
 איך מגיעים אלינו?
 מכון מופ"ת

שושנה פרסיץ 15 קריית החינוך, תל אביב 69378

קווי אוטובוס:

 "דן" 13, 29, 126   

"אגד" 26, 71, 171, 501, 502, 852, 857, 901         

לרשות המבקרים במכון מופ"ת עומדת חנייה ציבורית פתוחה 
חינם במגרש הכורכר שלפני המכללה.

מכון מופ"ת

מנהיגות לערכים בני קיימא 
במערכת החינוך היהודית 

בארץ ובתפוצות
כנס למנהלי בתי ספר 

מישראל וממדינות איברו-אמריקה

 

ימים שני עד רביעי, י״ד–ט״ז בטבת תשע״ב, 
9–11 בינואר 2012

במכון מופ״ת, רח׳ שושנה פרסיץ 15, 
קריית החינוך, תל אביב

ותפארת  שירה,  נקראת  כולה  התורה  כל 
וזהו  מזה  זה  שונים  כשהקולות  היא  השיר 
התלמוד  בים  שמשוטט  ומי  הנעימות,  עיקר 
יראה נעימות שונות בכל הקולות השונים זה מזה

)ערוך השולחן, הקדמה לחושן המשפט, המאה ה-19(

מכון
מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות 
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות



תכנית הכנס:

מנהיגות מכילה שונּות
יום שני, י״ד בטבת, 9 בינואר 

ברכות ודברי פתיחה:9:30-9:00
ד״ר שרה זיו, ראש הערוץ הבינלאומי של 

מכון מופ״ת
ד״ר אסתר קלניצקי, יו״ר הכנס

לאה רוזנברג, סמנכ״לית קשרי חוץ ואונסק״ו, 
משרד החינוך

הרצאת אורח ודיון:12:30-9:30
השקפות שונות לגבי הגדרת יהדותו של האדם

הרב ד״ר אפרים זדוף, רב חילוני הומניסטי 
וחוקר עמית באוניברסיטה העברית

הרב ד״ר מוטי מערבי, רב אורתודוקסי, 
ד״ר לפסיכיאטריה ומרצה במקצועות היהדות

ארוחת צהריים14:00-12:30

משתתפי הכנס מציגים יוזמות ופרויקטים 15:45-14:00
חינוכיים

הפסקת קפה16:00-15:45

המשך הצגת יוזמות ופרויקטים חינוכיים18:00-16:00

מכון
מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות 
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

ניהול תכניות חינוכיות ערכיות 
יום שלישי, ט״ו בטבת, 10 בינואר 

הרצאות אורח: 12:30-9:00
הכשרת מנהלים בישראל: אתיקה ואתגרים

אליעזר וינוגרד, מנהל בית הספר הניסויי 
מולדת בבאר שבע

הכשרה לאתיקה: עם הפנים אל ניהול 
בית-ספרי המבוסס על אתיקה של שמירה

על ה״אחר״
ראול וייס, מרצה בסמינר הקיבוצים, המכללה 

לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות ובמחלקה 
לשיתוף פעולה בין-לאומי, משרד החוץ )מש״ב(

ארוחת צהריים14:00-12:30

משתתפי הכנס מציגים יוזמות ופרויקטים 15:45-14:00
חינוכיים

הפסקת קפה16:00-15:45

מפגש עם חבר הכנסת זבולון אורלב16:30-16:00
יו״ר הוועדה לזכויות הילד וחבר בוועדת החינוך

המשך הצגת יוזמות ופרויקטים חינוכיים18:30-16:30

פעילות ערב21:00
בחזרה לעתיד: הרהורים על חינוך יהודי 

במאה ה-21
׳על כוס קפה׳ עם הרב ירחמיאל ברילקה ועם 

אתל כץ ברילקה 

הערכת פרויקטים חינוכיים ערכיים
יום רביעי, ט״ז בטבת, 11 בינואר 

דרכים וכלים בהערכת פרויקטים ערכיים 12:30-9:00
בחינוך היהודי – הרצאה וסדנה:

הרצאה
 C.C.E.J.R.A.I בתיה דה נמירובסקי, מנכ״לית

ועד החינוך הקהילתי אמי״א ארגנטינה 

סדנה
מנחים: יהודית יומל ויואל שוורץ 

ארוחת צהריים14:00-12:30

“נבנה ביחד עולם של ערכים יהודיים״ – 15:45-14:00
תכנית עבודה תלת-שנתית 

סגל הערוץ הבינלאומי, מכון מופ״ת

הפסקת קפה16:00-15:45

שיחת משוב ומסקנות  18:30-16:00
טקס הענקת תעודות

פעילות ערב20:00
אירוע נעילה - בהשתתפות זמרת האופרה 

אלה רוזנר

מנהיגות לערכים בני קיימא במערכת החינוך היהודית בארץ ובתפוצות
כנס למנהלי בתי ספר מישראל וממדינות איברו-אמריקה

ימים שני עד רביעי, י״ד-ט״ז בטבת תשע״ב, 11-9 בינואר 2012 

יו״ר הכנס: ד״ר אסתר קלניצקי 


