"והגדת"
מה נוריש לדור הבא?
נייר עמדה לרגל כנס תל-אביב-יפו ה 11-לחינוך מתקדם
חזקה עלינו להבין את עוצמת האחריות שנפלה בחלקנו כדי להנכיח את מורשת
העבר ולהגיד – לא במובן של להטיף ,אלא לעודד הרהור ,הטלת ספק ומודעות.
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"והגדת" :מה נוריש לדור הבא?
ד"ר תמר קטקו
יו"ר כנס תל-אביב-יפו לחינוך מתקדם

והגדת

לקוח מספר שמות יג ,פסוק ח" :וְ ִהּג ְַד ָּת לְבִ נְָך ּבַ ּיֹום הַ הּוא לֵאמֹר" ,אך
מוכר יותר מן ההגדה של פסח המצווה על ההורים להעביר את סיפור יציאת מצרים מדור
לדור לבנותיהם ולבניהם .לא מדובר בהמלצה כי אם בחובה ממש .אין דורשים מאתנו לומר,
אלא להגיד .פעולת ההגדה ,הגזורה מן השורש נ-ג-ד פירושה להציב כנגד ,לגלות ,לחשוף,
להעמיד מול העיניים ,לכונן במחשבה ובלב .כאשר מגידים דבר מה למישהו ,ממקדים אותו
אל הדבר במלוא ההקשבה וההבנה כדי לעורר בו מחויבות .לראשונה מופיע הפועל בספר
יתיָך לְבִ ל ְִּתי
בראשית ג ,פסוק יא" :וַּי ֹאמֶ רִ :מי ִהּגִ יד לְָך ּכִ י עֵ ירֹם ָא ָּתה ,הֲ ִמן הָ עֵ ץ אֲ ׁשֶ ר צִ ּוִ ִ
אֲ כָל ִמּמֶ ּנּו ָא ָכל ְָּת?" ,ומשמעותו כאן אינה מי אמר לך אלא הרבה יותר עמוקה :מי גילה לך?
מי הסביר לך? מי פקח את עיניך לאמת הרת גורל זו? בהשאלה רחבה יותר פעולת ההגדה
עומדת בראש סולם החובות המוסריות ,החינוכיות והלאומיות.
מלאכת המגידים מתקופת ימי הביניים ואילך ,אותם יודעי דבר שמילאו תפקיד חשוב
בהוראת הציוויים הערכיים ובהטמעתם ,יצרה תשתית לטיפוח השייכות לקהילות
ולמשמעותה ולמימוש הציווי המשפחתי ,החברתי והחינוכי .ומה אנו ,ממשיכיהם ,מגידים
אחריהם? לאילו ערכי תרבות ,אמיתות ועקרונות חיים נחשפים עיני הילדים בבית ,בחצר,
ברחוב ,בשכונה ,בכיתה ובכלי התקשורת? ואילו – בעיני עצמנו?
כמי שמבקשים לעשות תיקון עולם ולהיטיב את החיים בסביבה האנושית והאקולוגית שלנו
בדור הזה ובדור הבא ,חזקה עלינו לבחור את הטקסטים שהכרחי להנחיל לשם כך; להבין
את עוצמת האחריות שנפלה בחלקנו כדי להנכיח את מורשת העבר ולהגיד – לא במובן של
להטיף ,אלא לעודד הרהור ,הטלת ספק ומודעות .האם ברור לכול לשם מה? אילו חוליות
חלשות נחזק ונהדק כדי להבטיח מורשת ראויה למשמרת ,ואילו נפרום מבעוד מועד? ראוי
שנגיד לבני הדור הבא שבלא שמירה על היסודות המוסריים של כיבוד זכויות האדם באשר
הוא ,חירותו וזכותו לביטחון ,לבריאות ולשלום; בלא טיפוח הכמיהה לאושר ,לְדעת ולנכסי
תרבות ומימושם – חייהם אינם חיים משמעותיים .ראוי שנציב מולם מראה של עוולות
המציאות ונגיד להם שאפשר אחרת; וכאן ,במדינת ישראל ,זה הכרחי על אחת כמה וכמה.
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ייתכן שכאן זו מילה קטנה מדי לישות דמוקרטית ,מדינתו הריבונית והמוכרת של העם
היהודי ,הכוללת אזרחים מדתות ,תרבויות ועדות שונות והמחויבת לראות בהם שווי זכויות
ומעמד .ואפשר שכאן היא מילה ׇאמורפית מדי שאין בה כדי לשרטט לפנינו מפת דרכים – לא
מפה אילמת אלא כזאת שמגידה היכן נמצאים בארות הידע שמהם נשאב ,היכן הם מעיינות
התרבות שמהם נרווה ,איה הפסגות הגבוהות שאליהן נשאף להגיע ,ומאילו תהומות
עלינו להיזהר .אם ארצנו היא ה"כאן" ,יש "כאן" שהוא תבנית נוף מולדת מבחינה דתית,
