
אגף חינוך

21-22/3/22
 מלון יערים מעלה החמישה

save 
the 

date  כל הדרכים 
מובילות לחינוך

 21 במרץ ______________________________________________________
התכנסות  09:00

פתיחה  10:00

10:05  ממריצים את קצב הלב בפעילות מושתפת של קצב ותיפוף 

בשילוב כלים מהעולם, בניצוחם של יותם אלעזרי ויואב לוי

  יותם אלעזרי, רכז הנעורים בקיבוץ סער, מתופף כבר 10 שנים, 
בוגר להקת טררם ובית ספר רימון וכיום מתופף בלהקת פולטראנק 

בארץ ובעולם ויואב לוי, חצוצרן ונגן כלי הקשה, מעביר סדנאות 
והפעלות 20 שנה בארץ ובעולם

טד  11:00

11:05  הרצאת פתיחה

  נירית כהן, מרצה, יועצת ומלווה מנהלים וארגונים וגם מוסדות 
כלכלה, חברה וחינוך להבין את השלכות השינויים ולפתח 

אסטרטגיות לעולם החדש. מובילה שיח חדשני על עולם העבודה 
העתידי והאסטרטגיות הדרושות למנהלים וארגונים וגם בממד 

הלאומי של כלכלה, חברה וחינוך.
  לתפיסתה הבעיה היא שבעולם של שינויים אין תשובות, יש 

כיוונים, וצריך להתארגן מחדש עם צורות חשיבה אחרות, 
להתאים לצרכים של מיומנויות המאה ה-21 ולאפשר חינוך, 

השכלה ומדיניות שיתאימו את עצמם תוך כדי תנועה

12:00  ברכות

   מנהל גיל רך, מנהל חינוך חברתי, מנחה בתכנית העשרה
של השינשינים, ראשת אגף החינוך

טד  12:40

ארוחת צהריים + שי אישי ומפרגן  12:45

14:00  ידע הוא הזדמנות ללמידה והתארגנות מותאמת

   מפגש עם מנהלי התחומים בהובלת סינטיה כהן,
 אורי פלד נקש ולירז ברנד עיבוד הרצאת הפתיחה בהתייחס

לגיל רך, לחינוך חברתי ולשנת שירות

הפסקה זה הזמן למפגש בלתי פורמלי  15:30

16:00  התמודדות עם האתגרים העכשוויים

קבוצות דיון על פי האתגר הנבחר ופיתוח דרכי פעולה קהילתיות  

חלוקת מפתחות לחדרים, מנוחה והתארגנות  18:00

ארוחת ערב  19:30

ערב תרבות דן תורן במופע "מה גם את זה הוא כתב!?"  20:30

 22 במרץ ______________________________________________________
08:30  פתיחה

  מחברים בין האתמול להיום - מיפוי הכלים שנוצרו בקבוצות - 
נהנים מהזכות ליצור ביחד

טד  08:45

08:50  "בין הקולות" - מקומו של החינוך בקהילה

   "בין הקולות" הינו כלי ייחודי היוצר ומלווה תהליכים קהילתיים
דרך שירה משותפת. בשיאו של התהליך - מפגש שירה 

משותפת, החושף את האתגרים השונים של החינוך הקיבוצי 
והקהילה. השירים שנשיר יחד עוברים כחוט השני בתוך מארג 

האתגרים את המפגש תנחה ותוביל איילה מינקר, מובילה 
בתחומה, זמרת ויוצרת, יוזמת ומייסדת המיזם "בין הקולות"

 09:45  אתגר המשאב האנושי - פאנל בהשתתפות חברי כנסת
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

  קבוצות דיון בנושא אתגר המשאב האנושי ופיתוח דרכי פעולה קהילתיות

הפסקה  11:45

טד  12:45

12:50  על חדשנות בחינוך והקשר לתהליכי ניהול בעולם החברתי, 
הציבורי והחינוכי

  רועי פולקמן, פוליטקאי, פעיל חברתי, יועץ אסטרטגי, ממקימי 
ארגון ״רוח חדשה״. 

  קים סיגל פולקמן, מנהלת ״ביתא מחנכים״ )יחידת החדשנות 
העירונית של מנהל החינוך בירושלים(, מרצה בסמינר הקיבוצים.

   הרצאה זוגית משתי נקודות מבט המשלימות זו את זו:
רועי פולקמן ידבר על השינויים בתהליכי ניהול בעולם החברתי 

והציבורי ואינטגרציה בין עולמות וקים סיגל-פולקמן תעסוק 
בחדשנות מהזוית של המחנך ובכוחו להשפיע על חיי חניכיו

תודות  13:45

ארוחת צהריים ונסיעה טובה  14:00


