
התכנסות, רישום וכיבוד | קפטריה  08:30
ברכות | אודיטוריום הספרייה  09:00

ד"ר שלומית לנגבוים, ראש החוג ללימודי    

א"י וגיאוגרפיה, המכללה האקדמית בית ברל  

איריס האן, מנכ"לית החברה להגנת הטבע  

שאול גולדשטיין, מנכ"ל רשות הטבע והגנים  

אלוף במיל' מתן וילנאי, סגן הרמטכ"ל   

והשר לשעבר  

הטיול במציאות משתנה | אודיטוריום הספרייה  09:30
הטיולים הגדולים של פעם – מבט אישי |   

ד"ר מרדכי נאור, חוקר תולדות א"י, לשעבר    

ראש החוג ללימודי א"י  

התפתחות ההדרכה לידיעת הארץ - ממדריך    

טיולים לפרופסיה | אלי שיש, מנהל אגף    

של"ח וידיעת הארץ, משרד החינוך  

הפסקה  10:30
הטיול בראי המחקר | מושבים אקדמיים    11:00

מקבילים לפירוט לחץ כאן << |חרוב 801  

ארוחת צהריים | חרוב 801  12:15
הטיול במעשה החינוכי | מושבי תוצרים    13:00
מקבילים לפירוט לחץ כאן << | חרוב 801  

הפסקה  14:00
אות הוקרה בטיילות החינוכית  14:15 

לד"ר טימי בן יוסף ז"ל | אודיטוריום הספרייה  

יום רביעי | י"ז בשבט תש"ף | 12 בפברואר 2020 | המכללה האקדמית בית ברל

"המסע לא עמד מלכת" – הטיול במציאות משתנה
הכנס השני בנושא טיילות חינוכית, תש"ף

התפיסה המערכתית של טימי – הבנת הארץ    

ולא רק ידיעתה | ד"ר גיל גרטל, מחבר     

"הפדגוגיה הטבעית"  

הענקת האות | חיליק אברג'ל, סמנכ"ל     

חינוך, החברה להגנת הטבע  

פאנל בנושא: "והמסע לא עמד מלכת?"    14:45
האתגר שבהוצאת הטיולים במדינת     

ישראל | אודיטוריום הספרייה  
מנחה: פרופ' עודד פוצ'טר, יו"ר מועצת     

הפקולטה לחברה ותרבות וסגן הדקאן  

בהשתתפות: קובי אריאלי, איש התקשורת    

והסטנדאפיסט  

רן ארז, יו"ר ארגון המורים העל יסודיים  

אדיר וישניה, מנכ"ל אשכולות  

דוד פלמ"ח, מנהל הקהילה החינוכית   

התיישבותית, ניצנה  

ירון רוזנטל, מנהל בית ספר שדה כפר עציון  

רוני נעמן, לשעבר ראש מינהלת הטיולים    

במשרד החינוך  

רונן כהן, מפקח ממונה של"ח וידיעת   

הארץ, מחוז מרכז, משרד החינוך  

סיום  15:30

מנחה: ד"ר עמית דגן

החניונים בקמפוס בבעלות קרן ברל כצנלסון. עלות החניה: 16 ש”ח
אוטובוסים: מתחנה מרכזית כפר סבא: קווים 13, 17, 19
מתחנה מרכזית הרצליה, דרך רעננה וכפר סבא: קו 23 

מקלנסווה לבית ברל: קו 32 

להרשמה לחץ כאן <<

הרשמה עד 31.1.2020

לניווט בעזרת waze לחץ כאן <<

לפרטים ובירורים:

tayalut-hinuhit@beitberl.ac.il

https://www.beitberl.ac.il/about/events/feb-20/documents/academi.pdf
https://www.beitberl.ac.il/about/events/feb-20/documents/tozarim.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduuZeChKKf65wubXJ5MyQXd0762ZoVhI4jgbq_T4B0fni1Lg/viewform
https://www.waze.com/he/livemap/directions?latlng=32.201679%2C34.926245&navigate=yes&zoom=16

