כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך

אתגרי החינוך לשותפות ולדמוקרטיה
בישראל במרחב הלא פורמלי
צעירים ורשתות חברתיות

יום שלישי ,ח בטבת תשע"ח 26 ,בדצמבר 2017
קריית האוניבריטה הפתוחה ,רעננה

סדר יום

מנחה :אורלי גולדקלנג ,סגנית עורך מקור ראשון
9:00

התכנסות וקפה של בוקר

9:30

דברי ברכה

9:45

דברי פתיחה

מציגות יחד :לני מילוא ,מנהלת פורום דב לאוטמן
ארכאן ג'ואמיס ,בוגרת עמותת מרכז מעשה וסטודנטית
בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה

פרופ' שרה גורי רוזנבליט ,דיקן הפיתוח וטכנולוגיות למידה,
האוניברסיטה הפתוחה
יעל נאמן ,מנכ"לית קרן לאוטמן
זאב בילסקי ,ראש עיריית רעננה
דוד בועז ,יו"ר נשיאות ארגון יוצאי מרכז אירופה

מושב שלישי :צה"ל ותפקידו בחינוך לדמוקרטיה ולשותפות

שמואל אבואב ,מנכ"ל משרד החינוך

 14:25פאנל :הצבא צועד על דמוקרטיה?

פתיח מוזיקלי

יוצרים ביחד הרכב מוזיקלי של בני נוער בפרויקט משותף
עם החברה למתנ"סים ומרכזי ווליום

מושב ראשון :החינוך הבלתי פורמלי
 10:00מחקר עמדות :חינוך לשותפות בקרב בני נוער במרכזים
הקהילתיים בישראל )(2017
ד"ר מיכל רייפן תגר ,פסיכולוגית חברתית ופוליטית ,חברת סגל
בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקרת
ראשית במרכז היישומי לפסיכולוגיה של שינוי חברתי

 10:20פאנל :מה שקורה מחוץ לשעות הלימודים

מנחה :אורלי גולדקלנג ,סגנית עורך מקור ראשון
רז פרויליך ,מנכ"ל החברה למתנ"סים
אמירה מוסא ,מנהלת מתנ"ס אבו סנאן
ד"ר מירב סדי נקר ,סוציולוגית ומרצה במסלול לחינוך
בלתי פורמלי ,מכללת בית ברל

 10:50דברי סיכום :אתגרים בחינוך לשותפות בחינוך הבלתי
פורמלי
הרב שי פירון ,שר החינוך לשעבר ,ומנכ"ל פנימה

 11:00צה"ל ותפקידו בחינוך לדמוקרטיה ולשותפות
אלוף מוטי אלמוז ,ראש אכ"א

מושב שני :מכינות קדם־צבאיות
 11:25אמת היא חובה :עגלות ריקות זה לא אמיתי
גל ותמר מבית ספוקנוער

 11:30מחקר :חינוך לערכי הדמוקרטיה במכינות הקדם־צבאיות
בישראל )(2017
גלי שפיגל כהן ,חוקרת חברתית

 11:40פאנלְ :ל ָמה מכינות המכינות? התבוננות בעולם
של ערכים ,חברה ואמונה
מנחה :יעל נאמן ,מנכ"לית קרן לאוטמן
הרב משה הגר־לאו ,ראש המכינה הקדם־צבאית יתיר
יעל דומב ,ראשת המכינה הירושלמית
אירית ברוק ,מנהלת המחלקה לתנועות נוער ,קהילה והגשמה

12:15

 14:00מה בני נוער חושבים?
הצגה אינטראקטיבית של סקר עמדות

אי־כנס :סדנאות ומרחבי
שיח בחברה הישראלית

מנחה :אלופה במיל' אורנה ברביבאי ,ראש אכ"א לשעבר
ומנכ״לית הקרן למיזמים לאומיים
פרופ' יגיל לוי ,חבר סגל האוניברסיטה הפתוחה
תא"ל במיל' רחלי טבת ויזל ,יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר
לשעבר ,ומנכ"לית הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
הרב אבי גיסר ,ראש מועצת החינוך הממלכתי דתי במשרד החינוך

מושב רביעי :רשתות חברתיות
 15:00אמת היא חובה :גם וונדרוומן צריכה חופשה
נורהאן מבית הספוקנוער

מחקר :שיח מטושטש :על מה חברי הכנסת )באמת(
מדברים כאשר הם מדברים על ערכים דמוקרטיים
ברשתות החברתיות?
ד"ר ענת בן־דוד ,ראש המעבדה למדיה ולמידע ,האוניברסיטה
הפתוחה

 15:15הפסקת צהריים

מושב סיום חגיגי
במעמד נשיא המדינה
 16:30דברי ברכה

פרופ' קובי מצר ,נשיא האוניברסיטה הפתוחה
נעם לאוטמן ,יו"ר קרן לאוטמן

יוצרים ביחד
הרכב מוזיקלי של בני נוער בפרויקט משותף עם החברה
למתנ"סים ומרכזי ווליום
פאנל :שבטים ברשת
מנחה :אורלי גולדקלנג ,סגנית עורך מקור ראשון
יפעת מור ,דוקטורנטית במחלקה לתקשורת באוניברסיטה
העברית בירושלים; חוקרת אינטרנט ושותפה מייסדת בלייקה
ציפי בורנשטיין ,דוקטורנטית למנהל מערכות בריאות ,מנהלת
ביה"ח פסיכיאטרי מגזרי ומרצה במכללות חרדיות.
מעיין רובין )נועה פילטר( ,יוטיוברית ,שחקנית ויוצרת תוכן

נאום כבוד נשיא המדינה ,ראובן )רובי( ריבלין
 17:30סיום משוער

* התכנית כפופה לשינויים .הכנס למוזמנים בלבד.

