
  

הכנס ה-14 לחינוך סביבתי תשע"ד

ָאָדם ְּבתֹוְך ָמקֹום הּוא ָּגר:
על מקומיות, חינוך וקיימּות

כנס החינוך הסביבתי יעסוק בשאלות של חינוך מבוסס מקום, 
זהות ותחושת שייכות למקום וזיקתם לקיימות, בתיאוריה, במחקר ובפרקטיקה.
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יום רביעי, ט' בניסן 

תשע"ד, 9.4.2014

בשעות 16:00-8:15 

שימו לב! 

חל שינוי במיקום הכנס

הכנס יתקיים במכללת סמינר הקיבוצים

דרך נמיר 149 תל אביב

שומרים. מחנכים. אוהבים

ע”ר

דמי ההשתתפות בכנס 
בהרשמה האינטרנטית 
70 ש"ח המוקדמת: 
סטודנט/מורה: 30 ש"ח

לא ניתן לשלם במזומן 
ביום הכנס. ההרשמה 
בכרטיס אשראי בלבד!

להרשמה 
ותשלום 

 לחצו 
כאן

Green_Campus@smkb.ac.il :'לפרטים - שחר כהנוביץ

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית | מינהל מדע וטכנולוגיה

הפקולטה לחינוך, בית הספר לחינוך, 
הפקולטה למדעיםמדעי סביבה וחקלאות

ביולוגיה, חינוך סביבתי וקיימות
המועצה הירוקה

התכנסות, קליטה והרשמה    9:00-8:15
מושב פתיחה   10:30-9:00

יו"ר: ד"ר אילנה אבישר, דיקנית הפקולטה למדעים, מכללת סמינר הקיבוצים     

ברכות:     
ח"כ עמיר פרץ, השר להגנת הסביבה      

פרופ' אסתר יוגב, רקטור מכללת סמינר הקיבוצים     
רחל מתוקי, מ"מ יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת מחוז חיפה, משרד החינוך     

ד"ר תילי וגנר, ראשת בית הספר לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל     
 

הרצאות פתיחה: בין מקום לחינוך     
פרופ' יובל פורטוגלי, החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת תל אביב      

ובית הספר לחינוך, המרכז ללימודים אקדמיים      
ד"ר אמנון כרמון, ראש חטיבת חינוך במכללת ספיר, ומרצה בתכנית לתואר שני לניהול      

וארגון מערכות חינוך, מכללת בית ברל     

הפסקה   11:00-10:30
מושבים מקבילים - פירוט המושבים בהמשך   12:45-11:00

הפסקה   13:00-12:45
מרצה אורח - פרופ' דיויד אור, מההוגים הבולטים בעולם של החינוך הסביבתי  14:00-13:00

Professor David Orr - Oberlin College , Ohio, "Place Based Education in the Era of the Black Swan"

ארוחת צהריים - במרחב יוצגו תערוכות, פוסטרים ודוכנים העוסקים בחינוך סביבתי   14:45-14:00
מושב סיכום - סביבה ומקום בראי האומנות   16:00-14:45

יו"ר: איציק ויינגרטן, ראש ביה"ס לאמנויות הבמה, מכללת סמינר הקיבוצים     

סיום הכנס     16:00

פירוט המושבים המקבילים     
מחקר מבוסס מקום – תובנות לחינוך     

יו"ר: ד"ר דפנה גולדמן, המכללה האקדמית בית ברל      
וויסאם סדוואי, דוקטוראנטית במחלקה להוראת המדעים והטכנולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב | ד"ר נעה אבריאל-אבני, מרכז מדע ים המלח והערבה,       

מכללת סמינר הקיבוצים | ד"ר אורלי מורג, אקדמית גורדון, מכללה לחינוך | ד"ר איריס אלקחר, מכללת סמינר הקיבוצים ואורנים, המכללה האקדמית לחינוך      
ד"ר מיקה מורן, ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה      

משאבי הטבע כמעצבי זהות קהילתית מקומית     
יו"ר: חן פורטוגלי שובל, מנהלת תחום פיתוח תכנים וחינוך סביבתי, החברה להגנת הטבע         

בתיה וולף, ראש תחום קיימות קהילתית ומנהלת שותפה בשדמות, מרכז למנהיגות חינוכית מכללת אורנים | גל טל, רכזת חינוך והסברה ביחידה       
לאיכה"ס, עיריית הרצליה | אלה אלכסנדרי, מנהלת קהילת חיפה החברה להגנת הטבע | זיו כרמל, רכז החינוך של תנועת הקיבוץ הדתי | משה שלר,       