קהילתית ,עדתית ולאומית ,ויש "כאן" שהוא תחנת ביניים או מקום שנולדים בו במקרה;
יש "כאן" שהוא קיבוצי ,עירוני ,היסטורי או גאוגרפי ,ויש "כאן" שהוא אידאולוגי ופוליטי.
בחברה רב-תרבותית ורב-לאומית שבה מתקיים מתח תמידי בין תרבות "גבוהה" לבין
תרבות "נמוכה" ,בין השכבות האליטיסטיות לבין חוכמת ההמון ,בין המקופחים לבין
המועדפים ,בין ההשתוקקות להיות "ככל העמים" וההיצמדות לגלובליזציה לבין חיזוק
המסורות האתניות ,השבטיות והקהילתיות – העברתה של מורשת לדור הבא היא היגד
הדורש משנה זהירות .יכולת הניעות על הצירים הללו עלולה לפרנס את המבקשים לרמוס
ערכים אוניברסליים ודמוקרטיים לטובת תפיסת עולם אתנוצנטרית ואולי אפילו משיחית,
ולגרום לחיזוק מעמדות פוליטיים ,כלכליים וחברתיים תוך כדי הפעלת מניפולציה על דעת
הקהל .פועל יוצא מכך הוא שיהיו מורשות שישלטו בכוח רוב פוליטי וכאלה שיושתקו או
יועלמו כליל; רשות דיבור ורשות שיטור.
חלום כור ההיתוך וקיבוץ הגלויות הולך ומתנפץ לנוכח אפליה מתמשכת ,גילויי שנאה
אתנית ודתית והתפרצות בלתי מרוסנת של גלי טרור יהודיים ופלסטיניים בתגובה לשנים
של חוסר היכולת לשנות את ההיסטוריה של המלחמות .במצב כזה הופכים הקיצונים
לקיצונים יותר ,הקנאים – לאטומים יותר; וכך נמצא שכל מי שנדחקו לשוליים הפוליטיים
או העדתיים מפלסים את דרכם בכל דרך כדי להיטיב את מקומם במשכן ,כי גם להם יש
מה להגיד .השאלה מי יקבע מה להגיד לדור הבא מציבה לפנינו דילמה מורכבת ובעייתית
אשר ספק אם נמצא לה פתרון מובהק .בהיעדר קונסנזוס על תהליכים של גישור בין המחבר
למבדל – לא במובן של פשרות אלא כתשתית של הסכמות בין איחוד לייחוד – וללא הכרה
ברורה שזו חובתנו המוסרית לעשות כן ,איך נמשיך את מרוץ השליחים הזה?
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האם
עת להגיד .לעצור ולתהות מהו אותו מוסר אב שצּווינו לשמוע ,ומה יש בתורת ֵ
שנדרשנו לא לנטוש; מה השתבש בנתיבי החינוך ,ומהו התיקון המתבקש .פעימות הזמן
דוחקות לגמוא מרחקים בקיצורי דרך ,לדלל משפטים ומחשבות לחצאי מילים ולהמירם
באפליקציות .החיפזון לבטל נכסי עבר – ללא הבחנה דתית או עדתית ,אידאולוגית
או תרבותית – טקסטים קנוניים ויצירות קלאסיות ולאמץ תרבות צריכה שערכה נמדד
באחוזי הרייטינג וכמות ה"ציוצים"; מציאות כזאת מערערת את היכולת לזמן תהליכים
חינוכיים של התפתחות ,עיצוב התודעה והבשלה – תהליכים שבהיעדרם אנו גוזרים על
הצעירים הוויה ריקנית ,שטוחה ,תלושה וקלת דעת שסופה בלבול ותלישות.
ההגעה המהוססת לצומת הזה שבין הרצון לשמר ייחודיות לבין ההכרח ליצור אחידות
יצרה שעטנז של חדשנות ליברלית ,טכנולוגית ומדעית ושל תפיסות שהן חפות משיפוט
מוסרי ומהעדפה גלויה של נכסים רוחניים על פני נכסים חומריים .העיסוק האובססיבי
באבם
בחדש ,ב"הורס" ,בעכשווי ,מחבל בלי משים בשורשים; כורת פארות ,קוטף פירות ִ
והופך את הבוסר לבשורה .מטבעות לשון כגון דמוקרטיה ,שוויון הזדמנויות ,חירות האדם
וסובלנות יכולים להיות תווים צורמים אם לא ישכילו טובי הנגנים המיומנים להפיק מהם
את הצליל הנכון והמדויק .ועוד :מה יעלה בגורלה של הגדת ההיסטוריות 1,ומה ייבחר
מתוכן כמתאים להיות הנרטיבים המעצבים העתידיים?

