
התכנסות ורישום  تجمّع08:40-08:00

ברכות: 09:00-08:40
פרופ' נילי כהן, נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

פרופ' מנחם יערי, יו"ר ועדת ההיגוי של היוזמה 
ד"ר תמי חלמיש אייזנמן, מנהלת היוזמה

פתיחה: 
פרופ' ענת זוהר,  האוניברסיטה העברית בירושלים, יו"ר הוועדה 

يسه يف القرن الـ21?10:40-09:00 מושב ראשון: מה ללמד במאה ה-21? الجلسة األولى: ما الذي يتعين تدر
יו"ר: פרופ' דב שגיא, מכון ויצמן, חבר הוועדה  

ִממטרות החינוך לתכנון לימודים במאה ה-21   |   ד"ר טל גלעד, האוניברסיטה העברית בירושלים, חבר הוועדה 

ידע, מיומנויות ותוכנית הלימודים העתידית במדינת ישראל   |   פרופ' ענת זוהר,  האוניברסיטה העברית בירושלים, יו"ר הוועדה

קריטריונים לבניית תוכנית לימודים במקצועות הלימוד   |   פרופ' אברהם הרכבי, מכון ויצמן, חבר הוועדה

עקרונות לתכנון לימודים בין־תחומיים   |   גב' מיכל רינות, מכללת שנקר, חברת הוועדה

דיון ושאלות מהקהל

הפסקה11:00-10:40

מושב שני: עקרונות לתכנון לימודים במאה ה-21 الجلسة الثانية: مبادئ تخطيط التعليم يف القرن الـ12:40-11:0021
יו"ר: פרופ' מנחם פיש, אוניברסיטת תל אביב, חבר הוועדה     

משרד החינוך מתכונן ל-2030: תכנון, עשייה ושאלות לעתיד 
ד"ר מירי שליסל, יו"ר המזכירות הפדגוגית   |   ד"ר מיכל טביביאן, ראשת אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה 

   OECD-הרצאה באנגלית(   |   פרופ' מיהו טגומה, אנליסטית בכירה ב( OECD 2030 Project
דיון ושאלות מהקהל

ארוחת צוהריים 13:25-12:40

מושב שלישי: תשתיות לחינוך במאה ה-21 الجلسة الثالثة: البنى التحتية للتعليم يف القرن الـ14:30-13:2521
יו"ר: פרופ' ג'האד אל סאנע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, חבר הוועדה

שפת אם כמיומנות תשתית וכתחום  יסוד   |   פרופ' דורית רביד, אוניברסיטת תל אביב, חברת הוועדה

שימוש בחומרי לימוד דיגיטליים בבתי הספר   |   ד"ר שרית ברזלי, אוניברסיטת חיפה, חברת הוועדה

חומרי לימוד דיגיטליים בישראל: נקודות מבט שונות
ד"ר יניב ביטון, המרכז לטכנולוגיה חינוכית   |   צבי שלם וגלי שמעוני, המרכז הישראלי למצוינות בחינוך 

הפסקה14:50-14:30

מהלכה למעשה - איך יכולות ההמלצות להתממש בשטח: פאנל בהשתתפות חוקרים, אנשי מטה ואנשי שטח  16:00-14:50

ية إلى الواقع – كيف يمكن للتوصيات أن تتحقّق على أرض الواقع: حلقة نقاش بمشاركة  الجلسة الرابعة: من النظر
باحثين ومسؤولين وعاملين يف الحقل

משתתפי הפאנל: מוטי טאובין, ראש אגף א' אסטרטגיה באגף בכיר לתכנון ואסטרטגיה; גב' שירין חאפי, מנהלת בית הספר הערבי  
התיכון להנדסה ולמדעים - אורט לוד; גב' שירלי רימון ברכה, מנהלת אגף החינוך בעיריית תל אביב־יפו; ד"ר איתי אשר, המדען 

הראשי במשרד החינוך; פרופ' מיהו טגומה, אנליסטית בכירה ב-OECD; פרופ' ענת זוהר,  האוניברסיטה העברית בירושלים 

סיכום ותובנות פרופ' ענת זוהר,  האוניברסיטה העברית בירושלים, יו"ר הוועדה

היוזמה וועדת המומחים לנושא התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21
מזמינות ליום העיון:

מיעדי החינוך לכיתת הלימוד

כ"ד בסיוון תשע"ט, 27 ביוני 2019   |   מכון ון ליר, ז'בוטינסקי 43, ירושלים

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מותנית בהרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל 
לפרטים: Hayozma.projects@academy.ac.il   |   חניה מוסדרת ברחובות הסמוכים 

הכנס יֻלווה בתרגום סימולטני לערבית ולעברית. تتوافر ترجمة فورية للعربية يف المؤتمر

لجنة الخبراء لمالءمة مناهج ومواد التعليم للقرن الـ21 تدعوكم ليوم دراسي: أهداف ومخّططات للصفوف التربوية 

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

والتعليم الرتبية  في  وبحث  معلومات  مركز 
Center for Knowledge and Research in Education 
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