
 תכנית המושבים לכנס 100 שנות חנוך דתי
יום ראשון י‘ בתמוז תשפ“א 20.06.21 | היכל שלמה, ירושלים

12:30-10:30

15:00-13:30

16:45-15:15

17:45 – 16:45

20:00-18:00

 מושב פתיחת הכנס - אודיטוריום היכל שלמה  
יו”ר- הרב פרופ’ יהודה ברנדס, ראש מכללת הרצוג

Yeshiva University ברכות: נשיא המדינה מר ראובן )רובי( רבלין, גב’ שוש נגר ראש מינהל החינוך הדתי, מר שלמה בקיש יו”ר עמותת מכללת ליפשיץ, הרב ד”ר ארי ברמן נשיא
 הרצאה : הרב פרופ’ יהודה ברנדס – הכשרת מורים בחינוך הדתי, דילמות ואתגרים

 מושבים מקבילים סבב 1:1
    סוגיות יסוד בחינוך הדתי: חינוך לאמונה ולתפילה, תופעת החילון )דתלשי”ם(, בין קודש לחול, חינוך חברתי, חינוך ערכי ומוסרי

מושבים מקבילים סבב 2:2
   אתגרי ניהול בחינוך הדתי: דמות המנהל הדתי, ניהול מוסדות מגוונים בחינוך הדתי, סגרגציה ואינטגרציה בבתי ספר דתיים

 מושב רב שיח: הכשרת המורה הדתי במבט רב תרבותי - אודיטוריום היכל שלמה 
יו”ר הרב פרופ’ יצחק קראוס ראש מכללת אורות ישראל, בהשתתפות פרופ’ חיים שקד ראש מכללת חמדת הדרום, פרופ’ ראנדה עבאס, ראש המכללה האקדמית הערבית לחינוך חיפה

סיור ירושלמי

ד”ר מנחם שטרן - חיזוק האמונה בחמ”ד
 ד”ר ברכי אליצור—חינוך לערכים בהוראת

מקצועות קודש
 ד”ר עטרה פישר—ניגונים ושירים מסורתיים

ככלי חינוכי וערכי בהוראת השואה
 מר יונתן נוריאל—התתכן דת ללא
 מטאפיזיקה? שאלות אמוניות של

תלמידים דתיים במאה ה21

 ד”ר ענת בארט וד”ר סיגלית צמח -
 מנהיגות אותנטית של מנהלי בית ספר

בפרספקטיבה תרבותית
 ד”ר סיגלית צמח וד”ר ענת בארט -

 מסוגלות-עצמית של סטודנטים לתואר שני
במכללות דתיות להוראה בקורונה

 מר זיו רפפורט והרב ד”ר אהרן בוזגלו -
 תרומתו של מודל הניהול המשותף - דו ניהול
 או ניהול זוגי לשיפור תהליכי קבלת ההחלטות

של מנהלים
 מר אייל גפן -אפקטיביות של תכנית לתואר

שני בניהול בעיני סטודנטים דתיים וחרדיים

 מר מתניה ריגר - הבחירה כמאפשרת
 נחישות עצמית בקרב אנשים עם

מוגבלויות
 ד”ר דוד זולדן -הקשר בין גורמים

   אישיים וסביבתיים לבין רמת הדתית של
ADHD מתבגרים עם הפרעת קשב    

 מר חיים דיין -הפרעת קשב ושמירת
מצוות

 ד”ר ארז טרבלסי - אינטגרציה בתוך
 סגרגציה: תלמידים מזרחים בישיבות

תיכוניות בשנות השמונים
 מר ירוחם יוסף והרב ד”ר אהרן בוזגלו

— המדיניות החינוכית כלפי אוכלוסיות תת-
משיגות בחמ”ד

 ד”ר ניצה דורי- אינטגרציה וסגרגציה של
 החינוך הדתי כפי שהיא משתקפת בספרות

הילדים העברית במאה ה-21
 ד”ר אהרן קמפינסקי - התמורה במדיניותו

 של שר החינוך זבולון המר ביחס לחינוך
הפלורליסטי

 מר אמיר שמש—מרכז התמיכה הלימודי
במכללה הדתית

 גב’ הדס דוויק—קורס לפיתוח מיומנויות
 אקדמיות כערוץ תמיכה בסטודנטיות

דתיות להוראה
 ד”ר דוד ברודי -ערוצי תמיכה בסטודנטיות

לגיל הרך בנושא “הוראת זיכרון השואה”
 ד”ר מרי גוטמן- תכנית תספ”ה: ערוץ

 תמיכה בסטודנטיות מהעדה האתיופית
במכללה דתית

 גב’ תהילה פרל- תפיסות של מנהלי בתי ספר
 יסודיים חרדים כלפי שילוב והכלה של בעלי

 צרכים מיוחדים
 ד”ר ענת בארט וד”ר פסקל בן עוליאל—רווחה

 אישית של מורות חרדיות המלמדות בבתי
ספר ממלכתיים דתיים

 מר ישראל בלוי ומר אייל גפן - התמודדותם
 של מנהלים חדשים המובילים שינויים בקרב

צוותים ותיקים בבתי-ספר חרדיים
 ד”ר הודיה הופמן -תהליכי העצמה בחינוך
הממלכתי דתי בהשוואה לחינוך הממלכתי

