
 

 
 המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון

 

 המשכיות ויצירתיות בחינוך היהודי: כנס ולימוד
 לזכרו של פרופ' מיכאל רוזנק 

 

 2015 ינואר 5-6-ט"ו בטבת תשע"ה, ה-י"ד שני ושלישי, ימים
 .הצופים באוניברסיטה העברית בהר

 
 

 2015בינואר  5-ד טבת תשע"ה היום שני, י"
 בניין רבין אודיטוריום,

 האוניברסיטה העברית בירושלים 
 

17:00  
 וכיבוד קל התכנסות

 

17:30 – 18:15 
 ברכות

 , ראש בית מורשה, ירושליםפרופ' בנימין איש שלום ריו"

 בירושלים , נשיא האוניברסיטה העבריתמנחם בן ששוןפרופ' 
             ספר לחינוך, האוניברסיטה העברית ראש בית הפרופ' משה טטר,  
 .בירושלים                            

  האוניברסיטה , ראש המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון יונתן כהן,פרופ' 
 .בירושלים העברית                          

 הספרייה לחינוך יהודיהכרזה על השקת סדרת ספרים: "
הופעת הספר הראשון בסדרה "הוראת " וע"ש מיכאל רוזנק

ה האוניברסיט-בין הערכי לרלוונטי" מאת מיכאל רוזנק )בהוצאת מרכז מלטון –תרבות ישראל 
 (.העברית ומכון מופ"ת

18:15—19:30 

 בעקבות משנתו החינוכית וההגותית של פרופ' מיכאל רוזנק ז"ל
 .מפתח חינוכימדרש פילוסופי ב רוזנק והמסורת היהודית: ,פרופ' יונתן כהן
 .תוכן וצורה: קידום חזונו של "מייק" רוזנק בחינוך היהודי העכשווי ,פרופ' ברי הולץ

 .הרהורים על חינוך דתי ודעות קדומות--נאמן ופתוח?" ", ד"ר דבורה וייסמן
 יכול פילוסוף ללמד דת? יצדכ, פרופ' זאב הרוי

 

19:30 – 20:15 
 וארוחת ערב קלה הפסקה

 
 
 

 
 

 אנו מודים מקרב לב למר מורטון מנדל מקליבלנד, אוהיו, על תמיכתו הנדיבה בכנס ולימוד זה לזכרו של

.באוני' העבריתע"ש מנדל לחינוך יהודי הראשון שעמד בראש הקתדרה פרופ' מיכאל רוזנק ז"ל,    
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20:15 – 21:45 
 ? 21-האם ניתן לחנך לנאמנות ומחוייבות יהודית במאה ה שולחן עגול:

 בירושלים. העברית האוניברסיטה , ראש המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון כהן, פרופ' יונתן :ריו"
 ., ניו יורק(JTS) הסמינר היהודי תאולוגי ונשיא נגיד ,פרופ' ארנולד אייזן

 (JIR-HUC). מכון למדעי היהדות-היברו יוניון קולג'של הונגיד לשעבר , נשיא פרופ' דוד אלינסוןהרב 
 .אילן-אוניברסיטת בר, למחשבת ישראלהמחלקה , פרופ' תמר רוס

 
 

 2015 בינואר 6-יום שלישי, ט"ו בטבת תשע"ה, ה
 ירסדוף, האוניברסיטה העברית בירושליםבית מא

 
10:30-9:30 

 התכנסות וכיבוד קל

 .: דברי פתיחהת חינוך, בית הספר העל יסודי אוולינה דה רוטשליד, ירושליםאש :שולי רוזנק אייזקסגב' 
 

 *מושבים מקבילים –עם תלמידים ועמיתים לימוד
 שיעורים: סבב ראשון

10:40 – 11:30 
 (501)חדר . עקרונות יסוד ליצירת מפגש שבין עם למקורותיו  , "בשער המים":הרב ד"ר בני לאו
          . 2014 -ות ועברית בבתי הספר היומיים באירופה, בעקבות סקר שעשיתי בלימודי יהד, גב' מרים ברקאי

 (403)חדר                            
 (404)חדר  .קריאה ספרותית בסיפורים מקראיים, רוטניצקי-ד"ר יאיר ברקאי

 (503)חדר  .תורה של בית הכנסת או מקרא של האקדמיה: עיון בפרשת שמות, ד"ר מרלה פרנקל
 . "חינוך לתפילה במרחב הפלורליסטי: בין דתיות "מפורשת" לדתיות ״משתמעת, פרופ' מיכל מושקט ברקן

 (504)חדר                                         
 (502חדר ) .עץ החיים ועץ הדעת: חידת התודעה והצמיחה בקיום האדם, הרב דב ברקוביץ