מנהל מחלקת קהילה ויער, קק"ל ואיילת יוסט-בן מרדכי, הרשת הירוקה     

חינוך מבוסס מקום כאסטרטגיה ברשות המקומית     
יו"ר: ד"ר יעל ברקי, הרשת הירוקה          

ד"ר עלית וייל-שפרן, מנהלת יחידה סביבתית, מ.א. רמת נגב נגב | מוטי ליברמן, מנחה ומרכז תוכניות עירוניות, ערי חינוך | דני גילדן, ראש מחלקת        
חינוך, מ.א. חוף הכרמל וחגית גפן, מנכ"לית הרשת הירוקה     

פדגוגיה מבוססת מקום      
יו"ר: דליה פניג, סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, משרד החינוך וזיוית לינדר, מנהלת אגף חינוך וקהילה,       

המשרד להגנת הסביבה     
אייל רם, מנכ"ל המכון לחינוך דמוקרטי, מנחה קהילות למידה בסמינר הקיבוצים ובאוניברסיטת ת"א | אורי ארליך, ראש אגף חינוך, רט"ג     

רות בן נחום, גננת גן תות, בית נקופה, גננת מובילה חינוך סביבתי, משרד החינוך | ברוך שקד, בית הספר הרב תחומי למדעים ואומנויות, נהריה |       
נאוה מרכוס, בית הספר התיכון שליד האוניברסיטה העברית | מאגדה נאטור וסארה אבו עלי, בית הספר אלזהראא, קלנסווה     

כשפדגוגיה ביקורתית פוגשת מקום         
יו"ר: ד"ר דיויד דוניץ, מכללת סמניר הקיבוצים וראש תחום חינוך, מרכז השל לקיימות     

זהבה ברקני, מכללת סמינר הקיבוצים | מוחמד מרזוק, מנהל-שותף, אגף קהילות "יד ביד", מרכז לחינוך ערבי יהודי בישראל     
נתליה גוטקובסקי, דוקטוראנטית, אונ' ת"א | ד"ר ניר מיכאלי, דיקן פיתוח פדגוגי, מכללת סמינר הקיבוצים      

נוגעים במקום - על תכנון ועיצוב המרחב בראייה מקומית     
יו"ר: ד"ר אורלי רונן, מנכ"ל מרכז השל לקיימות     

ד"ר נעם אוסטרליץ, אוניברסיטת ת"א | פרופ' זאב דרוקמן, בצלאל | עמיר בלבן, מנהל תחום טבע עירוני, החברה להגנת הטבע      
צאלה יפה, מנכ"ל מכללת סמינר הקיבוצים     

הסביבה כמנוף להעצמת זהות - פסיפס אנושי באגן הקדרון     
יו"ר: עידית אלחסיד, קומיונטי סביבה וחברה | גרי עמל, מנכ"ל רשות ניקוז ים המלח | פרופ' רקפת סלע, אוניברסטת ת"א     

אורית גולן, מנהלת הפרויקטים הקהילתיים, אגן קדרון | אנתסאר קרעין, מנהלת פרויקט מיני אקטיב, המרכז הבין-תרבותי      
פיראס חאמד, מורה, יזם סביבתי ומנחה לגינון קהילתי | סמאח מסארווה, רכזת קורס צילום סביבה, ביה"ס מוסררה     

חיים משותפים וחינוך אזרחי לקיימות     
יו"ר: דניאלה פרידמן, מפמ"ר מדעי החברה ומנהלת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים, משרד החינוך     

דניאלה פרידמן, משרד החינוך | ד"ר גונן שגיא, מנהל השותפות הסביבתית הרב תרבותית, מכון הערבה ללימודי הסביבה     
עומר צנגוט, עמותת גלים - קהילה חיפאית בתנועה וקואפרטיב 'אחוות גלים' | יהודה גנוט, מנכ"ל ומייסד ארגון "חרדים לסביבה"     

רוויטל סבג, בית הספר השש-שנתי, קיבוץ עין גדי     

מושב פוסטרים         
יו"ר: ד"ר אדיב גל, מכללת סמינר הקיבוצים     

  

במקום חנייה בתשלום
מומלץ להגיע בתחבורה 

ציבורית 

למפה 
ודרכי הגעה 
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