כנס מקוון:

יחסי אקדמיה-פריפריה
עבר הווה עתיד
יום רביעי •  10מרץ 2021
18:00-13:45
האקדמיה נתפסת כמגדל שן המרוחק מהפריפריה הגיאוגרפית ,האנושית
והתרבותית .היא מנסה להתגבר על הריחוק הזה בדרכים שונות.
האם היא מצליחה?
דברי פתיחה וברכות • 13:45
האקדמיה נתפסת כמגדל שן המרוחק מהפריפריה הגיאוגרפית ,האנושית
והתרבותית .האקדמיה מצידה מנסה להתגבר על הריחוק הזה בדרכים
שונות ביניהן מדיניות הנגשה ,תוכניות סיוע למניעת נשירה ושינוי בתנאי
הקבלה הרגילים (הבגרות והפסיכומטרי) .בנוסף מוקמים מוסדות שייעודם
מכוון מראש לפריפריות כדוגמת מכללות בפריפריה הגיאוגרפית או
קמפוסים ייעודיים לחרדים.
בכנס נדון בניסיונות וביוזמות האלה ,נשאל באומץ איפה הצלחנו?
היכן נכשלנו?
האם האקדמיה אכן מועילה לפריפריה? ולאן פנינו?

ורד אריאל-נהרי ,מנכ"לית "בשער"

שמעון ינקלביץ',יו"ר פורום השכלה
גבוהה" ,בשער"
עירד יבנה ,מנכ"ל מוסד שמואל נאמן

אלי בוך ,מנהל פילנטרופיה ,קרן אדמונד
דה רוטשילד
מוטי גיגי ,ראש המחלקה לתקשורת,
מכללת ספיר

מליאת פתיחה • 15:00-14:00

אקדמיה בפריפריה או פריפריה באקדמיה?
נקודת מבט של קובעי מדיניות

מנחת הפאנל:
גל גבאי ,עיתונאית כלת פרס סוקולוב,
במאית ומנחה ושדרנית ברדיו ובטלויזיה

משתתפים:
משה ארבל ,חבר כנסת
הפאנל יעסוק בקשר שבין האקדמיה לפריפריה וחשיבותו המכרעת לחברה בישראל כפי
שנתפס על ידי קובעי מדיניות .בין היתר תידון השאלה לאן להפנות את המשאבים? האם
בעיקר להפניית מצטיינים מהפריפריה לאוניברסיטאות או בניסיון להגיע לקהלים רחבים כמה
שיותר ובכלל זה לימוד לקראת תעסוקה ,התמודדות עם דור ראשון להשכלה ,עידוד סגל הערוך
להנגשה והכלה ועוד.

טל אוחנה ,ראש מועצת ירוחם
עאידה תומא-סלימאן ,חברת כנסת

יפעת שאשא ביטון ,חברת כנסת

אביחי שטרן ,ראש עיריית קריית שמונה

רם שפע ,חבר כנסת

 3מושבים מקבילים • שעה ראשונה 16:05-15:00
פאנל 1

פאנל 3

פאנל 2

חרדים וערבים :האם פריפריה
חברתית משתלבת באקדמיה?

מה האימפקט של אקדמיה
מעורבת חברתית על הפריפריה?

פריפריה באקדמיה? מדיניות של
הנגשה ,שילוב וגיוון

יו"ר הפאנל

יו"ר הפאנל

יו"ר הפאנל

עמרי ידלין,
"בשער" ומנהל אקדמי של מערך
הקליניקות ,הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת תל אביב

גליה צבר,
"בשער" ונשיאת המרכז האקדמי רופין

דנה בר,
מנהלת תחום מיצוי השכלה גבוהה בקרן
אדמונד דה רוטשילד

משתתפים:
משתתפים:

לי כהנר,
המכללה האקדמית לחינוך אורנים
קידום השכלה גבוהה בקרב מורים
חרדים בפריפריה הגאוגרפית; צרכים,
אתגרים והזדמנויות
יצחק טרכטינגוט,
בית הספר לחינוך ,האוניברסיטה העברית
תודעת מיעוט בקרב סטודנטים חרדים
באוניברסיטה
אלנאבולסי רג'דה,
המרכז האקדמי רופין
כיצד המרחב האקדמי יכול להוות עוגן
להצלחה והשתלבות של סטודנטים
מהחברה הערבית בהשכלה גבוהה?