 ד”ר דב ברגר - פרויקטים חינוכיים
 ומחקריים בנושא אבולוציה ואמונה

במסגרת מכללת הרצוג
 ד”ר מירב סיאני -מיזם חינוכי: שילוב

 תכנים של דת ומדע בחוג למדעי הטבע
במכללת הרצוג

 ד”ר חווי ששון ומר אורן לביא — המחסור
 במורים דתיים למקצועות המדעים –

גורמים וסיבות

פרופ’ חיים שקד - פדגוגיה של חוסן
 ד”ר ציפורה בבצ’יק - “לנווט את הספינה

 בבטחה”: הכשרת מנהלים דתיים ברוח
“פדגוגיה של חוסן”

 ד”ר דניאל ניקריטין וד”ר שי מאמו - מודל
 חדש של הכשרה קלינית לפרחי הוראה –

מיומנויות רכות וחוסן

 ד”ר מוטי ספראי - לימודי הקודש
בחינוך הדתי

 ד”ר אביחי קלרמן - בחינת הבגרות
בתלמוד – מ”שיחה בלימוד” לשאלון ממוסד

 ד”ר אייל דודסון - המלמד בספרות
ההלכה במאה ה-16

 הרב ד”ר אביגדור הנמן -הוראת ספרות
 השאלות והתשובות במסגרת הוראת

תורה שבעל פה

 ד”ר יפה בוסקילה וד”ר תמר חן לוי- מעמד
המורה הדתי בתקופת הקורונה

 ד”ר מלכה כץ — הכשרת המורים בחמ”ד
- בין העצמה להסללה

 מר יצחק זינר ומר אייל גפן - מערכת
 היחסים בין ראש הישיבה למנהל

האדמיניסטרטיבי: קשיים ופתרונות
 ד”ר דוד טאוב - קונפליקטים בחינוך

הממ”ד: בין תמורות לאתגרים

 פרופ’ שרגא פישרמן -דימוי גוף ורווחה
 נפשית בקרב בוגרים דתיים הטרוסקסואליים

 והומוסקסואליים ובקרב בוגרים צעירים
חרדים

 גב’ תניה רגב -חינוך לצניעות גופנית על פי
פסיקתו של הרב הנקין

 גב’ רותי חרן ופרופ’ שרגא פישרמן - חינוך
לצניעות ודימוי גוף של מתבגרות דתיות

 גב’ תפארת לוי, גב’ מעין טל, ד”ר תהלה הרץ
 -השפעת העיסוק האינטנסיבי בקוד הלבוש
 המקובל בבתי ספר דתיים לבנות על הדימוי

העצמי ועל התפתחות הזהות העצמית

 הרב ד”ר אביגדור הנמן וגב’ תחיה הרמן
 - הכשרת מורים בחינוך המשלב עבר הווה

ועתיד
 מר אליסף תל אור -ההכשרה להוראת

הלכה בחינוך המשלב
 ד”ר כרמית פוקס אברבנאל -  הכשרת
 מורים לבית הספר המנהלים דיאלוג עם

הקהילה
 ד”ר תהילה דרמון מלכה - עמדות בוגרי

התוכנית לגבי הוראה בחינוך המשלב

 גב’ אורנה סגל—מקומן של מגמות האמנות
בחמ”ד בחייהן של אומניות בוגרות

 ד”ר אפרת גרוסמן—יהדות נשית יוצרת -
50 שנות חינוך ליצירה יהודית ב”אמונה-

“המכללה האקדמית לאמנויות ועיצוב
 גב’ רויטל שטרן—לימודי אמנויות וקולנוע

 בחמ”ד ככלי לברור זהות כללית ואמונית
בגיל ההתבגרות

 ד”ר שרית קופמן-שמחון- צניעות על
הבמה: הכשרת שחקניות תיאטרון דתיות

 ד”ר נורית רונן וגב’ עליזה בן-שושן -
 פרופיל גננת של גן ירוק – זהות אישית

ומקצועית
 ד”ר רבקה ליפשיץ - השתנות מדדי
 היצירתיות והציור של ילדים, במעבר

 מהגן לכיתה א’ במוסדות חינוך דתיים
וממלכתיים

 גב’ אתי כהן והרב ד”ר אהרן בוזגלו
 — תרומת סגנון המנהיגות של הגננת
לתפיסתה את מעורבות ההורים בגן

