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אוגדן למנחה  
עמיתים יקרים, לקראת הכנס: ״חדשנות פדגוגית וזהות 

יהודית״ , שולחים אנו אליכם אוגדן המסכם את ההכנה של כולנו 

לקראת יום המפגש.  

תוכלו למצוא בו את סדר היום, ליינאפ מפורט של יום האירוע 

(עם כלל חלוקת המשימות של כולנו בו), פירוט השותפים שלכם 

להנחיית השולחן ופרטי התקשרות עימם. בנוסף, אנו מצרפים 

מספר מאמרים להשראה.  

אנו מודים לכם על השותפות המלאה בהכנת המפגש ומחכים 

בצפייה להגעתו.  
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תוכן עניינים: 
סדר יום מפגש המנהלים...4  

הרשמה - פירוט משימות וחלוקת תפקידים….5 

ליינאפ וחלוקת משימות ליום המפגש…..6-8 

פירוט המרצים + נושא ההרצאה -…9-10  

פירוט המופיעים בפאנל… 11-12  

שולחנות העגולים + חלוקת אחריות ופרטי התקשרות….13-14 
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סדר היום 
11:00 - התכנסות מנחים 

13:00 - התכנסות, הרשמה וארוחת צהריים. 

13:45 – ברכות: 

•אלי ברקת, המשנה למנכ״ל כל ישראל חברים. 

•יובל אוליבסטון, ראש אגף מורשת, משרד החינוך. 

יעל נכון-הראל, מנהלת קרן פוזן 

•שוקי יניב אלחדד, מנהלת תכנית מארג. 

מושב ראשון: 

14:15 – הרב משה אגוזי, מנהל תחום פיתוח מנהיגות ברשת אמי״ת: 

על חדשנות פדוגית - על המעבר לקהילות לומדות.        

14:45 – נויה שגיב, מרצה לתנ"ך. מלמדת במסגרות שונות בבינה, עלמא ועוד. עוסקת במחקר, בהוראה, 

בכתיבת ספרי לימוד במטח, וחברה בצוות ניהול 929. מובילת להקת רוק. 

15:15- ד״ר יהודה מימראן, מנכ״ל כל ישראל חברים: 

חדשנות פדגוגית, בתפיסתו החינוכית של חכם יוסף משאש. 

15:45-16:00 אתנחתא מוזיקאלית: המוזיקאית ענת מלמוד והמוזיקאי יונתן בלומנפלד. 

מושב שני - כלים המשלבים שיח יהודי ופדגוגיה חדשנית: 

16:00-16:15 אודי ליאון, מנכ״ל סוגיא 

16:15-16:30 ערן שפיר, ספריא ישראל 

16:30-16:45 ד"ר יכין אפשטיין, ראש צוות תרבות ישראל, מטח 

16:45-17:00 קפה ומאפה 

17:00-18:00 מושב שלישי: שולחנות עגולים ללמידה ושיח - ההרשמה לשולחנות העגולים ת 

18:00 סיכום היום ומשוב. 
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הרשמה - פירוט משימות וחלוקת אחריות 
לוחות זמנים: 

שליחת הזמנה - כ״א בכסליו 29.11: בתי הספר בתכנית, בוגרים, שותפים, משרד החינוך, שולחן פנים. 

עדכון נרשמים 1 - יום ראשון כ״ד בכסליו, 2.12 

עדכון נרשמים 2 - יום שני כ״ה בכסליו, 3.12 

עדכון נרשמים 3 - יום שישי כ״ט בכסליו,7.12 

עדכון נשרמים 4 - יום שלישי ג׳ בטבת, 11.12 

מיום רביעי, ד׳ טבת, 12.12 עדכון בכל יום. 

יש לעדכן עד השעה 10:00 בכל יום.  
רשימה מלאה לאותו היום, תשלח לכולם עד השעה 14:00.  

