
יום פתוח לצוות החשיבה בנושא: 

רוח האדם בחינוך 
יום ראשון, ד׳ בתמוז תשע"ב, 24 ביוני 2012 

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

מכון
מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות 
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

היום הפתוח נועד להציג תוצרים ראשונים של מחשבה ושל עשייה שהתגבשו בצוות החשיבה במכון מופ"ת בנושא “רוח האדם בחינוך" על מושגים 
שבליבת החינוך – אמפתיה, משמעות, סולידריות ורב-תרבותיות – ועל דרכים לטיפוח רוח האדם בהכשרת המורים ובשדה. תפתח את היום הפתוח 
השקת הספר חינוך – מהות ורוח, קובץ מאמרים בעריכתם של פרופ' ישעיהו תדמור ועמיר פריימן, בהוצאת מכון מופ"ת, שאף הוא חותר להחזיר את 

השיח בציבור ובמערכת החינוך אל שאלות היסוד של החינוך.

בתכנית:

התכנסות11:00-10:30

דברי פתיחה וברכות11:10-11:00
ד"ר מיכל גולן, ראש מכון מופ"ת

רות סרלין, ראש ערוץ מפגשי עמיתים, מכון מופ״ת

רוח האדם בחינוך 11:40-11:10 
פרופ׳ ישעיהו תדמור, אורנים – המכללה האקדמית לחינוך

השקה של הספר: חינוך - מהות ורוח13:15-11:40
קובץ מאמרים בעריכתם של פרופ' ישעיהו תדמור ועמיר פריימן

קטע מוזיקלי – רותי חלבני וד"ר אורית פרנפס )שירה( 
בר אורקין, פסנתרן

מהי ליבת החינוך?  
פרופ׳ )אמריטוס( דן ענבר, האוניברסיטה העברית ירושלים ומכון ון ליר

חינוך הוא דבר שאין לו שיעור
שבתאי מג׳ר, פסיכולוג ומשורר

קטע מוזיקלי – רותי חלבני וד"ר אורית פרנפס )שירה( 
בר אורקין, פסנתרן

מנחה: ד"ר אריאלה גדרון, עורכת אקדמית, מכון מופ"ת

הפסקה13:45-13:15

מושבים מקבילים בנושא: ערכי רוח האדם בחינוך, שנדונו בקבוצות המשנה בצוות החשיבה15:15-13:45
מושב 1    אמפתיה בחינוך – מנחה: דינה כהן-אור, דוקטורנטית, מכללת לוינסקי לחינוך ומכללת בית ברל

מושב 2    משמעות בחינוך – מנחה: ד"ר אורית פרנפס, אוניברסיטת תל-אביב, סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
מושב 3    סולידריות ורב-תרבותיות בחינוך – מנחה: רחל שרוני, עד לאחרונה מנהלת חטיבת ביניים בראשון לציון

הפסקה15:30-15:15

דיווח קצר על עבודתן של קבוצות המשנה בצוות החשיבה15:45-15:30

פנל בנושא: טיפוח רוח האדם בהכשרת המורים ובשדה17:15-15:45
מנחה: עמיר פריימן, התנועה להעצמת הרוח בחינוך

משתתפים )לפי סדר הא"ב(: 
פרופ׳ יזהר אופלטקה, אוניברסיטת תל-אביב

תחיה הרמן, מכון רעות שליד בית ספר רעות, ירושלים
ד"ר מוישי ויינשטוק, מכללת יעקב הרצוג

חני קפון, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

סיכום17:30-17:15

גמול השתלמות: ההשתתפות ביום הפתוח מקנה למורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה צבירה של 7 שעות מבין 14 השעות הנדרשות כמינימום שנתי לצבירת גמול 
בשנת לימודים אחת. מכון מופ״ת ידווח על הזכאות כ״נושאים בהכשרת מורים״.

הרשמה: ההשתתפות היא ללא תשלום, אך מחייבת הרשמה מראש עד ה-23 ביוני 2012 במינהל לומדים mlomdim@macam.ac.il או בטל׳: 03-6901426/401 או 
http://register.macam.ac.il :במרכז ההרשמה המקוון של מכון מופ״ת

שימו לב! בעת הרישום ליום הפתוח, עליכם לציין את מס' המושב שבו תבחרו להשתתף

www.mofet.macam.ac.il/iun  ׀  sliora@macam.ac.il  היחידה לימי עיון וכנסים: 03-6901430/7  ׀ 


