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 הוראה בחירום - איך בתי הספר נערכים

 לסגירת השערים וחזרה ללמידה מרחוק?י
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מקור ראשון, מדרשת לינדנבאום וקרן תקווה
בנ“ע

ראש אולפנית בנ"ע ‘סגולה‘

מנחה: יפעת משגב- צוות הדרכה פדגוגי ’יסודות‘
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מנהל אגף חינוך חדרה



מושב ראשון
9:55-09:00

 לקראת עולם מחודש: מה למדנו
 ומה כדאי שנלמד מימי הקורונה

לפועלנו החינוכי
 הרב יונה גודמן: מנהל חינוכי מרכז ישיבות

ואולפנות בני עקיבא
מגיב- ד"ר עזרא קהלני: רקטור מכללת הרצוג

 שילוב למידה מרחוק ומקרוב-
 הטמעת רכיבים א-סינכרוניים

במהלך למידה סינכרונית
 נירה מיורצ'יק שלג

 WIZER מייסדת שותפה ומנכ"לית  

 פאנל  מומחים:  מה צריך לעשות
 כדי שתלמידים יפתחו מצלמות?ת

יאיר קלייטמן- מד"פ במכללת הרצוג
 אורלי גרי- מנהלת תיכון ע"ש אל"מ עודד ראור, קדימה

צורן
תומר ברץ - מורה בתיכון ברנקו וייס רבין, מזכרת בתיה

דוד לב-רן- תלמיד כיתה י"א בישיבת אמי"ת עמיחי

”תבין גם אותי“
אתגרי ההורה בלמידה מרחוק

ד"ר עדנה כצנלסון
 פסיכולוגית קלינית, חינוכית והתפתחותית- ביה"ס

לרפואה אוניברסיטת ת"א

התנהלות בעידן של אי ודאות

יחסי ילדים-הורים-מורים בשגרה ובחירוםהוראה בחירום- איך בתי הספר נערכים ללמידה מרחוק

הוראה בשגרה – מה נשנה בהוראה בעקבות הקורונה



מושב שני
10:55-10:00

ניהול בית הספר בעידן של קורונה.
 סיפור הצלחה וסיפור מאתגר. לאן

צומחים מתוך הקורונה?י
שגיב אלבז – מנהל בית ספר ’יחד‘ מודיעין

הרב ניצן ברגר- ראש ישיבת ’אמי"ת כפר גנים‘ח
רבקי קלרמן- מנהלת בית ספר יסודי 'חמדת השקד' מבשרת ציון

מנחה: בועז קולומבוס מפקח על יסודי - חמ"ד

 שאלות גדולות – איך מעודדים
מוטיבציה בהוראה ובלמידה?ח

יעל שפריר וניר רווה
 Madooa ממייסדי  

 דיוני עומק חינוכיים וערכיים
בלמידה מרחוק

שלומית פישר וצוות ’יסודות‘ח
מנחה: יפעת משגב- צוות הדרכה פדגוגי ’יסודות‘

 

 ממעורבות לשותפות - מודל לבית
 ספר משתף תלמידים, מורים,

הורים וקהילה
ליאת פלד

 חגית עגור הלוי
מנחות שותפות הורים בחינוך

התנהלות בעידן של אי ודאות

יחסי ילדים-הורים-מורים בשגרה ובחירום

הוראה בשגרה – מה נשנה בהוראה בעקבות הקורונה

הוראה בחירום- איך בתי הספר נערכים ללמידה מרחוק



מושב שלישי
12:00-11:05

 איך נערכים לגל תחלואה גדול נוסף?
 אחריות וסמכות – צרכים ומענים בין משרד

החינוך, הרשות המקומית ומנהלי בתי הספר

מיכל טביביאן- סמנכ"לית אסטרגיה ותכנון במשרד החינוך
שלומי דהן- מנהל מחלקת חינוך חדרה

דני רהט- סמנכ"ל חינוך, מו"פ ואסטרטגיה ברשת אמי"ת
ד"ר משה וינשטוק- ראש מערך הוראה ולמידה מכללת הרצוג

 מיומנויות חברתיות רגשיות- קידום
 מיומנויות חברתיות ורגשיות באופן

 מקוון, הכיצד?י
 אדווה זיידמן – מדריכה ארצית בתחום כישורי חיים

שפ"י ומובילת התחום בחמ"ד
מנחה: מיכל דה-האן- סגנית ראש מינהל החמ"ד

פודקסטים ככלי להוראה ולמידה,
מורים ותלמידים

ד"ר צבי לירז
מורה מורים- בעל הפודקאסט בית הספר של המחר

 התלמיד כלומד עצמאי - חינוך
 לאחריות ולעצמאות בבית ובבית

הספר
זיוה מאיר

מנחת הורים

התנהלות בעידן של אי ודאות

יחסי ילדים-הורים-מורים בשגרה ובחירום

הוראה בשגרה – מה נשנה בהוראה בעקבות הקורונה

הוראה בחירום- איך בתי הספר נערכים ללמידה מרחוק



מושב רביעי
13:00-12:05

 חינוך לתורה ומצוות בעידן וריטואלי
בצל הקורונה

הרב חיים נבון - מקור ראשון, מדרשת לינדנבאום וקרן תקווה
  הרב  אליהו  אידלברג- ראש ישיבת בנ“ע ’אורות יהודה‘י

 רוחמה חזות-  ראש אולפנית בנ“ע ’סגולה‘ח
 מנחה: ד"ר אביחי קלרמן ראש החוג לחינוך וסגן הרקטור

במכללת הרצוג

 נוסעים אל הלא נודע- מסעות
 למידה. לימוד סדנאי

מתניה מאלי, אלי אטיה, הודיה הר-שפי- סמט

צוות 'לב לדעת'ח

  Createam הקולנוע מגיע לכיתה
בואו ליצור סרטים במקום מבחנים

אליאב מייסון
יזם חינוכי, יוצר ומורה לקולנוע

למידה דיגיטאלית בעיני המורה, ההורה והתלמיד
 חלק א':  פלטפורמה דיגיטאלית ללמידה

משותפת: הורה- מורה- תלמיד
 נילי אבינון- יזמית חינוכית | עמי מטלון- איש חינוך - אדג‘- אתגרים בחינוך

חלק ב':  מבטים שונים על הוראה מרחוק
הורה- תלמיד- מורה

 מאיה גולדמן
עו“ס            ,מטפלת משפחתית

התנהלות בעידן של אי ודאות

יחסי ילדים-הורים-מורים בשגרה ובחירום

הוראה בשגרה – מה נשנה בהוראה בעקבות הקורונה

MSW 

הוראה בחירום- איך בתי הספר נערכים ללמידה מרחוק