"

קיומו העיקרי של מחוז זיכרון הוא לעצור את הזמן .להשעות את עבודת השכחה.
לקבע מצב מסוים .הזהב הוא הזיכרון היחיד של הכסף – לכלוא את מרב המשמעויות
במינימום סימנים .מחוזות זיכרון מתקיימים אך ורק בזכות כושרם לפשוט וללבוש צורה
בצמיחה מתמדת של משמעויותיהם".
פייר נורה" ,בין זיכרון להיסטוריה"

עת לעשות .הכינוס ה" ,11-והגדת" ,מבקש לעצור לרגע את העיסוק המואץ בעידן המודרני,
בפרשנויות האוניברסליות ,בלחיצות על כפתורים ,במגעי הקסם של הגלישות באתרים
ובחשיפה למידע זמין ,נגיש וחסר הגבלה בכל מקום ,זמן ותחום .לעצור! לשוב ולהתבונן
לצדדים ולאחור ולא רק קדימה .לחפש את המיוחד ,המייחד ,המזהה ,המשייך ,את הפקעות
החבויות איתן בתוך מציאות משתנה ודינמית מבחינה פוליטית ,תרבותית ,חברתית ובעיקר
חינוכית; כמו ששבים לעיין בספר מרתק שקראנו לפני עשרות שנים; כמו חיפוש בארון ישן,
בעליית גג או בארגז מזכרות .להבהיר שהחרגתם והדרתם של ערכי מורשת העבר וסמליה
אינן תנאי הכרחי לטיפוח ילדי הדור הבא.
 1מושג השאול מספרם של אסתר יוגב ואייל נווה ,היסטוריות :לקראת דיאלוג עם האתמול ,תל אביב :בבל.2002 ,
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אנו קוראים לבאי הכינוס לשוב ולשאול באילו מורשות יש להיאחז ,ומה מתוכן ננחיל לדור
הבא; אילו ערכים ומסרים מועברים ,מהן פרשנותם והשלכותיהם ,ובאיזו מידה ישפיעו על
תהליך קבלת ההחלטות ויכולת הבחירה בכל תחומי החיים ,כיחידים וכחברה .חובה עלינו
להבין מהו כוחו ,ובאותה עת מהן מגבלותיו ,של הציווי "והגדת".

בימים שבהם רבע מהציבור רואה באלימות ובתגובות כוחניות דרך לגיטימית לבלום
החלטות ולשנות מצב קיים; כשמראות של הריגת ילדים והוריהם ,יידויי אבנים ,דקירות
ברחובות ערים על רקע לאומני ,מגדרי או עדתי הפכו לשגרת יומנו ,ראוי שניתן את
הדעת אם אנו – הורים ,גננות ,מורים ,מחנכים ,מדריכים ,מנהלים וראשי אוניברסיטאות
ומכללות ,אנשי תרבות והגות ,מדענים ויוצרים – ממלאים את תפקידנו נאמנה בנשיאת
הלפיד ובהעברתו.
מטרת הכינוס היא להתבונן על עצמנו פנימה ועל מה שמסביבנו ולשאול :איזו מדינה נשאיר
לדור הבא? ומה יש לנו להגיד?

"

דע לך שכל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד משלו .דע לך שכל עשב ועשב יש
לו שירה מיוחדת משלו ,ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה".