 אמונה וערכים בחינוך הדתי
יו”ר- ד”ר ברכי אליצור

    ניהול ומנהיגות בהכשרה דתית
 יו”ר- ד”ר סיגלית צמח

לקויות ומוגבלות בקרב תלמידים בחינוך הדתי
יו”ר- יו”ר מר מתניה ריגר

 רב גוניות בחמ”ד
יו”ר- ד”ר ארז טרבלסי

 ערוצי תמיכה בסטודנטיות - 
מכללת אפרתה - יו”ר- ד”ר מרי גוטמן

 תפיסות של מנהלי בתי ספר יסודיים
 חרדים כלפי שילוב והכלה של בעלי צרכים

מיוחדים  יו”ר- ד”ר הודיה הופמן

 בין דת ומדע במקצועות ההכשרה
יו”ר- ד”ר חווי ששון

פדגוגיה של חוסן  - מכללת חמדת הדרום
יו”ר- פרופ’ חיים שקד

 לימודי הקודש בחינוך הדתי
 יו”ר- ד”ר מוטי ספראי

 קונפליקטים ואתגרים בניהול
יו”ר- ד”ר מלכה כץ

 מיניות וצניעות בחינוך הדתי
יו”ר- ד”ר תהלה הרץ

החינוך המשלב—רשת מיתרים
יו”ר הרב מיכאל מלכיאור

 אמנות ואמונה  בחינוך הדתי - מכללת אמונה
 יו”ר- ד”ר אפרת גרוסמן

 חינוך דתי בגיל הרך
יו”ר- ד”ר רבקה ליפשיץ

מדריכה: רעות אודםמדריכה: תמר הירדנימדריך: ד”ר אייל דודסון

 אתרי ראשית החינוך והזהות הציונית דתית בירושלים )סביב היכל שלמה)
 ליפשיץ, מעלה, חורב, קול תורה, ישורון, היכל שלמה, ביהכנ”ס הגדול

נושא: ִׁשיָרה ַהֹּנַער - ִׁשיר ֲעִתיֵדנּו
 מסע בזמן בעקבות תלמידים, מורים ומוסדות חינוך היסטוריים שפעלו באזור מרכז ירושלים של ימינו, בין
 הגימנסיה, רטיסבון, אוולינה ובצלאל. בסיור נברר כיצד דחקה הגימנסיה את בית הכנסת ברחביה; מדוע
 למד איתמר בן אב”י בבית ספר לבנות; מה פשר דלתות הנחושת המסתוריות בבצלאל; מי היה המורה

 הסדיסט בבית ספר רטיסבון ועוד. המסלול עובר במרכז העיר וברחביה.

נושא: אנשי חזון. נשות חינוך- סיור בעיר העתיקה לאורם של אנשי ונשות חינוך ירושלמים
 בעקבות האנשים שבנו את מערכת החינוך בירושלים העתיקה. מתלמוד התורה ועד בית הספר לבנות.
 נבקר בת”ת הספרדי, חצר ביתו של דוד ילין, מוסדות חינוך יהודיים ברובע המוסלמי וכיכר בתי מחסה.

 נגלה מהי שיטת הלימוד העתיקה ביותר בעולם המיושמת היום, מי היה הראשון לחשוב על חינוך לבנות?
איך בונים ‘בית חרושת לרוחניות’? ומה עושים כשבית הספר הופך לזירת קרבות?

