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ט”ז אייר ,תשס”ח 21 ,במאי 2008
יום ד’ 21:00-13:00
סמינר הקיבוצים
המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות

סמינר
הקיבוצים

בחסות משרד החינוך ואונסקו

הזמנה זו מהווה אישור כניסה לחניונים :הספורטק ,הגולפיטק.
לא תתאפשר חנייה בשטח הסמינר ביום הכנס.

שמות המשתתפים (לפי סדר א’-ב’)

14:00-13:00
15:45-14:00

ד”ר נמרוד אלוני ,מופקד קתדרת אונסקו לחינוך הומניסטי ,מכללת סמינר הקיבוצים

התכנסות והרשמה  -תערוכות ,מיצבים ,מיצגים ,הופעות

ד”ר יוסי אסף ,ראש מכללת סמינר הקיבוצים

מושב פתיחה במליאה במעמד נשיא המדינה מר שמעון פרס
ברכות  -ד"ר יוסי אסף  -ראש המכללה
דפנה לב -מנהלת מינהל החינוך ,התרבות והספורט בעיריית תל-אביב-יפו,
נח גרינפלד  -מנהל האגף להכשרת עובדי הוראה ,משרד החינוך
דב לאוטמן  -חתן פרס ישראל על מפעל חיים ויו”ר תנועת “הכול חינוך”

מר דניאל בן סימון ,עיתונאי ופובליציסט ,עיתון הארץ

			

ד”ר קובי גוטרמן ,מנהל המרכז להכשרה ולפיתוח מנהלים ,מכללת סמינר הקיבוצים
מר נח גרינפלד ,מנהל האגף להכשרת עובדי הוראה ,משרד החינוך
השופטת (בדימוס) דליה דורנר ,בית המשפט העליון ,נשיאת מועצת העיתונות

דברי פתיחה  -ד"ר נמרוד אלוני -יו"ר הכנס

16:15-15:45
18:15-16:15

גב’ חני ברודרסון ,מנהלת אגף החינוך ,עיריית תל-אביב-יפו

ד”ר נורית דביר ,מרצה לחינוך ,מכללת סמינר הקיבוצים

הרצאה מרכזית  -הסופר א .ב .יהושע

גב’ פרידה דרוק ,מנהלת ביה”ס העל-יסודי הניסויי “ויצו הדסים”

ברכת נשיא המדינה :מר שמעון פרס
הפסקת קפה
ארבעה מושבים מקבילים:

ד”ר אריאל הירשפלד ,חוקר וסופר ,החוג לספרות עברית ,האוניברסיטה העברית

מושב ראשון
הדגלים הנאורים של החינוך
הממלכתי:
אוריינות מדעית ,תרבות עם
ועולם ,אזרחות דמוקרטית,
שוויון בהזדמנויות
פרופ' זאב תדמור
פרופ' עליזה שנהר
פרופ' מרדכי קרמניצר
פרופ' יצחק קשתי
מנחה :ד”ר ציפי ליבמן

פרופ’ ענת זוהר ,חוקרת חשיבה וחינוך ,יו”ר המזכירות הפדגוגית ,משרד החינוך
גב’ גנית ויינשטיין ,מנהלת הגף לניסויים ויזמות ,משרד החינוך
גב’ עירית ויטל ,מנהלת ביה”ס “נעמי שמר” ,ת”א

מושב רביעי

מושב שני

מושב שלישי

רפורמה בחינוך
האינטלקטואלי:
השכלה ,תבונה
ופיתוח האישיות
והחשיבה
פרופ' ענת זוהר
פרופ' גבי סלומון
ד"ר אריאל הירשפלד
פרופ' אסא כשר
פרופ' יאיר קארו
מנחה :פרופ’ אייל נווה

ישראליות יפה,
מנהיגים מן השטח:
ישראליות מכוערת:
חזון ומציאות בבתי ספר
אתגרים בחינוך הערכי
ניסויים ומחדשים
ח”כ גאלב מג'אדלה,
גב’ גנית ויינשטיין
שר המדע ,התרבות ,והספורט,
ד”ר רחאב עבד אלחאלים,
גב’ עירית ויטל וד”ר קובי גוטרמן ,פרופ’ גבריאלה שלו
הרב יובל שרלו
גב’ קארן טל,
גב’ גילה יצחקי וד”ר דורון לדרר ,העיתונאי דניאל בן סימון
גב’ פרידה דרוק וד”ר נורית דביר

גב’ קארן טל ,מנהלת ביה”ס “ביאליק-רוגוזין” ת”א
פרופ’ א.ב .יהושע ,חתן פרס ישראל לספרות ומרצה באוניברסיטת חיפה
ד”ר אסתר יוגב ,מרצה להיסטוריה ,ראש ביה”ס לחינוך ,מכללת סמינר הקיבוצים
גב’ גילה יצחקי ,מובילת “גן ניסויי חיננית בהתנהלות הומנית” ,חולון
פרופ’ אסא כשר ,חתן פרס ישראל לפילוסופיה ,המרכז לאתיקה והמכללה לביטחון לאומי
מר דב לאוטמן ,חתן פרס ישראל על מפעל חיים ויו”ר תנועת “הכול חינוך”
גב’ דפנה לב ,מנהלת מינהל החינוך ,התרבות והספורט ,עיריית תל-אביב-יפו
ד”ר דורון לדרר ,ראש תוכנית הסטאז’ ,מכללת סמינר הקיבוצים
ד”ר ציפי ליבמן ,מרצה לחינוך ,רקטור מכללת סמינר הקיבוצים
ח”כ גאלב מג’אדלה ,שר המדע ,התרבות והספורט
פרופ’ אייל נווה ,מרצה להיסטוריה ,אוניברסיטת ת”א ומכללת סמינר הקיבוצים

מנחה :גב’ חני ברודרסון

מנחה :ד”ר אסתר יוגב

פרופ’ גבי סלומון ,חתן פרס ישראל לחינוך ,אוניברסיטת חיפה
ד”ר רחאב עבד אלחאלים ,מפתחת שיטת “השילובים” ותאוריית “נקודת האור”

18:45-18:15

מופע תיאטרון  -השיר המטורף של הארץ :משירי יהושע סובול .ביה”ס לאמנויות הבמה  -סמינר הקיבוצים

19:45-18:45

ארוחת ערב חגיגית

21:00-19:45

מושב נעילה במליאה במעמד ראש הממשלה מר אהוד אולמרט
שרת החינוך פרופ’ יולי תמיר
ראש עיריית תל-אביב-יפו רון חולדאי
הרצאת נעילה :שופטת בית המשפט העליון בדימוס ,דליה דורנר

פרופ’ יאיר קארו ,מתמטיקאי ,ראש המכללה האקדמית לחינוך אורנים
פרופ’ מרדכי קרמניצר ,מרצה למשפטים ,האוניברסיטה העברית והמכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ’ יצחק קשתי ,סוציולוגיה של החינוך ,אוניברסיטת ת”א ומכללת סמינר הקיבוצים
פרופ’ גבריאלה שלו ,משפטנית ,רקטור הקריה האקדמית אונו
פרופ’ עליזה שנהר ,חוקרת ספרות ותרבות ,נשיאת מכללת עמק יזרעאל
הרב יובל שרלו ,ראש ישיבת ההסדר בפתח תקווה והמרכז לאתיקה בירושלים
פרופ’ זאב תדמור ,חתן פרס אמת למדעים מדויקים ,ונשיא לשעבר של הטכניון
פרופ’ יולי תמיר ,שרת החינוך ,חברת כנסת ומרצה לפילוסופיה וחינוך