חלוקת אחריות: 

מרכזת ומנהלת תהליך ההרשמה - אסנת מינדל (יש לשלוח אל אסנת את מייל העדכון היומי, עם כיתוב •

של עמיחי) 

כל מנחה אחראי על בתי הספר בהנחייתו - מוזמנים 4 מכל בית ספר. •

אחריות רפרנטים, רכזים, צוות ומורים לתרבות יהודית ישראלית - חיים וקובי. •

אחריות רישום ארגוני ״פנים״ וארגונים נוספים בשדה - נורית ושמוליק. •

אחריות רישום בתי ספר מועמדים למארג - תמי ונעמה. •

אחריות רישום בתי ספר בוגרי מארג - תמי ואלישבע. •
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ליינ אפ כללי  
מנהלת אירוע מטעם מלון שפיים - קרינה 09-9595705 

צלם - אופיר 054-6882424 
הרכב מוסיקלי - אבי מאור 050-7703016 ענת מלמוד: צריך להשלים. יונתן בלומנפלד: צריך להשלים. 

איש הגברה- יש להשלים 
מרצה 1 - משה אגוזי: צריך להשלים  
מרצה 2 - נויה שגיב: 052-3984413 

מרצה 3 - יהודה מימראן: 054-4884805  
מרצה 4 - אודי ליאון (פאנל) 0504507177 
מרצה 5 - ערן שפיר (פאנל) 0526091596 
מרצה 6 - ד״ר יכין אפשטיין 0506355766 

מרצה 7 - סיגל דוד (שולחן עגול) 0525992607 
מרצה 8 - איתמר קרמר (שולחן עגול) לא סגור 

מרצה 9 - מרב שני (שולחן עגול) 0526091207 

צופיה:  
1. הכנת פולדרים לכלל הנוכחים. 

2. הכנת ארגזי מנחה לשולחנות העגולים.  

3. הכנת תגי שם לכלל משתתפי הכנס (קשר עם הדפוס) 

4. הכנת שלטים לתלייה- הכוונה+שלטים עם שמות השולחנות העגולים (לשים על כל שולחן). 

5. וידוא רופלאפים (לפחות 4) 

 

חומרים לפולדרים ולארגזי מנחה:  
סדר היום •
דפי כתיבה •
תקציר ההרצאות •
מס' מילים על המרצה •
שמות השולחנות העגולים •
עט •
ברושור בית מדרש מקוון •
מניפת החדשנות (?) •

 
 

ליין אפ מלא •
רשימת נרשמים ע״פ שולחנות •

פולדרים לכלל הנוכחים

ארגזי מנחה
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יום רביעי י״א בטבת, 26.12 - יום הכנס 
באחריות צופיה:  לוודא העברת החומרים ממקווה ישראל למלון שפיים (הובלה). 

170 פולדרים  1.

12 כני ציור  2.

3. רול-אפ  3.

קאפות - קירות מדברים. 4.

דפי הרשמה (6 העתקים) הכוללים את כלל הנרשמים + כתובות מייל 5.

ציוד משרדי ליתר ביטחון: לורדים מחיקים, סלו-טייפ, מספריים, שדכן + סיכות, לורד עבה, תגיות ריקות 6.

תגי שם  7.

כלל השלטים לשולחנות 8.

10:00 הגעה של צופיה, אסנת ועמיחי  
בדיקת מצגת, סאונד, מקרן, מיקרופונים - עמיחי  

הכנת שולחן הרשמה- צופיה  

11:00 הגעת כלל המנחים - סיום סידור פולדרים וסיוע הכנת שולחן ההרשמה ונראות אולם קבלת הפנים. 
פתיחת רול אפים: בכניסה למלון, בשולחן ההרשמה - בתיה ונורית. 

העמדת הקפאות בתוך האולם - קובי ושמוליק.  

הכנת שולחן הרשמה: תגי שם, שלושה דפי הרשמה ועטים, פולדרים - צופיה ואלישבע. 

