
 

 

  

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

                                                                             

                                           

 

 

 "בפם תשמודיי לסיום שנת הליגיס חגכנ
חינוך'כות מערגון ואריהול 'נת יתוכנב

 2022י ביונ 14| "בפסיון תשטו' ב |יום שלישי  

יו”ר האירוע תוכנית יום הפעילות שעות 
באודיטוריום המכללה, בנין ברקת התכנסות וכיבוד 9:00- 8:30 

פרופ’ חיים שקד
ד”ר זהר טל אורנה שץ; פרופ’ פרופ’ חיים שקד; ברכות: 9:15 -9:00 

מנהלים תחת קורונה נושא ההרצאה: פרופ' חן שכטר- ראש מכון מופ"ת הרצאת אורח: 10:15- 9:15 
הפסקה וכיבוד 10:30 -10:15 

הנך מתבקש/ת להירשם באופן נפרד לאחד המושבים; שולחנות; קבוצות בעזרת הקישורים המצורפים ליד כל פעילות שים/שימי לב:

ד”ר סיגלית צמח

סגל התוכנית- בבניין לשם מושבים מקבילים להצגת מחקרי הרצאות קצרות:
נא להירשם לאחד המושבים בעזרת הקישור המצורף כאן

11:30- 10:30

מושב ה'- לשם 205
יו”ר המושב:

פרופ’ יצחק גילת

203 מושב ד'- לשם
יו”ר המושב:

פרופ’ אורנה שץ

מושב ג’- לשם 202
יו”ר המושב:

ד”ר רוני ריינגולד

מושב ב’- לשם 112
יו”ר המושב:

פרופ’ חיים שקד

מושב א' -לשם 106
יו”ר המושב:

אדרת  ד”ר אבשלום

פרופ' יצחק גילת
מעמד המורה בחברה

הישראלית

**** 
ד"ר אורי קצין
תפיסות מנהלים

את תפקידם בתחום
התנהגות ומשמעת 

תלמידים

פרופ' אורנה שץ
סיפורי מעבר

מהייטק להור אה

**** 
ד"ר זהר טל

גורמי הנעה ושאיפות
של מקצועיות

סטודנטים ללימודי
ראשון ושני תואר 

בחינוך

פרופ' יעל פישר 
המשגת מצוינות

בית ספרית בתפיסות
המורים

**** 
ד"ר רוני ריינגולד

תובנות מרפלקציות
מורים בהכשרת סטודנטים

קונסטרוקטיביסטית

פרופ' חיים שקד
מנהיגות פדגוגית
בתקופת הקורונה

**** 
סיגלית צמח ד"ר
השפעת המנהיגות

האותנטית על
התנהגויות חיוביות

ושליליות של 
המורים

ד"ר דניאל ניקריטין:
התמוד דות עם

נוער נושר 

**** 
אדרת: ד"ר אבשלום

טוב יותר עולם

בין מרצים וסטודנטים פתוח לשיח אישי וחברתי מפגש על הדשא עם כוס ביד:

Hyde Park Corner 
אקטואליה בחינוך סטודנטים ומרצים, בנושאי נאומים חופשיים קצרים על הדשא של הזמנה לבמת

12:00 -11:30

ד”ר זהר טל

משחקי סימולציה מקבילים
בעזרת הקישור המצורף כאן נא להירשם לאחת הקבוצות

14:00 -13:00

קבוצה 5
לשם 208

קבוצה 4

לשם 205

קבוצה 3

לשם 203

קבוצה 2

לשם 202

קבוצה – 1

לשם 106

ווע דת קבלה
לקורס מנהלים

בהנחיית:
 פרופ’ יעל פישר

דילמות אתיות
במנהל החינוך

בהנחיית:
 פרופ’ יצחק גילת

אז מה החליט
 המנהל?
בהנחיית:

 ד”ר זהר טל

על יחסים בין הורים
למנהלים

בהנחיית: 
 ד”ר ציפי בבצ’יק

מצבי חוסן
 ניהולי 
בהנחיית:

ד”ר דניאל ניקריטין

ארוחת צהרים חגיגית ועשירה 14:30 -14:00 

14:30 

סטודנטיות: שולחנות עגולים בהנחיית
סמינר יזמות חברתית חינוכית תשפ"ב- יזמות חברתית חינוכית-הצגה ודיון של פרויקטים תוצרי

