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$TS1$בתחרות$TS1$

$DN2$בתחרות$DN2$המו-מעמדאתהציבוריהיומלסדרלהעלותשנועדה

לחברה.ותרומתםרימ

״ידי־הפיס,מפעלשלמשותפתיוזמההמדינה״,של״המורה

עות

$TS1$״ידיעות$TS1$
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לות

$TS1$ולילות$TS1$

$DN2$ולילות$DN2$שמצלי־מוריםהשכלתם,למען

חים

$TS1$שמצליחים$TS1$

$DN2$שמצליחים$DN2$לבלוטהקשייםכלאףעל
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וראיונותההמלצותשלמעמיקה

המו־עםהממליצים,עםטלפוניים

רים

$TS1$המורים$TS1$

$DN2$המורים$DN2$בית־הספרמנהליועםעצמם

המצ־המוריםשללמתוךלבחורהצלחנורבבקושישלהם.

טיינים

$TS1$המצטיינים$TS1$

$DN2$המצטיינים$DN2$ביותר.המתאימיםשהםשחשבנואלהאת
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שאנחנומהכלאתובמקצועיותםבאישיותםמגלמיםאשר

שהזכירומוריםהישראליתהחינוךבמערכתלראותרוצים

סיפרבראיונותסיסמה.סתםלאזולחיים׳׳ש״מורהלכולנו

אתרואההואשבההדרךואתהאישיסיפורואתמהםאחרכל
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החברה,החינוך,בתחומיבכיריםמאישיםמורכבתהוועדה

הוועדה:חבריהםואלהוהכלכלה.התעשייה

ורטהיימר,סטף״ישקר״חברתומייסרישראלפרסחתן

שלו,מאירוהעיתונאיהסופרדיין,עוזיהפיסמפעליו״ר

הבר,איתןלשעברהממשלהראשלשכתומנהלהעיתונאי
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כדתית

$TS1$החכדתית$TS1$

$DN2$החכדתית$DN2$הפילוסוףגולדווסר,קרניתירוקיםנושאיםומקדמת

לש־המנהלבוזגלו,מאירר״ר

עבר

$TS1$לשעבר$TS1$

$DN2$לשעבר$DN2$תורניתלתרבותהאגףשל

פריד,יוחנןהרבהחינוךבמשרד

נשיאהנדל,יועזר״רהעיתונאי

אלק־עליאןפרופ׳אחוהמכללת

רנאוי,

$TS1$,אלקרנאוי$TS1$

$DN2$,אלקרנאוי$DN2$החרדיתהמכללהמייסדת

עובדיההרבשלובתובירושלים

המשפטניתבר־שלום,עדינהיוסף

מט״חמנכ״ליתביטון,יפעתד״ר

המו־הסתדרותנציגתהר,בןגילה

רים

$TS1$המורים$TS1$

$DN2$המורים$DN2$קופינסקי,רותתיכוןומנהלת
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ולמתמטיקההמחשבלמדעי