רבי נחמן מברסלב
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"והגדת" – מה נוריש לדור הבא?
פרופ' נמרוד אלוני
מייסד הכנס והיו"ר היוצא שלו ,עם העברת שרביט ההובלה
ליושבת הראש הנכנסת של הכנס ,ד"ר תמר קטקו

בשנתו

האחת עשרה ,ובעת זו של החלפת שרביט הובלת הכנס ,כבר אפשר
ב"הגדת" גם בהקשר של כנס תל אביב לחינוך מתקדם :ב 16-במאי  ,2006תחת
להשתמש ִ
יריעת ברזנט ענקית על הדשא הירוק של סמינר הקיבוצים ,התאספו  800אנשי חינוך
לכנס הארצי הראשון לחינוך מתקדם .כותרתו הייתה "חינוך עם אופקים חדשים" ,ובכתב
ההזמנה נקראו אנשי החינוך – מבתי הספר ,מהאקדמיה ומהמנהל החינוכי – לגבש מנהיגות
חינוכית שצועדת לפני המחנה ולהציב לחברה הישראלית סדר יום חינוכי חדש.
ראשון הדוברים אז היה פרופסור אבי רביצקי ,והוא ִאתגר את הקהל בשני מסרים ברורים:
האחד אמר שתפקיד החינוך אינו להבטיח לצעירים "אושר פשטני ...ושנים ארוכות של
עונג והנאה" ,אלא קודם כול לאפשר להם לבנות לעצמם חיים מלאים משמעותיים; המסר
השני היה שאין להסתפק במיומנויות תקשורת ללא תשתיות של עומק תרבותי – שאם
לא כן נגדל כאן דורות שיודעים מצוין כיצד לתקשר עם חבריהם ,אך הם ריקים לגמרי
מתכנים משמעותיים שיוכלו לתקשר להם.
אחרון הדוברים באותו כנס היה סגן נשיא בית המשפט העליון השופט מישאל חשין ,זכרו
לברכה ,שלא חסך את שבט ביקורתו מהחברה בישראל על השחיתות ,האכזריות ,הגזענות
והבערות הפושות בה .תרבות ראויה ,הוא אמר ,היא זו המחויבת לעיקרון של "לא ייעשה
כן במקומנו" – תרבות ה" .”it isn’t done“-והנה" ,הוא אמר אז –
הממשלה היוצאת ושרים בה .הנה היא הכנסת היוצאת וחברי הכנסת בה .אלה
מנהיגי ישראל ,אלה מורי הדרך .מקצתם נחקרים במשטרה ,מקצתם עומדים
לדין ,מקצתם הורשעו בדין .ואני עומד ושואל :האלה כוהנייך ישראל? האלה
נביאייך ישראל? האלה מנהיגייך ישראל? האם על אלה ייאמר חברה הגונה
ומתוקנת? האם על אלה ייאמר אזרחות טובה? בוקה ומבוקה ומבולקה.
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את דבריו סיים בהתייחסות ישירה למעמד המורה:
מעמדו של אדם בחברה נמדד לפי יחס החברה אליו .ויחס החברה אליו נמדד ,בין
השאר ,על פי התמורה שהחברה נותנת לו .וכיום מעמד המורה כשפל המדרגה.
יש להעלותו .יש אפוא לבנות ,אט-אט ,סגל מורים שיהא גא בתפקידו ,ושנהיה
אנו גאים בו .שמורה ילך בבוקר לעבודתו ובלבו שיר .וכדי שהטובים ילכו להוראה
יש לתגמלם כראוי .להעלות את המשכורות .להכפיל את המשכורות .כך יבואו
הטובים להוראה.
מאז הכנס הראשון על מדשאת סמינר הקיבוצים ועד לכנס זה ,האחת עשרה במספר,
הייתה לנו הזכות לזמן למשתתפים הרבים בכנסים דוברים ודוברות המייצגים את המעולה
