צבעיםמשלימים
חינוך להכרה בשונה
ולסובלנות בחברה רבת-פנים

כ“ז באדר תשע“ב 21 ,במרץ 2012
בבית הספר ברנקו וייס בית שמש ,רחוב הגולן  ,15בית שמש

10:30

ביקור כבוד נשיא המדינה ביריד ההצלחות:
צפייה בתוצרי למידה ומפגש עם תלמידים
ובוגרים ●
מושב פתיחה
הקהל מתבקש להתיישב באולם המליאה לקראת
כניסתו של כבוד נשיא המדינה
דברי פתיחה :מר ריצ'רד פרס ,הממונה על
החינוך ,הרווחה והמתנ"סים בעיריית בית שמש ●

11:00

ברכת ראש העיר בית שמש ,מר משה אבוטבול ●
דבר כבוד נשיא המדינה ,מר שמעון פרס
מה זה בעיניי להיות ישראלי?
ד"ר אברהם ליפשיץ ,מנהל החמ"ד ,משרד
החינוך ● גב' מיכל אברה-סמואל ,מנכ"לית
עמותת פידל ● גב' אורנה אנג'ל ,אדריכלית ●
ח"כ הרב מאיר פורוש ● מר זידאן כעביה ,ראש
המועצה המקומית כעביה-טבאש-חג'אג'רה ●

13:00

ארוחת צהריים

13:45

סדנאות ושולחנות עגולים
סדנה  :1של מי התנ"ך הזה?
מובילת הסדנה :גב' נעמה עציון ,מנהלת אולפנת
אמי"ת נגה ,בית שמש

15:30
15:45

גב' מירי שליסל ,מפמ"רית תנ"ך ממ"ד ●
מר אריה בודנהיימר ,מייסד מרכז בינ"ה ●
הרב ד"ר יואל בן-נון ●
סדנה  :2מה בליבה – מי קובע מה צריך ללמוד?
מוביל הסדנה :ד"ר ליאור אבימן ,מנחה פדגוגי,
מכון ברנקו וייס
מר דב לאוטמן ,יו"ר תנועת הכול חינוך ●
פרופסור יצחק קראוס ,מנהל מכללת הרצוג ●
הרב שמואל חיים פפנהיים ●

17:00

19:00

סדנה  :3מי היום על סדר היום? תפקיד
התקשורת בחברה רבת-פנים
מוביל הסדנה :מר יואב בן אריה ,מנהל ההדרכה,
מכון ברנקו וייס
מר בני טיטלבאום ,כתב רשת ב' וקול ישראל ● מר
איתם לחובר ,כתב לענייני חינוך ברשת ב' ● מר
תומר וולמר ,כתב חינוך  ● ynetגב' מוריה סופיה
רון ,כתבת פוליטית ,מקור ראשון ●
סדנה  :4לתרום ולהיתרם  -דרכים לשותפות
באחריות למדינה
מוביל הסדנה :ד"ר יצחק לב רן ,מנהל בית הספר
אמי"ת דביר ,בית שמש
אלוף )מיל'( מתן וילנאי ,השר להגנת העורף ● מר
יהודה משי זה"ב ,יו"ר זק"א ● ד"ר שמריהו בן פזי,
מנהל מכינת אדרת ●
סדנה  :5שיתוף וייחודיות – כיצד חיים בחברה
רבת-פנים?
מובילת הסדנה :גב' נעמה כץ ,מנהלת בית הספר
ברנקו וייס האתגרי בית שמש
ד"ר צבי צמרת ● גב' ניבה חסון ,מנכ"לית מכון
ברנקו וייס ● ראיד מסארוה ,מנהל בית הספר
ברנקו וייס עין נקובה – עין ראפה ● ניצן ברוך,
חברת הקיבוץ העירוני תמוז בבית שמש
הפסקת קפה
מושב סיום :צבעים משלימים בחברה הישראלית
סיכום קצר של הפעילות בסדנאות ●
גב' ניבה חסון ,מנכ"לית מכון ברנקו וייס ●
אלוף )מיל'( משה )בוגי( יעלון ,המשנה לראש
הממשלה והשר לנושאים אסטרטגיים ●
מר מאיר שמעוני ,מנהל מחוז ירושלים ומנח"י
במשרד החינוך ●
חתימה על אמנת הסובלנות של תלמידי בית
שמש ,גב' עליזה בלוך ,מנהלת בית הספר ברנקו
וייס בית שמש
פתיחת יריד ההצלחות בבית הספר
סיורים בביתני היריד בתחומים :תיאטרון ,אמנות,
היסטוריה ,מקרא ,ספרות ואנגלית
טקס סיכום היריד
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אנו שמחים להזמין אותך ואת כל בני משפחתך ליהנות מיריד
ההצלחות של בית הספר ,בהשתתפות שותפינו לעשייה במשרד
החינוך ,בעיריית בית שמש ובמכון ברנקו וייס ,ידידי בית הספר,
תלמידים ,מורים ,הורים ובוגרים.
ביריד יציגו תלמידי בית הספר ומוריו תוצרי למידה ועבודה
במגוון מקצועות בתחומים :תיאטרון ,אמנות ,היסטוריה ,מקרא,
ספרות ,מתמטיקה ,מדעים ואנגלית.
התכנית:
 16:30קבלת פנים וביקור בתערוכות ובמיצגים
 17:00הצגת תוצרי למידה – קהילות חשיבה
עבודות סיכום לבחינות הבגרות במגוון מקצועות
 19:00טקס סיום היריד
מופע של תלמידי בית הספר בשילוב דגלנות ,שירה,
ריקוד ונגינה
חלוקת תעודות הוקרה

