
THE VAN LEER JERUSALEM INSTITUTE

מכון ון ליר בירושלים 

התכנסות   9:45–8:30

דברי פתיחה: פרופ' שי לביא, ראש מכון ון ליר בירושלים; אוניברסיטת תל אביב  10:00–9:45

מושב ראשון בהשתתפות חברי פורום קהלת:   11:15–10:00 
המלצות פורום קהלת בתחום מדיניות החינוך

דובר ויו"ר: ד"ר יצחק קליין, ראש המחלקה לחקר מדיניות ציבורית, פורום קהלת    
כשלי מערכת החינוך

עו"ד אביטל בן שלמה, רכזת פרויקט מחקרי מדיניות חינוך  
שינויים נדרשים במערכת החינוך  

מר אברהם תומר, עמית מחקר  
מודל חדש להעסקת מורים  

גב' ריקי ממן, עמיתת מחקר  
בחירת הורים וביזור סמכויות לרשויות המקומיות  

שאלות מהקהל, בהנחיית גב' מורין אמיתי, פורום קהלת  11:45–11:15

מושב שני: "המודל הירושלמי" לבחירת הורים –   12:45–11:45 
מי מרוויח ומי מפסיד? 

יו"ר: ד"ר נרי הורוביץ, חוקר חברה וחינוך, יו"ר חברת אגורא  

חה"כ משה טור-פז, לשעבר ראש מנהל חינוך ירושלים  

תומר בליטי-דגן, מנהל התיכון לאמנויות בירושלים  

נעמי חזן, מנהלת אגף החינוך של מבשרת ציון,  לשעבר מנהלת ביה"ס הניסויי ארגנטינה  

אמנון רבינוביץ, לשעבר מנהל חטיבת הביניים זיו   

שאלות מהקהל  13:15–12:45

הפסקת צהריים  14:00–13:15

מושב שלישי: ההשלכות של קווי המדיניות שמציע פורום קהלת –   15:15–14:00
ממצאי מחקר והפוטנציאל להעמקת פערים חינוכיים

יו"ר: פרופ' עמי וולנסקי, לשעבר המדען הראשי של משרד החינוך ויוזם המעבר   
לבתי ספר בניהול עצמי

ד"ר עוזי מלמד, לשעבר המנהל הפדגוגי של רשת אורט   
השלכות ההצעה לשכר דיפרנציאלי למנהלי בתי ספר ולמורים  

פרופ' יוסי דהאן, ראש החטיבה לזכויות אדם במרכז האקדמי למשפט   
 ולעסקים ברמת גן

תפיסת החירות והצדק החינוכי של פורום קהלת

עו"ד הרן רייכמן, מנהל הקליניקות המשפטיות של אוניברסיטת חיפה  
מקסם השווא של הבחירה  

פרופ' יצחק פרידמן, חוקר חינוך, לשעבר מנהל מכון סאלד  
מה אומר המחקר על ההצעות של קהלת?  

גב' דלית שטאובר, מנכ"לית משרד החינוך  
בין אחריות ממלכתית לחינוך לאחריותו של המוסד החינוכי   

שאלות מהקהל  15:45–15:15

מושב סיכום: האם אפשר לגשר בין ההשקפות המנוגדות?   16:30–15:45

ד"ר מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה; לשעבר הכלכלן הראשי    
של משרד האוצר

תפיסת החירות והצדק של פורום קהלת בהתבסס    
על נתונים כלכליים

פרופ' עמי וולנסקי, נציג המבקרים את הצעות פורום קהלת  
כאשר תיאוריה כלכלית מבקשת לעצב את החינוך –    

 ממצאי מחקר מהעולם ומישראל על אודות ההשלכות 
של הצעות פורום קהלת

יום עיון

 המחלוקת על הצעות 
פורום קהלת בתחום החינוך 
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במכון
וגם בשידור חי

Vanleer.org.il

www.vanleer.org.il  |  02-5605222 'מכון ון ליר בירושלים  |  רחוב ז'בוטינקי 43, ירושלים  |  טל

הכניסה חופשית, בהרשמה מראש | מספר המקומות מוגבל


