ה לב העניין
חינוךז
הקיבוצים
לסמינר

יב-יפו 70 ,תל -אביב
 בהקאמרי
 100לת1לתאאטרון
ג' 2.5.09
יום

09:30-09:00
11:30-09:30

13:15-11:45

התכנסות ,קפה ומאפה

מושב פתיחה במליאה:

ברכות ופתיחה :דפנה לב  -מנהלת מינהל החינוך ,התרבות והספורט בעיריית תל-אביב-יפו ,ד"ר יוסי אסף -
ראש מכללת סמינר הקיבוצים ,נח גרינפלד  -מנהל האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך,
פרופ' נמרוד אלוני יו"ר הכנס ,מכללת סמינר הקיבוצים
הרצאה מרכזית :חתן פרס נובל ,הפרופ' אהרן צ'חנובר " -ממצוינות אישית דרך הגנום האנושי:
על אבני הדרך לפיתוח תרופות  -מן הרעיון ועד למיטת החולה"
קטע אמנותי

מושבים מקבילים:

1
2
3

חינוך במבט בינלאומי:
הולנד ,ישראל והתמונה הגלובלית

יו"ר המושב:
פרופ' מיכל בלר

Andreas Schleicher - Head of the OECD Division of Indicators and Analysis | Prof. Wiel Veugelersפרופ' מיכל בלר – מנכ"לית ראמ"ה ,ישראל | University for Humanistics, Utrecht, the Netherlands

יו"ר המושב:
"זה לא ילך בלי הורים"
הפסיכולוג דור הררי
פרופ' חיים עומר  -אוניברסיטת תל-אביב | ד"ר חאלד אבו עסבה  -מכללת בית ברל וראש מכון מסאר |
דני מטוס  -ראש מרכז מהו"ת | רינה כהן – מנהלת המחלקה להורים ,למשפחה ולקהילה במשרד החינוך |
רותם עופר – ועד הורים ביה"ס אורנים ביקנעם

שליחות פדגוגית ויעילות ניהולית:
פאנל בהנחיית:
עודד בן עמי
הגיונות משלימים ומתנגשים
דב לאוטמן  -חתן פרס ישראל ויו"ר "הכול חינוך" | פרופ' יוסי יונה – אוניברסיטת בן גוריון ומכון ון ליר | שלמה דוברת
– יו"ר "כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך" | ד"ר אבי בנבנישתי – מנהל ביה"ס התיכון עירוני ט' בתל-אביב-יפו |
יהודית שלוי – מנכ"לית מכון "אבני ראשה"

14:15-13:15

ארוחת צהריים

15:45-14:15

מושבים מקבילים:

4
5
6

פאנל בהנחיית:
חינוך עושים עם צדק חברתי
אורלי וילנאי
ד"ר יוסי דהאן – המרכז האקדמי למשפטים ולעסקים ומרכז אדווה | איברהים אבו שינדי  -מרכז קהילתי ערבי-יהודי ביפו
| ד"ר נעמי וורמברנד – מרכז מהו"ת להעצמת לקויי למידה בסמינר הקיבוצים | תמר שוורץ – מרכז סיוע לקהילה
הזרה בתל-אביב-יפו | יוסי לוי – ראש מינהל חברה ונוער במשרד החינוך

במקום הכי גבוה בתל-אביב:
פאנל בהנחיית:
נעם סמל
אמנות טובה כבסיס לחינוך ולתרבות
רננה רז  -כוריאוגרפית | יונה אליאן  -שחקנית | גל אוחובסקי – תסריטאי ומבקר מוסיקה | גיל שוחט – מלחין ומנצח |
רונית מטלון – סופרת
הגיע זמן מורים:
יו"ר המושב:
ד"ר ציפי ליבמן
מעמד מכובד ,הכשרה נאותה ,העצמה מקצועית
יוסי שריד – לשעבר שר החינוך | פרופ' תמר אריאב – נשיאת המכללה האקדמית בית ברל | יוסי וסרמן – מזכ"ל
הסתדרות המורים | אבי קמינסקי – יו"ר איגוד מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות | גיא ישראלי  -מנהל
חטיבת הביניים שז"ר בקרית אונו

17:30-16:00

מושב שר החינוך – נעילה במליאה:
ראש עיריית תל-אביב-יפו ,מר רון חולדאי

Arne Duncan, U.S. Education Secretary:
Video Tape Message to Israeli Teachers

דמי השתתפות בכנס₪100 :

ההרשמה באתרwww.smkb-reg.org.il :
או בטלפון09-9619121 :
* חנייה בחניון הקאמרי לכל היום בעלות  ₪25למציגים הזמנה זו.

נאום שר החינוך
מודי בר-און ,יוצר הסדרה "יפו-תל-אביב-יפו"
קטע אמנותי

במתחם תאטרון הקאמרי תתקיים הביאנלה ה -לחינוך:
יצירות של תלמידי בתי הספר של תל-אביב-יפו ושל
סטודנטים ממכללת סמינר הקיבוצים

בחסות:

מדינת ישראל

משרד החינוך
האגף להכשרת עובדי הוראה

