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התכנסות

 דברי ברכה
פרופ' שמואל סנדלר, נשיא המכללה

ד"ר סיגלית רוזמרין, ראש אפרתה, בית הספר לחינוך ולהוראה

 מושב ראשון | 75 שנות חינוך והוראה
יו״ר: ד"ר פירחה חמו, ראש החוג לגיל הרך

הדס דוויק, תוכנית הלימודים בעברית: התמורות במדיניות משרד החינוך כראי 
לתמורות בחברה הישראלית  

ד"ר אסתי תאומים-בן מנחם ופרופ' אילנה אלקד-להמן, הוראת טקסטים מן 
המקורות היהודים בשיעורי עברית בבתי הספר הממלכתיים 

ד"ר מנחם קרן-קרץ, השתלבות או התבדלות - לימודי חול במערכת החינוך 
החרדית בישראל

אילנית אברהם, יניב סולומון וד"ר חגית מישקין )צוות תכנית 'תספה'(, תפיסתם 
של עובדי הוראה יוצאי אתיופיה את תהליך הקליטה וההשתלבות שלהם 

במערכת החינוך

הפסקה

 מושב שני | 75 שנות חינוך לגיל הרך וחינוך מיוחד
יו״ר: ד"ר ענת קלי, ראש החוג לחינוך מיוחד

אילן עמר, חוק החינוך המיוחד – תשמ"ח )1988( – 35 שנות חינוך מיוחד – "מה 
שהיה הוא שיהיה" 

ד"ר תהילה ברוכי ואילה סאן-מרסיאנו, התפתחות תהליכי שילוב בגיל הרך – 
עמדות של גננות כלפי שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בגן

יערה שילה וד"ר איריס בן-דוד הדר, חינוך וטיפול בגיל הרך בישראל: מגמות 
במדיניות ובחקיקה 

ד"ר שולמית חשן )מנצורה(, יום הזיכרון לשואה ולגבורה מנקודת המבט של ילדי 
גנים בישראל והשלכות על המעשה החינוכי 

הפסקת צהריים

 מושב שלישי | הגות ואומנות
יו״ר: הרב ד"ר חנן יצחקי, רב המכללה וראש תכנית התואר השני בזיכרון

ד"ר שרית שוסהיים, שיטתו החינוכית-אקזיסטנציאלית דתית של יוסף שכטר: 
שביל נעלם או בשורה שהקדימה את זמנה?

ד"ר אופיר אחימאיר, כשאידיאולוגיה מתוזמנת היטב: 'רוח הזמן' ככלי-הכרתי 
לקידום אג'נדות - המודל הפדגוגי של הרב קוק כמקרה מבחן 

ד"ר נעה לאה כהן, דיוקן עצמי של נשים דתיות באמנות ישראלית עכשווית 

הפסקה

 מושב רביעי | התיישבות
יו״ר: ד"ר עפרה מייטליס, רכזת לימודי החינוך

ד"ר יוסי שפנייר, ההתיישבות היהודית סביב לירושלים ערב הקמת המדינה: 
מגמות, קורות וזיכרון 

הרב ד"ר חנן יצחקי, "מזיכרונם הוא לעולם לא ִיָמחה": שינוי והתפתחות אתרי 
הזיכרון - קיבוץ שעלבים כמקרה מבחן 

ד"ר נעה רוזן, "על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים" - מה בין הקיבוץ החרדי 
למחקרי החלל? 

סיום הכנס

צוות ההיגוי: ד"ר אסף ידידיה, ד"ר חנן יצחקי, ד"ר יוסי שפנייר, 
ד"ר פירחה חמו וד"ר רוני קמפינסקי 

כנס אקדמי

מתש"ח עד תשפ"ג
 75 שנות מדינה, עשייה חינוכית וזיכרון