  חדר 207

  חדר 207

חדר 201

חדר 201

חדר 206

חדר 206

חדר 216

חדר 216

חדר 101

חדר 101

חדר 105

חדר 105

חדר 410

חדר 410

 על כותרת אנא הקישו לכניסה לזום
המושב

https://herzog-ac-il.zoom.us/j/94386200441?pwd=VDVZUEpRcHhRTjc3OFdRcGlrRndLZz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/91422355675?pwd=cGFqZXRrUk1DSnBJdnBXQzhpeWZudz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/94700559961?pwd=T0ZQU3EyRW92bzNwb05BUXZEWCsvdz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/97037122838?pwd=bWhNRjVFNVVaelFQdGVNT0hvY1h2dz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/93593343309?pwd=cEFOK0Q0VXZMSi9TcE42L21heTNpZz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/98776326315?pwd=NGhlei8xZVdPSTlFeEJZK0doYUJPZz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/99118079189?pwd=cHR3ZFFWRkFDQlh1WUVGTG9iVXNzZz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/95661868065?pwd=My9MbGNnYngvSEl5aU51ZG1OcEpWdz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/99208028324?pwd=OXRnYmV0WFJQOU1NQ000a1NKSUtUdz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/97852120557?pwd=ZGlNZGFITHFHeWRXUVJqbGFEeGtkUT09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/99227871326?pwd=MFpRRWZzK2hKY1JZWlZCblYzdUowQT09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/92334086198?pwd=MFF3UzdpVXh6Zy8vbmFJTGxpbHgrdz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/92361751518?pwd=UkZ2aVBXRHBhS1RIcWVDOWJxZUlpQT09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/94282349171?pwd=Q2FHdnJwSVcyWkNLNmZ0Nm96UnJqZz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/98120767711?pwd=V2FPd05COU9kMkJuRzBtazhOOUQwZz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/96494254395?pwd=L3EwakgrdWk3UXhzeDRrTW5KaCtFQT09
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11:15-10:00

13:00-11:30

15:45-14:15

17:30-16:30

21:00-19:00

16:30-16:00

  בין חינוך דתי-יהודי להדתה – שיח מרצים ממכללות: ממלכתית, דתית וחרדית - אודיטוריום אלון שבות
 יו”ר ד”ר אביחי קלרמן, ראש החוג לחינוך וסגן הרקטור, מכללת הרצוג

 בהשתתפות ד”ר יהודית חסידה מכללת הרצוג, הרב זאב שרון ראש המכינה הקדם צבאית יפו
מר יובל סרי מנהל תחום דעת תרבות יהודית ישראלית משרד החינוך, ד”ר צבי צמרת, יו”ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך לשעבר, מכללת הרצוג

  מושבים מקבילים סבב 3:3
 מחקרים בחינוך דתי: דמות המורה הדתי, אתגרי החמ”ד, הכשרת מורים דתית לעומת זרמים אחרים, אתגרים טכנולוגים בחינוך בהכשרה ובעבודת המחנך

מושבים מקבילים סבב 4: 4
 מחקרים בהגות ובפילוסופיה של החינוך הדתי והיסטוריה ותיעוד של הכשרת מורים דתית/ יהודית בארץ ובעולם

 פוסט קורונה בחינוך הדתי – היום שאחרי: השלכות הקורונה על שינויים ברמה הדתית ועל מצבי סיכון ונשירה - אודיטוריום אלון שבות
יו”ר פרופ’ שלמה רומי, ראש בית הספר ללימודים מתקדמים, מכללת הרצוג

 בהשתתפות הרב ד”ר יונה גודמן - מנהל חינוך ופדגוגיה, רשת ישיבות ואולפנות בנ”ע וחבר מועצת החמ”ד, גב’ יונת למברגר - מנהלת אולפנת אוריה,
מר נתנאל אביבי - מנהל תחום נוער דתי לאומי בסיכון, קידום נוער ירושלים

חנוכת אודיטוריום ‘היכל שלמה’ ע”ש מנחם פריבס הי”ד, בירושלים - אירוע ערב למוזמנים
   בהשתתפות ראש העיר מר משה ליאון, הרצאה- ד”ר שמואל ויגודה, ראש מכללת הרצוג לשעבר, בנושא: חינוך יהודי בתפוצות, ריאליה, חזון ואתגרים. מופע מוזיקלי

מושב פוסטרים: חוקרים, עבודות גמר לסטודנטים מתואר שני ועבודות מצטיינות מתואר ראשון

 ד”ר רבקה פרינס-מלר ופרופ’ אזי לב-און -
סמכות המורה בחמ”ד- האמנם נפלה ברשת

 גב’ אביגיל באס - הקשר בין הגדרה עצמית
 דתית ל סטודנטיות להוראה לבין תפיסותיהן
 ועמדותיהן כלפי השימוש באינטרנט לצרכי

הוראה ושימושן בו בפועל בהוראה
 גב’ יעל בן ארזה - איך מחנכים בדור

 המסכים? תפיסת תפקידו החינוכי של המורה
 הדתי בעידן הדיגיטלי מנקודת מבטם של

מורים ותלמידים
 מר מיכה ספיר - דתיים דיגיטליים: טכנולוגיות

אינטרנטיות בחינוך וטיפוח דתיות טכנולוגית

 ד”ר עדן הכהן - בית הספר ‘תחכמוני’, תל אביב:
 כיצד נראה בית ספר ציוני-דתי בטרם היות