 
11:40—12:30 

 שנישיעורים: סבב 
 (503)חדר  .חמהפני משה כפני  ,טליבלי גוד"ר א

 (504חדר ) .חזרה לעתיד: שלשה סיפורים של חוני המעגל, ד"ר מיכאל גיליס
 (403)חדר  .בין הנחלת תרבות להתפתחות זהות ,שכטר-ד"ר ענבר גלילי

   ג.עוד על התפתחותו של המנה -"קדיש יתום" או "קדיש לאבלים" למי יועד הקדיש? , פרופ' שמואל גליק
 (502)חדר                                  

 (404)חדר  .תורת מייק בבית הספר מהמצוי לרצוי: , ץד"ר בוורלי גריב
 (505)חדר  .לאן נעלם האל? שאלות תיאולוגיות בהוראת המקרא, דיטשר )האווי( אהרוןד"ר 

 
12:30—14:10 

 הפסקת צהרים
 (CUNY)', סיטי יוניברסיטי אוב ניו יורק קווינס קולג ,פרופ' סם היילמןדובר אורח: 

 (405חדר )  על החינוך היהודי ןמגמות ביהדות ארה"ב והשלכותיה
 
 

 (.E) -*כל השיעורים יועברו בשפה העברית פרט לשיעורים המסומנים ב



 

 
 מושבים מקבילים )המשך( –עם תלמידים ועמיתים לימוד
14:20—15:10 

 שיעורים: סבב שלישי
 (403חדר ) .שיבוש ותיקון במערכת היחסים הלימודיים: עיון בקוהלת רבה ,ד"ר אלי הולצר

 (502)חדר  .הופכת ומהפכת: מדרש אגדה ולימודו, פרופ' מנחם הירשמן
 . תובנות לחינוך יהודי בימינו :סיפורי מקרא מתמודדים עם המשכיות -"מיהו הבן הראוי?", גב' אסתר לפיאן

 (404 )חדר                            
 (504חדר ).'יהודי החופשי'המשכיות ויצירתיות יהודית בעיני ה, ד"ר מרק סילברמן
 (501)חדר  קריאה בכתבי ילדים מגיטו ווארשה. לשמוע את קולותיהם:, פרופ' דליה עופר

              (E).כלים להבהרת מחשבותיהם של בני נוער ביחס לישראל וונטיות:לר, אותנטיות וד"ר אלכס פומסון
 (503)חדר                               

 עיון  ? לתת את התשובות אותן מצפיםוהנעים , להמחנך)ת( נקרא)ת( לרפא האומנם, ד"ר סטיב קופלנד
 .(505חדר ) (E) .ה במלכים ב,                             

 
15:20—16:10 

 שיעורים: סבב רביעי
 (503)חדר  . יפת שלום ואהבת אמת במשנתו החינוכית של מיכאל רוזנקניגודים ערכיים: רדד"ר אליק אייזקס, 

            .ניצחון הטובים: עיון ב"מנדל הקברן" ליצחק בשביס זינגר לזכר מורנו מיכאל רוזנק, ד"ר דניאל מרום
 (404)חדר                            

 (403)חדר . האיחייכהחינוך , ד"ר מיכאל מרמורהרב 
 (501)חדר  .מזמור בתהליםהוראת , פרופ' מרדכי ניסן
       .רוזנק 'חתרני וממלכתי בדיבור אחד: המודל החינוכי של יהודה הצעיר והשפעתו על מ, ד"ר אילון שוורץ

 (502חדר )                            
 (504)חדר  .משמעות ותפקיד -הפילפול , פרופ' שאול שטמפפר

 (505)חדר  .האפיפיור והזהות היהודית ד"ר ארי בורשטיין,
 

16:10—16:30 
 הפסקה

 
16:30—18:15 

מיכאל מחשבתו של ל בזיקה העם היהודי בזמננוקיום  המשכיות היתכנות ועל  שולחן עגול:
 (2)אולם קומה   רוזנק

 .בירושלים החוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית, : ד"ר אבינועם רוזנק"רוי

 .סטוריון, קיבוץ עין גב הי ,מר מוקי צור
 . ירושלים (JIR-HUC), היברו יוניון קולג' הרב פרופ' יהוידע עמיר

 . המועצה הבינלאומית של נוצרים ויהודים ה לשעבר שלנשיא ,ד"ר דבורה וייסמן

18:15—20:30 
  בופה -מזנון

 סיום: הרהורים על מייק רוזנק עם מר אברהם אינפלד  מפגש
 ןתשולי נרת בהנחיית הזמ שירהוערב 

 

לקמפוס הר הצופיםמהווה אישור כניסה בצירוף תעודה מזהה , הזמנה זו 



 

