בית-הספר ללימודים מתקדמים
ע"ש הרא"מ ליפשיץ

קורסי קיץ תשע"ט
בתכניות להוראת תנ"ך ,מחשבת ישראל
תושב"ע וחינוך היהודי

קורסי קיץ תשע"ט יתקיימו במשך שבועיים רצופים בין התאריכים י"ט בתמוז –
כ"ט בתמוז תשע"ט ( )22.7.2019-1.8.2019לפי הפירוט הבא:
 שבוע ראשון :ימי שני ,רביעי וחמישי
 שבוע שני :ימי ראשון ,שני ,רביעי וחמישי.
בכל קורס יתקיימו  7ימי לימוד ובהם שיעור כפול (סה"כ  28ש') .מבנה יום
הלימודים מקביל למבנה יום הלימודים השנתי.19:00 – 9:00 :
כל קורסי הקיץ הם קורסים מעורבים (גברים ונשים יחד)
המערכת שמופיעה להלן אינה סופית ,מערכת סופית של קורסי הקיץ תתפרסם
בתחילת סמסטר ב' .סטודנטים אשר מעוניינים להירשם לקורסים או כאלה
המבקשים לערוך שינויים יבצעו זאת במזכירות אקדמית עד פסח תשע"ט.
לאחר מועד זה לא נוכל להבטיח מקומות בקורסים

בברכה,
המזכירות האקדמית
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מערכת לימודים – קיץ תשע"ט
שעה
שיעור ראשון
10:20 – 9:00

קורס א

שיעור שני
11:55 – 10:35

קורס ב

שיעור שלישי
13:30 – 12:10

שם המרצה

שם הקורס

מיועד לתכנית

מדרשי הלכה – סוגיות נבחרות

פרופ' דוד הנשקה

תנ"ך ,תושב"ע ,חינוך יהודי

מוות ,אמונה ומשמעות החיים:
מחז"ל ועד למחשבה היהודית
המודרנית

ד"ר אילן צים

מחשבת ישראל ,חינוך יהודי,
תושב"ע

בין עולם הזה לעולם הבא :תנ"ך,
מדרש ופרשני המקרא

ד"ר מיכאל גרוס

מדרשי הלכה – סוגיות נבחרות

פרופ' דוד הנשקה

תנ"ך ,תושב"ע ,חינוך יהודי

מוות ,אמונה ומשמעות החיים:
מחז"ל ועד למחשבה היהודית
המודרנית

ד"ר אילן צים

מחשבת ישראל ,חינוך יהודי,
תושב"ע

בין עולם הזה לעולם הבא :תנ"ך,
מדרש ופרשני המקרא

ד"ר מיכאל גרוס

קולנוע בכיתה – סוגיות חינוכיות

מר יובל ריבלין

כל התכניות

פורצי דרך בחינוך

ד"ר יפה גיסר

כל התכניות

תנ"ך ,חינוך יהודי

תנ"ך ,חינוך יהודי

הפסקת צהריים

קורס ב
(המשך)

שיעור רביעי
15:40 – 14:20

שיעור חמישי
17:20 – 16:00

קורס ג

מר יובל ריבלין

קולנוע בכיתה – סוגיות חינוכיות

כל התכניות

פורצי דרך בחינוך

ד"ר יפה גיסר

כל התכניות

הוראת תרבות יהודית ישראלית

ד"ר נעם גרין

כל התכניות

מגילות המועדים :עיונים
ספרותיים ומדרשיים במשמעותם
של רות ,אסתר ויונה

הרב ד"ר אברהם שמאע

כל התכניות

הוראת תרבות יהודית ישראלית
שיעור שישי
 17:40 – 19:00מגילות המועדים :עיונים
ספרותיים ומדרשיים במשמעותם
של רות ,אסתר ויונה
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ד"ר נעם גרין

כל התכניות

הרב ד"ר אברהם שמאע

כל התכניות

