
התכנסות וקפה של בוקר9:30

מושב פתיחה חגיגי10:30
ואלרי חמאתי יוצרת מוזיקלית

נאום כבוד נשיא המדינה, יצחק הרצוג
דברי ברכה:

פרופ' אריאל פורת , נשיא אוניברסיטת תל-אביב
נעם לאוטמן, יו"ר קרן לאוטמן

יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

הרצאת פתיחה11:00
פרופ' גלי צינמון, דקאנית הפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת תל אביב

מושב בוקר: ביחד ולחוד11:20

חינוך לשותפות בישראל
ענת קורול גורדון בשיחה עם

אבי גנון וד"ר שרה זילברשטרום, מובילי ועדת ההיגוי 'חיים בשותפות' במשרד החינוך

על אתגרי הועדה, הממצאים והיישום במערכת החינוך בישראל

חינוך אזרחי עכשווי בישראל
דברי פתיחה: 11:40

ד"ר תמי הופמן, ראשת התכנית למדיניות חינוך לדמוקרטיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה, מכללת סמינר הקיבוצים. 

"בגובה העיניים" סרט פתיחה: 
כיצד יוצרים מהלך משותף ומעמיק במערכת החינוך הישראלית המפוצלת?                  

דיאלוגים
מובילי הקבוצות עם נציגי הצעירים נפגשים על הבמה ומדברים על זה

 
החינוך החרדי –                 אתי בינדר, מפקחת כוללת במחוז החרדי של משרד החינוך 

                                                ביחד עם, חני לסקר, מורה ומדריכה מחוזית למדידה והערכה במחוז החרדי במשרד החינוך, בוגרת תכנית רג"ב
החינוך הממלכתי דתי –    רוחמה גבל-רודמן, מנכ"לית עמותת יסודות )במכללת הרצוג( 

                                                ביחד עם, אביחי קושינצקי - אברך, מורה ושגריר רג"ב מטעם מכללת הרצוג 
החינוך הערבי –                 ד"ר שרף חסאן, יו"ר ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, מרצה במכללת אורנים

                                                ביחד עם, שאדי סלאח, סטודנט שנה ג' בתכנית רג"ב  ובמסלול העל יסודי למדעי הרוח, מכללת סמינר הקיבוצים
החינוך הממלכתי –           יעל נאמן, מנכ"לית קרן לאוטמן

                                                ביחד עם, תהילה ליליאן, מאסטרנטית למדיניות החינוך אונ' ת"א, מורה ומרצה בתכנית רג"ב להכשרת מורים

הפסקת בראנץ של חינוך12:30

מושב צוהריים: רב המשותף על המפריד13:00

דברי פתיחה: 
אייזיק דבח, מנכ"ל דלתא גליל

 

 פאנל: חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה ושותפות במערכת 
החינוך בישראל – יישום ואתגרים

מנחה:  עו"ד ענת טהון אשכנזי, מנהלת המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים, 
המכון הישראלי לדמוקרטיה
ריקי סיטון, מנכ"לית חברותא, איילת השחר

שירין נטור חאפי, מנהלת אגף א' חינוך בחברה הערבית, משרד החינוך 
דוד שמחון, מנהל תחום חברה וחיבורים ברשת אמית 

ענת יונה עמדי, מנהלת תחום פיתוח מקצועי והכשרת מורים, במרכז אקורד
רן שי, יו"ר מועצת התלמידים והנוער הארצית 

מושב סיום: חדשנות וחינוך אזרחי בעידן הדיגיטלי14:00
סטנדאפ בשתי שפות, נועם שוסטר אליאסי, סטנדאפיסטית אקטיביסטית

דברי פתיחה: 
ד"ר דן ממלוק, מרצה בבית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב 

פאנל: אתגרים והזדמנויות לקידום חינוך אזרחי בעולם הדיגיטלי 
מנחה: ענת קורול גורדון

מיה זיו סילבר, לשעבר מנהלת קריאייטיב והסושיאל בדיגיטל תאגיד השידור כאן
ד"ר ימאמה עבד אל קאדר, מנהלת בית ספר אבן סניא ברמלה ורכזת מסלול בקריית אונו-קמפוס חיפה

גילי רומן, יועץ ומלווה תהליכי פיתוח ואסטרטגיה בחינוך, לשעבר מנהל אגף אסטרטגיה במשרד החינוך, לשעבר מנהל בית הספר הבינלאומי בכפר 
הירוק )EMIS(, מחבר הספר 'אחרון מסוגו'

שלומית דרעי, סגנית מנהלת בית ספר קדמה
דני בולר, מורה למתמטיקה ואושיית טיקטוק

דברי סיום: לני מילוא, מנהלת פורום דב לאוטמן

סיום וקפה לדרך15:30

 חינוך אזרחי במערכת החינוך בישראל
        

בשיתוף עם

הכנס השנתי של פורום דב לאוטמן 2022 

22.12.22
מה אומרים הצעירים על חינוך לדמוקרטיה 

וחינוך לשותפות?

תכנית הכנס
מנחה: ענת קורול גורדון 


