
התכנסות וכיבוד קל  14:20-14:00

ברכות: פרופ' אסתר יוגב, רקטור מכללת סמינר הקיבוצים  14:30-14:20

מושב פתיחה: אמפתיה בחינוך ובחברה   16:30-14:30

יו"ר: ד"ר יהודית וינברגר, דיקן הפקולטה לחינוך, מכללת סמינר הקיבוצים   

o המהפכה במדעי המוח: תורת כושר ההשתנות המבנית 
והנוירופלסטיסיות - פרופ' ראובן פוירשטיין, מכון פוירשטיין 

לקידום כושר הלמידה בירושלים 

o  ,כוחה של אמפתיה במרחב החברתי - ד"ר חן למפרט
סוציולוג ופילוסוף של החינוך, מנהל רשת החונכות לילדים-במצוקה בתכנית קרב

 16:45-16:30 הפסקה

18:00-16:45  מושבים מקבילים: פרקטיקות של אמפתיה במגוון תחומים

o קשב, חמלה והכלה: על העצמי הפתוח של המורה )בראי 
מקורות היהדות( - פרופ' חביבה פדיה, חוקרת יהדות ותרבות 

 ומשוררת, המחלקה לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 יו"ר: מינה אורט
 

o  ,ידיעת האחר: סודות המוח האמפתי - ד"ר יוליה גולנד
 בית הספר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה  

יו"ר: ד"ר הדס דקל

 oבנעליו של אחר": התהליך והתוצאה - רינו צרור, עיתונאי"
יו"ר: ד"ר תמר קטקו  

o  אחדות, כבוד ושוני - שיח' ע'סאן מנאסרה, מנהל עמותת
 "אורות השלום" שעוסקת בשיח בין-דתי ובין-תרבותי  

יו"ר: עילית זך

ההשתתפות ביום העיון אינה כרוכה בתשלום, אולם מחייבת הרשמה מראש ובחירת מושב
להרשמה דרך האתר לחצו כאן

 יום עיון של הפקולטה לחינוך בנושא
אמפתיה בחינוך

להקשיב, לפעול, לצמוח: 
מהמרחב הכיתתי למרחב החברתי

יום שני, י"ט בשבט תשע"ד, 20 בינואר 2014
באולם 70 במכללת סמינר הקיבוצים, דרך נמיר 149 תל אביב

בתכנית:  

o  ,אמנות ההוראה לצורך הבנה: מסע חשיבתי - פרופ' ירון שור 
 ראש התכנית לתואר שני בהוראה ולמידה, מכללת דוד ילין  

יו"ר: ד"ר ליאורה קרפ גבעון

o  האימגו - תורה של קשר העוסקת בתקשורת להעצמת
האמפתיה והאינטימיות ביחסים - אורית אדמון שיפר, 

 מטפלת זוגית ומשפחתית בכירה MSW  ומוסמכת האימגו הבינלאומי 

יו"ר: ד"ר שרית שדה

o  כאשר אמפתיה לתלמיד נחווית ככשל אמפתי כלפי
 המורה - דני שראל, פסיכולוג קליני ומדריך בפסיכותרפיה, יועץ לצוותים 

 יו"ר: ד"ר יעל עופרים

o  כניסות ויציאות: טיפוח אמפתיה באמצעות שיטות
משחק מעולם התיאטרון - ליביה חכמון-איילי, בית הספר 

 לאמנויות הבמה, מכללת סמינר הקיבוצים  

יו"ר: ד"ר דינה חרובי

הפסקת קפה ומאפה   18:15-18:00

פאנל מסכם: אמפתיה ומדיניות החינוך   19:30-18:15

יו"ר: ד"ר איריס בקשי, הפקולטה לחינוך, מכללת סמינר הקיבוצים                

פרופ' ציפי ליבמן, נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים                 

נציגות בכירה מטעם משרד החינוך                 

אסתי חנסון, מחנכת, רכזת חברתית ומדריכה במשרד החינוך                    

רם שפע, יו"ר אגודת הסטודנטים/יות, מכללת סמינר הקיבוצים                
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