
  תוכן העניינים

 דן ענבר 
  מבוא

 התרבות והספורט , לימור לבנת שרת החינוך
 מיוזמה למציאות 

 רת שלמה דוב
  עקרונות ועיקרי המלצות, חזון: התוכנית הלאומית לחינוך

 מבט היסטורי על רפורמות בחינוך 

 לארי קובן 
  והיסטורית על רפורמות חינוך לאומיות נקודת מבט בינלאומית

 יובל דרור 
מה אפשר ללמוד מן ההיסטוריה על דוח : רפורמות העבר במערכת החינוך הישראלית

  ?דוברת

 משפטיים וערכיים , כלכליים, יםהיבטים חברתי
 

 חיים אדלר 
 מבחן חינוכם של תלמידים יוצאי שכבות חברתיות חלשות : אורות וצללים בדוח דוברת

 רות קלינוב 
 היבטים תקציביים בדוח דוברת 

 אליעזר שביד 
  ?"כור היתוך"יהודי ל-הומניסטי-מה בין חינוך לאומי

 אורית איכילוב 
 ליזציה הסוס הטרויאני של הגלוב

 דן גבתון 
 היבטים משפטיים ומשמעויות משפטיות : חינוך כדין

 היבטים פדגוגיים ופרופסיונליים בהוראה 

 גד יאיר דן ענבר 
  ?אבני דרך או אבני נגף, אבני בוחן: סטנדרטים להישגים בחינוך

 דוד גורדון 
 על סטנדרטים וסטנדרטיזציה : מטפורת המוצר ומטפורת השיחה

 תמר אריאב 
 מערכת של השפעות : עדת דוברת וההכשרה להוראהו

 אורי איל 
 ההגיונות הסותרים בהכשרת מורים 



 אברהם יוגב 
 ? למי יצלצלו הפעמונים: דוח דוברת והמורים

  הליבה כמוקד הממלכתיות

 יעקב כץ 
 מכנה משותף חינוכי לכל מגזרי החינוך : תוכנית ליבה בישראל

 מוחמד אמארה 
 ? ליבה בכללליבה אמתית או ללא 

 יוסי יונה 
 ? מרשם לשליטה חברתית: ליבה משותפת

 נפתלי רוטנברג 
 מכשולים ופירוקם : ליבה חינוכית משותפת לילדי ישראל

  גבולות החינוך הייחודי

 רות גביזון 
 קהילתיות -מסגרת דיון למערכות חינוך בחברות רב

 יעקב הדני 
 הייחוד והיחד לאור דוח דוברת 

  אלד אבו עסבה'ח
 לפני דוח דוברת ואחריו : סוגיות בלתי פתורות במערכת החינוך הערבית

 ה 'ארי אברהם סמג
  ?האם הדוח ניתן ליישום ובאיזו מידה: ועדת דוברת והציבור החרדי

  ביזור וניהול עצמי, אינטגרציה

 מאיה חושן 
 ן חברה ושלטו, היבטים מרחביים של אוכלוסייה: חינוך זה גם עניין של גיאוגרפיה

 אדם ניר 
 העצמת בית הספר ומלכודת המרכוזיות 

 תמר בליץ ברוס אופנהיימר 
 תגובות מנהלים על דוח דוברת 

 נורה רש 
 רפורמה ואינטגרציה במערכת החינוך ? הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו

  היבטים פוליטיים וביצועיים: שידוד מערכות

 פרידמן ( רמי)אברהם 
 בדוח דוברת היבטים של יחסי עבודה 

 שמואל שי 
 על -יישום דוח דוברת ואחריותיות: המערכה לקידום ההשכלה בישראל



 שמשון שושני 
 ארוכה הדרך ליישום : התוכנית הלאומית לחינוך

 אלעד פלד 
  סיכויים וסיכונים לרפורמה משמעותית במערכת החינוך: בין המצוי לרצוי

  ביבליוגרפיה

כי לכל ילד , התוכנית הלאומית לחינוך: כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל"
  5002ינואר , ה"טבת תשס, ירושלים, משרד החינוך התרבות והספורט .תקציר, "מגיע יותר

 רשימת המשתתפים 

 