הממ”ד
 גב’ רוני יודקביץ - תפיסת תפקיד החינוך הדתי

בשנות החמישים והשישים
 ד”ר עדה גבל — חינוך והוראה כמאפיינים

 לנבדלות חברתית: המקרה של פועלי אגודת
ישראל

 ד”ר נעמה רשף - על חינוך יהודי ועל
הדתה כשאלה של תפיסת זהות

 ד”ר תמי קמינסקי - מבט מגדרי אודות
 הדילמה החינוכית בעין-חרוד כאספקלריה
 לסוגיית ההדתה במאה ה-21 “אין אלוהים

בחינוך הקיבוצי”? 1
 הרב ד”ר איריס יניב וד”ר ליאת יוספסברג

 בן-יהושע - עיסוק בזהות יהודית בחינוך
 הממלכתי: ניתוח נייר עמדה שגובש בצוות

חשיבה במכון מופ”ת
 מר תומר דנציגר — המורה הדתי לתנ”ך

 בתיכון הממלכתי : אמונות, דילמות,
קונפליקטים ודרכי הוראה

 מר אייל גפן — מאפייני הישיבות הלאומיות העל
תיכוניות והשפעתן החינוכית

 ד”ר אשר שכטר - דוד בן גוריון ושכטר האם
החינוך לדתיות רוחנית גרידא - ראוי הוא?1
 ד”ר שרה חבשוש — דפוס יצירת משמעות

 ורלוונטיות בשיעורי הרבנית ימימה מזרחי וזיקתו
לדיסציפלינת ‘לימודי הקודש’ בחמ”ד

 מר יואל עוזרי ומר אייל גפן  - קליטת ילדי בעלי
תשובה במוסד עם צוות חרדי

 גב’ אילנית אברהם - ה”אתיקון” – הצגת
לומדה לפיתוח חשיבה אתית

 ד”ר מנוחה כהן-אמיר - “אתיקה בקהילת
המכללה – אתגרים ודרכי התמודדות”

 ד”ר עפרה מייטליס - הצגת האמנה
האתית של מכללת אפרתה

 הרב ד”ר חנן יצחקי -אתיקה בחינוך
ובהוראה – מבט אל השטח

 הרב פרופ’ יהודה ברנדס -שאלות יסוד
 בהכשרת מורים להוראת תלמוד: השנים

הראשונות של סמינר מזרחי
 פרופ’ קימי קפלן — אליעזר מאיר ליפשיץ -

קווי מתאר לביוגרפיה
 מר דוד גולדברג  - חלוץ ו’מלמד’- אליעזר

שמאלי כמחנך יהודי

 ד”ר רבקה בלאו - חווית ההתבגרות
בישיבות תיכוניות ואולפנות

 ד”ר ויויאן חפיף דגמי - מ”הודיה” עד
 “הודיות-” חינוך דתי-ציוני לעולים מהודו

בשנות החמישים
 ד”ר תהילה הרץ -”כאילו כל שבועיים

 ללכת לגלות”: חווית השהות בפנימייה של
 בנות נוער נורמטיביות בהקשר ליחסים עם

 המשפחה
 ד”ר אסתר גרוס - ‘אל תעירו ואל תעוררו’

 מול ‘לא תעמוד על דם רעך’: הטמעת
תכניות מניעה בחינוך הדתי

 הרב ד”ר יהודה ביטי — קווים ראשונים לתפיסת
 “המורה הראוי” בחינוך הדתי: עיון בספר “החדר”

ליוסף גלס )תרס”ח(
  גב’ שרית שוסהיים - תפיסת האדם בהגותו

של יוסף שכטר
 ד”ר דרור בונדי - הוראת “א-לוקים” לאור הגותו

החינוכית של אברהם יהושע השל
 הרב פרופ’ יצחק קראוס -חשיבות הוראת

משנת הרב סולובייצ’יק לדור הצעיר

 ד”ר אביחי קלרמן וגב’ רבקה טל -
 מניע לבחירת ההוראה כמקצוע בקרב

 מתכשרות להוראה במגזר החרדי ובמגזר
הממלכתי דתי

 הרב ד”ר רונן בן דוד- אתגרי הכשרת
 עובדי הוראה במכללות הדתיות במאה

העשרים ואחת – מבט פנוראמי
 ד”ר אסתר כלפון ופרופ’ שלמה רומי -

 מעורבותן של מועצות-תלמידים בישראל
 במרכז הארץ ובפריפריות בבתי-ספר

ממלכתיים-דתיים בהשוואה לממלכתיים

Prof. Rona Novick - Mrs. Suzanne Brooks, and 
Dr. Jenny Isaacs - Parental Report of Jewish 
Preschoolers’ School Engagement and Adjustment 
During the Covid-19 Shutdown
Mrs. Elana Riback Rand, Dr. Laya Salomon, Mrs. 
Suzanne Brooks, Jenny Isaacs, Rona Novick - 
Career Choice Factors and Perceptions of Jewish 
Education Careers Among Orthodox American 
Undergraduates
Dr. Helena Miller - Jewish Lives: a Millennium 
Cohort Study
Mrs. Odelia Liberanome, Dr. Sonia Brunetti - 
Jewish education in Italy: the role of U.C.E.I., the 
Union of Italian Jewish Communities

