מושב פתיחה :היכל התרבות
09:00-09:20
09:20-09:30

10:10-10:30

התכנסות ,כיבוד קל
דברי תורה :הרב שמעון אמור ,רב המכללה
ברכות :פרופ' שאול קרקובר ,נשיא המכללה
הרצאת פתיחה :פרופ' אסא כשר
השיקולים המנחים בחיבורו של הקוד האתי
בדבר ההתנהלות הראויה בתחומי החפיפה בין פעילות אקדמית לפעילות פוליטית
תגובות ודיון על הרצאתו של פרופ' כשר .מנחה :ד"ר אסתר אפללו

10:40-11:50

הצגת מחקרי הסגל – מושבי בוקר

09:30-10:10

מושב א'  -מחקרים בתנ"ך | חדר ב1
יו"ר המושב :ד"ר ישעיהו בן פזי
ד"ר מרים סקלרץ :מצו א-לוהי לצוואה
אנושית –תמורה במהלך פרשנות ה'רמז' של
הרמב"ן למעשי האבות
ד"ר אורלי קולודני :מסורות הכתיבה של
שירת האזינו בכתבי יד איטלקיים מקראיים
מימי הביניים
ד"ר עדי בלכר :בין כפיפות למחאה :על יחסו
של שמואל לעלי בסיפור הקדשתו לנביא )שמ"א ג(

11:50-12:10

הפסקת קפה

12:05-13:35

הצגת מחקרי הסגל – מושבי צהריים

מושב ב'  -מחקרים בחינוך | חדר ב2
יו"ר המושב :ד"ר אסתר אפללו
ד"ר זאב קאים :דפוסי פנייה לעזרה של
מתבגרים בחינוך המיוחד ומתבגרים נורמטיביים
למקורות סיוע פורמאליים ובלתי פורמאליים
ד"ר אילה רביב וד“ר אסתר אפללו :מי מפחד
מלמידה שיתופית? על יתרונותיה במעבדת
המדעים הבית ספרית
ד"ר ג'אנט טלמון :תרומת תנועתיות התמונות
בהוראת הנושא מערכת השמש לילדי הגן

מושב ג‘  -מחקרים בספרות | חדר ב 1
יו"ר המושב :ד"ר איציק עמר
ד"ר אסתר אזולאי :גלגולי סיפור רבה בר בר חנה בשירת
נתן אלתרמן ,בשירת תרצה אתר ובציורים של מארק שאגל
ד"ר אלישבע הכהן :הקומפוזיציה של השיר בספרד
ובשלוחותיה
ד"ר יוסי בן שבת :מחלום למציאות ומגלות להגשמה
בפיוט 'אך בך מולדתי' לרבי דוד בוזגלו זצ"ל
ד"ר אסתר גואטה :הבניית זהות מקצועית של המורה על
פי סיפור חז"ל

14:15-14:45
14:50

תפילת מנחה וארוחת צהרים
התכנסות מליאה – אולם נתיבות יעקב ,בניין ב'
פרופ' שאול קרקובר :חידושים וציפיות בעתיד
מפגשי היערכות לשנת הלימודים תשע"ח לפי חוגים
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13:35-14:15

מושב ד‘  -מחקרים בחינוך | חדר ב 2
יו"ר המושב :ד"ר שרה קליין
ד"ר זהר טל וד“ר רוני ריינגולד :גורמי
הנעה ושאיפות מקצועיות בכניסה לתכנית
ההכשרה להוראה במסלולים שונים
שי ממו :פיתוח אישי ומקצועי של מורים
איריס גלילי :המפגש בצומת האימהות-
אשת חינוך לגיל הרך
ד"ר חיים שקד :מנהלי בתי ספר כסוכני
תיווך בעת רפורמה

