
09:00 - 09:30 התכנסות, כיבוד קל
09:30 – 10:00 ברכות:

ד"ר ג'וליה רסניק, הנשיאה היוצאת של האגודה הישראלית לחקר החינוך המשווה, 
האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' זהבית גרוס, הנשיאה הנכנסת של האגודה הישראלית לחקר החינוך המשווה וראש 
קתדרת אונסקו לחינוך לערכים, סובלנות ושלום, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' יוסף דויטש, דיקאן הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת בר-אילן
10:00 – 11:30 הרצאת אורח מרכזית:

מגיבה: ד"ר הללי פינסון, אוניברסיטת בן-גוריון
11:00 – 11:30 הפסקה

11:30 – 13:00 מושבים מקבילים:
מושב 1: כלכלה, חינוך וחברה בישראל

יו"ר: ד"ר איריס בן-דוד הדר, אוניברסיטת בר-אילן
חדר: פלדמן 201

מור זהבי, אוניברסיטת בר-אילן
בחירה ויעילות בחינוך: גישה חדשה למודל טיבו

סמי עטר, אוניברסיטת בר-אילן
הקצאת משאבים תוספתיים לוקאליים ותפוקות מערכת החינוך

זהורית דדון גולן, אוניברסיטת בר-אילן
(אי) השוויון בחינוך בישראל - מגמות וגורמים (2001-2011)

מושב 2: מדיניות, תרבות והכיתה הישראלית: מבט פדגוגי השוואתי
יו"ר מתדיינת: ד"ר הללי פינסון, אוניברסיטת בן-גוריון

חדר: אולם ויספלד
פרופ' אדם לפסטיין וד"ר יריב פניגר, אוניברסיטת בן גוריון

פיתוח והפצה של ידע פדגוגי השוואתי שימושי: לקחים מפרויקט 'פדגוגיה בישראל'
מירית ישראלי ואיתי פולק, אוניברסיטת בן גוריון

שיח ופעילות בחינוך היסודי הישראלי: תיאור כמותי
ד"ר עליזה סיגל ופרופ' אדם לפסטיין, אוניברסיטת בן גוריון

השתתפותם של התלמידים בכיתה הישראלית: נלהבת אך נטולת קול
איתי פולק, ד"ר עליזה סיגל, פרופ' אדם לפסטיין וד"ר אסף משולם, אוניברסיטת בן גוריון

כשנושאים שנויים במחלוקת פוגשים את המציאות בכיתה: הוראת המורשת של אבות האומה
מושב 3: מנהלים ומורים בעידן הגלובלי: אתגרים שונים

יו"ר: פרופ' פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א, אוניברסיטת תל-אביב
חדר: פלדמן 102

איסלאם אבו אסעד, אוניברסיטת בן-גוריון,
משיח פדגוגי מקצועי של מורים בבתי ספר בחינוך הערבי בישראל

חניתה חדד, אוניברסיטת בן גוריון
הבניית תפקיד המורה בעידן הניאו-ליברלי: מבט מהפריפריה

ד"ר מין צ'אנג, האוניברסיטה העברית בירושלים
אפשר לתלמידך לבצע טוב יותר: הערכה וניהול של "תלמיד טוב" בבתי הספר הציבוריים בסין

פרופ' קלרה סבאג, אוניברסיטת חיפה, ופרופ' נורה רש, האוניברסיטה העברית בירושלים
גלובליזציה בחינוך ושיפוטי צדק חברתי הערכות של מורים ותלמידים ישראלים במגזר היהודי 

והערבי
13:00 – 14:00 הפסקת צהריים

14:00 - 15:30 מושבים מקבילים:
מושב 4: משפחה במבט משווה

יו"ר מתדיינת: פרופ' עדנה לומסקי-פדר, האוניברסיטה העברית בירושלים
חדר: אולם ויספלד

ד"ר דבי גולדן, אוניברסיטת חיפה
ד"ר לורן ארדיך, מכללת לוינסקי ומופ"ת

ד"ר סווטה רוברמן, מכללת גורדון, המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית 
בירושלים

טיפוח מתוכנן וצמיחה טבעית: תפיסות של חינוך נאות של ילדים בקרב אמהות רוסיות, 
פלטסיניות ויהודיות ממעמד בינוני בישראל

אדם הישראלי, האוניברסיטה העברית בירושלים
המשפחה כסוכן של שינוי חברתי: מבט השוואתי על הון משפחתי

ד"ר יוספה טביב חליף, מכללת דוד ילין
המשפחה ועבודת גבולות אתנו-מעמדית

מושב 5: חינוך דו-לשוני בישראל- השתמעויות לקידום שינוי חברתי באזורי קונפליקט 
יו"ר מתדיין: ד"ר צבי בקרמן, האוניברסיטה העברית בירושלים

חדר: פלדמן 102

ד"ר מרב בן נון, מכללת אורנים, ארגון יד ביד
הרחבת ההשפעה של החינוך המשותף: בניית קהילות משותפות ומרחבים משותפים בחברות 

הנמצאות בסכסוך
ד"ר אסף משולם, אוניברסיטת בן גוריון

בחירות הורים בבתי"ס דו-לשוניים דו-סטריים בארה"ב ובישראל – ניתוח תלוי-הקשר
ד"ר בוב מרק, וואחת אל-סלאם/נווה שלום

על תפיסת התרבות בחינוך הרב תרבותי

מושב 6: אי שוויון והישגים בחינוך
יו"ר: ד"ר ג'וליה רסניק, האוניברסיטה העברית בירושלים

חדר: פלדמן 201

נחום בלס, מכון טאוב
האם לענקים וגמדים בעיות דומות? ואם כן כיצד ומה ההבדלים בדרכי ההתמודדות?

