
כנס מנהיגי חינוך 
ב " ע ש בת " ע ש ת

מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל החינוך הדתי



החינוך שהוא בית היוצר החינוך שהוא בית היוצר 
של האומהשל האומה

צריך הוא ללמד תורהצריך הוא ללמד תורה
ונדיבות לכלונדיבות לכל

(הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ“ל) 

לכבוד שבוע החמ"ד, מינהל החינוך הדתי 
מתכבד להזמין את מנהלי בתי הספר של 

החינוך הממלכתי-דתי

לכנס מנהיגי החינוך 
ב " ע ש בת " ע ש ת

נתכנס יחד מנהלים מכל רחבי הארץ ליום שכולו הצדעה 
לחמ"ד והעמקת יעדיו.

האירוע יתקיים בע"ה ביום רביעי האירוע יתקיים בע"ה ביום רביעי 
כז' אדר תשע"ב (כז' אדר תשע"ב (21.3.201221.3.2012)

בבנייני האומה, ירושלים.בבנייני האומה, ירושלים.

*ההרשמה דרך אתר מינהל החינוך הדתי



09:0009:00 | התכנסות | התכנסות

תערוכת תלמידי החמ"ד לאור דמותו של 
הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"להרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל

בליווי שחקני רחוב

9:459:45 | מושב הפתיחה    | מושב הפתיחה   
במעמד:

הרב הראשי לישראל 
הראשל"צ הרב שלמה משה עמארשליט"א

שר החינוך חבר הכנסת גדעון סער
מנכ"לית משרד החינוך, הגב' דלית שטואבר

יושב ראש מעצת החמ"ד, הרב אבי גיסר

יו״ר ארגון המורים הדתיים, מר גד דעי

ראש מינהל החינוך הדתי, ד"ר אברהם ליפשיץ

'בית חינוך כמשפחה' 'בית חינוך כמשפחה' 
מיצג אור קולי לכבוד מנהלי החינוך הדתי



15:0015:00 | הפסקה | הפסקה

15:2015:20 | סבב שני | סבב שני
חלק ב' – מפגשים לבחירה: (בהרשמה מראש)חלק ב' – מפגשים לבחירה: (בהרשמה מראש)

16:4516:45 | סיום     | סיום    

13:3013:30 | מושב שני: 'מדברים חינוך' | מושב שני: 'מדברים חינוך'       12:3012:30 | מנחה וארוחת צהריים | מנחה וארוחת צהריים

חלק א' – מפגשים לבחירה: (בהרשמה מראש)חלק א' – מפגשים לבחירה: (בהרשמה מראש)

מבקשי פניך
חינוך לעבודת ה' 

בדורנו

הרב חיים סבתו הרב חיים סבתו 
מראשי ישיבת ההסדר 

מעלה אדומים 

בית הספר 
כבית לנפש
בית ספר חדש 
לנשמות חדשות

ד"ר מיכאל ד"ר מיכאל 
אבולפיה אבולפיה 

פסיכיאטר ילדים ונוער

וגולן אזולאיוגולן אזולאי
 שחקן, זמר ויוצר 

בין עצמאות, 
חירות 

ומשמעת 
יצירת איזונים נכונים 

במערכת חינוכית

הרב רונן נויבירט הרב רונן נויבירט 
רב קהילה "אהל ארי" רעננה, 

ראש מיזם "קהילות" צוהר.

עו"ד פנינה עו"ד פנינה 
נויבירטנויבירטמרצה למשפטים 

ומחשבת ישראל

הסרוגה 
והשקופה

החינוך הממלכתי 
והממלכתי-דתי - 

ההבדלים, הפערים 
והמכנה המשותף

הרב יהושע שפירא הרב יהושע שפירא 
ראש ישיבת ההסדר רמת גן

וד"ר מירב וד"ר מירב 
גרודופסקיגרודופסקי

 מרצה לזכויות אדם ובניית 
קשרים בין קהילות 
בסכסוך במכללה 

האקדמית ספיר

בלעדיך, אני חצי 
בן אדם

חוסר השלמות של היחיד

הרב דב זינגרהרב דב זינגר
ראש בית מדרש להתחדשות

וקובי אוזוקובי אוז
 מוסיקאי וסופר

בליווי מוסיקה

'משפט פולארד' – 
תיאטרון הקאמרי

קשה לבקר את יהונתן 
פולארד בכלא, אך ניתן  
"לבקר" אותו - באמצעות 

ההצגה של רמי ברוךרמי ברוך

חנן- האדם, 
האבא והמחנך

ילדיו של חנן פורת ילדיו של חנן פורת 
מספרים על דמותו  

בליווי קטעי וידאו


