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 פרנץ רוזנצוויג, מתוך ״נהריים״

מילים יהודיות, ככל שהן עתיקות,
יש להן חלק בנעורי־הנצח של המילה,

ואם העולם נפתח לפניהן הן מחדשות את העולם...

משרד החינוך
ומארג - כל ישראל חברים

מזמינים אתכם לכנס:

מהו חינוך יהודי?
בין עתיק לנעורי נצח

מה נשמע ועל מה נדבר?

של מי האחריות על חינוך יהודי בבית הספר?

על העתיק ועל נעורי הנצח בסיפור היהודי בתוך בית הספר.

מקומו של לוח השנה העברי בתוך בית הספר.

מה בין חינוך לערכים, לחינוך לערכים יהודיים? 

על המתח בין השפה היהודית לשפה הדמוקרטית בתוך בית הספר. 

׀ יום רביעי     י״ח בכסלו ה'תשע"ח     6.12.17     מלון נווה אילן ׀

מדינת ישראל
משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית

תכנית מפורטת בעמוד הבא

להרשמה

בואו בשמחה

https://goo.gl/forms/W1KKTWQEmeeQFfoc2


על סדר היום   
התכנסות, הרשמה וארוחת צהריים  13:00

ברכות:  13:45
ד״ר יהודה מימראן, מנכ״ל כל ישראל חברים   
יובל סרי, מפמ״ר תרבות יהודית-ישראלית   

שוקי יניב אלחדד, מנהלת תכנית מארג   

מושב ראשון:   

יהדות פנים רבות לה, בחברה בישראל  14:10
מיקי נבו, מייסד מרכז מעשה, מנהל תוכנית מנדל למנהיגות נוער    

ומנהל המייזם לחיות יחד.   

״מיזם "העברים" כפרויקט אומנותי-חינוכי, המספר סיפור יהודי-ציוני״  14:40
עמיחי חסון, משורר ויוצר קולנוע מהיוצרים של הסדרה המשובחת   

״העברים מציגים״.   

אתנחתא מוזיקלית  15:10
ד"ר שרה לאור נגינה ושירה, איתמר הולין נגינה ושירה, עזרי פינקר נגינה.   

כשהישן - מתחדש!   15:20
עמיחי צור, השקת המודולה החדשה בבית המדרש המקוון    

חינוך יהודי - כבסיס לתרבות יהודית עברית  15:30
פרופ׳ דוד בנון, פרופסור אמריטוס מאוניברסיטת שטרסבורג,    

פירסם ספרים רבים בתחום הפרשנות היהודית, כיום כותב ספר    
על אסכולת ההגות היהודית בצרפת   

״כיצד מייצרים משכיל יהודי ממלכתי?״  16:00
ד״ר רות קלדרון, חוקרת תלמוד, מייסדת בית מדרש 'אלול' ו'עלמא    

בית לתרבות עברית אשת סגל בתכנית 'מנהיגות בתרבות יהודית'    
במכון מנדל וחוקרת במכון הרטמן.   

קפה ומאפה  16:30

מושב שני:   

שולחנות עגולים בהנחיית מנחי תכנית מארג, נציגי משרד החינוך   16:45
ומנהלות בתי הספר. ההרשמה לשולחנות העגולים תתבצע - כאן    

אתנחתא מוזיקלית  17:45
ד"ר שרה לאור נגינה ושירה, איתמר הולין נגינה ושירה, עזרי פינקר נגינה   

סיכום היום  18:00
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להרשמה
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