
  
 נשים - יום שלישי - מחשבת ישראלהוראת  –תשפ"ג 

 

 

 

 

 

 

 סמסטר ב' סמסטר א' 

9:00 
- 

10:20 

 
 השיח היהודי ואתגר הפמיניזם

 (תשתית)
 ד"ר רעות ברוש

  
 בין פרשנות לפרשנות ייתר :רבי נחמן מברסלב

 )התמחות(
 ד"ר אביעזר כהן

10:35 
- 

13:20 

 חצי סמסטר ראשון – בית מדרש א'
 מחשבה היהודיתב גאולהוגלות 

 )התמחות(
 ד"ר יוסי מרציאנו 

 

 חצי סמסטר שני – בית מדרש ב'
 מחשבה יהודית בעידן הפוסטמודרני

 )התמחות(
 ד"ר איתמר ברנר 

 

חצי סמסטר  – בית מדרש ג'
 ראשון

חסידות אשכנז: תורת הסוד ותורת 
 בימי הביניים המוסר האשכנזית

 )התמחות(
 אסתי אייזנמןד"ר 

 צי סמסטר שניח – בית מדרש ד'
החיפוש אחר הדיאלוג עם המוחלט 

 בהגות החסידית
 )התמחות(

 ד"ר אביעזר כהן 

13:20 
-  

14:20 
 

 הפסקת צהריים

14:20 
- 

15:40 

 אורי ספראיד"ר    סדנה לכתיבת עבודת גמר
  )תשתית(

 
 חינוך ומסורת ]מעורב[ -מקורות לתולדות החינוך היהודי 
 )תשתית(

 הרב ד"ר יהודה ביטי

 חינוך ומודרנה ]מעורב[ –מקורות לתולדות החינוך היהודי 
 )תשתית(

 הרב ד"ר יהודה ביטי
 

16:00 
- 

17:20 

 תמורות בחברה היהודית בעת החדשה
 )תשתית(

 הרב פרופ' יהודה ברנדס
 או 

 א'מהוראה להפנמה   - (לפלפ)
      )תשתית(   

  שפי-סיון הר 

 כיתהנוער במצבי סיכון ונשירה: יישומים למחנך ה
 )תשתית(

 פרופ' שלמה רומי
 או    

 ב'מהוראה להפנמה   - (לפלפ)
   )תשתית(   

 רעות ברוש

17:40 
- 

19:00 

 הפיוט: עולם של גשרים
    (התמחות)   

 הרב ד"ר אברהם שמאע
 או 

  א'   )לפלפ( להנחות חבורה: מיומנויות הנחיית קבוצות בעבודת המורה
 ()תשתית

 אחינעם יעקבסד"ר 

ע בבית מדרש: סוגיות פרשניותקולנו  
    (התמחות)   

    או ד"ר יובל ריבלין  
 

  ב'   )לפלפ( להנחות חבורה: מיומנויות הנחיית קבוצות בעבודת המורה
 ()תשתית

 ישי זינגר



 לבחירה במקום קורס פרונטלי: – סיורים                                             ש"ש מתוך הרשימה: 6 , עדלבחירה מקוונים
   

 
 ד"ר איתמר ברנר  סמסטר קיץ -ללא ש"ש   – ללמוד וללמד תפילה : מסע בחבורה            
 והרב דב זינגר                                                                       חובה לתכנית 'לפלפ'             

                                                                        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 מרצה ש"ש סמסטר שם הקורס
עולמה של תפילה מהמקרא ועד חז"ל: 

 היסטוריה, מבנה ומשמעות
 )התמחות(

 ד"ר אורי ספראי 1 א

 חינוך ופוסטמודרניזם
 (תשתית)

 הרב ד"ר יהודה ביטי 1 א

מליטא לירושלים: פרקים במחשבת 
  המתנגדות והמוסר הליטאית

 (התמחות)

 ד"ר נעם גרין 1 א

 להבין דברי חכמים
 התמחות()

 ד"ר יוסי מרציאנו 1 א
 

אקדמיה וחינוך  ,אח"ת שאלתי: תורה
 גישות ואתגרים –

 )תשתית(

הרב פרופ' יהודה  1 ב
 ברנדס

  מועדי ישראל: מקרא, חז"ל ומחשב"י
 התמחות( –תשתית והתמחות )

 הרב ד"ר יהודה ביטי 1 ב
 

                             תרבותיות-חינוך ורב
 ()תשתית

 ד"ר אריאל לוין 1 ב

 הפרשנות החסידית למקרא
 (התמחות)

 ד"ר איתמר אלדר 2 שנתי

 מרצה ש"ש סמסטר שם הקורס
סיפורם של ספרי  -ספר, סופר וסיפור

תורה ומסורות נעלמות החבויות בהם 
 )בשיתוף מוזאון היכל שלמה(

 )התמחות(

סמסטר 
 קיץ

1 
 ש"ש

 ף עופרפרופ' יוס
 זהר כהן

 חסידות כאן ועכשיו
  התמחות()

 ד"ר איתמר ברנר 1 שנתי

ראליה תלמודית -הלך אחר חכמים
 במקורות ובשטח 

 התמחות()

 ד"ר עודד לאוב 1 שנתי

 


