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קליטה ורישום של היוצאים לסיורים09:15 – 10:00 |

 | 13:30 -10:00

מסלול 1:

מסלול 2:

מסלול 3:

מסלול 4:

סיורים בירושלים:
ההשתתפות בסיורים מחייבת רישום מוקדם.

• במקרה של גשם הסיורים לא יתקיימו.

שלוש דתות בעיר אחת – ירושלים המקודשת לשלוש הדתות
נצא לסיור בעיר הקדושה בעולם, בין מסורות של קדושה ומינהגי היום - יום. 

נצא לאתרים מוכרים ולפינות נסתרות.
• הסיור כולל כניסה לכנסיות.

"מעורב ירושלמי" – סיור בשכונות הנחלאות ובמחנה יהודה
סיור בעקבות טעמים וריחות, ניגונים וזכרונות, מינהגים ומסורות של בני 

עדות רבות, שהגיעו לירושלים מכל קצוות תבל.
נקנח בשוק מחנה יהודה, בחגיגה של צבעים ומראות ססגוניים.

סיור בעקבות החברה החרדית
נצא לסיור בעקבות החברה החרדית בשכונות הירושלמיות: זכרון משה, 

גאולה ובית ישראל.
נתוודע אל הווי החיים החרדי ואל ההשקפה החרדית על גווניה.

נבקר בנחלת הקבר של האדמו"ר מגור ובישיבה הגדולה ביותר בארץ.
נקנח בצ'ולנט המסורתי של השטייטל.

• ההגעה בלבוש צנוע )נשים - חצאיות ושרוולים, גברים – כיפות(

סיור מודרך במוזיאונים:
א. האם נמצאו עקבותיו של דוד המלך? סיור מודרך בתערוכת 

הארכיאולוגיה "בין דויד לגלית – חידת קיאפה", המציגה עיר בעמק האלה 
מהאלף הראשון לפנה"ס.

ב. תערוכות חדשנות במוזיאון ישראל.

תוכנית ההשתלמות:

יום שני א' באדר תשע"ז 27.2.17

לכבוד,
מנהלי/ות אגפי/מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, סגניהם ומנהלי/ות

המחלקות הייעודיות של גנ"י, חינוך יסודי, חינוך על - יסודי וחינוך מיוחד/ פרט

הנכם/ן מוזמנים/ות להשתלמות השנתית שלנו,
שתתקיים השנה במלון "רמדה" ירושלים

בתאריכים א' - ד' באדר תשע"ז, 27 בפברואר - 2 במרץ 2017

ההשתלמות השנתית למנהלי מחלקות חינוך
ברשויות המקומיות - 2017



יום שני א' באדר תשע"ז 27.2.17

רישום, קבלת חדרים, כיבוד קל וביקור בתערוכה15:00 – 18:30 |

ארוחת ערב18:30 |

קוקטייל פתיחה חגיגי20:30 |

מושב ראשון

רמי הופנברג, חבר הנהלת האיגוד וסמנכ"ל לחינוךיו"ר:
ולקהילה, עיריית פ"ת

דברי ברכה:21:15 – 21:25 |
מר ישראל זינגר, יו"ר ועדת החינוך של מש"מ וראש עיריית ר"ג

"משוגעים תפסיקו להיות נורמליים" - על מנהיגות יצירתית 21:25 – 22:40 |
במערכת החינוך,

ד"ר אייל דורון, יוצר וחוקר תבונה יצירתית, ומומחה בעבודה
עם מנהלים בארץ ובחו"ל

יום שלישי ב' באדר תשע"ז 28.2.17

ארוחת בוקר07:00 – 08:15 |

מושב שני

אילן טל-ניר, יו"ר ההשתלמות השנתיתיו"ר:

אחריות משותפת לפאזל הישראלי09:00 – 10:30 |

הרב ד"ר בני לאו, רב קהילת רמב"ן וראש מיזם 929 דוברים:
ד"ר דליה פדילה, מנהלת רשת בתי הספר היי-סקולס 

הרב בן ציון נורדמן, מייסד ויו"ר בתי הספר "מדעים ויהדות" ומנהל מיפעלות
הרב גרוסמן 

תא"ל )מיל.( רם שמואלי, יו"ר "מתחברים" ויו"ר "השומר החדש"