שבעולמות הרוח ,המדע ,החינוך והתרבות .היו חתנים וכלות של פרס נובל ופרס ישראל,
נשיא המדינה וראש הממשלה ,נשיא ונשיאה של בית המשפט העליון ,אנשי מדע ורוח,
אמנים ויוצרי תרבות ,אנשי חינוך מהתאוריה ומהמעשה ,מרצים אורחים מחו"ל ,ואפילו,
באמצעות טכנולוגיה מתקדמת ,שוררו לנו מן האוב לאה גולדברג ודוד אבידן.
ולמרות הזמן שעבר דומה שארבעה עיקרים מנחים שהוצגו אז נכונים גם היום – ארבעה
עיקרים שהם בעינינו מורשת חשובה ונחוצה לבניית זהות אנשי החינוך בישראל ולשיפור
מערכת החינוך שלה.
ה"הגדת" החינוכי שלנו:
ִ
ואלה עיקרי
העיקר הראשון הוא סולידריות בין אנשי ההגות והמחקר לבין אנשי השטח .ברית אמיצה
של שיתוף פעולה בין אנשי חינוך באקדמיה ובהכשרת המורים לבין אנשי החינוך בבתי
הספר ,בגני הילדים ובחינוך הלא פורמלי .אנו חותרים לשותפות המתאפיינת ברצון טוב
ובגובה העיניים כדי להזין ולהעצים הדדית בדעת עיונית ובווירטואוזיות מעשית.
העיקר השני הוא נאמנות למעולה ולראוי .משום שהשליחות החינוכית ,בחתירתה אל
המעולה והראוי ,היא לעולם אידאליסטית; ומשום שהמעשה החינוכי בפועל הוא כמעט
תמיד נגד הזרם :מצד אחד ,החינוך מבקש לאתגר להקפדה עצמית ,לדוגמה אישית
ולסטנדרטים גבוהים של תרבות המחשבה ,הביטוי ,המוסר ,היצירה ,החוק והממשל,
הבריאות ,הספורט והסביבה; ומן הצד האחר ,המחנכים נדרשים להתמודד בשגרת יומם
עם מגמות אופנתיות של תרבות הרייטינג ,עם לחצים אידאולוגיים של פוליטיקאים ועם
האינטרסים הצרים של קבוצות כוח בחברה.
העיקר השלישי הוא גישה הוליסטית ורב-תחומית .זוהי ההתעקשות לחרוג מדיונים
דיסציפלינריים צרים ומעיסוק ממוקד בטכניקות לימוד והוראה; וזהו האתגר לזהות את
הזיקות בין תחומי הדעת והיצירה ואת מגוון ההקשרים החברתיים והתרבותיים שהחינוך
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פועל בהם .כך נזכה להבנה מקפת של החינוך בתוך הקשריו החברתיים והתרבותיים ,וכך
נוכל לגבש דרכי פעולה שיחוללו שיפור משמעותי באיכות החינוך שילדינו זוכים לו.
והעיקר הרביעי הוא ריבונות חינוכית .זוהי הקריאה לשנות את הדימוי העצמי
הפרופסיונלי של המורים :לא עוד לתפוס את עצמנו המחנכים כמשרתיהם של אדונים
רבים שעבורם החינוך הוא אמצעי תועלתני ,ולא עוד לשמש צינורות פסיביים לסדרי
היום המתחלפים של מנהיגי דת ופוליטיקה .החלופה ,בהשראת האתיקה של הרופאים
ושבועת היפוקרטס שבמרכזה ,היא להעמיד את עצמנו ,אנשי חינוך בעיון ובמעשה ,כבעלי
הידע ,הסמכות והאחריות לזימון חינוך איכותי ושוויוני לכלל הילדים .כך ,ללא שיקולים
זרים ,נוכל להתמקד בשליחות החינוכית :לטפח את הפוטנציאל האנושי והאישי הגלום
בצעירים ,להעצימם לקראת חיים אוטונומיים ומלאים ולהכשירם להשתתפות הוגנת
ופורייה במעגלי החברה ,התרבות והטבע.

