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עיריית אור יהודה שמחה לארח את

הכנס הארצי של הפורום לשוויון הזדמנויות בחינוך

orahackam@walla.com - ההרשמה מתבצעת באמצעות המייל

יעקב מרגי, פרופ' יוסי יונה, פנינה תמנו-שאטה,  נורית קורן, עודד פוררחברי הכנסת: 
ראשי הערים: ליאת שוחט )אור יהודה(, כרמל שאמה-הכהן )רמת 
העין(, יעלה מקליס )יהוד-מונוסון(גן(, בני ביטון )דימונה(, רן קוניק )גבעתיים(, שלום בן-משה )ראש 

בהשתתפות:



התכנסות - כיבוד וקבלת פנים
–שוויון  החגיגי  הפתיחה  מושב 

הפסקה
מושבים מקבילים – היכל התרבות + מכללת אור יהודה )שני המקומות סמוכים זה לזה(

שימו לב כי ייתכנו שינויים בסדר היום ושיבוץ הדוברים בכנס
התכנים של המושבים יוקלטו ויירשמו פרוטוקולים, כולל שאילתות

מושב ראשון – נרתמים לשוויון  16:30
17:45 – 17:00

19:00 – 18:45
20:00 – 19:00

18:45 – 17:45

הזדמנויות – מחלום למציאות
הזדמנויות בחינוך – מודל עירוני

� אורה חכם - יו"ר הפורום הציבורי
� ליאת שוחט - ראש עיריית אור יהודה

� כרמל שאמה-הכהן - ראש עיריית רמת גן 
� ח"כ יעקב מרגי - יו"ר ועדת החינוך בכנסת

� מר בני ביטון – ראש עירית דימונה, יו"ר פורום 
ראשי יישובי פיתוח

העין  העיר ראש  - ראש  בן משה   � מר שלום 
ויו"ר ועדת החינוך במרכז השלטון המקומי
� פרופ' יוסי יונה - יועץ אקדמי של הפורום

מנחה: אורן קורנפלד, דובר עיריית אור יהודה

מושב א' – מתקיים בהיכל התרבות
– ניהול ארגון  מודלים טכנולוגיים וכלכליים 

וביצוע מודלים
בן דוד,  ד"ר איריס הדר   מודלים כלכליים: 

בי"ס לחינוך, בר אילן
מייסד  דיין,  יקי  ד"ר  טכנולוגיים:  מודלים 

EdTech Israel
� חבר הכנסת עודד פורר

� עמיר שנפלד, מנהל מחלקת אסטרטגיה 
ובקרה רמת גן

� ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, יו"ר איגוד המכללות 
הטכנולוגיות

� ד"ר שולמית ביסמנובסקי, הדרכת הורים
� בת שבע משה, מנכ"לית "יוניסטרים"

� חגית אליאס, מנכ"לית "מומנטום"
� עמירם סטרולוב, אקדמיה יישומית 

 � יניב קוממי, מנכ"ל מכון דו-עט
� אסתר פירון, משנה לראש העיר בת ים

מנחה: עמנואל שחף, חבר מועצת הפורום

מושב ב' – מתקיים במכללת אור יהודה
עיקרי חוק שוויון  החקיקה – צועדים לשוויון: 
הזדמנויות בחינוך והקמת רשות לשוויון הזדמנויות 

בחינוך
פתיחה: ד"ר שמעון אוחיון, אוניברסיטת בר אילן

� הצגת הנושא - נחום בלאס
� ח"כ נורית קורן

� פרופ' עפרה קורת, אוניברסיטת בר אילן
� דליה לין, מנכ"לית מועצת גני תקווה

� ד"ר תמר ארז, יו"ר האגודה הישראלית למען 
הילד בגיל הרך

� נציגי צוות אגף החינוך עירית רמת גן
� רינה כהן, המועצה הציבורית להורים

� משה בן עטר, יו"ר יוזמה אזרחית 
� משה אשכנזי, ארגון הורים 

� אברהם דגני, חבר מועצת הפורום
� שבתאי קמינר, יצירה ולמידה בעולמות וירטואליים

מנחה: אלה פוקס, מנהלת מחלקת חינוך חברתי 
וסגנית יו"ר הפורום

� פתיחה: אורית איתיאל - מנהלת אגף החינוך 
בעיריית רמת גן

� הצגת מודל עירוני - דלילה אשכנזי, מנהלת 
אגף החינוך בעיריית אור יהודה

� מר רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים
� עו"ד יעלה מקליס, ראש עיריית יהוד-מונוסון

� חברי הכנסת
� אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך 

ברשויות
� קארן טל, מנכ"לית תובנות בחינוך

� זאב חיות, מנכ"ל עמותת ידידי עתידים
� אלה פוקס, מנהלת חינוך חברתי ר"ג וסגנית 

יו"ר הפורום הציבורי

הכנס הארצי של הפורום לשוויון הזדמנויות בחינוךעיריית אור יהודה שמחה לארח את


