
אנו שמחים להזמינכם לכנס השנתי השביעי של המרכז לקידום הוראה באוניברסיטת בר-אילן בנושא 

אחדות או אחידות?
רב תרבותיות בהוראה אקדמית: תמונת מצב, דילמות, יעדים

בסיום הכנס )15:15 - 16:00( יתקיים מושב סגור של ראשי ואנשי המרכזים לקידום ההוראה באוניברסיטאות ובמכללות השונות

יום ירושלים, יום ראשון, כ"ח אייר תשע"ח, 13 במאי 2018
אולם מוזיקה, בניין 1005, אוניברסיטת בר-אילן

 Kidumhor@biu.ac.il :הכנס פתוח למרצים, לסטודנטים ולקהל הרחב. הכניסה חופשית, אך השתתפות מחייבת הרשמה מראש בכתובת המייל

09:00: התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל 

09:30:  מושב ראשון – ברכות והרצאה   

  ברכות 

פרופ' אריה צבן, נשיא אוניברסיטת בר-אילן 

פרופ' מרים פאוסט, רקטור אוניברסיטת בר-אילן 

פרופ' אמנון אלבק, סגן רקטור אוניברסיטת בר-אילן 

פרופ' ניצה דוידוביץ, ראש הפורום לקידום הוראה בישראל, אוניברסיטת אריאל 

ד"ר קרן גולדפרד, מנהלת המרכז לקידום הוראה, אוניברסיטת בר-אילן 

  "אנחנו הישראלים":
שבטי ישראל על פי קובי אריאלי 

 הרצאה מאת העיתונאי,
הסטיריקן והפובליציסט קובי אריאלי 

10:45: הפסקה וכיבוד 

Spoken-Word 11:00:  מושב שני – פאנל ומופע

  פורום הממונים על תכנית "תקווה ישראלית באקדמיה" במוסדות השונים  

באקדמיה,  ישראלית  תקווה  ממונה  נצר,  ליאת  ד"ר  המושב:  יו"ר 
אוניברסיטת בר-אילן 

משתתפים: 

חברתי,  וצדק  פעולה  למחקר  המרכז  ויו"ר  מייסד  פרידמן,  ויקטור  פרופ' 
ובחוג למדעי ההתנהגות, המכללה  וייעוץ ארגוני  פרופ' חבר בחוג לפיתוח 

האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן 

תקווה  וממונה  חברתית  למעורבות  היחידה  ראש  הישראלי,  אדם  ד"ר 
ישראלית באקדמיה, סמינר הקיבוצים 

ד"ר אילנה פאול, ממונה תקווה ישראלית באקדמיה, בית ברל 

עו"ד ורד סרוסי, ראש היחידה למעורבות חברתית וממונה תקווה ישראלית 
באקדמיה, אוניברסיטת בן-גוריון

ראש המרכז לחקר הרב-תרבותיות והמגוון וממונה תקווה  גב' מיכל ברק, 
ישראלית באקדמיה, האוניברסיטה העברית 

גב' וופא עבד אלגני, ממונה תקווה ישראלית באקדמיה, מכללת אורט בראודה 

  סלאם ג'אם - מופע ספוקן וורד מוזיקלי 

ואלתור מוזיקלי בנושא  אמני פואטרי סלאם המציגים מופע שירה מדוברת 
רב-תרבותיות בחברה הישראלית 

 משתתפים:
מר אלפי גלברד, גב' רננה שוורץ, גב' יעל חץ, מר יובל בילגוראי 

12:45 הפסקה וכיבוד

13:15:  מושב שלישי: סדנאות הוראה מקבילות בנושא רב-תרבותיות 
* מידע על מיקומי כיתות הסדנאות השונות, יינתן בבוקר הכנס בשולחן ההרשמה 

התכנית  מנהלת  שני,  אורנה  גב'   / תרבותית  כשירה  סדנה 1:  הוראה 
לכשירות תרבותית, המרכז הבין-תרבותי לירושלים  

סדנה 2:  מחקר כשיר תרבותית / ד"ר מיכל שוסטר, חברת צוות התכנית 
מרצה  לירושלים,  הבין-תרבותי  המרכז  תרבותית,  לכשירות 

למתורגמנות באוניברסיטת בר-אילן  

שבו-חיוט,  עליזה  גב'   / בקמפוס  ופוליטיים  חברתיים  סדנה 3:  מתחים 
מנהלת התוכנית לדיאלוג קהילתי במרכז הבין-תרבותי לירושלים 

סדנה 4:  יתרונות, מנגנונים וכלים לקידום מחקר מגוון / גב' אירית חוביץ-
פליישמן, חברת Grand-Staff – ניהול מגוון ושונות אנושית 

Grand- סדנה 5:  סוגיות בהוראה בכיתה מגוונת / מר שלמה פלד, חברת
Staff – ניהול מגוון ושונות אנושית 

סדנה 6:  הטיות בעבודה עם סטודנטים מרקע מגוון מחוץ לכיתת הלימוד / 
ושונות  ניהול מגוון   –  Grand-Staff גרינולד, חברת  גב' נעמה 

אנושית  

שחף,  רינת  ד"ר   / רב-תרבותיות  בשירות  פלייבק  סדנה 7:  תיאטרון 
האוניברסיטה הפתוחה 

לשכת סגן הרקטור
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