ואלה עיקרי ׅ
ה"הגדת" החינוכי שלנו:
• העיקר הראשון הוא סולידריות בין אנשי ההגות והמחקר לבין אנשי
השטח :שיתוף פעולה בין האקדמיה לבין בתי הספר וגני הילדים,
ובחינוך הלא פורמלי.
• העיקר השני הוא נאמנות למעולה ולראוי :השליחות החינוכית,
בחתירתה אל המעולה והראוי ,היא לעולם אידאליסטית.
• העיקר השלישי הוא גישה הוליסטית ורב-תחומית :ההתעקשות לחרוג
מדיונים דיסציפלינריים צרים ומעיסוק ממוקד בטכניקות לימוד
והוראה.
• העיקר הרביעי הוא ריבונות חינוכית :לשנות את הדימוי העצמי של
המורים שלא יהיו משרתיהם של אדונים וצינורות פסיביים של מנהיגי
דת ושלטון.
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"והגדת" – מה נוריש לדור הבא?
דפנה לב
מנהלת מינהל החינוך בעיריית תל-אביב-יפו בשנים  ,2016–2007עם פרישתה מתפקידה
אנשי חינוך יקרים,

כל

אדם שבחר בחינוך כמקצוע ,כשליחות וכדרך חיים ,חשוב תחילה שיכיר את
עצמו; רק כך יוכל להשפיע ולהטמיע את ערכי היסוד שהוא מאמין בהם ולממש את חזונו
החינוכי בבואו לגדל את דור העתיד .חשוב לא פחות שיטפח את הילד שבתוכו – זוהי הדרך
להכיר את התנהלותם של ילדים ,להבין את נפשם ולהתקרב לעולמם.
כל אחד ואחת מאתנו ,אנשי החינוך ,קיבל על עצמו תפקיד המחייב שמירה על חשיבה
רעננה וצעירה והתעדכנות מתמשכת בנורמות ובמסרים החברתיים שלאורם גדלים ילדים
בעולמנו .שהרי איננו פועלים במערכת פדגוגית סגורה ומנותקת ,אלא במערכת סוציולוגית
המושפעת מגורמים חיצוניים המגדירים תדיר את החברה שאנו חיים בה .איננו פועלים גם
מול קהל לומדים חד-ממדי אלא עוסקים בבני אדם; צעירים אמנם ,אך מושלמים וראויים
לאמפתיה לצורכיהם ולקשייהם .כל אחד מהם הוא עולם שונה וייחודי ,והם נבדלים זה
מזה ולכן זקוקים ליחס אישי ככל האפשר.
אין ספק ,המשימה מורכבת ורב-ממדית .היא טומנת בחובה התייחסות לכלל הסוגיות
הקשורות להתפתחותו האישית של כל תלמיד – התפתחות רגשית ,קוגניטיבית ,ערכית,
חברתית ,סביבתית ,מוטורית ופיזית .כל אלו מתגבשים והולכים במרוצת השנים
בתנאי החממה כביכול של המוסד החינוכי ,וחובתו של זה לנסות ולפתח דרכים חדשות
שבאמצעותן יוכל התלמיד לשגשג ולהצליח להיות חלק מהסביבה ומהחברה שהוא גדל
בה.
בנימה אישית ,חוויותיי כתלמידה היו חיוביות .לאורך הדרך פגשתי אנשים שהשפיעו לא
מעט על הדימוי העצמי שלי ,על בחירותיי האישיות ובעיקר על אמונתי בבני האדם ובחינוך
כדרך להיטיב עמם .חינוך הוא אינו משלח יד רגיל ,זוהי דרך חיים המחייבת את מי שבחרו
בה להוסיף ולהתפתח כל העת ,לאורך כל הקריירה וגם לאחריה .לאדם שקיבל על עצמו את
משימת החינוך כשליחות חיים אין גיל פרישה; התמידו באמונתכם ובאּומנותכם וכולנו
נתברך בהן.

10

"

