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מכון ון ליר בירושלים יקיים את כינוס ון ליר לחינוך בנושא "מחזון ומדיניות לביצוע" ,בין התאריכים 20-
 18במאי  2009במכון ון ליר בירושלים .הכינוס הבינלאומי ,הנערך בשיתוף תנועת "הכל חינוך" ועיריית
ירושלים ובתמיכת הסתדרות המורים ,ירד לשורש הפער בין חזון ומדיניות לבין ביצוע בחינוך .הכינוס
יברר אילו חומות גלויות ונסתרות חוצצות בין החזון והמדיניות של מערכת החינוך כפי שהם באים לידי
ביטוי בעשייתם של נבחרי ציבור ומקבלי החלטות לבין מימושם בפועל בבית הספר.
הכינוס נועד לשמש במה מקצועית וציבורית עליונה לעיצובם של חזון ומדיניות חינוך בישראל ובתרגומם
היעיל לעשייה .ישתתפו בו אנשי מקצוע העוסקים בחינוך ,אנשי אקדמיה ,אנשי רוח ,וקובעי מדיניות
חינוך מישראל ומן העולם .הכינוס ייפתח במעמד נשיא המדינה ,מר שמעון פרס ,ולמושב הנעילה הוזמן
ראש הממשלה החדש ,בנימין נתניהו .שר החינוך החדש ,ח"כ גדעון סער ,הוזמן לשאת דברים בפתיחת
יומו הראשון של הכינוס.
בין המשתתפים הנוספים :מייקל ברבר שותף בחברת מקינזי )מחבר דו"ח מקינזי בנושא החינוך( ,פרופ'
דונלד פיורח מהחוג לחינוך באונ' מישיגן ,פרופ' אנתוני בירק נשיא קרן קרנגי ,ד"ר שרלוט פרנק מחברת
מקגרו היל ,פרופ' סטנלי פישר ,נגיד בנק ישראל ,ניר ברקת ,ראש העיר ירושלים ,דב לאוטמן יו"ר
תנועת הכל חינוך ,שלמה דוברת ,ד"ר שמשון שושני המנכ"ל הנכנס של משרד החינוך ,ח"כ פרופ' יולי
תמיר שרת החינוך לשעבר ,פרופ' רות גביזון האונ' העברית ,פרופ' גבריאל מוצקין ראש מכון ון ליר,
פרופ' זאב תדמור ,נשיא הטכניון לשעבר ,פרופ' חנוך גוטפרוינד ,נשיא האוניברסיטה העברית לשעבר
ועוד.
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בסדנאות משותפות ,אשר ניסחו כל אחת נייר עמדה ,אשר יוצג ויידון בכינוס .במסגרת זו ,מתקיימת
לראשונה בעולם ,סדנה בינלאומית של מנכ"לים של משרדי חינוך ממערכות חינוך מצליחות ב10-
מדינות שונות :צרפת ,ד נמ רק  ,פי נלנד ,בריטניה  ,הולנד ,אונטריו-קנדה ,אירלנד ,ניו זיל נד  ,צ'כיה,
אסטוניה ושוודיה.
בסדנה ,ידונו בשאלה "מהם האתגרים בדרך ליישום מוצלח של מדיניות חינוך בעידן של מגמות
מתחרות וכיצד ניתן להתגבר עליהם" .הדיון ייעשה בשיטת פרקסיס ובעזרתו יבנו המשתתפים את מפת
הידע שלהם בנושא .ברקע הדיון יעמוד מסמך מקדים בנושא הכינוס ,שהועבר למנכ"לים מראש וגובש
בסדנת מנכ"לי חינוך לשעבר בישראל .יו"ר הסדנה הבינלאומית הוא פרופ' זאב תדמור ,נשיא הטכניון
לשעבר.
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עוד בכינוס יעסקו במדיניות החינוך מנקודת המבט של המורים ,המנהלים והמפקחים ,גבולות החקיקה
בחינוך ,רפורמות מבניות ופדגוגיות במערכות החינוך ,הפוליטיקה של החזון החינוכי ,והחזון החינוכי
הישראלי.
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