זקןאביבית

ירושלים,היובל,בית־ספר

לחשבוו,ותורהמחנכת

וללשו!תורהלעברית,

ויגדרהויזמוטי

רודמהקריית־ים,תיכון

להיסטוריהמורה

רעותטויטו

תורהיבנהנועם,בית־ספר

ולמתמטיקהלספרותלתורה,

גורהדי

רמת־השרוו,רוטברג,תיכוו

להיסטוריהומורהמחנכת

שטחרותי

תל־אביב,אלחריזיבית־ספר

להיסטוריה,ותורהמחנכת

ולתנ״ךלשפה

אלגבריהרנין

תוסתוס,יסודיבית־ספר

מחנכתעירח,תעלה

למתמטיקהותורה

פרייליכמןפזיית

תשה,תורשתבית־ספר

לעברית,מורהרמת־גו,

וליהדותשפהלכישורי

רטרעפרה

תורהשוהםרביו,תיכוו

ולרובוטיקהלמדעים

קרמרחנה

ירושליםעמליה,מדרשת

לתנ״ך,להיסטוריה,מורה

ולספרותלאזרחות

שנידבורה

ביאליק,אורטבית־ספר

מחנכתקריית־ביאליק,

לאזרחותותורה

קפחאסנת

קדיתה,בית־ספר11

מחנכתקריית־ביאליק,

תקשורתיתכיתה
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שמרלינגחני

שפירא,איזיבית־ספר

מיוחדלחינוךמורהרעננה,

לביאחגי

ירושלים,בויאר,תיכוו

ולאזרחותלהיסטוריהמורה

אבו־ערארשאדי

רביעה,אבועמלרב־תחומי

לספרות,מורהכסייפה,

ולתנ״רללשוולעברית,

ז׳נוברטי

הראל,בית־ספר

מחנכתקריית־מלאכי,

מיוחדלחינוךומורה

מטרמןפלו:רחל

מורהנתניה,לייבוביץ',ידאורט

לתנ״רלספרות,

ישראלולתרבות

עמיתסיגל

רעננה,בר־טוב,בית־ספר

ותורהמחנכת

ולחשבוןלעברית

רוסמןאביטל

ירושלים,חינוךביתתל״י

לאזרחות,ומורהמחנכת

ולספרותלהיסטוריה

עדריאהוד

דימונה,זינמן,תיכון

;הלמתמטיומורהמחנך

בתחוםצעירים

יכלולראשונה,השנה,

חדשדורלקדםהקוראים
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כדורימאיראורנה

מורהאילת,גולדווטר,תיכוו

מיוחדלחינוך

משהאילנה

גבעת־אלה,יחד,בית־ספר

rnrrnותורהתחנבת
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ולתנ״ר

דראלאריאלה

מודיעי!,רעים,בית־ספר

למתמטיקהותורהמחנכת

אוחיוןעינב

תענית,בית־ספר

רתלה״תחנכת

פייןאלון

חולח,שרת,קרייתתיכון

להיסטוריהתורה

שוורצגורןשריד

חודיעיו,עקיבא,בניישיבת

ולהיסטוריהלגחראתורה

וולמןגלית

בךגוריח,חטיבת

תחנכתהרצליה,

קרמרורד

חולו!,גורדו!,א.דבית־ספר

לחשבו!ותורהתחנכת

גרובסגיא

ידליו,בית־ספר

ראשוךלציח,

חורהלחדעים

פאראנ׳מג׳יד

כדורי,בית־ספר

רבבבתגתתתורה

אגוזידבורה

רתת־השרו!,רוטברג,תיכו!

רפואיתלביולוגיהתורה

רייסאמנון

ירוחם,ספיר,אורטתיכון

ולביולוגיהלחדעיםתורה
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תושיה,ri.ruבית־ספר

מחנכתכפר־מימח,

גונןלימור

רביו,ניסיוניתחטיבה

מחנכתפתח־תקווה,

אלרוםהדס

פתח־תקווה,ברנר,תיכח

ולעבריתלחינוךמורה

קרסיקגיל

מועצההבשור,נופיתיכח

לפיזיקהמורהאשכול,אזורית

ישיעמית

יוספטל,בית־ספר

תורהמגדל־העמק,

ולשפהלמתמטיקה

ברלבשבעבת

יד־בנימיו,ברויאר,בית־ספר

מחנכת

בנשזהבה

נתניה,ישש״יבית־ספר

ולתנ״רללשו!מורה
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$DN2$ו■.■$DN2$ספר

שטרנבלנטלי

ולאנגלית

בני־עי״ש,אופק,בית־ספר

למדעיםתורה

אסרףרפי

ישראל,תקווההנוערכפר

למתמטיקהתורהחולון,

עבדלאחקיוסף

סמיע,כסרארב־תחומי

לשל״חמורהחורפיש,

הארץולידיעת

נאהאביבה

קנדה,ויצוהדסהתיכון

תוכנהלהנדסתתורהנתניה,
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רוטנברג־פרירות

