרר בן אדופרופ' סמחינוך ע”ש קיי ת למידאקלה ההמכל ,ד"ר יוליה שיין

ת אחוה מידאקה

ם מידילב תת בקרמיצלות ער ומסוג, משבחץ מתמשךסופה אור: למנהרה וב
טון געת וושינבחינוך גת למידאקלה ההמכל ,לי שיאורד"ר 

אה יסה להורשנות הכנשבה בטי והקח אותנדות את התקווה - קידום שיא מאבל
חינוךת לוינסקי ללמכל ,דוףד וד"ר שרון הרחלי פלד"ר ר

ז' אאות סטדנסב C.B.Tשילוב כלי  
טון געת וושינבחינוך גת למידאקלה ההמכל ,ריסת בוכד"ר אפר



ענקת חוסן צאות מחקר – ה: הר3מושב א'  
 111ר יין לשם חדבנ

רץ אה ביו"ר: ד"ר ל
אמצעות ע באר שבר בעיטורס בת פרומנמות בקהילייאוטונומיה וקידום יוזכה בתמי

פת המוזיקה שמוש ב( ושיPGM- Peer Group Mentoringם )תיחונכות עמי
 ,ל ופרופ' חיה קפלןאת ישרדי, וריל יערי, גמוזה לויארפנה ד"ר מיכל ינקו, ד

חינוך ע”ש קיי ת למידאקלה ההמכל

שלהם  יכערה החוסן מקורות עלם ריבדמ מיוחדחינוך באה להורם שרימתכ
י גוגהפדריך דהמ תרומתועל 

ת אחוה מידאקלה ה, המכליצהרץ וד"ר שחר נאה בד"ר ל

- עיותאת פתרון בת בהורדת המתמקאריפלינציז דיסאדנת סטייה: סרה שנקריי
ייה שנרה הפיזיקה בקריים לצועי של מוריתוח חוסן מקפימנוף ל
, מכון מירושלת יופרופ' עידיל רת בית במידאקלה ה, מכון מופ"ת והמכלמןכריסה שד"ר ל

דע ממן לויצ

מי קורונה וק החוסן נפשי של המורה החדש ביוחיזגות מנהי
ת אחוה מידאקלה ה, המכלת ג'וסד"ר בקי לשם ועידי

ת פת תומכמעטם כלית מודייד - הבנאות טצ: הר4מושב א' 
 112ר יין לשם חדבנ

ת הודסמן יכיו"ר: מש
ט על חממות המחנכות ם מבים ועוגנריגם מגוון – אתעולמחנכות מתחילות ב

ת יב גונם עם אוכלוסייה רעריב
חינוך אמנויות ולת למידלה אקתה- מכל, אמונה-אפררהםת אביילנמלך ואליד אד"ר ור

ם ם, צוות הגן וההורידית החוסן של ילייבני" לג גנל "מארמוד
רום ד החינוך מחוז דמשרת בת הכלה מחוזיכרידיל ומת גן מכ, מנהלתתמי שטרי

יסה י הכנבשלטמעתו בת והפתימנה לנתינה אכזה –C2C- CALL TO CAREל מוד
אה להור

חינוך אמנויות ולת למידלה אקתה- מכל, אמונה-אפררעות פז

ת בית וערבויות – יהודית תראה חוצם בהורם מתחילימורי
פרופ' אורנה שץ  ,ד החינוךל ומשרר-בתית במידאקלה ה, המכל-נוילליה עמנואד"ר ד

ל ר-בתית במידאקלה ה, המכלד"ר וורוד ג'יוסית ודת חממידאקלה ה, המכלמראופנהיי

ם ימאדת אקסבמסלול היה של חוסן בגוגפד
חינוך ע”ש קיי ת למידאקלה ה, המכלת הודסמןכימש

אה ם להורם המסביימאדם של אקמודית הלייתוכנכון בדסבה: עסבה להה
חינוך אמנויות ולת למידלה אקתה- מכל, אמונה-אפריאתד"ר יהונתן ג