12:00 דיבור עם כלל המרצים לוודא שכולם בסדר ובדרך: 

חיים: נויה שגיב - 052-3984413 

שמוליק: משה אגוזי 

תמי: יהודה מימרן - 054-4884805 

אלישבע: אודי ליאון -0504507177 

קובי: ערן שפיר - 0526091596 

בתיה: יכין אפשטיין - 0506355766 

אסנת: מרב שני - 0526091207 

נעמה: סיגל דוד - 0525992607 

נורית: איתמר קרמר - נשלים 

12:45-13:15 – שולחן רישום+ חלוקת תגי שם ופולדרים- צופיה, בתיה, קובי 

13:45 – 13:15 תחלופה לארוחת צהרים בשולחן הרישום- נורית,קובי,שמוליק  

כל שאר המנחים- מארחים, מסתובבים בין האורחים וכ’ו.  

החל מ 13:35כולם מסייעיים בהכנסת האנשים לאולם.  
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13:45 תחילת המושב הראשון: 

שני שירים - יש להשלים אילו שירים נבחרו 
ברכות  

הרצאה 1 - משה אגוזי. סיכום נקודות מרכזיות ומשפטי מפתח - אלישבע. 

הרצאה 2 - נויה שגיב. סיכום נקודות מרכזיות ומשפטי מפתח - בתיה. 

הרצאה 3 - יהודה מימרן. סיכום נקודות מרכזיות ומשפטי מפתח - נורית. 

14:45 - מוסיקה: שלושה שירים + פואטרי סלאם (יש להשלים אילו שירים נבחרו) 

16:00 - פאנל 

אודי ליאון - סוגיא 

ערן שפיר - ספריא 

יכין אפשטיין - מטח 

16:45 - הפסקה: ארגון החלל לקראת השולחנות העגולים - צופיה, אסנת, קובי.  

16:55 - כל המנחים - עוזרים בהכנסה של כלל המשתתפים. לקראת השולחן העגול 

17:00 פתיחה השולחן העגול (כולם באותן חלל). 

18:00 - סיוע בחלוקת טיפ הסיום לכלל המשתתפים  

18:15 ישיבת סיכום לכלל המנחים.  
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פירוט המרצים - מושב 1 
אגוזי משה: 

נשוי לתמי (עו"סית) גר בגולן, ראש הישיבת התיכונית בחיספין במשך שנים רבות עד לפני 6 שנים. 
מוביל את ההתחדשות הפדגוגית בנופי גולן, קצרין - תכנית גוונים. בשנים האחרונות מוביל את תחום 
ההתחדשות הפדגוגית ברשת אמית וכיום עוסק במסגרת הרשת בפיתוח תכנית צמיחה אישית 

ומקצועית למנהיגים חינוכיים. 
מס׳ מילים על נושא ההרצאה: 

בכל תחומי החיים האחרים, המונח חדשנות מעלה בנו אסוציאציות של תחומים לא נודעים שהחדשנות 

כובשת. כך זה ברפואה, כך זה בהייטק וכך זה בכל תחומי החיים שמניעים אותנו. חדש הוא משהו שעד כה 

אני לא יודע לעשות והנה הבנתי משהו ועכשיו אני יודע לעשות. חדשנות היא הפיכת הלא נודע לנודע. 

נדמה לי שהבנה זו אינה נכונה בעולם הפדגוגי. חדשנות פדגוגית היא בעצם אינה חדשנות. היא פונה אל 

המוכר והידוע. היא פונה אל האדם, אל כוחות החיים שלו, אל יכולותיו הכמוסות שמשום מה הוא לא 

משתמש בהם. זו בעצם פדגוגיה פרימיטבית. להזכירנו, פירושו של המונח פרימיטיבי הוא ראשוני, ואכן על 

הפדגוגיה החדשה לשוב אל הראשוניות האנושית, בבחינת השב ימינו כקדם. 

בעוד שבתחומי הדעת המודרנים חדשנות היא לדעת לבנות ולהטיס F35, הרי שבפדגוגיה המתקדמת, זה 

כמו לרכב על אופנים. 

