כנס ארצי לעמיתים מהחינוך הממלכתי,

אסטרטגיות לחיים
מלון דן פנורמה תל-אביב

תכנית-
יום שלישי ,ו' בתמוז תשע"ו 12 ,ביולי 2016

יום שני ,ה' בתמוז תשע"ו 11 ,ביולי 2016


מנחת הכנס :דנה סומברג ,עיתונאית ,ערוץ 2
 10:00 – 09:00קבלת פנים ,אחסון מזוודות בחדר המזוודות

 10:00 - 08:00פינוי חדרים ,אחסון מזוודות וארוחת בוקר

 10:15 – 10:00פתיחת הכנס :ג'ינה מרום ,מנכ"ל עמותת המורים
לקידום ההוראה והחינוך
דברים :יוסי וסרמן ,מזכ"ל הסתדרות המורים
ויו"ר עמותת המורים

 10:10 -10:00ברכות :גד דיעי ,מ"מ מזכ"ל הסתדרות המורים
ויו"ר נשיאות עמותת המורים

" 10:40 -10:15אנטומיה של אושר"
מה הם החיים הטובים?
ד"ר ליאת אדרי ,מומחית מולטי-דיסטיפלינרית
לביולוגיה רפואית

 10:40 - 10:10פתיחה :פרופ' עמוס רולידר ,מומחה לטיפול
התנהגותי בילדים ,המכללה האקדמית כנרת

 11:45 – 10:40איך אנחנו הופכים לבריאים יותר?
משתתפים:

ד"ר ליאת אדרי ,מומחית מולטי-דיסטיפלינרית
לביולוגיה רפואית
נאווה רוזנפלד ,דיאטנית קלינית
ד"ר מיכאל וינפאס ,מומחה לרפואת משפחה
אסתר ליברזון נמר ,סמנכ"לית חברת sessme

" 12:35 -11:45להתחיל מחדש"
עשהאל שבו
 13:30 -12:35מהי הצלחה? איך הופכים את הילדים שלנו
ואת עצמנו למצליחים יותר
משתתפים:

ד"ר אילן טל ,פסיכיאטר מומחה
פנינה פרץ ,מומחית להוראת מתקנת מייסדת
"יסודות למידה"
רעות ראובני ,ממקימות  ,rocco runמיזם
הריצה הגדול ביותר בעולם לנשים רצות.
תום נבו ,פעילה בפרויקט "נחשונים" של השומר הצעיר

" 12:00 -10:40לא טוב היות האדם לבדו"
שייכות והגשמה עצמית
משתתפים:

גלית גרנות ,מנכ"לית בית הספר השש שנתי "רעות" בחיפה
עופר מלמד ,מאמן אישי ומומחה למוטיבציה ,מחבר הספר
"תוצאות כאן ועכשיו"
יהורם לוי ,מנהל עירוני ה' ,תל-אביב
אלה גולן ,לשעבר מהכת של גואל רצון
טל חיעם ,רכז "קן" בתנועת השומר הצעיר

" 12:50 – 12:00חמש המפתחות להניע ילדים להצלחה"
ערן שטרן ,מנטור עסקי ,מנהל בכיר לשעבר בחברת "אינטל"
 13:30 -12:50אמא של לין
טלי קורנהאוזר ,סגן יו"ר "ספיישל אולימפיקס בישראל"
 13:40 -13:30סיכום הכנס :ג'ינה מרום ,מנכ"ל עמותת המורים
לקידום ההוראה והחינוך
13:40

ארוחת צהריים ופיזור

 16:30 -13:30ארוחת צהריים וקבלת חדרים
 17:00 -16:30קפה ועוגה
 17:30 – 17:00השמוליקים
"הפתעה"
" 18:30 -17:30מפתחות ההצלחה ,וינרים לוזרים ומה שביניהם"
ניב פארן ,דוקטורנט ,ממקימי ושותפי "לדעת"
 20:30 -18:30ארוחת ערב ללנים בלבד
 22:30 – 20:30מופע" :מישהו"
אריאל זילבר ונגנים

מסיבות ואילוצים שאינם קשורים בעמותת המורים עשויים לחול שינויים בתכנית

יש להגיע לכנס בזמן ,למאחרים לא יישמרו חדרים והם יוחזרו למלון

