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 'ב סמסטר 'סמסטר א 

 
9:00 

- 
10:20 

 
 
 

 או

 
 ריה"ל: בין הגות לשירה

 (ביהדות )בינתחומי
 

בספרי הוראה חדשנית של המקרא 
 נביאים ראשונים

 (ביהדות )בינתחומי 

 
 ד"ר יוסי מרציאנו

 
 

 הרב ד"ר שוקי רייס

  
 השיח היהודי ואתגר הפמיניזם

 )חינוך יהודי(

 
 ד"ר איתמר ברנר

 
10:35 

- 
11:55 

 

                                  
 דוד זולדן  ד"רסמינריון: סוגיות במחשבת החמ"ד                                    

 ()עבודה סמינריונית                                    
                                         

 

12:10 
- 

13:30 

  
 הרב ד"ר יהודה ביטי         סדנה לכתיבת עבודת גמר

 )מחקר(
 הפסקת צהריים   
  

14:20 
- 

15:40 

  
חינוך  -מקורות לתולדות החינוך היהודי 

 ]מעורב[ ומסורת
 )חינוך יהודי(

 
 הרב ד"ר יהודה ביטי

 
 

  
חינוך  –מקורות לתולדות החינוך היהודי 

 ]מעורב[ ומודרנה
 )חינוך יהודי(

 
 הרב ד"ר יהודה ביטי

 

 
16:00 

- 
17:20 

 
 
 
 

 או

 תמורות בחברה היהודית בעת החדשה
  

 )חינוך יהודי(
 

 )לפלפ( מהוראה להפנמה א'
 )חינוך יהודי(

הרב פרופ' יהודה 
  ברנדס

 
 

 ישי זינגר

 
 
 

 או

נוער במצבי סיכון ונשירה: יישומים למחנך 
 הכיתה

 חינוך יהודי()
 

 מהוראה להפנמה ב' )לפלפ(
 )חינוך יהודי(

 פרופ' שלמה רומי
 
 
 

 שלומית כסלו

 
17:40 

- 
19:00 

 

 
 או

 קולנוע בבית המדרש: סוגיות פרשניות
 )בינתחומי ביהדות(

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

 (חינוך יהודי)

 ד"ר יובל ריבלין
 
 

 אילן בוכהולץ

 
 

 או

 הפיוט: עולם של גשרים
 )בינתחומי ביהדות(

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

 )חינוך יהודי(

 ד"ר אברהם שמאע
 
 
 אילן בוכהולץ 
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 ש"ש בסך הכל 2: קורסים מקוונים חובה                                                                            רשימת קורסים מקוונים לבחירה:

 לשנה א' בלבד חובה                                                                                                       ש"ש מתוך הרשימה 4עד  

 
 סיורים                  

 קורסי קיץ              
 

                                                                                                                         
 

 מרצה ש"ש סמסטר שם הקורס
שיטות מתקדמות במחקר איכותני )חובה בשנה 

 א'(
 )מחקר(

 ד"ר אריאל לוין 1 א

 תרבותיות )בשנה א' או ב'(-חינוך ורב
 )חינוך יהודי(

 ד"ר אריאל לוין 1 ב

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

 היסטוריה, מבנה ומשמעות
 )בינתחומי ביהדות(

 ד"ר אורי ספראי 1 א

 חינוך ופוסטמודרניזם
 )חינוך יהודי(

הרב ד"ר יהודה  1 א
 ביטי

מליטא לירושלים: פרקים במחשבת 
  המתנגדות והמוסר הליטאית

 (ביהדות )בינתחומי

 ד"ר נעם גרין 1 א

 להבין דברי חכמים
 )בינתחומי ביהדות(

 ד"ר יוסי מרציאנו 1 א
 

 מבית המקדש לבית המדרש
 בינתחומי ביהדות(–)תשתית והתמחות 

ד"ר חנן  1 א
 בירנבאום

פרקי גמרא: לימוד מונחה במסכת 
 א' –עבודה זרה 

 )בינתחומי ביהדות(

הרב פרופ' יהודה  1 א
 דס ברנ

 הרב ד"ר דב ברגר
פרקי גמרא: לימוד מונחה במסכת 

 'ב –עבודה זרה 
 בינתחומי ביהדות()

הרב פרופ' יהודה  1 ב
 ברנדס 

 הרב ד"ר דב ברגר
אקדמיה וחינוך  ,אח"ת שאלתי: תורה

  גישות ואתגרים –
 )חינוך יהודי(

הרב פרופ' יהודה  1 ב
 ברנדס

 מועדי ישראל: מקרא, חז"ל ומחשב"י
 מי ביהדות()בינתחו

הרב ד"ר יהודה  1 ב
 ביטי

 תתרבותיו-חינוך ורב
 )חינוך יהודי(

 ד"ר אריאל לוין 1 ב
 

מלכים, נביאים אחרונים, ומקורות 
 חיצוניים

 )בינתחומי ביהדות(

-הרב ד"ר יואל בן 1 א
 נון

 וד"ר יוסף מרקוס
 הפרשנות החסידית למקרא

 )בינתחומי ביהדות(
 ד"ר איתמר אלדר 2 שנתי

 ם בספר שופטיםעיוני
 )בינתחומי ביהדות(

פרופ' יונתן  2 קיץ
 יעקבס

 
 דרכי העיצוב בסיפור המקראי

 בינתחומי ביהדות()
פרופ' יונתן  2 קיץ

 גרוסמן
 

 מרצה ש"ש סמסטר שם הקורס
 חסידות כאן ועכשיו
 )בינתחומי ביהדות(

 שנתי
 24.01.23שבט ' ב' גיום 
 28.03.23 יסןנ'  ו' גיום 
 11.07.23תמוז ב' כ' גיום 

 ד"ר איתמר ברנר 1

ראליה -הלך אחר חכמים
)דרום תלמודית במקורות ובשטח 

 הר חברון(
 (ביהדות )בינתחומי

 קיץ
 23.07.23יום א' ה' אב 
 24.07.23יום ב'  ו' אב 

 30.07.23יום א' יב' אב 

דורון שר ד"ר  1
 אבי

 סוגיות נבחרות –לכה מדרשי ה
 )בינתחומי ביהדות(

 קיץ
09:00-10:20 
10:30-11:50 

פרופ' דוד  1
 הנשקה

 סוגיות חינוכיות –קולנוע בכיתה 
 )חינוך יהודי(

 קיץ 
12:10-13:30 
13:40-15:00 

 יובל ריבלין 1

סיפורם של  -ספר, סופר וסיפור
ספרי תורה ומסורות נעלמות 

כל החבויות בהם )בשיתוף מוזאון הי
 שלמה(

 (בינתחומי ביהדות)

 קיץ
16:00-17:20 
17:40-19:00 

 פרופ' יוסף עופר  1
 זהר כהן

 ללמוד וללמד תפילה : מסע בחבורה
 חובה לתכנית 'לפלפ'

 קיץ
09:00-17:00 

ד"ר איתמר ברנר ללא
                                                                 

 הרב דב זינגר
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