
תרבות, אמנות וחינוך בחברה החרדית 
יום ראשון, כ"ח באדר תשע"ז, 26 במרס 2017

מרחיבים מעגלים
ביחד ולחוד

התכנסות9:00

ברכות9:45
ליאור שילת, מנכ"ל מכון ירושלים למחקרי מדיניות

ענת צור, מנכ"לית הקרן לירושלים

הרצאת פתיחה: יצירה חרדית בירושלים: סקירה בינתחומית10:00
אצ'ה בר, לשעבר מנהל תחום תרבות ואומנות בקרן לירושלים, יוזם המחקר

רות אברהם, חוקרת במכון ירושלים

ליאור רגב, חוקר במכון ירושלים

הקרנת סרט מבית היוצר של תלמידות השלוחה החרדית של בית ספר לקולנוע 'מעלה'10:30

הפסקת קפה10:45

פאנל ראשון: יצירה חרדית נשית: אתגרים והזדמנויות11:00
מנחה: מרלין ויניג, יוצרת, חוקרת קולנוע ומחברת הספר 'הקולנוע החרדי'

סוניא סודרי, במאית ומנהלת בית ספר ותיאטרון לנשים 'פסיפס'

לאה פרידמן, סופרת ותסריטאית

חני שטרן, מוזיקאית יוצרת ומאמנת דרך מוזיקה ושפת גוף, בעלת סטודיו מוזיקאלי ליצירה ולהקלטות 'קונצ'רטו'

נעה לאה כהן, מנהלת ואוצרת הגלריה 'המקלט לאמנות', דוקטורנטית לאמנות יהודית עכשווית, מקדמת ויועצת לאמנים

הפסקת קפה12:00

פאנל שני: מנגנונים לפיתוח יצירה חרדית: השכלה גבוהה, איגודי יוצרים, שיתופי פעולה 12:15
וחממות יצירתיות

מנחה: ישראל גליס, איש ירושלים, יועץ תקשורת ומגיש תכניות

רחל קרימלובסקי, במאית, יוצרת ומרצה לבימוי

זיו נווה, מנהלת קרן 'גשר' לקולנוע רב-תרבותי וראש תחום דרמה, תאגיד השידור הציבורי, 'כאן'

יהודית לוברבום, מנכ"לית האיגוד החרדי לתרבות ואומנות

עפרה אידל, מנהלת אמנותית של מרכז מחול שלם, מלווה ונותנת בית ללהקת המחול החרדית 'כרמייה'

סיכום המושבים - ד"ר מאיה חושן, חוקרת בכירה במכון ירושלים13:15

הפסקת צהריים13:30 – 14:30

סדר היום///מושב ראשון: תרבות ויצירה חרדית בירושלים
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https://goo.gl/forms/MXdU6m52fk1K6xxX2


תרבות, אמנות וחינוך בחברה החרדית 
יום ראשון, כ"ח באדר תשע"ז, 26 במרס 2017

מרחיבים מעגלים
ביחד ולחוד

התכנסות14:30

ברכות14:45
ליאור שילת, מנכ"ל מכון ירושלים למחקרי מדיניות

ד"ר אודי שפיגל, מנהל תחום חינוך וחיים משותפים, הקרן לירושלים

הרצאת פתיחה: בין קודש לחול: קבלת החלטות במתחים ערכיים וזהותיים בחברה הישראלית14:50
ד"ר נטע ברק קורן, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

פאנל ראשון: פרויקט הנגשת מדע לתלמידים חרדיים: ארגונים מספרים על שיתופי הפעולה15:15 
מנחה: ד"ר אודי שפיגל

אסתי ברזנר, מנהלת תחום חינוך, מוזיאון המדע

גלעד שוברט, מנהל פרויקטים, עמותת 'מחשבה טובה'

רחל ארד, רכזת פיתוח תוכן, מוזיאון מגדל דוד

שרה ליכטמן, רכזת פרויקט חוגי אנגלית לבנים בציבור החרדי, החברה למתנ"סים

הפסקת קפה16:30

פאנל שני: ממשקים לחינוך החרדי: חסמים ומנופים16:45
מנחה: ד"ר חגי אגמון שניר, מנהל המרכז הבין-תרבותי לירושלים

ד"ר מיה כהנוב, מרצה בתכנית לחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם, עמיתת מחקר במכון למחקר ע"ש טרומן לקידום השלום, האוניברסיטה 

העברית

דסי גורדון, מנהלת, מינהל קהילתי נווה יעקב

ניר דוד, מנהל, מינהל קהילתי גבעת שאול

ורד בכר, מנהלת הקמה של תיכון לבנות חרדיות למדעים ולאמנויות, האגודה לקידום החינוך

סיכום המושבים - ד"ר חגי אגמון שניר18:20

סיום18:30

סדר היום///מושב שני: ממשקים לחינוך החרדי בירושלים
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