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 כנס העשור מבקש להעמיק את 
הדיון הביקורתי בפלורליזם בהקשר של 

חינוך יהודי בחברה הישראלית

היברו יוניון קולג', המלך דוד 13, ירושלים רביעי 26.4 |  בית מאירסדורף, האוניברסיטה העבריתשלישי 25.4 | 

התכנסות9:00-9:15התכנסות16:30-17:00

ארוחת ערב לבוגרים19:30-20:15

כיבוד קל12:45-13:00

כיבוד קל14:15-15:00

התפללות ברחבת בית מאירסדורף9:15-9:45
מר יוסי פלדמן סמט מחזור ד׳ 

גב׳ מיה גפני מחזור ד׳, תיכון למדעים ואומניות

מושב חמישי - הענקת פרסים והוקרה למורי התכנית15:00-16:15
חברי הועדה

הרב נעמה קלמן דיקן הקולג׳
פרופ׳ יונתן כהן מנהל מרכז מלטון

גב׳ צילה מירון אילן מנהלת אגף מורשת 
במשרד החינוך

ראש תכנית  פרופ׳ מיכל מושקט-ברקן 
ודברת-בם וראש מחלקת חינוך בקולג׳

פעילות ערב לבוגרים20:15-21:45
הרצאות ted של פרויקטים פורצי דרך בחינוך יהודי פלורליסטי.

בהובלת קובי בן חמו, מחזור ד׳ ואנני קורלנד, מחזור ב׳

ברכות17:00-19:15
פרופ׳ מנחם בן-ששון נשיא האוניברסיטה העברית

הרב נעמה קלמן דיקנית הקולג׳
פרופ׳ יונתן כהן מנהל מרכז מלטון

גב׳ חמוטל אלבז מחזור ד׳, בית הספר רנה קסין

פרופ׳ משה טטר ראש בית הספר לחינוך 
ע״ש שלמה )סימור( פוקס באוניברסיטה העברית

פרופ׳ מיכל מושקט ברקן ראש תכנית ודברת-בם וראש מחלקת חינוך בקולג׳
מר משה )קינלי( טור פז ראש מינהל חינוך ירושלים

גב׳ חנאן אבו דלו מנהלת בית הספר אלסוואחרה מכין לבנות ג׳בל אל מוקבר

 מושב ראשון - קולות מקבילים או רב שיח? 
מחנכים יהודים וערבים בירושלים

יו״ר ד״ר ענבר גלילי שכטר 
ד״ר חגית הכהן וולף מרכז מלטוןמנהלת כרם

גב׳ מיכל ברמן מחזור ב׳, מנכ״לית פנים - איגוד ארגוני יהדות ישראלית
מר שי גל חדשות ערוץ 2

 מושב שני - התחדשות יהודית - 10:00-11:15
שיחה פנימית או בשורה לאומית?

יו״ר מר גיא גרדי 
מחזור ד׳, מנהל מורשה

ד״ר יהודה מימרן מנכ״ל כי״ח
הרב ד״ר מיכאל מרמור פרובוסט היברו יוניון קולג׳

גב׳ רני חזון-וייס מנהלת תיכון דרור
הרב ירמי סטביסקי מנהל תיכון הימלפרב

 מושב רביעי - מתינות דתית ומחיריה 13:00-14:15
בחינוך יהודי

יו״ר גב׳ חלי טביבי ברקת 
מנהלת הלל האוניברסיטה העברית

ד״ר אילון שוורץ מנכ״ל שחרית, מרכז מלטון
מר יואל שפיץ מחזור ד׳, תיכון קשת

הרבנית עדינה בר שלום יו״ר המכללה החרדית

מושב שלישי - מעבר לדמיון הליבראלי: 11:25-12:45
הייתכן שיח בין השבטים בחברה הישראלית?

יו״ר ד״ר חנה פנחסי 
מכון שחרית ומכון הרטמן

 פתיחה אומנותית 
 צביה מרגליות 

אמנית ספקן וורד



 זה קורה לעיתים מזומנות 
 כשמתברר כי הגבול התוחם את הזהות 

 אינו רק בגב, בצדדים או בשוליים 
 בקצווי הזהות, באפסי הארץ 

 אלא קיים ומתגלה כגבול מעבר, כעימות 
כמפגש פנים אל פנים
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בואו נפגש פנים אל פנים

זלי גורביץ׳


