
כנס ההשכלה הגבוהה ה-6  
כ"ח בחשון תשע"ז - 29.11.2016

מלון לאונרדו, אשקלון

התכנסות והרשמה

מר נפתלי בנט, שר החינוך ויו"ר מל"ג  

פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת  
התכנית הרב-שנתית תשע"ז-תשפ"ב

מושב מרכזי: המחקר האקדמי במאה ה-21

מר ראובן ריבלין, נשיא המדינה

הענקת פרס ההשכלה הגבוהה בישראל
כבוד השופטת דליה דורנר, יו"ר ועדת הפרס

ד"ר רבקה ודמני, סיו"ר מל"ג 

ארוחה קלה

מושבים מקבילים

סיכומי המושבים המקבילים

מר גדי פרנק, מנכ"ל מל"ג/ות"ת  - דברי סיכום  

ארוחת צהריים

9:30 – 8:30

9:45 -  9:30

 10:15 - 9:45

11:45 - 10:15

12:00 – 11:45

12:15 – 12:00

 13:00 – 12:15

14:30 – 13:00

15:00 – 14:30

15:15 – 15:00

16:30 – 15:15

להמשך התכנית

1

סדר יום כללי:

כנס ההשכלה הגבוהה ה-6
השקת תכנית רב שנתית חדשה

למערכת ההשכלה הגבוהה
תשע"ז-תשפ"ב, 2022-2017



פירוט התכנית:

התכנסות
ד"ר ליעד מודריק - הנחיה כללית

מר נפתלי בנט - שר החינוך ויו"ר מל"ג

פרופ' יפה זילברשץ - יו"ר ות"ת
התכנית הרב-שנתית תשע"ז-תשפ"ב  

המחקר האקדמי במאה ה-21: מגדל השן בעולם החדש
מנחה: ד"ר ליעד מודריק

פרופ' פרץ לביא יו"ר ור"ה ונשיא הטכניון - אתגרי המחקר האקדמי במאה ה-21    א. 
הפריה הדדית בין המחקר האקדמי לעולם החיצון ב. 

תעשיות מתקדמות ופרמה – עו"ד קרין מאיר-רובינשטיין מנכ"לית האיגוד הישראלי לתעשיות   .1
מתקדמות ופרופ' דניאל זייפמן נשיא מכון ויצמן          

תעשיית ההיטק – מר ישי פרנקל חבר ות"ת וסגן נשיא באינטל העולמית                .2
ופרופ' רבקה כרמי נשיאת אונ' בן גוריון                     

מדעי הרוח והחברה – מר אריאל וייס מנכ"ל יד הנדיב ופרופ' מנחם בן ששון נשיא האונ' העברית  .3
ממשלה – מר אבי חסון המדען הראשי ופרופ' דניאל הרשקוביץ נשיא אונ' בר-אילן  .4

חברה – גב' שירה גרינברג סגנית הממונה על אגף התקציבים במשרד האוצר   .5
ופרופ' רון רובין נשיא אונ' חיפה      

סיכום: "אחרי עשרים שנה...???" - פרופ' יוסי קלפטר נשיא אונ' ת"א      ג. 

מר ראובן ריבלין נשיא המדינה

הענקת פרס ההשכלה הגבוהה בישראל
יו"ר ועדת הפרס כבוד השופטת דליה דורנר

ד"ר רבקה ודמני 
•   פרס מל"ג/ות"ת לאיש סגל צעיר פרס מל"ג/ות"ת למפעל חיים      •

ארוחה קלה 

פילנתרופיה באקדמיה    .1
מנחה: ד"ר מירב גלילי ראש מערך פיתוח משאבים עולמי, אונ' בר-אילן  

א.   השונות בין המוסדות האקדמיים ביחסים עם הפילנתרופיה ובנגישות אליה נושאי המושב:      
ב.   מגמת השינוי מעבודה מול תורמים לעבודה מול קרנות    

משתתפים:
נציגי מוסדות:

ד"ר דוד אלטמן סגן בכיר לנשיא המכללה 
האקדמית נתניה 

פרופ' רבקה כרמי נשיאת אונ' בן גוריון
פרופ' יוסי מקורי נשיא מכללת תל-חי 

נציגי קרנות:
מר אלי בוך מנהל פילנתרופיה קרן רוטשילד קיסריה 

פרופ' גבי ברבש מנכ"ל קרן רש"י
פרופ' דוד האן האפוטרופוס הכללי

מר משה ויגדור מנכ"ל קרן מנדל-ישראל 
גב' עופי זיסר מנכ"לית קרן עזריאלי 
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2.     בינלאומיות בהשכלה הגבוהה 
מנחה: ד"ר ליאת מעוז סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות, ות"ת/מל"ג

משתתפים:  
פרופ' אוריאל רייכמן נשיא המרכז הבינתחומי - סטודנטים זרים בישראל )תואר ראשון ושני(  •  

פרופ' עמרי ידלין נשיא מכללת ספיר - ארסמוס+  •  
פרופ' שי ארקין סגן נשיא למו"פ, האונ' עברית - תלמידי מחקר )דוקטורט ופוסט-דוקטורט(  •  

פרופ' בני גייגר יו"ר הקרן הלאומית למדע- קרנות מחקר בינלאומיות  •  
פרופ' יוסי קלפטר נשיא אונ' ת"א - קשרים עם המזרח הרחוק  •  

פרופ' פאול פייגין סגן נשיא לפרוייקטים אסטרטגיים, טכניון  - מוסדות ישראלים בחו"ל  •  

הוראה באקדמיה – הכשרה, איכות וחדשנות  .3
מנחה: ד"ר רבקה ודמני סיו"ר מל"ג

I.  הכשרה מיטבית של מורים:  
ד"ר רבקה ודמני סיו"ר מל"ג - הרצאת פתיחה   .1

פרופ' ירון עוז רקטור אוניברסיטת ת"א  .2
פרופ' תמר אריאב נשיאת מכללת בית ברל   .3

הרב ד"ר יהודה ברנדס נשיא מכללת הרצוג-ליפשיץ  .4
פרופ' מחמוד חליל נשיא מכללת סכנין  .5

 
II.  איכות הוראה באקדמיה   

ד"ר ורדה בן שאול סמנכ"ל הערכת איכות, ות"ת/מל"ג  .1
פרופ' מירי פאוסט רקטור אוניברסיטת בר-אילן – האוניברסיטאות  .2

פרופ' שוש ארד נשיאת מכללת אחווה – מכללות מתוקצבות  .3
פרופ' דודי שוורץ יו"ר ול"מ ורקטור הקריה האקדמית אונו -    .4

מכללות לא מתוקצבות  

III.  חדשנות בהוראה   
פרופ' רון שפירא נשיא המרכז האקדמי פרס  – על חדשנות בהוראה  .1

פרופ' דוד חן מ"מ נשיא המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה - למידה דיגיטלית    .2
פרופ' עזרי טרזי ראש התוכנית ללימודים מתקדמים בעיצוב תעשייתי, הטכניון -   .3

הקמפוס החדש  

סיכומי המושבים המקבילים
מנחה: ד"ר ליעד מודריק

ד"ר רבקה ודמני, ד"ר מירב גלילי, ד"ר ליאת מעוז 

מר גדי פרנק מנכ"ל מל"ג/ות"ת  - דברי סיכום
 

ארוחת צהריים

15:00 – 14:30

15:15 – 15:00

16:30 – 15:15
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