 

 

רה חזדה ובשל המיה אדאקם -מן החנות עגולי: שול5מושב א'  
 208ר יין לשם חדבנ

ינה בן אורי יו"ר: ד"ר א
ת דוד ילין למכלעל יסודי בחינוך האה בחי הורפרת "חוסן חינוך" ליתוכנ
חינוך ע”ש דוד ילין ת למידאקלה ה, המכללרי פלטיאפעת הרד"ר י

ם אה מתחילידי הורב עובתוח חוסן בקרפיב לחונכות כנתי
ת מידאקלה ה, המכלדןעאר קלי אוריון ליור וד"ר סמיד"ר אור, ינה בן אוריד"ר א

ל רבת-יב

חודיות ייאה: תפקידן של חממות יסה להורב הכנשלתה בת כילהיות מחנכ
 ,דחלי לוין-פלד"ר ר ,חינוךאמנויות ולת למידלה אקתה- מכלאמונה-אפר ,מלךליד אד"ר ור
פחת ליאון קרן מש ,בצואהרן קחינוך ע”ש קיי ת למידאקלה ההמכל ,רסלענת קפה, אונ' חי

 ,טורסט פרומנ- פרויקם חנות עגולי: שול6מושב א' 
ם ם מתחילימורים לית חונכשרל הכמוד

 209ר יין לשם חדבנ
שה אלליד דיו"ר: ד"ר וא

צועי ג אנושי ומקמארם"- החממה כא מילילרנו לב"די
מון , ד"ר מרשה חכבלטצהולחל , ד"ר רגרבדנת פסטרנק, ד"ר ג'ודי גולד"ר עידי

חינוך ת למידאקלה הפיות – המכלל, תשןוד"ר בלהה ב

טורס פרומנחממת בם ומתמחים חונכישל  יהארזוויות - מציאות שתפוגפייה צישכ
דון . גורדחינוך ע”ש א.ת למידאקלה ה, המכלסינה פוקת לינקר ופנשרי

מציאות ין התיאוריה לשותפויות ב
די ת עובשרת להכמידלה אקין – מכלכנת סל, מכלאביהאת אידבשה וד"ר זאלד”ר וליד ד

אה הור

של  אהיסה להורי כנכחלק מתהלית כתופיגות שיאת מנהיתופי פעולה לקרשי
ם ם חדשים ומורימתמחי

יה כנולוגחינוך לטלה לם – המכלבוצי, סמינר הקימלרי כבפן וד"ר רילרה אי, נליאנה המר
אמנויות ול

של דוחות  יכותניתוח איסיס נטורס על בחממת פרומנתפיסת תפקיד של חונכות ב
ם בייטיפלקר

אומה ד"ר ר ,תדת חממידאקלה ההמכלמון ת דידורי ,ג'וןד"ר כוכי פר ,טהד"ר אתי גוא
 מכון מופ"תטורס ט פרומנת פרויק, מנהלרוטדה ג



 

מושבים מקבילים - סבב שני
 12:30-14:00שעה מה

מושב ב' 1: הרצאות מחקר – אוטונומיה כמרכיב של חוסן
 106ר יין לשם חדבנ

ל את ישרדייו"ר: ור
ב" גם בנית "שיאיתוכנם בידואם בת של מתמחיצועית והמקשיגדותם הרהתמוד

לות , מסוגכותם שלהם )שיייכרצכה באמצעות תמיר הקורונה במהלך משבב
ם צלשי אגי והרגוגואוטונומיה( וחיזוק תחושת החוסן הפד

ת מידאקלה ה, המכלב ופרופ' חיה קפלןדר נשמת בשלה, בלהואאונה-אטלעהווידה א
חינוך ע”ש קיי ל

ת גהצטורס-ט הפרומנפרויקם בת חונכישרציה להכדיטאקרתהליך הם בדמה התק
דות ם להתמודריגאת

