
 נשים -פ"א יהדות  מערכת תש
 
 

 

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

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

 מיכל טיקוצ'ינסקיד"ר  –מסכת עבודה זרה  –לימוד בחברותא  –תושב"ע 

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

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

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

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

10:35–11:55 

 גיא הלויד"ר  –סמינריון סוגיות במחשבת החמ"ד –חינוך יהודי 

 מיכל טיקוצ'ינסקיד"ר  –שיעור עיון במסכת עבודה זרה  –בין ישראל לעמים  –תושב"ע 

ד"ר  – נצחיות במבחן הזמן :מעבדות לחירות –תנ"ך  אלי חדדד"ר  – התורה והלבבספר דברים:  –תנ"ך 
 אלי חדד

 במשנת ופרשנותה נבואה –מחש"י  –מחש"י  יוסי מרציאנוד"ר  – לשירה הגות בין :ל"ריה –מחש"י 
 יוסי מרציאנוד"ר  – ם"הרמב

12:10–13:30 

 – ממודרניזם לפסטמודרניזםהגות יהודית:  –מחש"י 
 איתמר ברנרד"ר 

דניאל ד"ר  – מושגים ותפיסות בחסידות – מחש"י
 רייזר

מסכת עבודה זרה  :בין הלכה למעשה –תושב"ע 
 עוזי פוקסד"ר  – בספרי שאלות ותשובות

אגדה למעשה: סוגיות במסכת עבודה  –תושב"ע 
 יהודה ברנדספרופ' הרב  – זרה

 אברהם שמאעהרב ד"ר  –תנ"ך  –סדנה לכתיבת עבודת גמר 

 תהילה הרץד"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 

בין השיטין: עיונים בינתחומיים במדעי  –בינתחומי 
 עמוס גאולהד"ר  –היהדות 

 חבורת הנחיית מיומנויות –בחבורה ללמוד –חינוך 
 אילן בוכהולץ –לימוד

 חנה ריקליןד"ר  –מחשבת ישראל  –סדנה לכתיבת עבודת גמר 

 עוזי פוקסד"ר  –תושב"ע  –סדנה לכתיבת עבודת גמר 

16:00–17:20 

 ופשרו החלום על :"?ּורּב  יְדַ  וְאּׁש  הַ  תֹווֲַחֹלמ" –תנ"ך 
 נעמה גולןד"ר  – במקרא

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

נעם ו כסלושלומית  –הוראה לשם הבנה  – בינתחומי
 שלזינגר

 אביעזר כהןד"ר  – תורת הבעש"ט –מחש"י 

 רעות ברוש – ב' מהוראה להפנמה –לפלפ  שפי–סיוון הרד"ר  – א' מהוראה להפנמה –לפלפ 

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

 – ]מעורב[ ונשירה סיכוןמצבי נוער ב – בינתחומי
 שלמה רומיפרופ' 

17:40–19:00 

:  ובאגדה במדרש דיאלוגית קריאה –בינתחומי 
 אביעזר כהןד"ר  – וחינוכיים פרשניים היבטים

אתגרי החינוך בעידן השיח הפוסט  –בינתחומי 
 יהודה ביטיהרב ד"ר  – מודרני

ד"ר  – עיונים בינתחומיים :'חידות בראשית' –תנ"ך 
 עמוס גאולה

יובל ד"ר  – קולנוע בבית המדרש –בינתחומי/חינוך 
 ריבלין

 קבוצות הנחיית מיומנויות :חבורה להנחות –לפלפ 
 אחינעם יעקבסד"ר  – )א( המורה בעבודת

 קבוצות הנחיית מיומנויות – חבורה להנחות –לפלפ 
 ישי זינגר –)ב(  המורה בעבודת

 


