
לפרטים בדבר הסדרי נגישות:negishut@oranim.ac.il עד שבוע לפני האירוע

מנהיגּות נשים
יום עיון ב"אורנים"

שיתוף פעולה בין מכון גולדה מאיר למנהיגות 
וחברה לבין מכללת "אורנים" - התוכנית לניהול 

ולארגון מערכות חינוך
יום העיון יתקיים באולם בית הדומי )קומה 4, בית 46(            

במכללת אורנים 
יום חמישי, 14.3.2019 • 09:30 – 15:30

התכנסות ופתיחה  10:00 – 09:30 
 ברכות: פרופ' משה יצחקי, דיקן הפקולטה ללימודים מתקדמים 

 פרופ' לילך לב ארי, ראשת התכנית לניהול ולארגון מערכות חינוך 
ד"ר גילת גופר, חוקרת במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות וחברת מכון גולדה מאיר – 

"מנהיגות נשים"

10:00 – 11:30  מושב I: מנהיגות נשים בחינוך 

 מנחה: פרופ' לילך לב ארי, ראשת התכנית לניהול ולארגון מערכות חינוך 
 דוברות: פרופ' מירה קרניאלי, יו"ר ועדת האתיקה מכללת אורנים:

 "מבט על בתי ספר אולטרה-דתיים בישראל דרך עיני שלוש מנהלות" 
 שלומית עמיחי, מייסדת תכנית חותם: "מבט על שנעשה ואשר ניתן היה לעשות אחרת" 

מגיבים: קרני עמית ודורון ארז, סטודנטים בתכנית ניהול וארגון מערכות חינוך

הפסקה  11:55 – 11:30

12:00 – 13:30  מושב II: מנהיגות נשים בארגוני עובדים

 מנחה: ד"ר מורן סבוראי, עו"ד, משרד עו"ד בשה זבידה סבוראי וחברת מכון גולדה מאיר
 דוברות: אילנה כהן, יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל:

 "מנהיגות נשים בארגוני עובדים"
 ענבל חרמוני, יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים:
 "הדרך לשוויון מגדרי עוברת באיגוד המקצועי"

מגיבים: יעל הרן ורוית הירש, סטודנטים בתכנית ניהול וארגון מערכות חינוך 

הפסקה  14:00 – 13:30

14:00 – 15:30  מושב III: מנהיגות נשים בחברה והענקת פרס גולדה מאיר

 מנחה: עו"ד אמיר בשה, משרד עו"ד בשה זבידה סבוראי ויועמ"ש מכון גולדה מאיר
דוברים: כב' השופטת אילה פרוקצ'יה, שופטת בית המשפט העליון )בדימ'(, יו"ר ועדת הפרס – 

 דבר ועדת הפרס
 שאול רחבי, יו"ר מכון גולדה מאיר למנהיגות וחברה – ברכות  

רותם ידלין, ראשת המועצה האזורית גזר "ראשת עיר או ראש עיר? שפה מייצרת מציאות"
 דבר מקבל/י הפרס

 מגיבים: חנית עמוס והגר נוח, סטודנטים בתכנית ניהול וארגון מערכות חינוך
דברי סיכום: פרופ' יערה בר און, נשיאת מכללת אורנים


