
 

 בנושא 1העיון תכנית יום
 

 :מורים בעידן משתנה-קשרי הורים
מודלים של קשרים מועילים ודרכי יצירתם 

  61.2.2261 ,תשע"ד 'אדר אז ב"ט ,ראשוןיום 

 אביב-תל, בית התפוצותמוזיאון 

 להרשמה לחץ כאן

  והרשמה התכנסות 88::8 – 80:38

 , משרד החינוךשפ"יב תכניות סיוע ומניעהמנהלת אגף  ,שוש צימרמןגב' : דברי ברכה 80::8 – 88::8

 המומחיםיו"ר ועדת אוניברסיטת חיפה, , ציפורה שכטמןפרופ' : דברי פתיחה 98::8 – 80::8

 בגיל ההתבגרות וחשיבותם   לילדיםהורים מורים לבין קשרים מועילים בין : ראשוןמושב  99:88 – 98::8

 יו"ר ועדת המומחים ציפורה שכטמן, אוניברסיטת חיפה,פרופ' יו"ר:   

 חינוך בגיל ההתבגרות?המערכת -משפחהההאם יש סיכוי לשיפור יחסי  30::8 – 98::8

 אביב-, אוניברסיטת תלמשה ישראלאשוילי 

 ימסר)ההרצאה ת מעורבות המשפחה בחינוך: אתגרים והזדמנויות בגיל ההתבגרות 98:20 – 30::

 באנגלית(

   , אוניברסיטת הרווארדננסי הילפרופ' 

 מיוחד לחינוך ספר בבתי( מקצועי-רב צוות) מומחיםל הורים בין פעולה שיתוף   98:08 – 98:20

 אוניברסיטת חיפה בנימיני,-ד"ר איריס מנור 

  הת קפהפסק      99:80 – 98:08

 משפחה, מסקנות מהניסיון בשדה -בית ספרקשרי : שנימושב   93:38 – 99:80

ועדת המומחיםיעל כפרי, חברת עו"ד יו"ר:   

 בית הספר של ילדם: תובנות מהעבר וכיוונים לעתידלבין  הוריםבין  םסייח 99:10 – 99:80

  ד"ר בלהה נוי

ים בחינוך ומהם המשאבים המשפטיים הורים, בתי ספר, והקהילה: מהו תפקיד ההור     92:30 – 99:10

 ההרצאה תימסר באנגלית() עליוהמשפיעים 

 ראטגרסאוניברסיטת , פרופ' פול טרכטנברג 

 ולות: מורה והורה מספרים על עצמםרואים את הק 93:80 – 92:30

 אזרחי-אלטשולר רדוגב' שיחה בהנחיית 

 משפחה-משרד החינוך בנושא קשרי בית ספרשל ויות פעיל 93:20 – 93:80

 משרד החינוך ,שפ"יבמנהלת תחום הורים ומשפחה בטי ריטבו, גב' 

 ( קלה צהריםהפסקה )תוגש ארוחת     91:98 – 93:20

 הטכנולוגית החדשהסביבה ב הורים-קשרי מורים: שלישישב מו 93:38 – 91:98

 עדת המומחיםוגוסטבו מש, חבר ' פרופ :יו"ר  

 וחסרונות יתרונות: הספר ביתל המשפחה בין הקשר לטובת הטכנולוגיה גיוס     91:10 – 91:98

           אוניברסיטת חיפה, סיםנ-מירן בוניאלד"ר  

 הורים בערוצי תקשורת חדשים: ממצאים מקבוצות המיקודומורים של שימוש   90:28 – 90:10

 המרכז ללימודים אקדמאיים באור יהודהד"ר גילה קורץ,  

  מורים-על האפשרויות והמגבלות לקידום קשרי הורים 93:38 – 90:28

 תגובות ושאלות מהקהל

משרד  ת/בהשתתפות חברי ועדת המומחים ונציגפרופ' עמירם רביב,  בהנחיית שיח-רב 

 החינוך
  

                                                           
1
 ך.ולהפ תעברית לאנגלימ –תרגום סימולטני ההרצאות ילוו ב 

http://education.academy.ac.il/hebrew/EventRegistration.aspx?EventID=73&FromHomepage=True&AreaID=-1&QuestionID=-1
http://education.academy.ac.il/hebrew/EventRegistration.aspx?EventID=73&FromHomepage=True&AreaID=-1&QuestionID=-1


 הגעההוראות  –בית התפוצות מוזיאון 

 

 אביב, רחוב קלאוזנר, רמת אביב. -אוניברסיטת תל מוזיאון בית התפוצות נמצא בקמפוס

 61חוב קלאוזנר ר ,)שער מתתיה( 2 כניסה להולכי רגל משער

 61רחוב קלאוזנר ב כניסת רכבים לחניה בתשלום

 

 