נכונים הדברים שבעתים כאשר אנו מבקשים לחבר את הפדגוגיה החדשה אל העולם היהודי. תכלית 

הלמידה בעולם היהודי לדעתי, היא הלמידה. למידה לשם למידה. הלמידה היא ערך עצמי שאינו זקוק 

למטרות ויעדים. הערך הוא היעד. תכליתו של החינוך היהודי הוא הלמידה. לאפשר לאדם להיות לומד. 

נויה שגיב: 
מרצה לתנ"ך. מלמדת במסגרות שונות בבינה, עלמא ועוד. עוסקת במחקר, בהוראה, בכתיבת ספרי 

לימוד במטח, וחברה בצוות ניהול 929. מובילת להקת רוק. 
נויה שגיב, הוציאה בימים אלה את הספר המקסים "בוקר טוב עולם" (הוצאת כנרת) המספר את סיפור 
הבריאה הגדול של בראשות יד ביוד עם סיפורו של עומר הקטן שעושה את צעדיו הראשונים בעולם. אל 
ששת ימי בריאה של עומר מתלוים אמא שלו ואחיו הגדול, שמלמדים אותו על חושך ואור, על שמים 

וארץ ומגלים מחדש מבעד לעיניו כמה יפה הוא העולם.  
״כשאני מספרת על עצמי בכותרות, נהיית לי סחרחורת וכאב ראש: חילונית שגדלה בבית חצי דתי בתל 

אביב, בוגרת בית ספר לאמנויות ותלמה ילין וקצינה בקבע. לסבית, אמא, מורה ומרצה למקרא. מדריכת 

טיולי ג'יפים ומובילת להקת רוק. ועכשיו גם ספר ילדים. "רב שטחיות" אני קוראת לזה, תוך כדי איסוף 

הצעצועים, הכנת מסלול למסע לאפריקה, לכתיבת עבודה לאוניברסיטה. אה כן, גם כותבת דוקטורט - על 

שירה עברית ומקרא. 

למתבונן מהצד, זה אולי לא רק הרבה, אלא גם מנוגד. איך אפשר להתעניין בתנ"ך ולקיים אורח חיים חילוני 

לגמרי. איך אפשר לגדול בבית חצי דתי ולחיות כלסבית מחוץ לארון״ 

נושא ההרצאה: ללמוד טקסט באופן חדשני.  
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ד״ר יהודה מימרן: 

ד"ר יהודה מימרן, 56, מנכ"ל "כל ישראל חברים - אליאנס", מתגורר בפסגת זאב בירושלים, נשוי ואב 
לארבעה. מימרן, בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית במכון מנדל, בוגר לימודי תואר שלישי בחינוך 
באוניברסיטה העברית ופסיכולוג קליני. מאז שנת 1984 הוביל וניהל ד"ר מימרן מיזמים, ארגונים 
ופרויקטים חינוכיים וחברתיים. ב־1998 גיבש תשתית רעיונית וארגונית להקמת מרכז למנהיגות 
יהודית־חברתית במימון קרן אבי חי. ארבע שנים לאחר רצח רבין החלה התחדשות יהודית בקרב 
חילונים מהמעמד הבינוני המבוסס, ברובו אשכנזי. על רקע היעדרו של הקהל יוצא ארצות האסלאם, 
בשנת 2000 חבר ד"ר מימרן ל"כל ישראל חברים - אליאנס" והקים וניהל את "ממזרח שמש" הפועל 

לקידום חינוך יהודי במרחב הקהילתי ואת "מורשה" לקידום חינוך יהודי במערכת הפורמלית. 
נושא ההרצאה: חדשנות פדוגוגית, בהגותו של חכם יוסף משאש.  

מקצת שבחו 
חכם יוסף משאש נולד בשנת תרנ"ב (1892) לאמו שמחה ולאביו חכם חיים משאש, בעיר מכנאס שבמרוקו. 

בנעוריו למד בישיבת 'עץ חיים' בעיר מקנס בראשותו של חכם חיים בירדוגו.  