ל ר-בתית במידאקלה ה, המכל-נוילליה עמנואד"ר ד

הקורונה תקופת ם במוריפור החוסן לכה ושימערך תמידות כצועיות לומקהילות מק
, מכון מופ"ת ארפילס-שגרוד"ר טלי בלס דד"ר יונתן מנ

ם אה מתחילידי הורדות ועובב עובתוח חוסן בקרפיב להחונכות כנתי
חינוך לה לם – המכלבוצי, סמינר הקיכל לוי-קרןב וד"ר מילישיב איבד"ר רינת אר

אמנויות יה ולכנולוגלט

מושב ב' 2: הרצאות מחקר - הקשרים אקולוגיים - מערכתיים
 108ר יין לשם חדבנ

מן ד פרידיו"ר: ור
דו החונכות ממוד על קורס החונכות מתוך מה שללתן ליחממות: מה נחונכות ב

מן צעל ע
 ,מרמון ופרופ' אורנה שץ אופנהיית דיג'ון, דוריטה, ד"ר כוכי פרד"ר אתי גוא

ת דת חממידאקלה ההמכל

תקופת הקורונה והורה-מתמחה באה של מתמחה-הורה יסה להורכנ
חינוך ת לוינסקי לל, מכל-טלרר בדד"ר סמ

ם מיגשלושה דאות ההתמחות בדנם את תרומת סתפיסתם של מתמחי
ם, מקוון וחממה( יל פנם אי)פנ

דון . גורדחינוך ע”ש א.ת למידאקלה ה, המכלמןד פרידור

ת ליילה ופרסונ, מכתתיכם של קליטה מערלימוד
י י מיטבם חינוכת אקליחיד, יבלטדת גולריירן ונת אביייל, שושי מלין אילד גור

פ"י( י ייעוצי )שכולוגרות פסית – שיציאר)אח"מ( ה



 

 

 

 

מושב ב' 3: הרצאות טד – "פנים" ו"חוץ" במבט אישי
111ר יין לשם חדבנ

יו"ר: ד"ר בקי לשם  
ר עת משבמיד בליל את התיל את המורה החדש המכהמנחה המכ

ת אחוה מידאקלה ה, המכלת ג'וסד"ר בקי לשם ועידי

דקר פ סנסופר: יאן-פיליאת הרומן של השרב" בהמות הלפעישבה ל"אומנות ההק
חינוך ע”ש קיי ת למידאקלה ה, המכלזי גד"ר רונ

ם ם את החוסן של מורייתה שבונכים ביים קיצונרועיימות הנפשיות": אצ"סידן לע
ם מתחילי
טון געת וושינבחינוך גת למידאקלה ה, המכלבריר יזליעפרופ' א

גור פתוח" אה - "פתוח סם בהורמתמחייק חוסן למענדנת ההתמחות כמנחה ס
חי( )יהודה עמי

פה רסיטת חיבי, אונראוה בד"ר נ

תה? כים לסובלנות ביך מחנכיא
חינוך ת לוינסקי לל, מכלדחלי פלשחר בן יהודה וד"ר ר

תי? פור שלך מורסימה ה
חינוך לה לם – המכלבוצי, סמינר הקירוםם( עופר יל וד"ר מיקי )מרית קוריאיד"ר רונ

אמנויות יה ולכנולוגלט

י חינוך גופנם בם חדשיצל מורית חוסן אדידמתוח כלי לפי
ייט גת וינמידאקלה ה, המכלמה זךרהום ופרופ' סי-ברנועה פישל

מושב ב' 4: הרצאות טד- חונכים את ספר החונכות: מפגש על ספר
 112ר יין לשם חדבנ

מר יו"ר: פרופ' אורנה שץ אופנהיי
טיקה פר" חונכות: תאוריה, מחקר ופרקש על סג"מפ

 / אהרך בהורדת התחילרה בילוי משחק ויצי"ארץ חדשה" – ג – רון אוןד"ר לי
דון ומכון מופ"ת חינוך גורת למידאקלה ההמכל

