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 סמסטר ב' סמסטר א' 

08:30 
- 

09:50 

תפיסות ערכיות בפרשנות התורה  הוראת התנ"ך
 19-במאה ה

 )התמחות(

  ד"ר ישי רוזנברג
 טרם נקבע בינתחומיקורס 

 ??( -)תנ"ך 
 תשתית/התמחות( –מחשבת ישראל )

 
 טרם נקבעמרצה 

הגות על הקצה: אמונה ומצווה  ישראלמחשבת 
 20-בפילוסופיה היהודית במאה ה 

 (התמחות)

 ד"ר אביעזר הכהן

10:00 
- 

11:20 

פדגוגיה מתקדמת בהוראת מקצועות  הוראת התנ"ך
 היהדות

 לימודי חינוך( –)תנ"ך 
 תשתית( –)מחשבת ישראל 

 התורה בספר דברי הימים  ד"ר גלעד לנדאו
 )התמחות(

 אברהם שמאעהרב ד"ר 

 בין המוח והלב:  עיונים במחשבת חב"ד מחשבת ישראל
 )התמחות(

 ד"ר רון וקס

11:30 
- 

12:50 

 הוראת התנ"ך
 סדנה לכתיבת עבודת גמר

 )לימודי חינוך(
 ד"ר הלל מאלי

 מחשבת ישראל

 סדנה לכתיבת עבודת גמר
 (תשתית)

 ד"ר חנה ריקלין

  

 מרצה ש"ש סמסטר שם הקורס
 סוגיות חינוכיות –קולנוע בכיתה 

 (תשתית -ישראל  מחשבת)
 לימודי  חינוך( –)תנ"ך 

 ד"ר יובל ריבלין 1 שנתי
 מרצה ש"ש סמסטר שם הקורס

 חסידות כאן ועכשיו
 (התמחות -מחשבת ישראל )

 ד"ר איתמר ברנר 1 שנתי

ראליה תלמודית -הלך אחר חכמים
 במקורות ובשטח 

 (התמחות -מחשבת ישראל )

 ד"ר עודד לאוב 1 שנתי

 התנ"ך )סיורים(מסע בעקבות 
 פר"ת(   -תנ"ך )

 ד"ר יוסי אליצור 1 שנתי

  ללמוד וללמד תפילה : מסע בחבורה
 חובה לתכנית 'לפלפ'

סמסטר 
 קיץ

 ד"ר איתמר ברנר ללא
 הרב דב זינגר

סיפורם של ספרי  -ספר, סופר וסיפור
תורה ומסורות נעלמות החבויות בהם 

 )בשיתוף מוזאון היכל שלמה(
 (התמחות -מחשבת ישראל )

 התמחות תנ"ך( –)תנ"ך 

סמסטר 
 קיץ

 פרופ' יוסף עופר 1
 זהר כהן
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 מרצה ש"ש סמסטר שם הקורס
עולמה של תפילה מהמקרא ועד חז"ל: 

 היסטוריה, מבנה ומשמעות
 התמחות( -מחשבת ישראל )

 פר"ת( –)תנ"ך 

 ד"ר אורי ספראי 1 א

 חינוך ופוסטמודרניזם
 (תשתית-מחשבת ישראל )

 לימודי חינוך( –)תנ"ך 

 ד"ר יהודה ביטי הרב 1 א

 מבית המקדש לבית המדרש
 פר"ת(   -)תנ"ך 

 ד"ר חנן בירנבאום 1 א

מלכים, נביאים אחרונים, ומקורות 
 חיצוניים

 התמחות תנ"ך( -)תנ"ך 

 נון-הרב ד"ר יואל בן 1 א
 וד"ר יוסף מרקוס

מליטא לירושלים: פרקים במחשבת 
  המתנגדות והמוסר הליטאית

 (התמחות -מחשבת ישראל )

 ד"ר נעם גרין 1 א

                    להבין דברי חכמים
 התמחות( -מחשבת ישראל )

 ד"ר יוסי מרציאנו 1 א
 

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

 תשתית( -)מחשבת ישראל 
 לימודי חינוך( –)תנ"ך 

הרב פרופ' יהודה  1 ב
 ברנדס

  מועדי ישראל: מקרא, חז"ל ומחשב"י
 התמחות( – ישראל ת)מחשב
 פר"ת( –)תנ"ך 

 הרב ד"ר יהודה ביטי 1 ב
 

                             תרבותיות-חינוך ורב
 (תשתית -)מחשבת ישראל 

 לימודי חינוך( –)תנ"ך 

 ד"ר אריאל לוין 1 ב

 הפרשנות החסידית למקרא
 (התמחות -מחשבת ישראל )

 פר"ת( –)תנ"ך 

 ד"ר איתמר אלדר 2 שנתי

 עיונים בספר שופטים
 התמחות תנ"ך(  -)תנ"ך 

 פרופ' יונתן יעקבס 2 קיץ
 

 דרכי העיצוב בסיפור המקראי
 התמחות תנ"ך( -)תנ"ך 

 פרופ' יונתן גרוסמן 2 קיץ
 



 
 

    
   
 

                                                                        
 
 
 
 
 

 


