
הפסקת צהריים והצגת פוסטרים

פאנל מפמ"רים 

יושב ראש: פרופ' ערן בוכבינדר, האקדמיה הצעירה

ד"ר שלמה הרציג, מפמ"ר ספרות ממלכתי

בלהה גליקסברג, מפמ"ר היסטוריה חמ"ד  

ד"ר קאסם דראושה, מפמ"ר היסטוריה מגזר ערבי  

מבט אל המדעים
אלי שלו, רכז פדגוגיה מרכזי שוורץ-רייזמן לחינוך מדעי

מושב רביעי | עבודות גמר |
יושבת ראש: ד"ר מיכל בר-אשר סיגל, האקדמיה הצעירה

אידיאה - תכנית מחקר ללימודים הומניסטיים
ענת דניס, קרן מיימונידיס

ד"ר גולן להט, אוניברסיטת תל אביב לנוער

חוקרים באקדמיה כבר בתיכון
יונתן חלאטניק, תנופה

הנחיית עבודות גמר במדעי הרוח
ד"ר אדם קלין אורון, מכון ון ליר 

ד"ר טלי ברנר, החברה ההיסטורית הישראלית 
ד"ר טלי זילברשטיין, מכללת דוד ילין

הפסקת קפה

מושב חמישי | תכניות |

יושבת ראש: ד"ר מיכל בר אשר-סיגל, האקדמיה הצעירה

לימודי המזרח התיכון – תכנית לימודים לבתי ספר תיכוניים
ד"ר ליאת קוזמא, האוניברסיטה העברית בירושלים

בתי ספר ללימוד שפות אחר הצהריים

משה זעפרני, ראש אגף שפות במשרד החינוך

מושב שישי | פעולות מורים |
יושבת ראש: ד"ר שרון אהרונסון-להבי, האקדמיה הצעירה

קהילת מורים קוראת הומניסטיקה
גדי איתי, בית ספר פלך

הצעה להקמת מרכז אקדמי להוראת המקרא
ד"ר מיכה רואי, מכללת אורנים

המכון לחינוך היסטורי להכשרת מורים
ד"ר נמרוד טל, סמינר הקיבוצים

הכינוס פתוח לכול אך דורש הרשמה מראש
merav@academy.ac.il :הרשמה בדוא״ל

הכינוס יתקיים בבית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 

רחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים

חניה בכחול לבן ברחובות הסמוכים

www.young.academy.ac.il

13:10-12:00

13:50-13:10

14:30-13:50

14:50-14:30

15:20-14:50

16:00-15:20

ברכות

פרופ' נילי כהן, נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

רחלה שיפר, סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

פרופ' יונתן בן-דב, האקדמיה הצעירה

פרופ' יוסי שיין, המועצה להשכלה גבוהה

מושב ראשון | מדיניות |
יושבת ראש: פרופ' אלישבע באומגרטן, האקדמיה הצעירה

תכנית עמיתים למורים חוקרים במדעי הרוח
פרופ' רוני אלנבלום, האוניברסיטה העברית בירושלים 

ד"ר יעל יוסטוס סגל, התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות

פרויקט מרצה בכיתה 
תכנית לשילוב חוקרים מהאקדמיה בהוראה בבתי ספר

ד"ר חיים וייס ומיכל בר-אשר סיגל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 

תעודת בגרות איכותית משולבת

פרופ' יונתן בן-דב וד"ר מיכל בר-אשר סיגל, האקדמיה הצעירה

הפסקת קפה

מושב שני | מגמות |
יושב ראש: ד״ר ספי הנדלר, האקדמיה הצעירה

בתי חינוך למדעי הרוח לתלמידי תיכון

במוסדות האקדמיים

ד"ר סיגל נאור פרלמן וליאור פרלמן, דרך רוח

תכנית למצטיינים במדעי הרוח

ד"ר זאב אליצור, רוח צעירה 

רעיונות מרכזיים בתרבות המערב – הצעה לתכנית לימודים

ליאורה הררי עמדי, התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות

מושב שלישי | מקורות ראשוניים |
יושבת ראש: פרופ' אילת ברעם–צברי, האקדמיה הצעירה

הוראת היסטוריה באמצעות פרטי מקור
ד"ר יעקב דויטש, מכללת דוד ילין 

קרן אטינגר, הספרייה הלאומית

אוצרים צעירים

סמדר פז אברבנאל, הספרייה הלאומית 
יעל גביש, בית הספר לאמנות מוסררה 

הוראת העבר בכלי העתיד – 

יזמה ייחודית להוראת היסטוריה

ד"ר אורנה כץ אתר, משרד החינוך

9:30-9:00

9:40-9:30

10:20-9:40

10:40-10:20

11:20-10:40

12:00-11:20

כינוס מדעי הרוח, האוניברסיטה ובתי הספר
כ"ח באדר תשע״ז, 26 במרס 2017 
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