לה / המכלת צועיעל החונכות כהתפתחות מק- אובקה בלוד"ר רם יאאב קד"ר ז
צוג ת הרלפשיץ ומכלת לילצוג מיסודן של מכלת הרל, מכלתדת חממידאקה

ם מורית של מיצעלות הפעת החונך על המסוגשה – ליהאדיה גאד ונאארק מורד"ר ט
פה ת חייבערלה ה, המכלד החינוך/ משרם מתחילי

ת למכל / תביעררה החבחונכות וליווי ב – אתידבאב זיהשה וד"ר אאלליד דד"ר וא
אה די הורת עובשרת להכמידלה אקין – מכלכנס

חינוך לת מידאקלה ה/ המכלת של החונךצועיזהותו המקצוהר ל – מןמרדה ציד"ר ור
טון געת וושינבג

מות מגי חינוך הגופנחונכות ב – לה שובלמה זך וד"ר א, פרופ' סיי לידורפרופ' רונ
ייט גת וינמידאקלה ה/ המכלם ריגואת



 

- פרויקט פרומנטורס,  מושב ב' 5: שולחנות עגולים
מודל הכשרת חונכים למורים מתחילים

 208ר יין לשם חדבנ

יו"ר: פרופ' חיה קפלן 
ם ם חינוכייצית יועשראמצעות הכם בם מתחיליב מוריישי בקרתוח חוסן אפי
תפקידי חונכות וליווי ל

 ,ינה בן אוריאן וד"ר אדער ק, ד"ר סמילי אוריון ליורד"ר אור
ל רת בית במידאקלה ההמכל

ת ילציון ואשון לאטורס רחממות פרומנף ועקרון הקהילה בצעקרון הר
 ,זיןלה מניאת וד"ר דנת פור, עידיצ'יק, ד"ר דן מישייקרבפי בד"ר צי

חינוך סקי לת לוינלמכל

טורס ת פרומנרגמסבותי בשר תרחונכות בהק
חינוך ת למידלה אקאמי - מכלסלקא ,להדין מג'אלה וד"ר חנדר מג'אד"ר סמי

חממות בם טן של מנחות של קורסי חונכית מבדה מנקודמיה לשדאקין השר בהק
 ,רורילנה דא ,חינוך על שם קיית למידאקלה ההמכלשלה, אונה-הואטלעהווידה א

חינוך ת לוינסקי ללמכלם, יץ רת מרקוברוריודל רת בית במידאקלה ההמכל

בותי שר תרחנוך בהקת אוטונומיה – לתומכחונכות 
ת די, ורלסיידד אלשלה, ד"ר חאלהואאונה-אטלעפרופ' חיה קפלן, הווידה א

חינוך ע”ש קיי ת למידאקלה ה, המכלבדר נר ובושמת בסל, ענת קלאישר

מושב ב' 6: שולחנות עגולים
 שיח חברתי -רגשי בתכניות ומסגרות מגוונות

 209ר יין לשם חדבנ

ר יו"ר: טל תמי
בוהה כלה גשדות להמוספורי נפש" בלי בין "ציטואח קונפליקשי

פה ד חיפה ע”ש נרי בלומפילחינוך ויצו-חימי לעיצוב ולדאקז הכ, המררטל תמי

שיות ג-רתיותרחבטמעת מיומנויות מורה המתחיל להר לז"ב של"ם - כלי על למוד
ה יתבכ

פשיץ ת לילצוג מיסודן של מכלת הרל, מכלגרברה רוזנלקובי וד"ר שיליה אאוד
צוג ת הרלומכל

אה ם מהייטק להורם מוסביב מתמחישי בקרגי רגוגקידום חוסן פד
, מכון מופ"ת -בורקובפית ש, ד"ר דוריית פנו-עינ, דורילרי פלטיאפעת הרד"ר י



פוגש אמונה וחינוך כשחוסן




