
 

 
 

 08-6252630פקס:   08-6252661, טל' 84100, מיקוד 7, באר שבע, ת.ד. 79בית יציב, רח' העצמאות 

המרכז הארצי לפיתוח מקצועי 
של עו"ה במקצועות היהדות 

ה, המדע הרוח והחבר

 והטכנולוגיה

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 עובדי הוראהל מינהל

 לעו"המקצועי  אגף א' לפיתוח

 קהל יעד : מנהלים וצוותי ניהול

 נושא: על מסורת, ביקורת וחידוש בתרבות היהודית

 ; תשע"ח 2018בפברואר  13-15תאריכים: 
 נתון לשינויים

 15.2.18  - 'היום  14.2.18  - יום ד' 13.2.18  - יום ג'

 בוקר -ארוחת  חדריםקבלת 
פנוי חדרים והחזרת מפתחות עד 

 8:00השעה 
 אחסון תיקים בקבלה

 
 הגעה והתארגנות -  10:00

8:30-10:00 10:00-8:30 –  
שלבים בהתפתחות הקוגניטיבית 

  של הילד : 

 הביקורת ועולמו של הילד.

 
 רוני מדמון

סיור בעיר העתיקה 
בעקבות ההתחדשות 
 העירונית והתרבותית

מפגש ושיחה עם 
ש על "ה ב"נהל בינמ

התחדשות יהודית אל 
מול הציבורים השונים 

ש + לימוד מקורות "בב
 .על פי תפישתם

 הפסקה 
 

 הפסקה

 פתיחה:  -10:00-10:15

מנהלת ההתפתחות  -מאיה לוגסי בן חמו
 המקצועית, בית יציב

 

 היכרות - 10:15-10:45
 

כשהביקורת פוגשת את  - 11:00-12:30
 יהדות וציונות –המסורת 

 אלון גן ד"ר 

10:30-12:00 12:00-10:30 

מסורת וביקורת במוסיקה יהודית 
 ליתוישרא

 

 משה דוידוביץ'
 

מפגש ושיחה עם 
ש על "ה ב"מנהל בינ

התחדשות יהודית אל 
מול הציבורים השונים 

ש + לימוד "בב
מקורות על פי 

 .תפישתם

סיור בעיר העתיקה 
בעקבות ההתחדשות 
 העירונית והתרבותית

 צהרים -ארוחת   - :0012 צהרים -ארוחת   12:30 צהרים -ארוחת   12:30

17:00-15:30 

  - "שלום, שלום לרחוק ולקרוב"
 אלי ברקת

 

17:00-15:30  

  מסורת קודמת לביקורת
   הרב אלקנה שרלו

 

13:00-15:00  
 חקר מקרה –למידת עמיתים 

 

 שיחת סיכום.  15:00- 16:00

 צוות קרן תל"י

 וד"ר מאיה לוגאסי בן חמו

 16:00סיום בשעה  הפסקת קפה ועוגה בחדר האוכל בחדר האוכל הפסקת קפה ועוגה

19:00-17:30  
איך מפרשים  חידוש בתוך המסורת. 

ומתווכים ספרות חז"ל לילדים בהקשר של 
 מסורת וחידוש.

 שהם סמיט 

19:00-17:30  

 יחדיו?הישבו שניהם  –מסורת וביקורת 

 שיח עמיתים 
 בהנחיית ד"ר איתן שיקלי

 

  

  ערב -ארוחת  ערב -ארוחת 

מנהלים  20:00-22:00
מהי  :בלבדוסגנים 

קדימות בית ספרית או 
מקומה של קרן תל"י 

 בחיי בית הספר.

 שרה שי

20:00-22:00 
ומורים רכזים 

: בלבדמובילים 
 הללי

 ד"ר פארי סינקלר

20:00-22:00  

  –נהדר  -קול באישה 
 מפגש מוסיקלי

 הפייטנית והזמרת מורין נהדר

 



 

 
 

 08-6252630פקס:   08-6252661, טל' 84100, מיקוד 7, באר שבע, ת.ד. 79בית יציב, רח' העצמאות 

המרכז הארצי לפיתוח מקצועי 
של עו"ה במקצועות היהדות 

ה, המדע הרוח והחבר

 והטכנולוגיה

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 עובדי הוראהל מינהל

 לעו"המקצועי  אגף א' לפיתוח

 
 
 
 
 