 משתתפי הכנס
 

 פרופ' בנימין איש שלום, ראש בית מורשה, ירושלים
 פרופ' מנחם בן ששון, נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים

 ית בירושליםפרופ' יונתן כהן, ראש המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העבר
 ד"ר אשר שקדי, המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים

  המועצה הבינלאומית של נוצרים ויהודים נשיאה לשעבר של ד"ר דבורה וייסמן,

 האוניברסיטה העברית בירושלים  פרופ' זאב הרוי, החוג למחשבת ישראל,

 .(JTSהיהודי תאולוגי )קתדרה ע"ש תיאדור ופלורנס באומריטר, הסמינר פרופסור לחינוך יהודי, פרופ' ברי הולץ, 

 (, ניו יורקJTSפרופ' ארנולד אייזן, נגיד הסמינר היהודי תאולוגי )

 ירושלים (JIR-HUC) מכון למדעי היהדות-ונגיד של ההיברו יוניון קולג'לשעבר פרופ' דוד אלינסון, נשיא הרב 
 אילן-, אוניברסיטת ברשראלהמחלקה למחשבת יפרופ' תמר רוס, 

 אשת חינוך, בית הספר העל יסודי אוולינה דה רוטשליד, ירושלים ,שולי רוזנק אייזקס
ד"ר אליק אייזקס, המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים והמחלקה לישוב סכסוכים, אוניברסיטת 

 בר אילן.
 יהדות, ירושלים. ד"ר ארי בורנשטיין, מכון שכטר ללימודי

 , מנכ"ל קרן פינקוס )לשעבר(גב' מרים ברקאי
 .רוטניצקי: מרכז מלטון, מכון כרם, מכון שכטר, מכללת ליפשיץ-יאיר ברקאיד"ר 

 ראש החוג למקרא במכללה לחינוך ע"ש דוד ילין ד"ר מרלה פרנקל,
 .ירושלים מכון למדעי היהדות,-היברו יוניון קולג' פרופ' מיכל מושקט ברקן,

 הרב דב ברקוביץ, מייסד בית אב ליצירה ולהתחדשות בתורה, ירושלים.
 ישראל.-מנהל מכון מנדל למנהיגות וסגן נשיא קרן מנדל טליב,ד"ר אלי גו

 ד"ר מיכאל גיליס, המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים.
 ירושלים.להכשרת מורים,  מנהלת מכון כרם שכטר,-ד"ר ענבר גלילי

 ראש מכון שוקן למחקר היהדות, ומכון שכטר למדעי היהדות, ירושלים. פרופ' שמואל גליק,
 ץ, מנהלת בית הספר העל יסודי, אווילינה דרוטשילד, ירושלים.ד"ר בוורלי גריב

 ד"ר האווי דיטשר, המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים.
 (CUNY) וינס קולג', סיטי יוניברסיטי אוב ניו יורקפרופ' סם היילמן, קו

 ד"ר אלי הולצר, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בר אילן.
 פרופ' מנחם הירשמן, המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 לי לדמוקרטיה.רב בית כנסת הרמב"ן בשכונת קטמון בירושלים ועמית מחקר במכון הישרא הרב ד"ר בני לאו,
 גב' אסתר לפיאן, מכון כרם להכשרת מורים.

 המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים. ד"ר מרק סילברמן,
 המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים. פרופ' דליה עופר,

 ברית בירושלים.המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה הע ד"ר אלכס פומסון,
   ד"ר סטיב קופלנד, ירושלים והמכללה העברית, בוסטון.

 ד"ר דניאל מרום, מכון מנדל למנהיגות חינוכית.
              מכון למדעי היהדות-היברו יוניון קולג'לשעבר,דיקן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ופרובוסט ע"ש ד"ר מיכאל מרמור, הרב 

 JIR)-HUC) .ירושלים 
 רדכי ניסן, מכון מנדל למנהיגות חינוכית והאוניברסיטה העברית בירושלים.פרופ' מ

 ד"ר אילון שוורץ, ראש מכון "שחרית".
  פרופ' שאול שטמפפר, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 בירושלים המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית  ד"ר אשר שקדי,
 ד"ר אבינועם רוזנק, החוג למחשבת ישאל, האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון ון ליר בירושלים

 מר מוקי צור, היסטוריון, קיבוץ עין גב.
 ירושלים –(JIR)-HUC מכון למדעי היהדות -הוידע עמיר, היברו יוניון קולג'פרופ' יהרב 

 , נשיא קרן צ'ייסלשעבר הלל' הבינלאומימייסד מכון מלי"ץ, נשיא ' מר אברהם אינפלד,
 שולי נתן, זמרת