בשנת תרס"ח (1908) נשא לאישה את מרת שמחה הכהן. בשנת תרפ"ב (1922), לאחר 14 שנים, בהן לא 

זכו בילדים, נשא עליה את מרת רחל לכרייף. 

בשנת תרפ"ד (1924), בהיותו בגיל 31, נבחר לכהן כרבה הראשי של העיר תלמסאן שבאלג'יר.  

בשנת תש"א (1941) לאחר פטירת חכם משה טולידאנו, חזר לעיר מכנאס לשמש בה כדיין. עם חזרתו, 

חכם יוסף משאש זכה לשאת חן בעיני מלך מרוקו, וקיבל ממנו אות כבוד.  

חכם יוסף משאש היה צייר בחסד, ושערי ספריו מעוטרים בציוריו. לשונו כעט סופר מהיר, ובין חיבוריו 

פזורים שירים רבים, שנכתבו על ידו בחרוזים ובשפה מליצית ונאה.   

בשנת תשכ"ד (1964) עלה לארץ ישראל והתיישב בעיר חיפה. בשנת תשכ"ח (1968) נבחר לכהן כרבה 

הספרדי של העיר חיפה. בישראל חכם יוסף משאש המשיך בדרכו לגמול חסדים עם הבריות - הרבה לבקר 

בבתי חולים, והיה למשענת לפצועי מלחמות ישראל. הורים שכולים מצאו בו נחמה ועידוד. חכם יוסף 

משאש, אף התמיד בביקוריו בבתי הסוהר והיה מעורר בלב האסירים חרטה על מעשיהם. 

חכם יוסף משאש חיבר 48 ספרים, ביניהם: 'אוצר המכתבים': ג' חלקים - אלפי מכתבים בנושאים רבים, 'נר 

מצווה' - על חג החנוכה ומנהגיו, 'נחלת אבות': ו' חלקים - מוסר על פרקי אבות, שו"ת 'מים חיים': ב' 

חלקים.  

חכם יוסף משאש נלקח לבית עולמו ביום ב' בשבט תשל"ד (1974), ומנוחתו כבוד בבית העלמין בחיפה. 
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פירוט המרצים - פאנל 
אודי ליאון: 

תלמיד ישיבת מרכז הרב, ממייסדי ומנהלי בית הספר לקולנוע מעלה, היה מנכ"ל מייסד של קרן גשר 
לקולנוע רב-תרבותי, יוצר הסדרה מעורב ירושלמי, ניהל את התכניות הייעודיות בשידורי קשת ערוץ 2 
בה פיתח בין השאר את הסדרה עבודה ערבית, עמית בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, שימש 
כחבר הנהלת קרן הקולנוע הישראלי, חבר הנהלת התאטרון "נא לגעת", מייסד מיזם סוגיא לקידום 

השיח החברתי-תרבותי המעמיק. 
פרויקט  - סוגיא: 

התלמוד הוא הסמל המעצב הייחודי ביותר של התרבות היהודית אלא שמאז קיומו המקורי כתורה שבעל 

פה, מתחדשת ודינמית, הוא הפך למשהו שהוא מעולם לא היה אמור להיות – ספר עתיק וחתום. 

לפיכך שמנו לנו למטרה להחיות את השיח התלמודי ולהנגיש את המתודולוגיה התלמודית על ידי יצירת 

פלטפורמה טכנולוגית לבית מדרש מודרני וחדשני. 

ייחודה של פלטפורמה זו יהיה בפורמט ייחודי שיאפשר החייאת הדינמיקה מלאת החיים של הדיון הרב-קולי 

בסוגיות העכשוויות ביותר. 

