
התכנסות וכיבוד   11:00–10:30

מושב א': פתיחה   12:00–11:00

פרופ' עמי וולנסקי, יו"ר הכנס, אונ' תל אביב דברי פתיחה:    

פרופ' רענן ריין, סגן נשיא אונ' תל אביב ברכות:    
פרופ' דוד מיודוסר, ראש בית הספר לחינוך,     

אונ' תל אביב
מר נחום בלס, מרכז טאוב   

פרופ' משה הלברטל, האוניברסיטה העברית:  הרצאה:    
"החינוך לאזרחות וחובת השיחה וגבולותיה"

"השימוע" – קטע מההצגה )יצירתה של רננה רז,    
משתתפים: עופר עמרם, נעמי פרומוביץ, אמיתי יעיש 

בן אוזיליו, רננה רז(

מושב ב': האם חל שינוי במרחב השיח    13:00–12:00
במוסד החינוכי? האם נדרש שינוי?

פרופ' תמר אריאב, נשיאת המכללה האקדמית בית ברל יו״ר:   

מר רן ארז, יו"ר ארגון המורים העל יסודיים משתתפים:   
גב' יפה בן דוד, יו"ר הסתדרות המורים    

הרב בני פרל, ראש הישיבה לאמנויות ולמדעים בר    
אילן, תל אביב

סלים מנצור, מנהל בית הספר היסודי ו', טירה    
מרים אורנשטיין דה מלאך, מנהלת תיכון השלום,    

מצפה רמון

מושב ג': האם אני מוגבל/ת בשיח שלי עם    14:00–13:00
תלמידיי? שיח מורים

פרופ' יערה בר־און, נשיאת המכללה האקדמית אורנים יו״ר:   

ד"ר בעז סתוי, כפר הנוער מוסינזון משתתפים:   
צחי סבג, בית ספר ע"ש זינמן, דימונה   
אמירה פודי, מקיף בענה־דיר אל אסד   

אביטל ספיבק, מורה לשעבר בבית הספר הריאלי, חיפה   
עומר דלומי, תיכון שקד, קריית טבעון    
ענת מור־אילת, בית חינוך חוף השרון   

הפסקת צהרים   14:45–14:00

 דיבור, שתיקה 
וגבולות השיח בכיתה

דו"ח מחקר בנושא: שיח קונטרוברסלי    15:00–14:45
וצנזורה עצמית: הפערים בין תפיסות 

המורים וההורים בנושאים מעוררי מחלוקת 
בכיתה )2016(

פרופ' עירן הלפרין ואהרון לוי, המרכז הבינתחומי    
הרצליה

מושב ד': מהו ערכו ומהן מגבלותיו של שיח    16:00–15:00
פתוח בכתה? שיח תלמידים

ד"ר עוזי מלמד יו״ר:   

שירה שושני, גימנסיה הרצלייה משתתפים:   
ספיר סבח, מקיף אורט קריית טבעון, תלמידה לשעבר   

יהונתן דנינו, ישיבת עמית עמיחי, רחובות   
חנן יזדי, יו"ר מועצת התלמידים והנוער   

מושב ה': מהם גבולות השיח עם תלמידינו?    17:00–16:00
עמדת משרד החינוך

פרופ' נעמה צבר־בן יהושע, אונ' תל אביב והמכללה  יו״ר:   
האקדמית אחוה

ד"ר משה וינשטוק, יו"ר המזכירות הפדגוגית משתתפים:   
ד"ר אברהם ליפשיץ, ראש המנהל לחינוך ממלכתי דתי   

הגב' חיה שיטאי, מנהלת מחוז תל אביב   

מושב ו': מהו מרחב החופש שיש להקנות    18:20–17:00
למורה בשיח עם תלמידיו? שיח שרי חינוך 

לשעבר
פרופ' מרדכי )מוטה( קרמניצר, סגן נשיא המכון  יו״ר:   

הישראלי לדמוקרטיה

מר יצחק לוי משתתפים:   
פרופ' אמנון רובינשטיין   

מר מאיר שטרית   
מר שי פירון   

פרופ' יולי תמיר   

פרופ' עמי וולנסקי  סיכום יום העיון:  

הגב' מילאת ביברמן מנחת יום העיון:  

אוניברסיטת תל אביב, אולם בר שירה, ד סיון ה'תשע"ז )29.5.2017(

https://goo.gl/forms/4Vce9XDQF3COuQgk2 :הכנס הנו ללא תשלום אך מחייב הרשמה מראש באתר

 בית הספר לחינוך 
 ע"ש חיים וג'ואן 

קונסטנטינר
אוניברסיטת תל אביב
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