
25.6.20|יום חמישי 

פ"תמוז תש' ג|16:00-18:00

אסיפת חירום מקוונת|זום 

התכנית לתואר שני בניהול ופיתוח מערכות חינוך  

פורמליות מזמינה אותך-בלתי

שדה-אסיפת חירום אקדמיה
?פורמלי בעידן הקורונה משבר או הזדמנות-החינוך הבלתי

?  פורמלי-האם נשארה פרופסיה בחינוך הבלתי"16:00-16:15

ראש  , זהבית גרוס' פרופ, "הגיגים בעקבות תקופת הקורונה

ר בורג וראש התכנית  "הקתדרה לסובלנות וערכים על שם ד

בית הספר  , פורמליות-לניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי
.אוניברסיטת בר אילן,לחינוך

לאן נעלם החינוך במשרד להשכלה גבוהה "16:15-16:45

מרצה ובוגרת  , ר מירי גולדרט"פאנל בהנחיית ד" ?ומשלימה
:  משתתפי הפאנל.  התכנית

משרד החינוך, מנהל חברה ונוער, לוי-רות קנולר

איגוד מנהלי מחלקות הנוערר "יו, לירז אלול
מועצת תנועות הנוערל"מזכ, נפתלי דרעי

מועצת ארגוני הילדים והנוערל "מנכ, שלומי קסטרו

בשלטון המקומי  מנהלת מחלקת נוער וצעירים , הדר אליהו

סים"החברה למתנ, מנהל מחלקת ילדים נוער וצעירים, כפיר מעוז

אתגרים  :פורמלי-החינוך הבלתי16:45-17:30

פאנל עם בוגרי התכנית  , במצבי חירום ובשגרהוהזדמנויות
,  פורמלי-שממלאים תפקידי מפתח בחינוך הבלתי

:  משתתפי הפאנל. עינב עמרם אשרוב: מנחה

ר התאגיד הממלכתי מרכז מורשת  "מרצה ויו, ר שמחה גתהון"ד

יהדות אתיופיה

ל בחברה מתמחה בבינה מלאכותית  "סמנכ, ר עמיר גפן"ד

ל פיתוח עמותת ידידים למען הנוער והחברה"סמנכ, מישאל שפיצר

משרד החינוך, מנהל חברה ונוער, מפקחת רשותית, חנאן סרחאן

חוף אשקלוןל המרכז הקהילתי מועצה אזורית"מנכ, יוסי דהרי

ראש המכינה הקדם צבאית ארז לוד, יוגב אברהם

ספר לילדי זרים בדרום תל אביב-מנהל בית, יהודה פרידמן

.  שאלות ותשובות על היום הבא: דיון עם הקהל17:30-18:00

ר שמחה גתהון  "ד: בהנחיית מרצות בוגרות התכנית
.  ר מירי גולדרט"וד

לינק רישום לאסיפת החירום
:לקבלת קישור לזוםו

https://docs.google.com/fo
rms/d/e/1FAIpQLSf10UilOX

FVRFvCeC5a_p6LW-
DhshWd0CSmgsZUIiL_bZA5i

Q/viewform?usp=sf_link

למידע על התכנית לתואר שני  

ושלישי בניהול ופיתוח מערכות  

,  פורמליות-חינוך בלתי

hen.golan@biu.ac.ilחן גולן 
:  הספר לחינוך-ובאתר בית

https://education.biu.ac.il/
node/9735

03-5318456' טל

מידע נוסף לבעלי עניין באסיפת  

,  זהבית גרוס' פרופ: החירום

ראש התכנית לתואר שני 

בניהול ופיתוח מערכות חינוך  

אוניברסיטת  , פורמליות-בלתי

אילן  -בר
grossz1111@gmail.com

נשמח לראותך ולשמוע את קולך באסיפת החירום של  

פורמלי-שדה בחינוך הבלתי-בעלי העניין אקדמיה

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf10UilOXFVRFvCeC5a_p6LW-DhshWd0CSmgsZUIiL_bZA5iQ/viewform?usp=sf_link
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