
סדר יום

ף ו ת י ש ב ס  נ כ ה

ר א ו ת ל ר  ב ע מ ה  ב ר ה

ן  מ ט ו א ל ב  ד ס  נ כ
ך ו נ י ח ה ת  ו י נ י ד מ ל

 תיקון העולם משמעו תיקון החינוך

הרשמה והתכנסות

הסרט ״מקום של אפשרות: חינוך לדמוקרטיה״
שיחה עם תומר אושרי, מנהל בית הספר סליגסברג, ירושלים

דבר שר החינוך, מר נפתלי בנט*

מערכת החינוך בישראל במציאות דמוגרפית משתנה - משמעויות והשלכות
מר נחום בלס, חוקר חינוך בכיר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל  

ומרצה במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה 

חינוך לדמוקרטיה ישראל 2015 - תמונת מצב
הצגת ממצאי מחקר עדכני, גב׳ גלי שפיגל כהן, מחקרים איכותניים

הצגת ממצאי סקר בקרב מנהלי בתי ספר, פרופ׳ תמר הרמן, האוניברסיטה הפתוחה 
ומרכז גוטמן לסקרים במכון הישראלי לדמוקרטיה

חינוך לערכים דמוקרטיים ומאבק בגזענות באמצעות חינוך 
פרופ' )אמריטוס( מרדכי קרמניצר, סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים

הפסקת קפה

דיונים בשולחנות עבודה: הזדמנויות לערכים דמוקרטיים בחינוך

הפסקת צהריים

פאנל: מי באמת מחנך את הנוער? 
בהשתתפות:

מר מולי שגב, עורך ראשי, "ארץ נהדרת"
מר גיורא חמיצר, יוצר סדרות טלוויזיה

גב׳ קרני זיו, מנהלת מחלקת הדרמה והקומדיה, קשת

אוהבים לשנוא? מבט פסיכו־פוליטי על גזענות והפחתת שנאה בין קבוצות
פרופ' עירן הלפרין, דיקן בית הספר לפסיכולוגיה וראש המעבדה לחקר תהליכים 

רגשיים בסכסוכים בין קבוצות, המרכז הבינתחומי הרצליה

הפסקה 

מושב מיוחד במעמד נשיא המדינה, מר ראובן )רובי( ריבלין
הצגת תוצרים משולחנות העבודה, גב׳ מיכל ברק

דבר מנכ"לית משרד החינוך,  גב' מיכל כהן                              
רב־שיח תלמידים ומורים בנושא חינוך לשותפות

דבר נשיא המדינה, מר ראובן )רובי( ריבלין   
הענקת אות הנשיא לחינוך לשותפות 
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2.6.2015יום שלישי ט״ו בסיוון, תשע״ה
קריית האוניברסיטה הפתוחה, אולם צ׳ייס

מנחה: גל גבאי, עיתונאית, כלת פרס סוקולוב

* מותנה באישור סופי