יום שלישי ב' באדר תשע"ז 28.2.17

אבי קמינסקי, יו"ר האיגוד וסמנכ"ל חינוך, תנו"ס ורווחה, עיריית הוד-השרון יו"ר:

מושב פתיחה חגיגי10:30 - 11:45 | 

פתיחה מוסיקלית
מר ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים

חה"כ נפתלי בנט, שר החינוך
מר חיים ביבס, ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי

מר עמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון ויו"ר מרכז המועצות 
האזוריות

חה"כ יעקב מרגי, יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט, כנסת ישראל
גב' יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים

הפסקת קפה ועוגה11:45 - 12:15 | 

מושב רביעי

גילה קלדרון, חברת הנהלת האיגודיו"ר ומנחה:

 | 14:00 - 12:15Ted קולות רבים – לוקחים אחריות. מושב

ארוחת צהריים14:00 | 

)מפגש מנחים של קבוצות הדיון באולם אלון(15:00 - 16:15 | 

קפה ועוגה16:00 | 

מושב חמישי

סיגל דאי, חברת הנהלת האיגוד ומנהלת אגף החינוך, מ.א. גזריו"ר:

ע.ת.י.ד ישראל, עושר תרבותי, ישראליות, דמוקרטיה16:30 – 17:15 |
מר דני רוזנר, מנהל מינהל חברה ונוער, משה"ח

סלאם ג'אם17:15 – 17:30 | 

מתחברים בבית - מהלכה למעשה, קבוצת דיון לעתיד משותף17:30 – 19:30 | 
)החלוקה לקבוצות לפי המספרים שניתנו בקליטה(

תא"ל )מיל.( רם שמואלי, יו"ר "מתחברים" ויו"ר "השומר החדש"מובילים:
גב' רינה בן עמי, "מתחברים לעתיד משותף"

ארוחת ערב19:30 |   

מופע סטנדאפ - דרור קרן מצד שני21:00 |  



יום רביעי ג' באדר תשע"ז 1.3.17

ארוחת בוקר07:00 – 08:15 |

מושב שישי

סאמיה בסול, חברת הנהלת האיגוד ומנהלת אגף החינוך,יו"ר:
עיריית נצרת

פתיחה מוסיקלית09:00 – 09:15 |

דברי ברכה:09:15 – 09:30 |
חה"כ משולם נהרי, סגן שר הפנים

מר מאיר שמעוני, מנהל מחוז ירושלים במשה"ח,

| 11:20 – 09:30

 C אולם

אולם דלילה

A אולם המליאה

אולם אמנון

שולחנות עגולים עם מנהלות אגפי הגיל במשרד החינוך

חינוך קדם-יסודי, עם גב' סימה חדד מה-יפית	 
 מנחה: פנינה שלזינגר, חברת הנהלת האיגוד ומנהלת מחלקת גנ"י,

עיריית נצרת עילית

חינוך יסודי, עם גב' אתי סאסי	 
מנחה: אריאלה איטקיס, מנהלת מחלקת בתי"ס עיריית ראש העין

חינוך על-יסודי, עם גב' דסי בארי	 
 מנחה: ד"ר שוש נחום, חברת הנהלת האיגוד וראש מינהל החינוך,

עיריית ראשל"צ

חינוך מיוחד, עם גב' רחלי אברמסון	 
מנחה: עמוס תמם, חבר הנהלת האיגוד ומנהל אגף חינוך מיוחד,

עיריית פ"ת

הפסקת קפה ועוגה11:20 – 11:40 |

מושב שביעי

ד"ר דרורי גניאל, חבר הנהלת האיגוד, משנה למנכ"ל וראש מינהל שח"ק, יו"ר:
עיריית אילת

עבודת המטה המקצועי של מ.ש.מ,11:40 – 12:10 |
מר שלמה דולברג, מנכ"ל מרכז שלטון מקומי



מושב שמיני

דניאלה שופן, חברת הנהלת האיגוד ומנהלת מח' חינוך,יו"ר:
מ.מ גבעת זאב

המימשק בין מנהל מחלקת החינוך ליו"ר ועד ההורים היישובי –16:30 – 17:00 |
כלים ליחסים בריאים,

מר פז כהן, יו"ר פורום ועדי ההורים היישוביים

על משברים והצלחות בעבודה עם הורים, כלים שיכולים להיות מועברים, 17:00 – 19:00 |
פאנל בהנחיית שוש אקהאוז, חברת הנהלת האיגוד ומנהלת המחלקה 

