אגף חינוך

צועדים קדימה
 29-30בינואר 2019

כנס נחשולים

הרביעי לחינוך קיבוצי

זהות החינוך הקיבוצי וחינוך לערכים
אתגרי המשאב האנושי
משמעות מערכת החינוך לקהילה הקיבוצית.
רגולציה מאפשרת
בואו לפגוש ,לדבר ,ללמוד ,להכיר ,לחשוב ,לשנות ולחלום יחד
יום שלישי 29/1/19

יום רביעי 30/1/19

 8:00-9:00התכנסות מלון נחשולים
 9:15ברכות
 9:30המסע שלי בקיבוץ ,שיר וסיפור
אבבה דסה בוגרת תוכנית תל"מ של התנועה הקיבוצית
 9:45איך החינוך הקיבוצי גרם לי להיות מי שאני היום
חגי רזניק ,מנכ"ל המשרד לבינוי ושיכון
 11:15כיצד מנהלים משבר כוח אדם בארגון ארצי גדול?
ד"ר נעמי מורנו ,מנהלת המחלקה לגיל הרך ,ויצ"ו העולמי
 12:15הפסקת צהריים
 13:10למה דווקא חינוך? מהייטק וכלכלה לארגון חינוכי
אמיר מדינה ,ראש אגף מעונות יום במשרד העבודה והרווחה
בשיחה אישית עם ד"ר גבי אסם
 14:30סדנאות לפי בחירה:
  מיהו הבוגר הנשאף של החינוך הקיבוצי?
מנחים :רז ברוד ואפרת קרינסקי
  מי מפחד/ת מיהדות :יהדות קיבוצית חילונית.
יש חיה כזאת? נעם דן ואילה ויצנר
  תכנית חינוכית ערכית בחינוך החברתי:
איך כותבים תכנית חינוכית שנתית ערכית?
דבי ברא"ס ואורי פלד  -נקש
  רגולציה מאפשרת בחינוך הקיבוצי נועה צור
  חגי ישראל בגיל הרך – מבט חדש ועדכני דותן אריאלי
  חצר הגרוטאות ככלי פדגוגי משמעותי בחינוך
הקיבוצי – מוראל ישראלי
 16:15הפסקת קפה ומאפה
 16:45אתגרי המשאב האנושי בחינוך -
ממצאים ותוצרים קבוצת מנהלי החינוך
 18:00חלוקה לחדרים
 19:00ארוחת ערב
" 20:00יש לי שאלה" פעילות ערב מהנה עם בירה קרה

 7:00נכנסים לכושר!
סדנאות בוקר לבחירה (ריצה ,יוגה ,פילאטיס)
 8:00ארוחת בוקר
 8:45בין ניהול למנהיגות -
איך להוביל מערכת חינוך קדימה?
פרופ' יזהר אופלטקה ,אוני' תל-אביב
 9:45מוח כוורת  -חישוב מסלול מחדש,
מענים ופתרונות למשבר כוח האדם במאה ה21-
הנחייה על ידי מרכז היזמות של מכללת סמינר הקיבוצים
 12:00הפסקת קפה
פיצול למושבים:
 12:15חינוך בלתי פורמלי:
מה בין פוליטיקה ,ממשל וחינוך חברתי?
איתן טימן ,מנהל אגף חברתי קהילתי ,תלמידים ונוער ,משרד
החינוך
 12:15גיל רך :מה בין חינוך פרוגרסיבי קיבוצי
למשרד החינוך?
גב' אורנה פז ,מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי ,משרד החינוך
 13:00מסיימים באקטואליה  -אודי סגל ,עיתוני ומגיש תוכניות
בטלוויזיה ורדיו.
 13:45ארוחת צהריים ופיזור

מחיר
יומיים כולל לינה בחדר זוגי

₪ 920

יומיים כולל לינה בחדר יחיד

₪ 1,450

יומיים ללא לינה כולל ארוחות

₪ 600

ייתכנו שינויים בהמשך

