בס»ד

בית הספר לחינוך אפרתה והאגודה לחקר תולדות החינוך מתכבדות להזמינכם לכנס אקדמי בנושא

חינוך יהודי :עבר-הווה-עתיד
יום שלישי ,י"ד באדר א' תשע"ט | 19/2/2019 ,קמפוס אפרתה | רח' בן יפונה  17ירושלים

התכנסות וכיבוד קל

09:15

מושב מס›  | 1אולם מרכזי מושב מס›  | 2חדר 123
חינוך יהודי  -אתגרים בני זמננו חינוך יהודי – במבט היסטורי

יושב ראש :פרופ› אביגדור שנאן ,האוניברסיטה העברית ומכללת חמדת הדרום

09:30
עד
10:50

התמודדות חינוכית דתית עם תלמידים עוזבי הדת  //ד»ר אביחי קלרמן
ויונתן ברנשטיין ,מכללת הרצוג
חינוך מיני לבן הדתי  //ד»ר אהוד נהיר ,מכללת אורות ישראל ומשרד החינוך

יושבת ראש :ד»ר עפרה מייטליס ,אפרתה

שינויים ותמורות בגישות החינוך לבעלי צרכים מיוחדים בספרות השו»ת במאות
הי»ט והכ›  //אילן עמר ,מכללת חמדת הדרום ומכללת הרצוג
מערכת החינוך בכפר העברי נוה יעקב בתקופת המנדט  //ד»ר יוסי שפנייר ,אפרתה

אוריינות חזותית יהודית  -האתגר  //ד»ר יצחק ש› רקנאטי ,אמונה חינוך הבנות בבית הספר היסודי הממלכתי דתי רוחמה  //ד»ר יפה ישראלי ,מכללת
דוד ילין

מושב מס› 3
מושב מרכזי באולם

11:00
עד
12:00

יושב ראש :ד"ר חנן יצחקי ,אפרתה

פרופ› שמואל סנדלר ,נשיא מכללת אמונה-אפרתה
ד»ר סיגלית רוזמרין ,ראשת אפרתה ,בית הספר לחינוך והוראה

הגב› מרים פרץ ,כלת פרס ישראל  //אנשי חינוך כמעצבים חברה
פרופ› אביגדור שנאן  //מפי עוללים ויונקים
מושב מס›  | 4אולם מרכזי מושב מס›  | 5חדר 123
חינוך יהודי במגזר הממלכתי החינוך לגיל הצעיר  -אז והיום

יושב ראש :פרופ› יובל דרור ,נשיא האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך,
אוניברסיטת תל אביב

יושבת ראש :ד»ר פירחה חמו ,אפרתה

תודעת זהות יהודית חילונית :תפיסה תיאורטית והצעות לפעולה  //ממצאים מהגניזה הקהירית המשקפים דרכים להקניית הקריאה בימי הביניים
ד»ר נעמה רשף ,מכללת קיי במצרים  //ד»ר ציפי מאק ,מכללת הרצוג

12:15
עד
13:45

חינוך יהודי במערכת חינוך ממלכתי-כללי (לא-דתי)  -מדיניות משרד החינוך הגננות הראשונות בארץ ישראל ודרכי הכשרתן להוראה // 1890-1914
לשילוב תכנים «יהודיים» והטמעתם במערכת החינוך הפורמלי בשנים  - 1995פרופ› ציפי שחורי-רובין ופרופ› צביה ולדן ,מכללת קיי
 // 2001ד»ר אורית עובד ,אוניברסיטת בן גוריון
עיסוק בזהות יהודית בחינוך הממלכתי :הצגת נייר עמדה שגובש בצוות ספרות ילדים ככלי לחיזוק זהות יהודית ישראלית  -הניסיון של ספריית פיג›מה //
חשיבה במכון מופ»ת  //ד»ר ליאת יוספברג-בן יהושע ,מכון מופ»ת סילביה קמוביץ›-הראבן ,מנהלת חינוכית של ספריית פיג›מה
חינוך יהודי בחברה חילונית ,לשם מה?  //ד»ר לימור טל ,אפרתה

תפילת מנחה והפסקה
מושב מס›  | 6אולם מרכזי מושב מס›  | 7חדר 123
חינוך יהודי  -בנות לימוד ועשייה בעולם החינוך היהודי

יושבת ראש :פרופ› מרגלית שילה ,אוניברסיטת בר-אילן

14:15
עד
15:45

יושב ראש :ד»ר יהונתן גיאת ,אפרתה

נשמה בריאה בגוף בריא :סיפורה של אליפות האולפנות  //אשרת רביבו ,שליחות קטלנית  -החינוך היהודי בארה»ב  //בת חן ווייל ,אפרתה
אוניברסיטת תל-אביב
מפגש בחברותות נשים עם טקסטים פטריארכלים  //ד»ר אסתי בן מנחם,
אפרתה

חינוך בלתי פורמלי על פי הרמ»מ שניאורסון ויישומו בארץ ובחו»ל בעבר ובהווה //
ד»ר רון וקס ,מכללת הרצוג

תמורות בחינוך הבת הדתית במאה ה 21-הייחוד והאתגר  //ד»ר רונן בן דוד ,חווית התפילה של תלמידים בישיבות תיכוניות בארץ  //ד»ר אלי קון ,אפרתה
אפרתה ,ראש אולפנת נווה חנה
מעוורון ושוויון מגדרי להעצמה נשית :תוכניות לימודים בנושא בת מצוה
בחינוך הממלכתי  //ד»ר ברנדה בקון ,מכון שכטר למדעי היהדות

הכניסה חופשית.
מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית .קווים75 ,74 ,72 ,71 ,7 :

ללמוד בבית טוב.
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