השתלמות צוותי ניהול – בית יציב חודש מרץ 2017
יום ראשון
26.3.2017

יום שני
27.3.2017

קבלת חדרים

ארוחת  -בוקר

יום שלישי
28.3.2017
פנוי חדרים והחזרת מפתחות עד
השעה 8:00
אחסון תיקים בקבלה

8:00 – 12:30
סיור:
מפגש זהויות
מפגש עם הקהילה הקראית
ופאנל במסגד ברהט.

10.45 - 10:00
הגעה והתארגנות

8:00 – 8:30
חוויה יהודית מוסיקלית
מרצה :הרבה דקלה דרוקמן
(סופה וערבה)
10:00 – 08:30
מהי הזהות החינוכית של תל"י?
מרצה :ד"ר איתן שיקלי
(סופה וערבה)

אולם  4מימד:
 - 10.45פתיחה:
מנהלת ההתפתחות המקצועית ,בית יציב
מאיה לוגסי בן חמו
11.30 -11:00
היכרות
שרה שי – קרן תל"י

המשך  -סיור

12:30 – 12:00
שיחת סיכום ומשובים-
מנחה :צוות תל"י +
מאיה לוגסי בן חמו
(סופה וערבה)

13:00 – 11:30
מזהות יהודית לזהות ישראלית
מרצה :פרופ' אריאל פלדשטיין
אוניברסיטת בר אילן
 – 13.00ארוחת  -צהרים
17:00 – 15:30
מעגלה מלאה לרכבת
ישראל :הדתה במערכת
החינוך מול חזון החינוך
החילוני
מרצה :בן לב קדש
הזרם החילוני
(כיתה )1#

17:00 – 15:30
זהות ,אמונה ,חינוך ומה
שביניהם
מרצה :מאיר יפה
(כיתת תמר)

הפסקת קפה ועוגה בחדר האוכל
19:00-17.30
מעגלה מלאה לרכבת
ישראל :הדתה במערכת
החינוך מול חזון החינוך
החילוני
מרצה :בן לב קדש
הזרם החילוני
(כיתה )1#

19:00-17.30
זהות ,אמונה ,חינוך ומה
שביניהם

 12:30ארוחת  -צהרים
17:00 – 15:30
תהודת זהות:
ארגז כלים לעוסקים
בחינוך לזהות

17:00 – 15:30
מה נעשה בבתי הספר
ובקרן תל"י:
הצגת תכניות

מרצה :ד"ר אוהד דוד

בהנחיית :גילה בראשי
ורונית ארז
(כיתת תמר)

 - 12:30ארוחת  -צהרים

פיזור
(כיתה )1#

הפסקת קפה ועוגה בחדר האוכל
19:00 – 17:30
תהודת זהות:
ארגז כלים לעוסקים
בחינוך לזהות

מרצה :מאיר יפה
(כיתת תמר)

12:00 – 10:15
תכנון שיח זהות בית ספרי –
מה מתאים לקהילה שלי?
עבודה בחברותות–
עבודה במרחב הפתוח
מנחה :צוות תל"י
(כיתה  + 1#כיתת תמר)

מרצה :ד"ר אוהד דוד
(כיתה )1#

19:00 – 17:30
מה נעשה בבתי הספר:
הצגת תכניות
בהנחיית :גילה בראשי
ורונית ארז
(כיתת תמר)

ארוחת  -ערב

ארוחת  -ערב

מפגש חברתי
פתוח

20.30 - 22.00
שיקופים לספורים אישיים
"תיאטרון שקוף" באר-שבע  -פלייבק
(אודיטוריום פארק המדע)
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