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בחינוך
2010
יום א' 2.5.10
ל"ג בעומר תש"ע
תאטרון הקאמרי
תל-אביב

 09:30-09:00התכנסות ,קפה ומאפה
 11:30-09:30מושב פתיחה במליאה:

מקהלת סמינר הקיבוצים
דברי פתיחה :ד"ר יוסי אסף  -ראש מכללת סמינר הקיבוצים | דפנה לב  -מנהלת מינהל החינוך ,התרבות והספורט בעיריית תל אביב-יפו | נח גרינפלד -
מנהל האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך | אורי דורי  -נשיא אגודת הידידים של סמינר הקיבוצים | פרופ' נמרוד אלוני  -יו"ר הכנס
משוררים בשני קולות :אגי משעול ורוני סומק
הרצאה מרכזית :נשיא בית המשפט העליון בדימוס ,פרופ' אהרן ברק ,המרכז הבינתחומי ,הרצליה" :ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית"

 13:15-11:45מושבים מקבילים
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Education in the era of globalization: predicaments and challenges

officiated by
Prof. Eyal Naveh
officiated by
Prof. Eyal Naveh

Prof. David Hansen - Teachers College, Columbia University: "Closer and closer apart, further and further together: cosmopolitanism and education
today" | Prof. Edna Ullmann-Margalit, School of Education, the Hebrew University of Jerusalem: "Who Shall Stand Guard over our Enlightened
המושב יתקיים בשפה האנגלית | " - The Role of Law at the Interface of Education and Politics in a Multicultural Ageבהנחיית
?Liberal Education

ד"ר אילנה דיין
בהנחיית
ד"ר אילנה דיין

להגן על האקדמיה כדי שהאקדמיה תגן עלינו

פרופ' אליה ליבוביץ  -בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה ,אוניברסיטת תל-אביב | צבי ינאי  -סופר ,מנכ"ל משרד המדע לשעבר | פרופ' דני גוטוויין  -החוג לתולדות
בהנחיית
ישראל ,אוניברסיטת חיפה | פרופ' מירי אליאב-פלדון  -החוג להיסטוריה כללית ,אוניברסיטת תל-אביב
רינו צרור

ליבה חינוכית גזורה למגזרים ,וחינוך ממלכתי איפה?

בהנחיית
רינו צרור

ח"כ משה גפני | הרב שי פירון  -מנכ"ל תנועת "הכל חינוך" | ד"ר האלה אספניולי  -יו"ר ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי | פרופ' יאיר קארו  -ראש המכללה
האקדמית אורנים

 14:15-13:15ארוחת צהריים
 15:45-14:15מושבים מקבילים
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התנהגות מתפרקת :אלכוהול ,אלימות ,נהיגה פרועה ואתגרי החינוך

אסף זמיר  -סגן ראש עיריית תל-אביב-יפו | שמואל אבואב  -מנכ"ל אור ירוק | הפסיכולוג ד"ר דויד גרין  -מנהל מכון גרין לפסיכולוגיה מתקדמת |
נאוה ברק  -נשיאת עמותת עלם

בהנחיית
אורלי וילנאי

בהנחיית
דנה ויס

הצלחות ופריצות דרך בעשייה החינוכית

יעל בונה-לוי  -מנהלת בית הספר הדמוקרטי כפר סבא | הרב ספי שרמן  -מנהל תיכון "ראשית" ,עירוני ח' ,תל-אביב-יפו | אמין חלף  -מנהל "יד-ביד  -המרכז לחינוך יהודי
ערבי בישראל" | תמר חביב  -מנהלת בית הספר האנתרופוסופי "אורים" בכפר הירוק

חיים באינטרנט והולכים לבית הספר :מה הקשר? מה הפשר?

בהנחיית
דודי גולדמן

פרופ' ניב אחיטוב  -ראש מכון נטוויז'ן לחקר האינטרנט ,אוניברסיטת תל-אביב | ד"ר רבקה ודמני  -ראש בית הספר למוסמכים במכללת סמינר הקיבוצים |
ד"ר אשר עידן  -המחלקה לפילוסופיה והמחלקה לחינוך באוניברסיטה הפתוחה | גילה בן הר  -מנכל"ית מט"ח

 17:30-16:00מושב נעילה במליאה:

רון חולדאי  -ראש עיריית תל-אביב-יפו | חגי מרום  -גזבר הסוכנות ויו"ר הוועד המנהל של סמינר הקיבוצים
לילך אשר-טופילסקי  -חברת הנהלת בנק הפועלים
שר החינוך ח"כ גדעון סער
הרצאה מרכזית :כלת פרס נובל לכימיה ,פרופ' עדה יונת ,מכון ויצמן למדע" :הרהורים וערעורים מביה"ס היסודי ועד למחקר אקדמי בסיסי"
ברי סחרוף ,רע מוכיח ,עדי רנרט  -בהופעה

דמי השתתפות בכנס ₪120 :ההרשמה באתר www.smkb-reg.org.il :או בטלפון09-9619121 :
במתחם תאטרון הקאמרי תיערך תערוכת יוזמות חינוכיות ,של גננות ומורים ,בתמיכת הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות.

בחסות:

מדינת ישראל

משרד החינוך
האגף להכשרת עובדי הוראה

הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

