
תוכנית הכנס:

 8:30   התכנסות

 8:45   ברכות 

         פרופ' ליאור זמר, דיקן בית ספר הארי רדזינר למשפטים, אוניברסיטת רייכמן  

         גב' דלית שטאובר, מנכ"לית משרד החינוך 

         מר משה פדלון, ראש עיריית הרצליה 

         עו"ד מוריאל מטלון, יו"ר יוניסף ישראל 

         מר רן שי, יו"ר מועצת התלמידים והנוער הארצית

9:15   מושב פותח - המושב יתקיים בשפה האנגלית 

        יו"ר: פרופ' רות זפרן, סגנית דיקן בית ספר הארי רדזינר למשפטים, אוניברסיטת רייכמן 

         הרצאה מרכזית: פרופ' פיליפ ד. ג'אפה, אוניברסיטת ג'נבה, שוויץ, סגן יו"ר וועדת   

         האו"ם לזכויות הילד

  Prof. Philip D. Jaffé, University of Geneva, Switzerland;  Vice-Chair UN

  Committee on the Rights of the Child

  "Don't waste a crisis: Education sharpens resilience"

       הרצאות: 

       השופטת (בדימוס) סביונה רוטלוי, יו"ר הוועדה ליישום האמנה לזכויות הילד                                             

       בחקיקה הישראלית.

       מר אריק אולנהג, שגריר שבדיה בישראל  

 H.E.E. Erik Ullenhag, Ambassador of Sweden to Israel

 

 

בית ספר הארי רדזינר למשפטים באוניברסיטת רייכמן , משרד החינוך, יוניסף ישראל ועיריית הרצליה מתכבדים להזמינכם לכנס בנושא: 

            33 שנים לאמנה הבינלאומית לזכויות הילד והילדה: 
 

הזכות לחינוך בעיתות משבר

יום שני, 28 בנובמבר 2022, בשעה 8:30
קמפוס אוניברסיטת רייכמן

משרד החינוך
המנהל הפדגוגי 

הפיקוח ליישום חוק זכויות התלמיד

עיצוב: נטע אלג'ם



  11:00  הפסקה

  11:15   מושב שני: תפקיד החינוך בתהליכי שיקום

           יו"ר: עו"ד זיו לידרור, מנהלת הקליניקה משפט רחוב, 

           בית ספר הארי רדזינר למשפטים, אוניברסיטת רייכמן 

           הרצאת פתיחה: השופטת מיכל קפלן-רוקמן, נשיאת בתי משפט שלום לנוער 

           עו"ד בלה רדונסקי, ממונה (ייעוץ משפטי), משרד החינוך   

           מר זיו גרשוני, הממונה על רשות חסות הנוער 

           מר מוהנא פארס, סמנכ״ל ומנהל המינהל לחינוך טכנולוגי, משרד החינוך

           גב' גאיה רוז בלאיש, יו"ר מועצת התלמידים, מחוז מרכז 

  12:45  הפסקת צהריים  

  13:30  מושב שלישי: הזכות לחינוך במצבי קיצון ולחימה- המושב יתקיים בחלקו 

           בשפה האנגלית 

           יו"ר: עו"ד יעל ויאס-גבירצמן, מנהלת הקליניקה למשפט בינלאומי פלילי והומניטרי, 

           בית ספר הארי רדזינר למשפטים, אוניברסיטת רייכמן

           הרצאת פתיחה: הגב' ליסה סטלדבאור, שגרירת קנדה בישראל 

H.E.E  Lisa Stadelbauer, Ambassador of Canada to Israel

           הגב' אלכסנדרה דייטש גנין, תוכנית יסוד, ראשון לציון  

           עו"ד סטפן אוג'דה, ראש המחלקה המשפטית, הצלב האדום

           פרופ' דניאל חמיאל, בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה, אוניברסיטת רייכמן

           מר רז פוגל, יו"ר הקואליציה לסחר הוגן בישראל 

           הגב' טירה גלינויר, מנהלת אגף עולים חדשים, משרד החינוך

 

 

מנחה הכנס: מר יוסי מיכל, מדריך ארצי ליישום זכויות התלמיד/ה, משרד החינוך 

 

    ההשתתפות בכנס ללא תשלום, אך מותנית בהרשמה מראש.

 

 

 

 

 

משרד החינוך
המנהל הפדגוגי 

הפיקוח ליישום חוק זכויות התלמיד

להרשמה לכנס

נשמח לראותכם!

עיצוב: נטע אלג'ם

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemgvoQsjLW5S8DuA09U2YxMuZj-rtHq_zYd1ej6XsxJ2duZQ/viewform

