
∞∞Æ≥∞≠±≥Æ≥± הפסקה¨ ארוחת צהריים קלה

Æ∞∞≠±≥Æ±µ≤± קטע אומנותי¨ היחידה לאומנויות במינהל

מושב רביעי∫  ±≥Æ±µ≠±¥Æ≥∞
סוגיות מרכזיות בקידום נוער יוצאי אתיופיה בחינוך   

הפנימייתי¨ אז והיום¨ מנקודת מבטם של בוגרי פנימיות  
≠ יו¢ר ומנחה∫ מר מלקמו יעקב¨ מפקח ואחראי על     

תלמידים יוצאי אתיופיה בפנימיות  
רב שיח עם בוגרי פנימיות מבני העדה האתיופית  

∞≤Æ≥∞≠±µÆ¥±  מושב נעילה∫
האתגר החינוכי בקליטת בני נוער יוצאי אתיופיה     

Æבישראל¨ האורות והצללים  
יו¢ר ומנחה∫ ד¢ר עמנואל גרופר¨ מנהל האגף לחינוך והדרכה     

בפנימיות  

דברי פתיחה∫ מר שמואל אבואב¨ מנכ¢ל משרד החינוך  
פסיל לגסה¨ עיתונאי¨ מנהל התוכנית הטלויזיונית    משתתפים∫ 

באמהרית  
ד¢ר מלכה שבתאי¨ אנתרופולוגית יישומית¨ אוניברסיטת    

תל אביב ומכללת עמק יזרעאל  
ד¢ר אביגיל ינון¨ אוניברסיטת בר אילן  

הרב שמחה לוי¨ ראש ישיבת תקות יעקב   
מר דוד מהרט¨ מנהל מרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה  

ד¢ר יחיאל שילה¨ מנהל המינהל דברי סיכום∫ 

סדר היום∫

התכנסות וכיבוד קל  πÆ≥∞≠±∞Æ∞∞
©אולם מינץ¨ אוניברסיטת בר≠אילן®  

∞∞Æ∞∞≠±±Æ∞± מושב ברכות∫
יו¢ר ומנחה∫  ד¢ר יחיאל שילה¨ מנהל המינהל לחינוך    

התישבותי¨ פנימייתי ועליית הנוער  
≠ הופעה אמנותית של חניכי הפנימיות¨ בהדרכת    
היחידה לאמנויות של המינהל לחינוך התישבותי¨    

פנימייתי ועלית הנוער  

≠ דברי ברכה∫ ד¢ר שמעון אוחיון¨ מנהל מרכז דהאן  

≠דברי ברכה ופתיחה¨ פרופß יולי תמיר¨ שרת החינוך  
≠דברי ברכה ¨ נציג החניכים   

∞≤Æ∞∞≠±±Æ±± מושב שני∫ 
יו¢ר∫ ד¢ר זהבית גרוס¨ הועדה האקדמית¨  

מרכז דהאן¨ אוניברסיטת בר אילן  
הרצאת פתיחה∫ ד¢ר יצחק וייס¨ אוניברסיטת בר אילן¨    

¢סגנונות למידה והישגים בקרב סטודנטים יוצאי    
אתיופיה¢  

∞≤Æ≥∞≠±≤Æ±± מושב שלישי∫
רב≠שיח בנושא יחסי הורים≠ילדים≠קהילה לגבי בני    

נוער יוצאי אתיופיה בפנימיות  
יו¢ר ומנחה∫ גבß נתמר הלל¨ מנהלת השירות הפסיכו≠    
סוציאלי במינהל לחינוך התישבותי¨ פנימייתי ועלית    

הנוער  
ד¢ר חיים פרי¨ מנהל כפר הנוער ¢ימין אורד¢ פותח∫ 

ד¢ר אתי סרוק¨ המכון לחינוך יהודי במשפחה    דוברים∫ 
והאוניברסיטה העברית  

הורה יוצא אתיופיה לחניך בפנימייה  

יום העיון מוקדש לזכרו של מר אורי גורדון ז¢ל¨
ראש עליית הנוער לשעבר¨ אשר עשה ימים כלילות

למען העלאתם ארצה וקליטתם הטובה של בני העדה
האתיופית בכלל ובחינוך הפנימייתי בפרט



אוניברסיטת בר≠אילן
מרכז דהאן

משרד החינוך
המינהל לחינוך התישבותי¨ 

פנימייתי ועלית הנוער

יום עיון בחסות שרת החינוך¨ הפרופß יולי תמיר
 

Æמוקדש לזכרו של מר אורי גורדון ז¢ל

אוניברסיטת בר אילן¨ אולם מינץ
Æ±∏Æ±≤Æ∞∂ ¨כסלו תשס¢ז ßחנוכה¨ כז ßג

מצויינות בקרב 
בני נוער

יוצאי אתיופיה 
בחינוך הפנימייתי

חברי הועדה המארגנת∫
ד¢ר יחיאל שילה

ד¢ר שמעון אוחיון
ד¢ר עמנואל גרופר

גבß נתמר הלל
גבß ורדה שרגאי
מר מלקמו יעקב

מר שמואל דוקוב
ד¢ר שלום שמאי
גבß בליינש מקונן

גבß ניבה רמון
גבß שרי דאובר


