
 גברים – ישלישיום  - תנ"ךהוראת  – ג"פתש
 

 
 
 
 
 
 
 

 סמסטר ב' סמסטר א' 

9:00 
- 

10:20 

 
 בספרי נביאים ראשוניםהוראה חדשנית של המקרא 

 ()התמחות תנ"ך)
 הרב ד"ר שוקי רייס 

 

  
 השיח היהודי ואתגר הפמיניזם

 )לימודי חינוך(
 ד"ר איתמר ברנר 

10:35 
- 

13:20 

 מסטרחצי ראשון של הס – בית מדרש א'
 ספר דברים: התורה והלבב

 )התמחות תנ"ך(
 ד"ר אליעזר חדד 

 

 חצי שני של הסמסטר – בית מדרש ב'
 יציאת מצרים: מגלות לגאולה

 )התמחות תנ"ך(
 ד"ר יעל ציגלר 

 

 הסמסטרחצי ראשון של  – בית מדרש ג'
של  עם ירמיהו בסמטאות הגאופוליטיים

 ירושלים
 )התמחות תנ"ך(

 ד"ר יוסי אליצור 

 חצי שני של הסמסטר – ת מדרש ד'בי
 עיונים היסטוריים :נסתלקה הנבואה''

 וספרותיים בספרי חגי, זכריה ומלאכי
 )התמחות תנ"ך(
 ד"ר הלל מאלי 

13:20-
 הפסקת צהריים 14:20

14:20 
- 

15:40 

 סדנה לכתיבת עבודת גמר
 לימודי חינוך(  )

 הרב ד"ר אברהם שמאע 
 )מעורב(חינוך ומסורת  – מקורות לתולדות החינוך היהודי

 (  לימודי חינוך)
 הרב ד"ר יהודה ביטי 

 )מעורב(חינוך ומודרנה  –מקורות לתולדות החינוך היהודי 
 (  לימודי חינוך)

 הרב ד"ר יהודה ביטי

16:00 
- 

17:20 

 קורס טרם נקבע
 )לימודי חינוך(  
  מרצה טרם נקבע

 היהודית בעת החדשה תמורות בחברה
 )לימודי חינוך(  

 הרב פרופ' יהודה ברנדס 
      מהוראה להפנמה    ( לפלפ)

   לימודי חינוך()
 ישי זינגר 

 מהוראה להפנמה    פ(לפל)
        לימודי חינוך()
 שלומית כסלו 

17:40 
- 

19:00 

 קולנוע בבית מדרש: סוגיות פרשניות
 )פר"ת(  

 ד"ר יובל ריבלין 

 ט: עולם של גשריםהפיו
 )פר"ת(  

 הרב ד"ר אברהם שמאע 
   המורה בעבודת קבוצות הנחיית מיומנויות :חבורה להנחות)לפלפ(  

   לימודי חינוך() 
 אילן בוכהולץ

     המורה בעבודת קבוצות הנחיית מיומנויות :חבורה להנחות)לפלפ(  
  לימודי חינוך()

 אילן בוכהולץ



 יעורים נוספים:ש                                                                                                     רשימת קורסים מקוונים לבחירה:
         ש"ש מתוך הרשימה: 6עד 

 
סיפורם של  -ספר, סופר וסיפור 

ספרי תורה ומסורות נעלמות 
יכל החבויות בהם )בשיתוף מוזאון ה

 שלמה(
 )התמחות תנ"ך(

סמסטר 
 קיץ

1 
 ש"ש

 פרופ' יוסף עופר
 זהר כהן

 מסע בעקבות התנ"ך )סיורים(
 )פר"ת(  

 1 שנתי
 ש"ש

 ד"ר יוסי אליצור

  ללמוד וללמד תפילה : מסע בחבורה
 חובה לתכנית 'לפלפ'

סמסטר 
 קיץ

 ד"ר איתמר ברנר ללא
 הרב דב זינגר

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

 היסטוריה, מבנה ומשמעות
 )פר"ת(  

 ד"ר אורי ספראי 1 א

 חינוך ופוסטמודרניזם
 לימודי חינוך()

הרב ד"ר יהודה  1 א
 ביטי

 מבית המקדש לבית המדרש
 )פר"ת(  

 ד"ר חנן בירנבאום 1 א

 מלכים, נביאים אחרונים, ומקורות חיצוניים
 )התמחות תנ"ך(

-אל בןהרב ד"ר יו 1 א
 נון

 וד"ר יוסף מרקוס
גישות  –אקדמיה וחינוך  ,אח"ת שאלתי: תורה

  ואתגרים
 (לימודי חינוך)

הרב פרופ' יהודה  1 ב
 ברנדס

 מועדי ישראל: מקרא, חז"ל ומחשב"י
 )פר"ת(  

הרב ד"ר יהודה  1 ב
 ביטי

                                    תרבותיות-חינוך ורב
 לימודי חינוך()

 ד"ר אריאל לוין 1 ב
 

 הפרשנות החסידית למקרא
 )פר"ת(  

 ד"ר איתמר אלדר 2 שנתי

 עיונים בספר שופטים
 )התמחות תנ"ך(

 פרופ' יונתן יעקבס 2 קיץ
 

 דרכי העיצוב בסיפור המקראי
 )התמחות תנ"ך(

 פרופ' יונתן גרוסמן 2 קיץ
 