אדם הישראלי,
מכללת סמינר הקיבוצים
ממוביליות חברתית למימוש עצמי:
דינמיקה בין-דורית בתפיסת ההשכלה
במשפחות של פלסטינאים אזרחי
ישראל
עדנאן ג'ריביע ,המכללה האקדמית לחינוך
ע"ש קיי בבאר שבע
אל עבר החלום :האתגרים של פרחי
הוראה בדואים הלומדים במכללה רב-
תרבותית בדרום הארץ

משתתפים:

מירב אהרון-גוטמן ,החממה החברתית,
הטכניון

ניר רותם ,האוניברסיטה העברית
הרחיבו את השערים :העדפה מתקנת
ונשירה

חלוקת הטוב :כיצד הרעיון של עירוניות
מעגלית וארגז כלים מבוסס טכנולוגיה
מסייעים במיתון אי השוויון החברתי-
כלכלי?
ארנון שטורם ,אוניברסיטת בן גוריון

תמי אייזנמן-חלמיש ,מנכ"לית
עמותת אלומה

תוכנית התמחות להיי-טק כמנוע צמיחה
לתעסוקה

הרחיבו את השערים :העדפה מתקנת
ונשירה

אילת שביט ,המכללה האקדמית תל חי
והטכניון

שלומי יחיאב ,יו"ר התאחדות
הסטודנטים

הנגשת האקדמיה לפריפריה היא חלק
מבעיה" .אקדמיה בכיכר" היא אולי חלק
מהפתרון

הזדמנות אמיתית

אלי איזנברג ,מוסד שמואל נאמן בטכניון

אילה הנדין ,אוניברסיטת בן גוריון

יישום חלוץ ממשק אקדמיה – בתי ספר
לקידום צמצום פערים ולקידום מערכות
החינוך וההשכלה הגבוהה בהקניית
כישורי המאה ה21-

מלכוד הגיוון | המפגש בין כלכלה
וחברה לבין אזרחות ולאומיות

נדב דוידוביץ' ,אוניברסיטת בן גוריון

יסמין ברזלי-שחם ,המכללה האקדמית
תל חי ומכון שמיר

עושים מקום בריא  -על מקומה של
האקדמיה בימי מגפה

דרכים פריפריאליות בהשכלה
הגבוהה :מהנדסאות לתואר אקדמי
(וחזרה)

 3מושבים מקבילים • שעה שנייה 17:15-16:10
פאנל 4

פאנל 6

פאנל 5

דור ראשון להשכלה גבוהה –
קטגוריה סמויה מן העין?

הדרך לסיום התואר – פדגוגיה של
הכלה ,נגישות ומניעת נשירה

המכללות והפריפריה :מה כבר
נעשה ומה עוד נדרש?

יו"ר הפאנל

יו"ר הפאנל

יו"ר הפאנל

מוטי גיגי,
ראש בית הספר לתקשורת ,המכללה
האקדמית ספיר
משתתפים:

משתתפים:

תמר שלם ,כאן  11והאוניברסיטה העברית
מדברים עלי בלעדיי

אלעזר בן לולו ,פוסט דוק' באוני'
פנסילבניה ובמכון בן גוריון לחקר ישראל
הארון של דור ראשון להשכלה גבוהה

אפרת בן שושן-גזית ,אוניברסיטת תל אביב
תוכניות 'קידום' מכאן ולאן – רפלקציה
מושגית פוליטית באמצעות הקטגוריה
החברתית 'דור ראשון להשכלה גבוהה'

