
להרשמה וקבלת קישור לזום לקראת יום העיון, יש להקיש כאן 

תכנית בית ספר סגול שמחה להזמין נשות ואנשי חינוך ליום עיון מקוון בנושא:

מחברים מחדש את הרקמה האנושית בבית הספר 
יום חמישי, 11.3.21, 13:30 - 17:30 )היום יערך בזום(

תוכנית היום

 1. מנהיגות ומיינדפולנס: 
ניווט קשוב במים סוערים

איך להוביל תהליך איחוי של 
קהילת בית הספר אל מול 

אתגרי הקורונה.

איריס זיו, מנחת קורס מנהיגות קשובה,תכנית בית ספר סגול; 
טל בר-מעוז, מנהלת בית ספר אורט גוטמן נתניה.

2. להיכנס לחדר הלימוד 
 הפנימי: 

כלים מעשיים בפדגוגיה 
מתבוננת

איך לשלב מיינדפולנס 
בתהליכי למידה.

 תמר חביב,מנהלת פדגוגיה ואסטרטגיה, תכנית בית ספר סגול; 
עדי ורמן, צוות מוביל סגול, בית ספר אורט גוטמן נתניה. 

3. רלוונטיות של מיינדפולנס 
כמיומנויות חיים בסיסיות 

דווקא עכשיו 

מה הם צירי ההתפתחות 
המועילים בתרגול מיינדפולנס 

לחיבור תוך אישי ובינאישי.

שימי לוי, מפתחת תכנית "שפת הקשב" ויועצת לתכנית בית 
 ספר סגול; עמוס אבישר, מנהל תכנית בית ספר סגול;

שיר שבת, מנהלת בית ספר יסודי גלבוע, בית אלפא. 

 4. תנאים מצמיחים: 
צרכים פסיכולוגים בסיסיים 
כמצע לשגשוג בבית הספר 

עקרונות תיאוריית ההכוונה 
העצמית )SDT( ויישומם בבית 

הספר.

גילי לייבושר, אבני ראשה; ורד רפאלי, מנחת קורס מנהיגות 
קשובה, תכנית בית ספר סגול. 

5. חיבור למצפן הפנימי 
והתנהלות מכוונת ערכים

יישום עקרונות מתוך תרפיית 
 )ACT( קבלה ומחויבות

במרחב הבית ספרי.

חנן יפת, מנהל מסלול מבוא; חן קס, מנחה, תכנית בית ספר 
סגול; שירלי ברוק מבית ספר לחינוך מיוחד התומר נס ציונה. 

6. מהמרחב האישי למרחב 
הכיתתי: טיפוח נוכחות 

אכפתית בבית הספר

איך לטפח מיינדפולנס 
ונוכחות אכפתית בכיתה. 

אלון אלקובי, צוות פיתוח, תוכנית בית ספר סגול; נירית רקוץ' 
סגנית מנהל בית ספר היובל ומנחה, תכנית בית ספר סגול; 

נחמית פישל מחט"ב חיים גורי נתניה. 

13:30 - 16:00 - מושב מליאה
תרגול התחברות - עמוס אבישר, מנהל תכנית בית ספר סגול.   13:45 - 13:30

קשביים-רגשיים- מוחיים  חיבורים  טיפוח  דרך  ולאחרים  לעצמנו  מתחברים  מליאה:  הרצאת    14:30 - 13:45
חברתיים - ד"ר נאוה לויט בן נון, מנהלת מרכז סגול למוח ותודעה, מייסדת תכנית בית ספר סגול. 

הפסקה  14:45 - 14:30
תרגול בתנועה - אלונה אייזנברג, מנחת קורס מנהיגות קשובה.  15:00 - 14:45

פאנל מנהלות ומנהלי בתי ספר סגולים משתפים: "כיצד לחבר מחדש את הרקמה האנושית   16:00 - 15:00
בבית הספר?" - ד"ר נועה אלבלדה, מובילת תחום הערכה, תכנית בית ספר סגול, ובהשתתפות 

מנהלי בתי הספר של התוכנית*.

 I אשרף סביחאת, מנהל תיכון עתיד אלנאהדה כפר קרע I הפאנל בהשתתפות: איילת ביטון, מנהלת בית ספר חינוך מיוחד התומר נס ציונה*
ונדה רבין, מנהלת תיכון אורט נעמי שמר גן יבנה I אייל מוזיקנט, מנהל חט"ב חיים גורי נתניה I רותי קרן, מנהלת בית ספר יסודי אריאל שרון 

 I תומר בליטי, מנהל תיכון לאומנויות בירושלים I שחף גרדה, מנהלת בית ספר חינוך מיוחד סביון רמת גן I חולון

16:15 - 17:30 - סדנאות מקבילות

המרכז הבינתחומי הרצליה
בית הספר לפסיכולוגיה על שם ברוך איבצ'ר

מרכז סגול למוח ותודעה

https://forms.gle/Zgi7P49WYRU8urEs7
https://forms.gle/Zgi7P49WYRU8urEs7