הפלטפורמה החדשנית, במיזם ייחודי זה, מאפשרת לנו לשרת קהילות וקבוצות ענין שונות המעונינות בשיח 

פנימי ובמקביל להקים בית מדרש מרכזי, מעין מעבדה של סוגיות שיפותחו על ידי היזון חוזר בין "חכמי 

העם היהודי" העכשוויים – קהילת מומחים, הוגים, מנהיגים חברתיים, חוקרים ורבנים. עם רשת בתי מדרש 

של קהילות ענין בישראל ובתפוצות כאשר בין שני עולמות תוכן אלו יתקיימו באופן מתמשך הן דיאלוג 

תלמודי והן היזון חוזר. 

סוגיא מציעה פלטפורמה דיגיטלית ייחודית לחידוש השיח באמצעות כלים טכנולוגיים חדשנים המבטאים, 

יותר מכל, את העידן העכשווי: בית מדרש מקוון המשלב את האפיונים של פורומים אינטרנטיים, רשתות 

חברתיות וויקיפדיה עם המתודולוגיה התלמודית. 

ערן שפיר - ספריא ישראל: 
אנו עם הספר. במשך אלפי שנים, התרבות, המסורת והערכים שלנו מתקיימים באמצעות הטקסטים שלנו. 

ממסורת בעל פה דרך מגילות הכתובות בכתב יד ועד אוסף עצום של ספרים מודפסים, כל מדיום חדש 

הנגיש ידע וכלל יותר אנשים בשיח היהודי. אנו הדור שהופקד עליו להעביר את הטקסטים שלנו מהדפוס אל 

הדיגיטלי, כך שאותם טקסטים ייחשפו וישפיעו בדרכים חדשות ופורצות דרך. 

ספריא הוא מלכ"ר השואף לעיצוב עתיד הלימוד היהודי כך שיהא פתוח ושיתופי. אנו בונים ספריה חיה 

הפתוחה לציבור הרחב של טקסטים יהודיים, בעברית ובתרגומים שונים. באמצעות אותם טקסטים 

דיגיטליים, נוכל ליצור ממשקים חדשים ואינטראקטיביים למחשב, לטאבלט ולמכשיר סלולרי, ולהנגיש את 

האוצרות הטקסטואליים של היהדות לאוכלוסייה רחבה יותר. 

עבור העם היהודי,הטקסטים הם הירושה הקולקטיבית שלנו. הם שייכים לכולנו, ואנו רוצים שיהיו נגישים 

לכולם, להעמידם לרשות הציבור (public domain) או עם רשיונות ציבוריים ללא תשלום. בין אם מדובר 
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בעמוד טקסט לשיעור או בהורדה של מסד הנתונים כולו עבור מחקר ופרויקטים חדשים, למשתמש תהיה 

גישה מלאה לאוסף כתבי הקודש. 

כל הקוד שלנו מפורסם תחת רשיונות open source, ואנו מציעים שירותים כולל live API לכל פרויקט 

שעשוי לעשות שימוש בהם. אנו מזמינים את כל המשתמשים להשתמש בקוד ובנתונים שלנו כדי לבנות 

אפליקציות, לנהל מחקרים או ליצור אינפוגרפיקה (visualizations). אנו מאמינים שעלינו לחלוק עם הציבור 

את התשתית הבסיסית לטכנולוגיה יהודית. 

ספריא אינו רק ארכיון לשימור טקסטים יהודיים; אנו מספקים פלטפורמה המיועדת להפיח באותם טקסטים 

חיים חדשים. על כן, אנו משקיעים בפיתוחים שיהפכו את ספריא לכלי למידה והוראה טוב יותר. ספריא 

מחויבים לעבודה בשותפות עם מחנכים כדי לבחון, לפתח ולהרחיב את גבולותיה של טכנולוגיה יהודית 

חינוכית. 

ד״ר יכין אפשטיין - מטח ישראל: 
יכין אפשטיין שימש כפוסט-דוקטורנט בפרוייקט המדרש בקהילות הגניזה, כיום ראש תחום תרבות 
ישראל במט"ח ומרצה באוניברסיטה הפתוחה, במסגרתה הוא חוקר שותף עימנו בתחום המדרשים 

החד-שנתיים. 
תרבות.il אתר מבית מטח, אשר שם לעצמו מטרה להנכיח את התרבות היהודית-ישראלית בשיח הציבורי 

ובמערכת החינוך. 

תכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית נועדה לחזק ולהעמיק את הזהות היהודית-ציונית-ישראלית של 

תלמידי מערכת החינוך הממלכתית, את תחושת השייכות שלהם, אחריותם ומחויבותם לעמם, למורשתם 

ולתרבותם. היא מבקשת להפגיש את התלמידים הלומדים במערכת החינוך הממלכתית עם היצירה 

היהודית לדורותיה, עם הערכים היסודיים המגולמים בה ועם ביטויים חווייתיים ומעשיים של ערכים אלה 

באורחות חיים יהודיים. 

התכנית מבקשת לחשוף את הלומדים ליהדות משמעותית, רבת-פנים, רלוונטית לחייהם כאן ועכשיו, בתוך 

הקשר ישראלי רחב, ולתת בידיהם ידע נרחב ומעמיק, חוויות עשירות וכלים מגוונים וחדשניים לפיתוח 

אישיותם וזהותם של התלמידים כיהודים, כישראלים וכבני-אדם. בתכנית הלימודים ניתן מקום מרכזי ללימוד 

מעמיק של מקורות מגוונים מ"ארון הספרים היהודי" כנדבך וכמשאב חיוני, מכונן ומעורר מחשבה והשראה 

בתהליך פיתוח האישיות והזהות של הלומדים. בתוך כך, להעמיק את יכולתם לקיים דיאלוג קשוב ומכבד בין 

זהויות שונות בחברה הישראלית. נקודת המוצא הערכית מאפשרת את הדגשת המשותף והמאחד שבין 

חלקי החברה דרך ערכים מכוננים משותפים המצויים בבסיס התכנית. בנוסף, הכוונה היא לעודד את 

התלמידים לקחת חלק פעיל בפיתוח תרבות יהודית-ישראלית במרחב, באקלים הבית-ספרי ובקהילה גם 

בהמשך חייהם – כבוגרי מערכת החינוך 
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שולחנות עגולים - חלוקת אחריות ושאלות מנחות 
מטרה: דיון מעמיק וממוקד בחיבור בין חדשנות פדגוגית וזהות יהודותף דרך כלים והתנסות מהשטח 

תוצאות: 

 א. איסוף תובנות לגבי החיבורים בין חדשנות פדוגוגית לשיח זהות יהודית.  

ב. איסוף נקודות התחדשות, שאלות, אתגרים בנוגע לנושא השולחן העגול 

 ג. איסוף רעיונות לקידום נושא השולחן העגול, בשגרת החיים בבית הספר.  

מהלך:  

17:00-17:10 כל מנחה מציג את נושא השולחן + הצגת הכלי\המרצה השותף. 

17:10-17:40 התנסות בכלים ששולחן העגול מציג. 

17:40-17:50 שאלות למרצה 

17:50-18:00 איסוף (מנחה): מה אני לוקח לבית הספר שלי? (כתיבת פתקים ותלייה על קאפות). 

18:00 - מילוי משוב וחלוקת טיפ סיום בשולחנות.  

שאלות מרכזיותמנחהמרצהשם השולחן 

התנסות בבית המדרש 

האינטרנטי: סוגיה

אודי ליאון 
 0504507177

udi.lion.sugia@gmail

.com

אלישבע

התנסות בבית המדרש 

האינטרנטי: ספריא

ערן שפיר 
 0526091596

  eran@sefaria.org

קובי

mailto:udi.lion.sugia@gmail.com
mailto:eran@sefaria.org
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il ד״ר יכין אפשטיין התנסות הכלי: תרבות
 0506355766

0506355766

בתיה

סיגל דוד  על חדשנות במוצר מארגי
0525992607

נעמה רשף

מרב שני עמיות יהודית וחדשנות
MeravSha@jafi.org

ספוקן וורד ושיח מברר 

זהות

נוריתאין פרטים

mailto:MeravSha@jafi.org