 מר אייל גפן—גורמים לרתיעה מחינוך לדת
 ומסורת ולהתקרבות אליה בקרב ציבור

חילוני: חקר מקרה
 ד”ר אגוזה וסרמן וד”ר שרה גבעון- השוואה

 בתפיסת תפקיד המרצה בקורס מקוון, בין
 סטודנטיות חרדיות לבין סטודנטיות מהמגזר

 הדתי לאומי הלומדות לתואר ראשון
להוראה, בעקבות משבר הקורונה

 ד”ר שמואל שנהב, מר אייל גפן, גב’ אסתי
 שדיאור ומר ברוך שטיינר- התמודדותם

 של מרצים במכללה דתית-חרדית עם
 המעבר להוראה מרחוק בראשית תקופת

הקורונה

 ד”ר חיים אלבויים-לקראת א-דיסציפלינריות
בהכשרת מורים בתחומי היהדות והרוח

 ד”ר טל הר שושנים- מהעברת שיעור אל בניית
 זהות מקצועית אידיאלית – על פרדיגמה חדשה

להוראה בקרב מורות בחמ”ד
 ד”ר נעמה בינדיגר - מבניית שיעור אל בניית זהות
 מקצועית - על פרדיגמה חדשה לעבודה המעשית

על יסוד התנסות במכללה דתית למורים

 אתגרים ברשת
יו”ר- ד”ר רבקה פרינס מלר

  התפתחות זרמים דתיים בחינוך
 יו”ר- ד”ר עדה גבל

   זהות יהודית והדתה
יו”ר- ד”ר תמי קמינסקי

 השפעות על החינוך הדתי
יו”ר- מר אייל גפן

אתיקה וקוד אתי במכללה הדתית
מכללת אפרתה - יו”ר ד”ר מנוחה כהן-אמיר

ראשית ההכשרה הדתית
יו”ר- מר דוד גולדברג  

    חינוך פנימייתי דתי
יו”ר ד”ר רבקה בלאו

  הגות בחינוך היהודי
יו”ר- הרב ד”ר יהודה ביטי

 הכשרה בין זרמים
 יו”ר הרב ד”ר רונן בן דוד

  חינוך יהודי בתפוצות
יו”ר- פרופ’ רונה נוביק  

 קורונה  והכשרת מורים
יו”ר- ד”ר אגוזה וסרמן

 ‘להפוך את המכללות על הראש’
 פרדיגמות חדשות בהכשרת מורים לחמ”ד מתוך

 התנסויות של מורי מורים -מכללת אורות ישראל -
יו”ר—פרופ’ ישראל ריץ

חדר 13

חדר 13

חדר 14

חדר 14

חדר 16

חדר 16

חדר 21

חדר 21

חדר 22

חדר 22

חדר 28

חדר 28

https://herzog-ac-il.zoom.us/j/94175893224?pwd=M283L0JORi9RSU1aMFpkUmQ3TllxQT09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/92346997655?pwd=cXhhQ3RVOXJWdTd6S2pqK01QL0lqdz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/94905469375?pwd=RVA5eEpJZ1psM0NVRkxFb0J6R3c2Zz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/92496530335?pwd=N1k4QWFHRG9wYXNlZHNLR1dnZS9Gdz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/96220895435?pwd=NFRiNjI5T0JsR0JQSE9WYk5lRUcrZz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/97970618049?pwd=eHQ2aHk5bEhjcTVEY2FPQUNwQ0tjZz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/99660806770?pwd=bXM3ZzBFZEJFNVcvNFcxMFVEV242UT09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/97881340536?pwd=S25uYWZlWDJHYTJOUjZKOG1xSTcxZz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/99850979579?pwd=R3Z3TUZoSXFuMXlIdGVaU0VhZDZLdz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/99719632808?pwd=YnpZOHNnUkR6d2FLQnE2bFhpdzJyQT09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/99821559670?pwd=SXlKSHFzOHNXdEF2dEJWZ3VjeE9Udz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/99318702003?pwd=QXpPZU8zR0V0N0JhbWVjWDFkVDEwZz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/95685606936?pwd=NWx0UGgrR3c4YXllMUsrVms3RjUwUT09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/94475696600?pwd=SDF2SUUvSzBtWisyZkpOMW0wcWNJQT09


 תכנית המושבים לכנס 100 שנות חנוך דתי
יום  שלישי י”ב בתמוז תשפ“א 22.06.21 | קמפוס אלון שבות

