
 

 

 

בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית 

 מחזור כ׳ -כנס הצגת פרויקטים 

 , ב' בתמוז10.6יום שני, 

 ( 6,7חדרים )   פתיחה 10:00 - 9:30 

 (6,7)חדרים  המושבים המקבילים סרטון והצגת  -פתיחת מושב בוקר    10:15 - 10:00

 הפסקה     10:30 -10:15

 מושבים מקבילים 11:30  - 10:30

 (1)כיתה  שיתוף מורים ומנהלים במדיניות מדידה והערכה ארצית -איתי אשר  *

  פרחי דיינות במדינת ישראללתכנית השלמה אקדמית לדיינים ו -ורדית רוזנבלום  *

 (2)כיתה    

 (מחקר חדר, 4)קומה  שיהודית בישראל בעידן החד עמיות -דב -מיכל בן *

 Tea time – הפסקה   12:00 - 11:30 

 מושבים מקבילים    13:00 - 12:00

 יש ילדים זיגזג: מיזם תקשורתי מרובה פלטפורמות להעלאת מודעות הורים  -רותי ניסן  

 (1)כיתה  לשונות בין ילדי המשפחה   

 (2)כיתה  שיקומית חינוכיתדארנא: קהילה  -תומר בוהדנה  *

 ינוכי בבית הספר ח-ח הרוחנימשיב הרוח: להעמקת השי -שלום וייל  

 (מחקר חדר, 4)קומה    

 היטריקפ – ארוחת צהריים     14:00 - 13:00

 סרטון והצגת המושבים -פתיחת מושב צהריים   14:15 - 14:00

 (6,7)חדרים   הצגה במליאה  15:45 - 14:15

 מועצת הנגב -על -טל אל *

 : מרכז עתיד לחדשנות ויצירתיות Imaginarooms 121 -רויטל יהלום  *

מהשוליים למרכז: תודעה מקדמת שינוי  -אבי אור  *

 הפסקה    16:15 - 15:45

 מושבים מקבילים    17:15 - 16:15

 החותר להגברת עיצוב מודל לבי״ס ממלכתי יסודי - יונתן שיף *

 (1)כיתה  מוביליות חברתית בשכונה מוחלשת    

 דתי-הממלכתיך מיזוג בין החינוך הממלכתי לחינו  – חינוך שלם - 'נתנאל ליבוביץ 

 (2)כיתה    

  פיננסי הטמעת קיימות בחינוך -מכלכלה לקהילה  - פינק-עמיר סומקאי *

 (מחקר חדר, 4)קומה    

 

 

 



 

 

 

 בתמוז , ג'1117יום שלישי, 

 סרטון והצגת המושבים -פתיחת מושב בוקר    ( 6,7) חדרים  המושבים סרטון והצגת -פתיחת מושב בוקר           9:45 - 9:30

 הצגה במליאה  הצגה במליאה       10:15 - 9:45

 הכשרת מורים לקשר מיטבי עם  -כנית קמ״ה ת -אזרחי -ורד אלטשולר *

 הורים    

 הפסקה     10:30 - 10:15

 מושבים מקבילים     11:30 - 10:30

 (1)כיתה  מרחב אזרחי לקידום שיח מנהיגותי דמוקרטי -נתי שטרן  *

 (2)כיתה  מנהיגות צעירה למען העתיד בחברה הפלסטינית בישראל -מחמד חליל  *

 KIPPהקמת בית הספר הישראלי הראשון ברוח רשת  -יתי קרין א *

 , חדר מחקר(4)קומה                        

 הפסקה       12:00 - 11:30 

 מושבים מקבילים      13:00 - 12:00

 לקראת מצוינות אישית: קידום כושר לשוני בגיל הרך בקבוצות  -עינת אוריון  *

 (1)כיתה  פריפריאליות   

  על רצוי, מצוי והדרך לגשר ביניהם -יסודי לבנים חרדיים -עלחינוך  -בניהו טבילה  *

 (2)כיתה    

 ינוך בלתי חל״מרכז חברת ילדים למדנית״: שילוב מבית ספר שש שנתי  -יפתח גיא  *

 פורמלי במסגרת החינוך הפורמלי ליצירת מודל לבית ספר מחנך   

 (מחקר חדר, 4)קומה    

 

 טריהיקפ  – צהריים ארוחת     14:00 - 13:00

 (6,7) חדרים   מושב סיום חגיגי     17:30 - 14:30

פאנלים בהשתתפות העמיתים      16:00 - 14:30

                                        הפסקה     16:30 - 16:00

 פאנל בהשתתפות הסגל     17:30 - 16:30

          