סראב אבורביעה-קווידר,
אוניברסיטת בן גוריון
פרדוקס פוליטיקת הגיוון ()Diversity
במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל:
שעתוק עליונות לאומית ולובן דתי

מאיר מרגלית ,הקריה האקדמית אונו
פרְי ָה'
א ָ
בזכות 'ה ָ
ק ֶד ֵֶ

יערה בר-און,
"בשער" ויו"ר ועדת ההיגוי של הכנס

אמיר גולדשטיין,
ראש החוגים ללימודים רב-תחומיים וללימודי
מזרח-אסיה ,המכללה האקדמית תל-חי

משתתפים:

עדי ספיר ,אוניברסיטת חיפה

יפעת ביטון ,נשיאת מכללת אחווה

ידע מבוסס-פרקטיקה של צוותי
יחידות התמיכה ותכניות ההנגשה
באוניברסיטאות ובמכללות

בין קידום השכלה בפריפריה למוסד
מקדם-פריפריה :על הצורך בהגדרות,
שיטתיות ושוויון

חנין מטר,אלומה וSFI-

פנחס חליוה ,מנכ"ל המכללה האקדמית
אשקלון

שאלון  SMAוהנכונות לשינוי ככלי לזיהוי
וצמצום נשירת סטודנטים מהאקדמיה

נגישות ופערים חברתיים בהשכלה
גבוהה

אורי שטרנברג ,האוניברסיטה הפתוחה
למידה מקוונת כהזדמנות לשיפור
המענה לסטודנטים מהפריפריה

רוברט אלבין ,מכללת ספיר
קידום הסגל במכללות

זהבית גרוס ,אוניברסיטת בר אילן

יעל עפרון ,המכללה האקדמית צפת

הצגת מיזם בין-דתי ורב תרבותי
בהשכלה הגבוהה המפגיש בין
אימאמים ורבנים וסטודנטים ערבים
ויהודים

הנגשת לימודי המשפט לפריפריה
הצפונית :מנגנון לצמצום פערים
ולפיתוח מחויבות חברתית ורגישות
רב-תרבותית

גילה אמיתי ,המכללה האקדמית עמק
יזרעאל

חיים שקד ,נשיא האקדמית חמדת

יצירת קהילה לומדת בקרב סגל
אקדמי במכללה פריפריאלית

פדגוגיה של חוסן :פיתוח משנה
חינוכית של מוסד אקדמי בזיקה
למקומו בפריפריה

מליאת סיום • 18:00-17:15

עוד אוניברסיטה בפריפריה?

הכרח או מס שפתיים .נקודת מבט של המוסדות להשכלה גבוהה
מנחה הפאנל:
דוד לוי-פאור" ,בשער" והאוניברסיטה
העברית

משתתפים:
אורי כהן ,אוניברסיטת תל אביב
בשנת  2005קיבלה ממשלת ישראל החלטה להקים אוניברסיטה בגליל  -החלטה שלא
מומשה .הפאנל יבחן את הצורך והתרומה האפשרית של אוניברסיטה לקידום הפריפריה
הצפונית :האם זו החלופה הטובה ביותר לקידום שוויון בהשכלה הגבוהה? מה טיבה של
אוניברסיטה כזו? איך ניתן לקדם מבחינה אקדמית את הפריפריה בישראל.

חגית מסר-ירון ,יו"ר "בשער" ואוניברסיטת
תל אביב ,לשעבר סגנית יו"ר המל"ג ונשיאת
האוניברסיטה הפתוחה

יוסי מקורי ,נשיא המכללה האקדמית
תל-חי
עלי נוהאד ,האקדמית גליל מערבי ומוסד
שמואל נאמן ,הטכניון

שוקי אוחנה ,ראש עיריית צפת – מגיב

