
מנחה: ד“ר תמר קטקו

ברכות:
חגי מירום – יו”ר הוועד המנהל של מכללת סמינר הקיבוצים

דפנה לב - מנהלת מנהל החינוך, התרבות והספורט בעיריית תל-אביב-יפו
פרופ' ציפי ליבמן - נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים

ברכת ראש עיריית תל-אביב-יפו:
מר רון חולדאי

דבר שר החינוך:
הרב ח”כ שי פירון

דברי פתיחה:
פרופ‘ נמרוד אלוני - יו“ר הכנס

הרצאת אורח: 
Educational Theory פרופ’ כריסטופר היגינס - עורך כתב העת

Defending the Integrity of Teaching :בהרצאתו

קטע מוסיקלי:
נורית גלרון - “יש לי סימפטיה”

19.5.14
תאטרון הקאמרי, תל-אביב

08:30 - 09:00   התכנסות

09:00 - 10:45   מליאת הפתיחה

כי הגיע הזמן שאנשי חינוך יקבעו את סדר היום החינוכי 
ולא יהיו נושאי דברם של ממסדים וקבוצות עניין 

ריבונות חינוכית חדשה: אתיקה, אוטונומיה, מקצוענות ותיקון עולם
מנחה: ד”ר ניר מיכאלי

פרופ’ עמי וולנסקי – המדען הראשי, משרד החינוך,  ד”ר מוחמד עיסאווי – יו”ר פורום מוסדות אלקאסמי 
ד”ר דן גבתון – בית הספר לחינוך והפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, עלווה מאיר אורן - מורה 

בבית ספר אלחריזי בתל-אביב

“וכתתו חרבותם לאתים... ולא ילמדו עוד מלחמה”: חינוך לשלום ולחיים משותפים
מנחה: פרופ’ אייל נווה

פרופ’ דניאל בר-טל – בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל-אביב, ד”ר עדנה קלו לבנה – מנהלת תיאטרון נוער 
רב-תרבותי בראשית לשלום, חיאת בלחה – מנהלת בית הספר אלאוכ’ווה ביפו,  הרב ד”ר יוחאי רודיק – מפמ”ר 

מחשבת ישראל בחינוך הממלכתי-דתי

כי לכל ילד וילדה מגיעים תנאים של חיבה: אמפתיה, צדק חברתי ורב תרבותיות
מנחה: חילי טרופר

ד”ר חן למפרט – חינוכאי וממייסדי הרשת החברתית של תכנית קרב, עינת ברגר – מנהלת בית ספר תל חי, 
תל-אביב, פייסל טאהא – מנהל תיכון גליל בנצרת, פרופ’ ניסים מזרחי – ראש החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

באוניברסיטת תל-אביב

“נשמור על העולם - ילד”: חינוך לאורח חיים בריא ולקיימות סביבתית
מנחה: מיקי חיימוביץ

פרופ’ יונתן הלוי – מנכ”ל המרכז  ערן בן ימיני – אקטיביסט סביבתי ומרצה במכללת סמינר הקיבוצים, 
הרפואי שערי צדק, מג’דה נאטור – מנהלת בית ספר ירוק אלזהרא בקלנסווה, ד”ר נאוה לויט בן נון – מכון 

סגול למחקר יישומי במדעי המוח, המרכז הבינתחומי הרצליה 

“הואיל וכל בני האדם נולדו שווים בערכם ובזכויותיהם”: מורים כמגיני הדמוקרטיה
מנחה: נתי שטרן

החינוך  שר  ולשעבר  הרצליה  הבינתחומי  במרכז  למשפטים  רדזינר  הספר  בית   – רובינשטיין  אמנון   פרופ’ 
יעקב מיכלין – מנהל תכניות להשתתפות ילדים בתכנית קרב, מרים דרמוני-שרביט – ראש צוות אזרחות 

במרכז לטכנולוגיה חינוכית, ד”ר יוסף ג’בארין – ראש מוקד חינוך חברתי במכללת תל-חי וראש מכון דיראסאת

יזמות מורים כמנוע צמיחה לחינוך ולחברה
מנחה: דני פסלר

 רם כהן – מנהל תיכונט ע”ש אלתרמן בתל-אביב, רם שפע – יו”ר אגודת הסטודנטים במכללת סמינר הקיבוצים 
פרופ’ עודד שוסיוב – האוניברסיטה העברית וחתן צל”ש ראש הממשלה ליזמות וחדשנות, שירין חאפי-נטור – 

מנהלת בית ספר הערבי למדעים והנדסה אורט לוד
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11:00 - 12:30   מושבים מקבילים

15:30 - 17:00   מושבים מקבילים

מנחה: קובי מידן

ברכות:
איתן ברושי - מזכיר התנועה הקיבוצית

אסף זמיר - סגן ראש עיריית תל-אביב-יפו

השכלה רחבה, מחשבה פורייה, רגש הומני וטוב טעם: חינוך לתרבות בעידן של המוניות
ד”ר אילנה דיין – עיתונאית, משפטנית ומגישת “עובדה”, יוסי סוכרי – סופר, מרצה ופובליציסט, ניר ברעם – 

סופר, עורך ופובליציסט, ד”ר קציעה עלון – עמיתת  פוסטדוקטורט במרכז אלישר, אוניברסיטת בן גוריון

12:30 - 13:30   ארוחת צהריים

13:30 - 15:15   מליאת צהריים

דמי השתתפות בכנס: 120 ₪ 
www.smkb-reg.org.il : ההרשמה באתר

טלפון: 09-9619120

מדינת ישראל
משרד החינוך

האגף להכשרת עובדי הוראה

כנס תל-אביב ה-9
לחינוך מתקדם