11:00-10:00

12:45-11:15

15:45-14:15

17:00-16:00

 מושב חמ”ד: עתיד הכשרת המורה הדתי בעידן המעבר לות”ת - אודיטוריום אלון שבות
יו”ר ד”ר עזרא קהלני רקטור מכללת הרצוג

   בהשתתפות מר אייל רם סמנכ”ל ומנהל מנהל עובדי הוראה משרד החינוך, הרב ד”ר אברהם ליפשיץ ראש מנהל החמ”ד לשעבר,
הרב אברהם גיסר - יו”ר מועצת החמ”ד, מר בנצי דל, קרית החינוך גבעת וושינגטון

  מושבים מקבילים סבב: 5
 .הילכו שניהם יחדיו? תכניות לימודים ותכנון לימודים בחינוך הדתי: חדש מול ישן, פדגוגיה חדשנית, חקר תכניות לימודים, אתגרים בתכנון לימודים בחינוך הדתי

 מושב סיכום שולחנות עגולים:
 שיח חוקרים, מרצים ופרחי הוראה ממכללות ממ”ד ומ”מ: החינוך הערכי בדמות המחנך

 ד”ר אריאל לוין - חשיפת
 העקרונות הקוריקולריים של

 פרופ’ דב רפל בהצעתו לתכנית
 הלימודים במחשבת ישראל
 באמצעות ניתוח אידיאולוגי

קוריקולרי
 ד”ר איתמר ברנר—תואר לנשמה:

 היבטים של חינוך בלתי פורמלי
בתכניות תואר שני למורים

 ד”ר עדית לבנה ופרופ’ נעמה צבר
 בן יהושע — תואר שני בתרבות עם

 ישראל והוראתה על-בסיס דוח
ועדת שנהר: חקר מקרה

 גב’ שרית שוסהיים ואוריה דביר 
 דמות המחנך הראוי בהיבט פדגוגי

ד“ר אחינעם יעקבס ומעין לוי 
 דמות המחנך הראוי בהיבט ערכי ומוסרי

ד”ר אביחי קלרמן, יוני הרבנד ודפנה קצבורג
 דמות המחנך הראוי בהיבט טכנולוגי

ד”ר צחי לב רן, ד”ר איריס מנדלביץ ורני רמר
 דמות המחנך הראוי - תפקיד וסמכות

 ד”ר דינה פריד, ד”ר שירה
רוזנברג, ד”ר לאורה טיולי - -4

Embedding art-based 
pedagogy in cooperative 
learning - a creative ped-
agogical workshop
 

Mr. Daniel Wolf - Applying 
digital humanities techniques 
in the Tanakh classroom

Rabbi Dr. Eli Kohn

Prayer Services in Religious 
High Schools for Boys in 
Israel- Students’ Perspectives 
and Implications for Teacher 
Training

Rabbi Dr. Natan Ophir 
(Offenbacher) - Project Based 
Internet Learning (PBIL) In 
Religious Teacher Education

 גב’ רונית אפרתי חקוק - “פרעה
 בפיג’מה” -  בין היהודי לאוניברסלי

 בשירי הדיסק “גלגל השנה” של
רבי אלתר

הרב ד”ר שוקי רייס -
 - Storytelling 

מחקר ויישום בהוראה 
 גב’ רונית אפרתי חקוק -”רצים

 למרשתת” - התאמת סדרת
 הרשת “רצים למשנה” לילדים

מהמגזר הדתי-לאומי
 ד”ר אפרת גרוסמן - בין

 פונקציונלי לסימבולי -
הטיפוגרפיה של ספרי הקודש

 ד”ר שולמית קופליוביץ—הכשרת
 מורים לחינוך דתי רב-לשוני: משפחה,

קהילה, כיתה
ד”ר צילה ארן וגב’ רבקה שטיינמץ-

 עתיד הכשרת המורים במכללות
 לחינוך בעידן הדיגיטלי - מה בין

 רפלקציית היגדים לרפלקציה
 טקסטואלית תיאור התפתחות

ההוראה בצמד בהכשרה להוראה
 פרופ’ חוה גרינספלד וגב’ אפרת

 נבו-למידה באמצעות רשת חברתית
 אקדמית – רגשות ותפיסות של

סטודנטים מהמגזר הדתי

 גב’ בלהה גליקסברג, מפמ”ר
 היסטוריה בחמ”ד לבטים בהוראת

 היסטוריה – עם נקודה - או סימן
שאלה? ה

 מר יונדב זר—מגמות וערכים בספרי
לימוד היסטוריה

 ד”ר תהלה הרץ - “מי צריך ספר
 לימוד?” על מקומו של ספר הלימוד

במאה ה־21
 מר רועי וינטרוב - בין פוסט-ציונות

 לגאון מווילנה: נושא הלאומיות
 בהוראת ההיסטוריה בחמ”ד בשנות

האלפיים

 ד”ר אסתר הורוביץ — לבטים
 מקצועיים בגיבוש תכנית לימודים

בספרות במיגזר הממ’’ד
 דר’ סמדר פלק-פרץ — גבולות

 השיח בכיתת הספרות בזרם
הממלכתי-דתי

 ד”ר רחלי עופר - הוראת יצירות
 ספרותיות, ה’משוחחות’ עם סיפורי
 המקרא, במסגרת לימודי הספרות