דוד מעגן, לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, אוניברסיטת בר-אילן
הבדלים בהישגים עתידיים של נבחני המיצ"ב

ד"ר נגה מגן נגר, מכללת גורדון, בר-אילן ומשרד החינוך
יישום תוכנית התקשוב הלאומית לצמצום הפער הדיגיטלי

ארז זבלבסקי וד"ר אורלי שפירא לשצ‘ינסקי, אוניברסיטת בר-אילן
בחינת תפיסת מעורבות הורים והקשרה להישגים לימודיים בישראל באמצעות מבחני הערכה 

(TIMSS) בינלאומיים
15:30 – 16:00 הפסקת קפה

16:00 – 17:30 מושבים מקבילים:
מושב 7: מגדר דפוסי שיח פמיניסטי דתי בקרב נשים דתיות (יהודיות וערביות) בישראל- מבט 

השוואתי
יו"ר פרופ' זהבית גרוס, אוניברסיטת בר-אילן,

ראש קתדרת אונסקו 
חדר: פלדמן 201

פרופ' זהבית גרוס, ראש קתדרת אונסקו לחינוך לערכים, סובלנות ושלום, אוניברסיטת בר-אילן
שלושה דפוסי שיח פמיניסטי דתי – מבט השוואתי
רודיינה בדיר וד"ר יוסי קליין, אוניברסיטת בר-אילן

הקונפליקט בין מחויבות למשפחה ועבודה בקרב מורות ביסודי בחינוך הערבי
סמאהר אלטורי, אוניברסיטת בר-אילן,

עולמן של נשים בדואיות בין דת ומודרנה
אביבה אלמו, אוניברסיטת בר-אילן,

עולמן של בנות אתיופיות בוגרות אולפנה
מושב 8: אתיקה וחינוך בקולות מורים ותלמידים 

יו"ר פרופ' יעקב עירם, אוניברסיטת בר אילן ומכללת גליל מערבי, הנשיא המייסד של האגודה
חדר: אולם ויספלד

פרופ' נורה רש, האוניברסיטה העברית בירושלים, ופרופ' קלרה סבג, אוניברסיטת חיפה
תפיסת צדק בבתי ספר ובחינוך לאזרחות

ד"ר אורלי שפירא לשצ‘ינסקי, אוניברסיטת בר-אילן
אירועים אתיים קריטיים: לקראת קידום חינוך לאתיקה בקרב מורים

אבי המי, אוניברסיטת בן-גוריון,
השתן על הרצפה – זה הדי.אן.איי. שלנו. המצלמה ככלי להשמעת 'קולם' של תלמידים 

משכבות מוחלשות
ד"ר נג'ואן סעאדה, המכללה האקדמית בית ברל

אוריינות דתית בבתי ספר ציבוריים בחברה מרובת דתות: דילמות ואתגרים
מושב 9: גלובליזציה, אזרחות ושונות

יו"ר: ד"ר גל לוי, האוניברסיטה הפתוחה
חדר: פלדמן 102

לילך גרינפלד-יונה
אילו מענים מציעות מערכות חינוך במדינות נבחרות לאתגר השונות בין תלמידים

הילה גורן וד"ר מירי ימיני, אוניברסיטת תל-אביב,
אזרחות גלובלית לכל? היווצרותו של הפער בחינוך לאזרחות גלובלית

אלכסנדרה פולופ וד"ר מירי ימיני, אוניברסיטת תל-אביב 
ממדים גלובליים בחינוך: ניתוח השיח התקשורתי בישראל ובבריטניה

רוית מזרחי-שטלמן וגילי דרורי, האוניברסיטה העברית בירושלים
״להעמיק שורשים ולפרוש כנפיים״: על גלוקליזציה מנקודת מבטם של מנהלי בתי ספר 

בישראל
17:30 - 18:10 מושב פוסטרים - אולם ויספלד
18:10 - 19:00 מליאה מסכמת – אולם ויספלד

הועדה המארגנת: פרופ' זהבית גרוס, אוניברסיטת בר-אילן,
ד"ר ג'וליה רסניק, האוניברסיטה העברית, ד"ר הללי פינסון, אוניברסיטת בן-גוריון

הכנס השנתי השני
של האגודה הישראלית לחינוך משווה

יום חמישי 31.3.2016 כ"א באדר ב' תשע"ו בין השעות 9:00 – 19:00
אולם ויספלד, אוניברסיטת בר-אילן

הכנס נערך בתמיכת:
לשכת הרקטור, לשכת סגן נשיא לענייני מחקר,לשכת סגן הרקטור,

הפקולטה למדעי החברה, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן,
קתדרת אונסקו לחינוך לערכים, זכויות אדם, דמוקרטיה, סובלנות ושלום,

מרכז ון גלדר להוראת ספרות השואה ולמחקרה,
המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר
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