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הזמנה

הכנס פתוח למרצים, לסטודנטים ולקהל הרחב | הכניסה חופשית
המרכז-לקידום-ההוראה/http://www.tixit.co.ilמומלץ להירשם בכתובת:

08:30 התכנסות על כוס קפה וכיבוד קל 

09:00 מושב ברכות ופרידה מד"ר יהודית אורבך 

ברכות: 
   פרופ' מרים פאוסט, רקטור אוניברסיטת בר-אילן 

   ד"ר יהודית אורבך, מנהלת המרכז לקידום 
ההוראה, אוניברסיטת בר-אילן 

  דברי פרידה מד"ר יהודית אורבך לרגל סיום תפקידה 
כמנהלת המרכז לקידום ההוראה:

  פרופ' אמנון אלבק,
סגן רקטור אוניברסיטת בר-אילן

 09:30 מושב ראשון:
שיח אקדמאים - מה כדאי לשמר ומה צריך 

לשנות בלימודים האקדמיים? 

יו"ר: פרופ' תמר רז-נחום, דיקנית לעניינים 
אקדמיים, עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים 

מרצים: 
    פרופ' צבי אקשטיין, דיקן ביה"ס אריסון למנהל 

 עסקים וביה"ס טיומקין לכלכלה,
המרכז הבינתחומי הרצליה 

   פרופ' חנוך גוטפרוינד, נשיא ורקטור 
האוניברסיטה העברית לשעבר ויו"ר עמותת 

"בשער – קהילה אקדמית למען החברה בישראל"

   פרופ' ידידיה שטרן, סגן נשיא המכון הישראלי 
לדמוקרטיה, דיקן לשעבר של הפקולטה למשפטים 

באוניברסיטת בר-אילן 

    גב' עדי משניות, ראש מחלקת קידום מדיניות 
אקדמית בהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות 

בישראל 

11:00 הפסקה וכיבוד 

 11:15 מושב שני:
שיח מעסיקים - האם תואר אקדמי הוא תנאי 

הכרחי להשתלבות בשוק העבודה המודרני? 

יו"ר: ד"ר איל יניב, ראש בית-הספר למנהל עסקים, 
אוניברסיטת בר-אילן 

דוברים: 
    מר נתי אברהמי, מנכ"ל חברת "טלדור" 

   מר דן ירושלמי, מנמ"ר בנק לאומי 

    גב' דליה נרקיס, מנהלת אזור מדינות אגן הים 

התיכון ב-ManpowerGroup העולמית ויו"ר 
הקבוצה בישראל לשעבר 

   מר סאמי סעדי, מייסד ומנכ"ל משותף של ארגון 

"צופן" לשילוב אזרחי ישראל הערבים בתעשיות 
ההייטק 

   מר אורי פז, מנכ"ל ערוץ הכנסת ודוקטורנט 

לתקשורת באוניברסיטת בר-אילן 

12:45 הפסקה וכיבוד 

 13:00 מושב שלישי:
זו לא התעודה - זו התעוזה! 

מנחה: העיתונאית סיון רהב מאיר 

דוברים: 
   הרבנית עדינה בר-שלום, מיסדת המכללה 

החרדית ירושלים, כלת פרס ישראל לשנת תשע"ד

 SIT מר אמנון לבב, מנכ"ל חברת   

   מר רמי לוי, איש עסקים, חבר במועצת עיריית 

ירושלים 

    העיתונאי ירון לונדון 

לשכת סגן הרקטור והמרכז לקידום ההוראה 
מתכבדים להזמינכם לכנס: 

יום רביעי, י' באייר תשע"ו, 18 במאי 2016
אולם הקונגרסים ע"ש פלדמן, אוניברסיטת בר-אילן 

          אז                למה לי
 אוניברסיטה עכשיו?
חשיבותם של לימודים אקדמיים במאה ה-21
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http://www.tixit.co.il/המרכז-לקידום-ההוראה
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