לחינוך, תרבות נוער וספורט, מועצה איזורית חוף השרון

אילן הדס, מנהל מחלקת החינוך, מ.מ. תל-מונדמשתתפים:
רינה שבתאי, מנהלת מחלקת החינוך, מ.מ. כוכב יאיר- צור יגאל

אחמד יחיא דראושה, מנהל מחלקת החינוך, מ.מ. אכסאל
אבי שושן, מנהל מחלקת החינוך, מ.מ. קריית ארבע

ארוחת ערב19:00 |

מושב תשיעי

עידית גלבר, חברת הנהלת האיגוד ומנהלת המחלקה לחינוך מיוחד,יו"ר:
עיריית ת"א

יחד מפצחים אתגרים בחינוך20:45 – 22:30 |
קשר עם הורים - ממורכבות לפשטות

עו"ד נועה בן אריה, היועצת המשפטית של האיגודמנחות:
גב' רני בר-און, יועצת ומלוות ארגונים בתהליכי שינוי ופיתוח חדשנות

עו"ד גלי כרמון, יועצת משפטית במינהל החינוך, עיריית ת"א

שותפות הורים: מאפיזודות לסוגיות חינוכיות מרכזיות 12:10 – 13:10 |
פרופ' משה ישראלאשווילי, החוג לחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי,

ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב

חמשת זוויות - על הקשר שבין ביה"ס להורים13:10 – 13:40 |
מר אריאל לוי, סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי, משה"ח

ארוחת צהריים13:40 | 

קפה ועוגה16:00 |

יום רביעי ג' באדר תשע"ז 1.3.17



יום חמישי ד' באדר תשע"ז 2.3.17

ארוחת בוקר07:00 – 08:15 |

מושב עשירי

ד"ר יוחנן דורון, חבר הנהלת האיגוד ומנהל אגף החינוך, עיריית נתיבותיו"ר:

חינוך לדמוקרטיה במרחב המקומי: תמונת מצב 09:002016 – 10:00 |
גב' גלי שפיגל כהן, חוקרת תרבותית

מבט מעבר לגדר,
גב' אירית ברוק, מנהלת המחלקה לתנועות נוער, קהילה והגשמה,

מינהל ח"ן, משה"ח

מינהל הפיתוח בראי החדשנות,10:00 – 10:30 |
מר תמיר בן משה, סמנכ"ל ומנהל מינהל הפיתוח, משה"ח 

מושב מקביל

נדא וואהבי, חברת הנהלת האיגוד, מנהלת מחלקת גנ"י ורכזת בתי"ס, יו"ר:
מ.מ דלית אל כרמל

"דיאלוג מצליח"09:00 – 10:30 |
בהשתתפות גב' צ'ריל קמפר, ממונה על הקשר בין הרשויות למשה"ח

פינוי חדרים, קפה ועוגה10:30 – 11:00 |

מושב אחד-עשר

אהרון כהן, יו"ר הועדה הפרופסיונלית באיגודיו"ר:

עדכונים משפטיים – עו"ד נועה בן אריה, היועצת המשפטית של האיגוד11:00 – 12:00 |



מושב שנים-עשר

דורון שמחאי, חבר הנהלת האיגודיו"ר:

זמן איגוד12:00 – 13:00 |
דו"ח הנהלת האיגוד. 1
תגובות חברים, הערות, שאלות ומשאלות. 2
 ניהול משבר - על מערכת החינוך החיפאית בזמן השריפות בחיפה. 3

  גב' אילנה טרוק, חברת הנהלת האיגוד וראש מינהל חת"ר,
)חינוך תרבות, רווחה, ספורט וצעירים(, עיריית חיפה

אקטיביזם חברתי – גב' רונה רמון, נשיאת קרן רמון 13:00 – 13:45 |

דברי סיכום וכתיבת משובים13:45 – 14:00 |

ארוחת צהריים ופיזור14:00 |

בברכה,

*יתכנו שינויים, טל"ח

אילן טל-ניר
יו"ר ההשתלמות השנתית

אבי קמינסקי
יו"ר האיגוד וסמנכ"ל חינוך,

תנו"ס ורווחה, עיריית הוד-השרון

אילנית דהאן - גדש
מנהלת מחלקת הדרכה,
מרכז השלטון המקומי


