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 סמסטר ב סמסטר א
 9:00-10:20 - 1שיעור 

רון ד"ר  – השיח הפילוסופי ]מעורב[ –חינוך יהודי  
 וקס

 נעם סמט –דרכה של תורה  –תושב"ע 

יוסי ד"ר  – לשירה הגות בין - ל"ריה – מחש"י
 מרציאנו

ד"ר  – ם"הרמב במשנת ופרשנותה נבואה – מחש"י
 יוסי מרציאנו

בין רצינות לליצנות ובין פורענות  :יחזקאל –תנ"ך  אלי חדדד"ר  – התורה והלבב :ספר דברים - תנ"ך
 יוסי אליצורהרב ד"ר  – לנחמה

10:35-11:55 

 דוד הרבתרד"ר  –סמינריון סוגיות במחשבת החמ"ד –חינוך יהודי 

גלעד ד"ר  – ככלי הוראה א'ה"סדר"  –תושב"ע 
 לנדאו

גלעד ד"ר  – ה"סדר" ככלי הוראה ב' –תושב"ע 
 לנדאו

 – וקריסה שבר, ונסיקה חלום :ציון שיבת -תנ"ך 
 יוסי אליצורהרב ד"ר 

יעל ד"ר  – מגילת איכה כשירה מקראית - תנ"ך
 ציגלר

 היהודית בחברה ומוסר סוד: אשכנז חסידי –מחש"י 
 אסתי אייזנמןד"ר  – הביניים בימי באשכנז

 בהגות חופשית בחירה: לבחור החופש–מחש"י 
 אסתי אייזנמן ד"ר  – הביניים בימי היהודית

12:10-13:30 

דניאל ד"ר  – שואההגות יהודית נוכח ה –מחש"י 
 רייזר

 רון וקסד"ר  -בין המוח ללב :חב"ד חסידות –מחש"י 

 סמט נעםהרב ד"ר  –דרכי לימוד והוראה : גמרא –תושב"ע 

 יושי פרג'וןד"ר  –תנ"ך  –סדנה לכתיבת עבודת גמר 

 אריאל לויןד"ר  –חינוך יהודי  –סדנה לכתיבת עבודת גמר 

 
 הפסקת צהריים

 
14:20-15:40 

 – מקורות לתולדות החינוך היהודי )א( –חינוך יהודי 
 יהודה ביטיהרב ד"ר 

 – מקורות לתולדות החינוך היהודי )ב(–חינוך יהודי 
 יהודה ביטיהרב ד"ר 

 אורי ספראיד"ר  –מחשבת ישראל  –סדנה לכתיבת עבודת גמר 

 גלעד לנדאוד"ר  –תושב"ע  –סדנה לכתיבת עבודת גמר 

16:00-17:20 

 ופשרו החלום על :"?ּורּב  יְדַ  וְאּׁש  הַ  תֹווֲַחֹלמ" – תנ"ך ברכי אליצורד"ר  – יודברי הימים ומקבילות–תנ"ך 
 נעמה גולן - במקרא

 לפרשנות פרשנות בין:  מברסלב נחמן רבי –מחש"י 
 אביעזר כהןד"ר  – יתר

 ממודרניזם לפוסטמודרניזם הגות יהודית: –מחש"י 
 איתמר ברנר –

חנן ד"ר  –מבית המקדש לבית המדרש  –תושב"ע 
 בירנבאום

פרופ'  –נוער במצבי סיכון ונשירה  –חינוך יהודי
 ]מעורב[שלמה רומי 

ד"ר  – שיטות מחקר מתקדמות בחינוך –חינוך יהודי 
 ]מעורב[ -אריאל לוין 

 

17:40-19:00 

נעם כסלו ושלומית  – שם הבנההוראה ל – בינתחומי
 שלזינגר

:  ובאגדה במדרש דיאלוגית קריאה – בינתחומי
 כהן אביעזרד"ר  – וחינוכיים פרשניים היבטים

ד"ר  –פמיניזם השיח היהודי ואתגר ה –חינוך יהודי 
 ברנר איתמר

יונתן פרופ'  – תורת ארץ ישראל של רמב"ן –תנ"ך 
 יעקבס

 תשתית –אילן בוכהולץ  - המורה בעבודת קבוצות הנחיית מיומנויות - חבורה להנחות –לפלפ 

19:10-20:30 

הרב ד"ר  – עולם של גשרים :פיוטה – בינתחומי
 אברהם שמאע

 ריבליןיובל ד"ר  – בבית המדרש קולנוע –בינתחומי 

 שפי-אבישר הרד"ר  -ב'מהוראה להפנמה  –לפלפ  ישי זינגר -א'מהוראה להפנמה  –לפלפ 
 