נא להירשם לאחד השולחנות בעזרת הקישור המצורף כאן

13:00- 12:00 

ד"ר אבשלום אדרת

6 שולחן עגול
209 לשם

סיידה  א. הילה
ומעיין חד ד
הקמת חדר

מתמטיקה בתיכון

****
הילה חמו  

וסימונה רפאלי
הוראה מתקנת 
בביה”ס במחיר 

מסובסד

5 שולחן עגול
לשם 205

א. נועה מורן-
ענקי 

הפחתת אלימות
ב ביה"ס

**** 
ב. דנה דותן
סיאני וסימה

מניעת שיימינג, 
חרמות ובדידות 

ב ביה”ס וברשתות 
החברתיות

4 שולחן עגול
203 לשם

א. שרון שמילוביץ 
וסימונה להב

הגברת מודעות 
לסכנת הימורים 
15-18 בקרב בני

**** 

3 שולחן עגול
לשם 202

א. רוית דדון
אבו ודנית בן
שינוי ת דמית 

ביה"ס בקהילה 

**** 
איריס חזות ב.
חינוך תלמידים 
לרב תרבותיות

2 שולחן עגול
לשם 112

אוה אקסטון:
אף אחד  

לא נשאר לבד

**** 
ב. דקלה הלל

ובתאל מרשה:
לא מפספסים אף 

תלמיד בדרך

1 שולחן עגול
לשם 106

אסולין א. הדי
 והדס חייט:
 אורח חיים

בריא בביה"ס

**** 
ב . מוריה גמליאל
ואושרית גבאי:
חיזוק למידה 

חברתית רגשית 
בקרב ילדים

https://www.hemdat.ac.il/%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%91-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a8%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%a6%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a6%d7%92%d7%aa-%d7%9e/
https://www.hemdat.ac.il/28316-2/
https://www.hemdat.ac.il/%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%96%d7%9e/


 

 

 

 

 

 מושבאות בדנסמידע על תוכן ה
 13:00-14:00 שעהם בהמתקיי

 1דנה מס' ס
יקריטין ל ניאד"ר דניהולי - י חוסן נבמצ

גול ח ותרשים אותם ביגדפחתי ונפול משת קבוצות וטימה עקרונות עבודה בהנחייד על כמלדנה נסב
 .ת החינוךכמעריהולי בחב הנמרל

 2דנה מס' ס
צ'יק בד"ר ציפי בם -מנהלים לין הורים בחסיעל י

ת /ת בימנהלם לין הורישר שב/ת אודות הקחנו של המנהלטיות משולמות אותנדילסוק בדנה תעסה
ם. ם עם ההוריחסיכות יבי של מערטייהול אפקם לנמתן כליובת הגן / מנהלפרסה

 3דנה מס' ס
ד"ר זהר טל ז מה החליט המנהל?" - ציה "אמולמשחק סי

ם. רעה של מנהלירשה הכדפר שבהן נסת התיות מחיי בימות אמיגות דילם מוצי המשתתפיפנב
ם משחק התפקידימקומו. ברעה ב/ת ולקבל הכציה בה היה המנהלס' לסיטואכנרשו 'להים יידהמשתתפי

רעה שהתקבלה על ידי ין ההכבאמת לחישי התר/ת ברעת המנהלין הכי במיון או שונמה יש דד כדק עבנ
רעת ין הכמה בת ההליבי מידגם לין המשתתפיתחרות בציה מלווה במולסימשחק. משחק הם בהמשתתפי

ציה. מולסימשחק המה באותה דילרעה שהתקבלה בין ההכבתי לאמיחיש התר/ת בהמנהל

 4דנה מס' ס
ת ילחק גפרופ' יצמנהל החינוך - מות אתיות בדיל

ם. מידילם של התישייאחייהם העות לם ומורות ונוגם מוריישות בהן נתקליגמות אתיות רתוח דילידנה בנס
ת של תיכיה מעראם ומורות תוך ררעה של מורירשת הכדם שבהן נכיים ערטייאות קונפליקמות מבדילה

 .בותסיהנ

 5דנה מס' ס
פרופ' יעל פישר ם - ת קבלה לקורס מנהלידציה -וועמולמשחק סי

לו אותך? אא ידעת מה ישיון ולת מהריאם, אבל פחדת מנהלישרת הכיתוכנת להתקבל לצי"תמיד ר
צה"..." ציונות קבלה ותוכלי לקבל "האציה של רמולסיתנו ביסות אי להתנבוא

מה. ציה שהתקיימולסיחישי התנהל דיון על תרציה ימולמן אמת ואחרי כל סיזם בציה תצולמולסיה