או התנ”ך בבתיה”ס של החמ”ד

מציגים:
 פרופ’ אבי לוי, נשיא המכללה,

 ד”ר ענבל קולושי-מינסקר, ד”ר
 אסתר כלפון, פרופ’ שרה כץ,
 ד”ר נורית רונן, ד”ר קרני שיר,

 ד”ר עדי אלימלך, ד”ר כרמית גל,
 ד”ר עדה גבל, הרב מתניה ריגל

 - יעילות הלמידה הדיגיטלית לקידום
 ההוראה בעיני מרצים המתנסים

 כלומדים בפיתוח מיומנויות הוראה
 טכנו פדגוגית במכללת שאנן: חקר

מקרה
 

     תכניות לימודים בהכשרה
 יו”ר- ד”ר אריאל לוין

 סדנה באומנות - הטמעת פדגוגיה מבוססת
 אמנות/יצירתיות בלמידה שיתופית

יו”ר ד”ר דינה פריד

 שיטות הוראה חלופיות
יו”ר- הרב ד”ר שוקי רייס

 לבטים בחינוך היסטורי
יו”ר- ד”ר תהלה הרץ

 הוראת הספרות בחמ”ד
יו”ר- ד”ר עדן הכהן

מושב סיכום ונעילה - אודיטוריום אלון שבות
מחקר החינוך הדתי לאן? אתגרים ויעדים מ

 בהשתתפות חברי וועדת ההיגוי של הכנס: הרב פרופ’ יהודה ברנדס, פרופ’ שלמה רומי, פרופ’ זהבית גרוס,

 פרופ’ יובל דרור, פרופ’ נעמה צבר בן-יהושע, פרופ’ רונה נובק, ד”ר תמי אייזנמן, ד”ר יאיר ברקאי.

דברי סיכום: הרב פרופ’ יהודה ברנדס – עם הפנים לכנס הבא

 תכנון לימודים בהוראה
 ובהכשרת מורים

 יו”ר הרב ד”ר נתן אופיר

 גיוון וחידוש בהכשרת מורים
לחינוך דתי

יו”ר- ד”ר שולמית קופליוביץ

 טכנו פדגוגיה בחינוך הדתי
 -מכללת שאנן יו”ר פרופ’ אבי לוי,

נשיא מכללת שאנן

חדר 21חדר 16חדר 14

חדר 29חדר 28חדר 22חדר 21

  חדר 13 ו-11  אודיטוריוםחדר 29חדר 28חדר 22

https://herzog-ac-il.zoom.us/j/94800541165?pwd=QTZxZDhndG9BYjM5Yk4rWG9Demp3dz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/91272965222?pwd=Sm16NFFSZlhTaW1kZExKZHd3b0lDZz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/96473305415?pwd=K2JpVDN4aHZjdjJpQm1XaVZuV3p0dz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/98819264405?pwd=MksrckhxZ2RtL2VwVnZlYmU5ODZ6UT09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/92420778948?pwd=aXdIVVBYc2s1MXNoMWV4azhrRmZ2QT09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/94525012169?pwd=MW5xMk1VdmhTbGlveHVDUVhYUnZXZz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/97954144383?pwd=Z0N0WXo5MmdEWnJtUFdvL3lLSDlHUT09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/91588252020?pwd=M09vMlRrSFZnR1lhZEVZaFZMYjdFZz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/97628200755?pwd=b1ppMnpNT1l4ZSt6SWRpR3UzY0Z0QT09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/99832634165?pwd=eVVFNmVOdEpMWGdTV2RDckFRWXVWUT09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/96046258437?pwd=c2lZSUFrMS9hZjM5OVFYcWNvOC9ndz09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/91728454433?pwd=SE9ubk1zckhTUEcxUUZLbjQyQVdMUT09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/98758323115?pwd=M0t6U3FhNUR4b2xSYVJNQVpoQnB1UT09
https://herzog-ac-il.zoom.us/j/92915832203?pwd=Tm5mNnBiRU92cUI1bWhJdXBJTmRkZz09