מטרת החינוך צריכה להיות :אנשים המצטיינים בעצמאות
– במחשבה ובמעשה –
ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית".
אלברט איינשטיין
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ברצוננו להודות לכם על השתתפותכם ועל תרומתכם הרבה בארגון ובהכנות לכנס תל אביב ה 11-לחינוך.
על סיוע בחשיבה ,בכל שלבי התכנון והביצוע ,ביצירה ובעיצוב.
על עשייתכם המבורכת בנועם ובתבונה ,בנאמנות ובמסירות אין קץ .לפי סדר הא-ב:
רון חולדאי ,ראש עיריית תל-אביב-יפו
פרופ' ציפי ליבמן ,נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים
ד"ר תמר קטקו ,יו"ר כנס תל-אביב-יפו ה 11-לחינוך
עיריית תל-אביב-יפו
ליזה בן-חמו ,מתאמת פעילות ,מינהל החינוך ,התרבות והספורט
דפנה לב ,מנהלת מינהל החינוך ,התרבות והספורט היוצאת
לאה רוזנברג ,יועצת הכנס מטעם העירייה ,סמנכ"לית משרד החינוך לשעבר
שירלי רימון ,מנהלת מינהל החינוך ,התרבות והספורט
גידי שמרלינג ,דובר העירייה
מכללת סמינר הקיבוצים
פרופ' אסתר יוגב ,רקטור המכללה
פרופ' נמרוד אלוני ,מייסד הכנס וראש המכון לחינוך מתקדם
יעל אוחיון ,מתאמת הכנס
יהודית בר נתן ,הוצאה לאור וגרפיקה
לימור גבאי ,הפקות דפוס
ד"ר קובי גוטרמן ,ראש המרכז להכשרת מנהלים ותכנית  M.Ed.בניהול וארגון מערכות חינוך
ד"ר הדס דקל ,ראש המרכז ליזמות
מירב וילנר ,מערך השיווק
מוטי זכר ,סמנכ"ל כספים
ד"ר מימי חסקין ,ראש החוג לספרות
טליה לוי ,מזכירת תכנית רג"ב למצטיינים
יוסי משען ,מנהל יחידת הפקות דפוס
איריס קריא ,מנהלת מערך השיווק
תמר שקד ,עורכת
גולדפינגר – תקשורת ויחסי ציבור
טל גולדפינגר ,מנכ"ל
מקס גיפס ,מנהל מחלקת דיגיטל
אלון כרובי ,מנהל לקוחות דיגיטל
רעות מצא ,יועצת תקשורת
לירון פרידמן ,מנהלת אשכול לקוחות תקשורת
אירית רדיע ,סמנכ"לית לקוחות
פרומרקט – הפקה
שירה חלפון
קורל חן
פלג רפפורט
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תודות לנותני החסות
מכללת סמינר הקיבוצים ועיריית תל-אביב-יפו
מודות לנותני החסויות על תרומתם
להצלחתו של כנס זה:
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גשר צר
בין אתמול ומחר...
ל“ג בעומר ,י“ח באייר תשע“ו
תאטרון הקאמרי ,תל־אביב

 09:30 - 09:00התכנסות ורישום

 11:00 – 09:30מליאת בוקר :פתיחה חגיגית וברכות
מנחה ויו"ר הכנס ד"ר תמר קטקו
ראש עיריית תל־אביב-יפו רון חולדאי
שר החינוך נפתלי בנט
נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים פרופ‘ ציפי ליבמן
סגן ומ“מ ראש עיריית תל־אביב-יפו אסף זמיר
מזכ"ל הסתדרות המורים יוסי וסרמן
מרצה אורח פרופ' עוז אלמוג  -על מה צריך לשמור ומה צריך לשנות
 13:15 – 11:15מושבים מקבילים‘ :שתלתם ניגונים בי אמי ואבי‘  -מורשת חינוכית

מושב 1

 11:40 – 11:15חינוך בגוף ראשון בהנחיית ליביה חכמון

קטע אמנותי :מאי מלר ועידו קולטון
נואל אבו־עאמר | תרצה וקנין | בירו טשלה | נועה מועלם

 13:15 – 11:40בימת דיון בהנחיית ד“ר ערד ניר

מושב 2

הרבנית עדינה בר שלום | פרופ‘ ח‘אולה אבו־בקר | נעמיקה ציון
יאיר שטרן

 11:40 – 11:15חינוך בגוף ראשון בהנחיית ד“ר סמדר מור

קטע אמנותי :רינת המר ויסמין אברג‘יל
גלעד גולדשמיט | חן מילר | אלי נחמה | ד“ר זמירה פורן־ציון
 13:15 – 11:40בימת דיון בהנחיית קובי מידן

הרב הראשי לישראל דוד ברוך לאו | לימור לבנת | דניאל מאיר
ללי שמר

גשר צר
בין אתמול ומחר...
ל“ג בעומר ,י“ח באייר תשע“ו
תאטרון הקאמרי ,תל־אביב

14:15 –13:15

ארוחת צהריים

 16:15 –14:15מליאת צהריים‘ :מפינו שירך לא יחדל‘

מנחה :אושרת קוטלר
ברכות :מנהלת מינהל החינוך ,התרבות והספורט
בעיריית תל־אביב-יפו ,שירלי רימון
משתתפים :יעל דיין | ח"כ צחי הנגבי | ח"כ יצחק הרצוג
ח"כ אורלי לוי־אבקסיס | ארז נבון

הופעה :ישראל גוריון ואסף אמדורסקי

ההרצאות במליאה מונגשות לשפת הסימנים ולתמלול מוקרן

המכון לחינוך מתקדם ,מכללת סמינר הקיבוצים
קתדרת אונסקו לחינוך הומניסטי

סמינר הקיבוצים דרך נמיר  149תל אביב:
Melach.Skb@smkb.ac.il

www.smkb.ac.il

