תוכנית המוסמך בהוראה
שלישי חודשי
חופש ביטוי בחינוך ,על ידי החינוך ולמען החינוך
קהילה אחראית על
רקע על המרצה
הכיבוד
קהילת רותם
ראש בית הספר הבינלאומי של אורנים ,דוקטור למדע
המדינה ויחסים בינלאומיים ,שב ארצה לאחר עשר שנים
יורק .מרצות:
בהן לימד באוניברסיטאות קולומביה ופורדהאם בניו
ד"ר רחל רביד
חוקר תהליכי שלום ויישוב סכסוכים ופרסם
שלושה
פרסם
שישה ספרי מחקר ומאמרים רבים .כמו כן
ד"ר אילה צור
ספרי שירה ,כולם זוכי פרסים.

תאריך

שעה

שם המרצה

שם ההרצאה

17.11.20

11:00-10:00

ד"ר מולי פלג

מחאה חברתית-
פוליטית :המבחן הגדול
של חופש הביטוי

15.12.20

13:00-12:00

יעל גוראון

חופש הביטוי חינוך
ודמוקרטיה -למי צלצלו
הפעמונים? מחנכים
בתווך בין משרד
החינוך ,הכיתה
והמרחב הציבורי.

12.1.21

11:00-10:00

אריק מנדלבאום

הקים וניהל מוסדות חינוך שיקום וטיפול ייחודיים,
הרלוונטיות של בית
הספר בכלל ובפרט כיום מחברם של ספריי שירה הגות וחינוך.
דרך שירים שאני כותב גנן ,ממקימי הגינון הטיפולי בישראל כיום מנכ"ל מרכז
שילוב.

קהילת מורן
מרצים:
ד"ר לורה סיגד
ד"ר נורית גור יעיש

16.3.21

13:00-12:00

פרופ' עמית
שכטר

חופש הביטוי בישראל – פרופ' עמית שכטר ,נשיא מכללת אורנים ,פרופ' לתקשורת
וחוקר תקשורת המונים.
ההיית או חלמתי
חלום?

קהילת רקפת
מרצה :ד"ר נועה ציון

לשעבר -מפמ״ר אזרחות במשרד החינוך .כיום -חברת
דירקטוריון החברה העירונית ברחובות .מרצה ויועצת
אסטרטגית בתחומים של חינוך ,שינוי חברתי ,עירוניות,
מגדר .שומרת תמיד גם על מסגרת הוראה של כיתה או
שתיים בתיכון בשביל הנשמה והחיבור עם הדור הבא.

קהילת הדס
מרצים:
ד"ר מיכל דולב-כהן
ד"ר נורית קפלן-תורן

4.5.20

11:15-10:00

נטע כפרי
ערן ברסלר
הילי קצרין?

עיצוב מרחבים פיזיים
חדשניים כסביבת
למידה דמוקרטית

25.5.20

13:15-12:00

איתי יבין מאלכ
חוגי'ראת

תרבות כגשר לא כחומה
לימוד מארונות
הספרים של התרבויות
כמרחב מפגש בין אנשי
חינוך והקהילה –
יהודים וערבים,
מוסלמים ,נוצרים
ודרוזים

נטע כפרי ,מעצבת פנים ומומחית בעיצוב סביבות למידה
ועבודה .מחברת הספר "פנג שואי – מרחבים מכניסי
חיים" .חוקרת את המושג 'חלל' דרך משמעו כחלל פיסי,
חלל צה"ל וחלל רגשי
ערן ברסלר ,אבא לשניים ,ראש שבט הצופים השכונתי,
מפקד פלוגה במיל' ,מורה דרך ,מנחה קבוצות ,בוגר
 m.teachתשע"ה.בחמש השנים האחרונות משתדל לנהל
בית ספר ,לפעמים מצליח לי
איתי מכון הרטמן ,מנהל תכנית "מן הבארות" ,מכון
הרטמן
מאליכ חוג'יראת ,מנהל חטיבה עליונה ,משורר ,בוגר
תוכנית "מן הבארות ומלמד תרבות ואסלאם במסגרות
שונות

קהילת נורית
מרצה:
ד"ר חנה טיש

קהילת כלנית
מרצה:
ד"ר אתי גינזבורג

