
"לא לבד אני בדרך
ההולכת אל ביתי,

יש חבר אחד או שניים
שהולכים הביתה איתי"

 מתוך השיר סימני דרך 
כבר מאת נעמי שמר

נרשמתם? 
כנס החינוך ה-

מלון יערים – מעלה החמישה 24-25.1.2023

לו"ז הכנס
24.1.2023

מגיעים, נרשמים ונפגשים  09:00
10:00   מופע פתיחה: החינוך הקיבוצי בראי הזמן - ד"ר מוטי זעירא יקח 
אותנו למסע היסטורי בעקבות החינוך בבית הקיבוצי ומיטל טרבלסי 

תלווה בשירים
החינוך הקיבוצי - מעגלי שיח לפתיחת כנס החינוך ה– 8  11:15

ארוחת צהריים  12:45
ברכות וממשיכים...   14:00

14:30   ריבוי שפות וזהויות בקהילה ובמערכת החינוך - ההרצאה תתמקד 
בשאלת ריבוי הזהויות בקיבוץ והשפעתן על תחושת השייכות של 

הפרט, תוך קיום דיון במושגים של זהות קהילתית ומרכיבי הקהילה. 
ההרצאה תועבר על ידי הגב' איילה וול, יועצת מובילה של 'מרכז 

ורדה' - המרכז הבינלאומי לבינוי קהילה 
15:30   שיח עמיתים באתגרי מערכת החינוך והקהילה – בקבוצות 

 מעורבות גיל רך וחינוך חברתי - סבב 1
 עבודה עם שותפים – במעגל נעסוק בזיהוי השותפים 

הפוטנציאלים בקהילה ומחוצה לה, רתימתם לעבודה משותפת 
 וגיבוש תוכניות עבודה משותפות

 עבודה עם וועדת חינוך / יו"ר חינוך – במעגל נעסוק 
בחשיבותם של ממשקי העבודה בין מנהל/ת המערכת, וועדת חינוך, 
יו"ר והקהילה ונגדיר עוגני עבודה ועקרונות פעולה ובמילים פשוטות 

 – איך לעזאזל עובדים ביחד לטובת מערכת החינוך
 מיפוי קהילתי כבסיס לעבודת מנהל/ת החינוך – מהו מיפוי 

 קהילתי, למה הוא חשוב ואיך עושים אותו.
 מערכת החינוך והתהליכים הקהילתיים – מעגל זה מדבר על 

מרכיב ההדדיות בין התהליכים הקהילתיים ומערכת החינוך. מיצוב 
מערכת החינוך כשחקן משמעותי בעיצוב הקהילה ואורחות חייה   

  הורים ומערכת החינוך – ריבוי שפות וזהויות בשיח עם   
ההורים - כיצד אנחנו רותמים את ההורים והופכים אותם לשותפים

17:00  שיח עמיתים באתגרי מערכת החינוך והקהילה – בקבוצות 
מעורבות גיל רך וחינוך חברתי - סבב 2

חלוקת מפתחות לחדרים, מנוחה והתרעננות  18:00
ארוחת ערב  19:00

 20:30  נהנים ביחד כמיטב המסורת - ערב תרבות מגבש ומהנה - 
בהופעה של האחד והיחיד - דן תורן

25.1.2023
ארוחת בוקר  07:30

08:30  הכרות עם מעגל השותפים של החינוך הקיבוצי במטה התנועה 
הקיבוצית - ראשי האגפים בתנועה הקיבוצית מדברים חינוך: 

 אגף חברה וקהילה, אגף צעירים ומעורבות בחברה הישראלית, 
אגף כלכלה ואגף הרכזים האזוריים

09:30  הזהות המקצועית של מנהלי החינוך.  הרצאה של דני שטיינר, 
מנחה קבוצות ויועץ ארגוני. "מאמין ביכולת לתמוך בשינוי שאנשים 

מבקשים לעשות שמתעצם כשעובדים יחד בקבוצה"
מעגלי שיח ייעודיים לגיל הרך ולחינוך החברתי – כעיבוד להרצאה  10:45
11:45  ממשיכים במעגלי סיכום של הכנס - חושבים ביחד מה ניקח אתנו 

הכנס אל הקהילה הקיבוצית ואל מערכת החינוך שלנו
12:45  22 שנה ל"מבצע סבתא" - מפגש עם היוצר דרור שאול הכולל 

סיפורים מכל זמני הקיבוץ מתובל בהומור ונוסטלגיה
מודים, מסכמים ולאן ממשיכים מכאן?  13:45

ארוחת צהריים ו... הביתה  14:00

מחכים לראותכם!