מכל״לבית־ספר

לחינוךמורהרמת־גו,

ולמתמטיקהמיוחד

קיזלתאירד״ר

למדעיםמג׳ארתיכוו

ירכא,ולהתנהגות,

עבריתללשחמורה

עוזיאליונתן

הירוק,הכפרתיכוו

תחנךרתת־השרון,

לתיאטרחומורה

יצחקעדנה

אמירים,בית־ספר

ומורהמחנכתרמת־השרח,

ולמולדתלחשבו!לשפה,

עטיהעינת

רעננה,וסט,מטרותיכוו

מיוחדלחינוךמורה

ולמתמטיקה

ארנוןאורית

קלמו,בית־ספר

תורהרתת־השרוו,

ולאזרחותלהיסטוריה

טלאדמית

עוז,נווהבית־ספר

ראשוךלציח,

לאזרחותמורה
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האקדמיתהמכללה

אחוה
ACHVA Academic College

ורב-תרבותיותלשונותמרכז

ידידות
^/INTERNATIONAL FELLOWSHIP OF CHRISTIANS AND JEWS

iM

ובידידותבאחוה

41.5.22ורב-תרבותיותלשונותהשנתהכנ

כהןמאירח״כהחברתייםוהשירותיםהרווחהושרפירוןשיהרבהחינוךשרבמעמד

xnaה',ביומיעירהכנס ninxבמכללהתשע׳׳ד,בא״רכ׳׳ב222014 nirrpxnאודיטוריום

זילברמןיעלד״רבהנחייתשנימושב02:21-03:31

ציבוריתועשייהאתגריםמאפיינים,מודדותאוכלוסיות

סולומוןשמעוןחייב

במכללהומנהיגותלרפורמותהמרכזיו״רכחלוןמשהמר

נתניההאקדמית

חם״״ביתעמותתמנכ״למונקאריההרב

תל-אביבאוניברסיטתאלהיג׳א-אבונאפאדיהפרופ׳

מל״גוחברת

״שרות״מנכ״ל)כיל(תובלה״״מפעלימנכ״לשחראבימר

משולביםשינועשירותי

ארורותצהר״ם03:31-03:41

פישריעלד״רבהנחייתשלישימושב03:41-00:61

התעסוקהבשוקהזדמנויותושוויוןשונות

הכנסתיו״רסגןטיביאחמדד״רח״כ

אלהררקאריןח״כ

משרדמיוחדותאוכלוסיותמפקחדודשמעוןמר

הכלכלה

רוה״מבמשרדהאישהלמעמדהרשותמנהלתוידורדגבי

מיזםובעלאחוההאקדמיתהמכללהבוגרמימוןפינימר

מיוחדיםצרכיםעםלסטודנטיםוהכוונהלייעוץקי

פישריעלד״רבהנחייתנעילהמושב00:61-00:71

לפעולהמשימותוהצגתסיכום

הכלכלהועדתיו״רברוורמןאבישיפרופ׳ח״כ

ראשיונוערחינוךקציןפז-צוקאבנרתא״ל

הכנסשלהאקדמיתהרכזתהירשפלדנוריתד״ר

המכללהנשיאאלקרינאויעליאןפרופ׳

בתכנית

ורישוםהתכנסות03:8-00:9

וילנאיאורליגביבהנחייתפתיחהמושב00:9-03:0

ישראל״״נצחספרלביתהמשותפתהילדיםמקהלתמופע

ברהט״אל-סאלם״ספרולביתמלאכיבקרית

ברכות:

אחוההאקדמיתהמכללהנשיאאלקרינאויעליאןפרופ׳

החינוךשרפירון-שיהרב

החברתייםוהשירותיםהרווחהשרכהןמאירח״כ

מפלגתויו״רהאופוזיציהראשהרצוג)בוז׳י(יצחקח״כ

העבודה

לידידותהקרןנשיאאקשטייןיחיאלהרב

r-nמכוןסקרנתוניהצגת

לידידותהקרןשלסרטוןאתנחתא03:053:0

וילנאיאורליגב׳בהנחייתראשוןמושב53:01-00:21

שרטוטבחברהמיוחדיםצרביםעםאנשיםשלמקומם

הגשמתוודרכיהחזון

החברתייםוהשירותיםהרווחהשרכהןמאירח״כ

שפירא״איזי״ביתאקדמימנהלהוזמיבניד״ר

״ניצן״אגודתמנכ״ליתדנינומליד״ר

נפשנכילשיקוםהארציתהמועצהיו״רקרייםיואבמר

חברתיופעילבקהילה

שלםקרןשלסרטון

קפההפסקת00:21-02:21

3008858-80לבירורים:http://www.ortra.com/events/achva2014הרשמה:מראשבהרשמהכרוכהאךבתשלוםכרוכהאינהבכנסהשתתפות
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