חגים ומעגל השנה

ד

מה נשתנה ומה נשנה?
כנס קדמה ה 9 -

ל׳ בסיון תשע״ט 3.7.2019

08:30-09:00
09:00-09:50

התכנסות והרשמה
ברכות
התנסות ראשונית במליאה
דר' אריאלה בארי בן ישי ,המכללה האקדמית בית ברל
חגים בראייה של צדק חברתי
דר' חגית גור זיו ,מכללת סמינר הקיבוצים

11:10-11:30
11:30-11:50
11:50-13:20

במה למורה עם אג'נדה
הפסקת קפה
גלגל החגים
סדנא

13:20-14:00
14:00-16:00

הפסקת צהריים
חג הפסח  -תחנות רוח
סדנא

10:00-11:10

|

ג ו׳ בתמוז תשע״ט 9.7.2019
08:30-09:00
9:00-11:00

התכנסות והרשמה
איך קובעים מועדים לדורות?
חלי ברקת טביבי ,מייסדת ומנהלת מיזם הלו"ז העברי
הזמן וההזדמנות החינוכית :איך ביה"ס יכול להשתמש
בלוח השנה כדי ליצור שייכות?
דותן לוי ,ראש מכון החינוך דרך כפר

11:00-11:20

הפסקת קפה

11:20-12:50
12:50-13:30
13:30-16:00

מה מלוח השנה יעבור ללוח הכיתה?
סדנא
הפסקת צהריים

3
ה א׳ בתמוז תשע״ט 4.7.2019
08:30-09:00
09:00-10:30
10:30-10:50
10:50-12:10

כנס קדמ
19ה ה 9 -
יולי
20

ירושלים

צילום :נפתלי הילגר .מתוך מופע הלילה המלך דויד .מוזיאון מגדל דויד ,ירושלים .צילום נוסף :תמי פיליפ.

למידע נוסף:
עמותת קדמה
03-6727474
|

| kedma10@017.net.il
http://4teachers.kedma-edu.org.il/kenes9

https://kedma-edu.org.il

12:10-12:25
12:25-13:05
13:05-14:05
14:15-16:00

התכנסות והרשמה
חגים מעולם אחר
סדנא
הפסקת קפה
חגים ואירועים דתיים של הנוצרים ,המוסלמים
והדרוזים במעגל השנה.
עזאדין אלסעד ,מנהל דסק מזרח ירושלים במרכז
הבין תרבותי לירושלים
במה למורה עם אג'נדה
הפסקת צהריים
חגי היהדות והאנושות
הרב דוד מנחם ,פייטן ,זמר ,פילוסוף ופעיל למען שלום
בין יהודים ,נוצרים ומוסלמים
רב שיח של מורות ומורים:
מודלים שונים להוראת החגים בבתי הספר

דמי השתתפות ₪ 480 :לאדם.
בהרשמה מוקדמת עד לתאריך ₪ 320 : 28/4
בהרשמה עד לתאריך ₪ 370 :25/5
בהרשמה עד לתאריך ₪ 400 :20/6
* הנחה לקבוצה של  3נרשמים/ות ומעלה.

מבחר סדנאות בגובה העיניים
מפגש עם בתי מדרש וארגונים
חשיפה למאגר משאבים ורעיונות להוראת החגים

ד ז׳ בתמוז תשע״ט 10.7.2019
08:30-09:00
9:00-10:30

התכנסות והרשמה
מגילת פורים מגלה פניה
סדנא
קריאה משותפת של מחזה ודיון בדילמות שהחג מעלה
הפסקת קפה
טקס חלוקת פרס פועל/ת צדק בחינוך
שאלת הדור הבא :החגים במציאות משתנה
דר' מאיר בוזגלו ,החוג לפילוסופיה,
האוניברסיטה העברית ,יו״ר תנועת תיקון

12:50-13:30
13:30-15:10

הפסקת צהריים
סדנא
עבודת סיכום:
דיון בשאלות מהותיות ,שיתוף והתייעצות
פרידה מהקבוצה הקטנה
סיכום במליאה
דר' אריאלה בארי בן ישי

10:30-10:50
10:50-12:50

15:10-16:00

