
 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
 היזמה למחקר יישומי בחינוך

 בנושא: העיוןמיום  צילומי וידאומצגות ו

 :מורים בעידן משתנה-קשרי הורים

קשרים מועילים ודרכי יצירתם מודלים של  

  2.6161221, ' תשע"דט"ז באדר א ראשון,יום 

 

 לצפייה בחוברת חומרי הרקע|  לצפייה בקורות חיים של המציגים   | לצפייה בתקצירי ההרצאות

 
 *לצפייה בהרצאה המצולמת יש ללחוץ על שם ההרצאה*

 

 פתיחה 

 החינוךמנהלת אגף תכניות סיוע ומניעה בשפ"י, משרד , : גב' שוש צימרמןדברי ברכה

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

 קשרים מועילים בין מורים לבין הורים לילדים בגיל ההתבגרות וחשיבותם   מושב ראשון: 
 פרופ' ציפורה שכטמן, אוניברסיטת חיפה, יו"ר ועדת המומחיםיו"ר: 

 להורדת המצגת    מערכת החינוך בגיל ההתבגרות?-לשיפור יחסי משפחההאם יש סיכוי 
      אביב.-, אוניברסיטת תלפרופ' משה ישראלאשוילי

 להורדת המצגת   מעורבות המשפחה בחינוך: אתגרים והזדמנויות בגיל ההתבגרות
      , אוניברסיטת הרווארדפרופ' ננסי היל

 צגתלהורדת המ מקצועי( בבתי ספר לחינוך מיוחד-שיתוף פעולה בין הורים למומחים )צוות רב
     אוניברסיטת חיפה בנימיני,-ד"ר איריס מנור 

 משפחה, מסקנות מהניסיון בשדה -קשרי בית ספר מושב שני: 
 ו"ר: עו"ד יעל כפרי, חברת ועדת המומחיםי

 לעתידיחסים בין הורים לבין בית הספר של ילדם: תובנות מהעבר וכיוונים 
  ד"ר בלהה נוי

 צגתלהורדת המ    הורים, בתי ספר והקהילה: מהו תפקיד ההורים בחינוך
 ומהם המשאבים המשפטיים המשפיעים עליו?

     אוניברסיטת ראטגרספרופ' פול טרכטנברג, 

 רואים את הקולות: מורה והורה מספרים על עצמם
 תכנית קמ"האזרחי, -גב' ורד אלטשולרשיחה בהנחיית  

 צגתלהורדת המ    משפחה-החינוך בנושא קשרי בית ספרפעילויות של משרד 
   משרד החינוך ,ממונה הורים ומשפחה בשפ"יגב' בטי ריטבו,  

 הורים בסביבה הטכנולוגית החדשה-מושב שלישי: קשרי מורים
 יו"ר: פרופ' גוסטבו מש, חבר ועדת המומחים   

 גיוס הטכנולוגיה לטובת הקשר בין המשפחה לבית הספר: יתרונות וחסרונות 
 אוניברסיטת חיפה       נסים, -ד"ר מירן בוניאל

 צגתלהורדת המ מקבוצות המיקודשימוש של מורים והורים בערוצי תקשורת חדשים: ממצאים 
    המרכז ללימודים אקדמאיים באור יהודהד"ר גילה קורץ,  

  מורים-על האפשרויות והמגבלות בקידום קשרי הורים
, נציגת משרד החינוך, וחברי ועדת בטי ריטבובהשתתפות פרופ' עמירם רביב,  שיח בהנחיית-רב 

  ופרופ' גוסטבו מש, עו"ד יעל כפרי, סעד-יל אבופרופ' אסמעהמומחים: 

http://education.academy.ac.il/files/Summary-160214.pdf
http://education.academy.ac.il/files/Summary-160214.pdf
http://education.academy.ac.il/files/CV-160214.pdf
http://education.academy.ac.il/Uploads/Events/background-160214.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=owBQL4AcPUY
https://www.youtube.com/watch?v=owBQL4AcPUY
https://www.youtube.com/watch?v=Ic4jIhcX0Q4
https://www.youtube.com/watch?v=SuXP0nUB6gM
http://education.academy.ac.il/files/Israelashvili-160214.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Duu6ABlT9Jo
https://www.youtube.com/watch?v=Duu6ABlT9Jo
http://education.academy.ac.il/files/Hill-160214.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S0fwsIeS4Vk&feature=youtu.be
http://education.academy.ac.il/files/Manor-Binyamini-160214.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vOjIfOysmFs
https://www.youtube.com/watch?v=omerBcO4RQ4
https://www.youtube.com/watch?v=omerBcO4RQ4
http://education.academy.ac.il/files/Tractenberg-160214.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=omerBcO4RQ4
https://www.youtube.com/watch?v=omerBcO4RQ4
https://www.youtube.com/watch?v=bVB7QNOsO5s
https://www.youtube.com/watch?v=bVB7QNOsO5s
https://www.youtube.com/watch?v=MaDyKTEj7-A
http://education.academy.ac.il/files/Ritvo-160214.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=91l6EAm_6v4
https://www.youtube.com/watch?v=E9VR7U-uWIs
http://education.academy.ac.il/files/Kurtz-160214.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8tsxnrYsKI4

