תשפ"ג – תושב"ע – יום ג' – גברים – תורת ארץ ישראל
סמסטר א'
12:50
14:10

משותף :סדנה לכתיבת עבודת גמר
(תשתית)

סמסטר ב'
ד"ר חנן בירנבוים

משותף :סדנה לכתיבת עבודת גמר
(תשתית)

ד"ר חנן בירנבוים

הפסקת צהריים

14:20
15:40
16:00
17:20
17:40
19:00
19:10
20:30

ד"ר חנן בירנבוים

משותף :מקורות לתולדות החינוך היהודי :חינוך
ומודרנה
(תשתית)
גברים :נוער במצבי סיכון ונשירה :יישומים
למחנך הכיתה
(תשתית)

משותף :ספרות חז"ל – היסטוריה
והיסטוריוגרפיה
(התמחות
גברים :תמורות בחברה היהודית בעת
החדשה
(תשתית)
נשים :נוער במצבי סיכון ונשירה :יישומים
למחנך הכיתה (תשתית)

ד"ר איה גולדשמיד

נשים :תמורות בחברה היהודית בעת החדשה
(תשתית)

הרב פרופ' יהודה ברנדס

גברים :קולנוע בבית המדרש :סוגיות
פרשניות (התמחות)

ד"ר יובל ריבלין

גברים :הפיוט :עולם של גשרים
(התמחות)

ד"ר אברהם שמאע

נשים :קולנוע בבית מדרש :סוגיות פרשניות
(התמחות)

ד"ר יובל ריבלין

נשים :הפיוט :עולם של גשרים
(התמחות)
משותף :בית הכנסת בעולמם של חכמים:
אמנות ,אדריכלות ורוח
(התמחות)

הרב פרופ' יהודה
ברנדס

הרב ד"ר אברהם
שמאע
ד"ר עודד לאוב

משותף :העיר הכפר והכרך בארץ ישראל
בתקופת המשנה והתלמוד
(התמחות)

הרב ד"ר יהודה ביטי
פרופ' שלמה רומי

ד"ר עודד לאוב

קורסי קיץ וסיורים (משותף)

מקוונים
שם הקורס

מרצה

להבין דברי חכמים
(התמחות)

ד"ר יוסי מרציאנו

עולמה של תפילה מהמקרא
ועד חז"ל :היסטוריה ,מבנה
ומשמעות (התמחות)
חינוך ופוסטמודרניזם
(תשתית)

סמסטר ש"ש
1
א'

ד"ר אורי ספראי

א'

1

הרב ד"ר יהודה
ביטי

א'

1

מבית המקדש לבית המדרש
(התמחות)

ד"ר חנן בירנבוים

א'

1

פרקי גמרא :לימוד מונחה
במסכת עבודה זרה – א'
(התמחות)

הרב פרופ' יהודה
ברנדס
והרב ד"ר דב ברגר

א'

1

פרקי גמרא :לימוד מונחה
במסכת עבודה זרה – ב'
(התמחות)
אח"ת שאלתי :תורה,
אקדמיה וחינוך גישות
ואתגרים (תשתית)
חינוך ורב תרבותיות
(תשתית)

הרב פרופ' יהודה
ברנדס
והרב ד"ר דב ברגר
הרב פרופ' יהודה
ברנדס

ב'

1

ב'

1

ב'

1

ד"ר אריאל לוין

שם הקורס
ספר ,סופר וסיפור -סיפורם
של ספרי תורה ומסורות
נעלמות החבויות בהם (בשיתוף
מוזאון היכל שלמה)
(התמחות)
מדרשי הלכה – סוגיות נבחרות
(התמחות)

מרצה

סמסטר/שעות

ש"ש

פרופ' יוסף עופר
זהר כהן
16:00-17:20
17:40-19:00

קיץ

1

פרופ' דוד
הנשקה

קיץ
09:00-10:20
10:30-11:50
קיץ
12:10-13:30
13:40-15:00
שנתי
יום ג' ו' ניסן 28.03.23
יום ד' ז' ניסן 29.03.23
יום א' יג' תמוז 02.07.23
קיץ
יום א' ה' אב 23.07.23
יום ב' ו' אב 24.07.23
יום א' יב' אב 30.07.23

1

יובל ריבלין

קולנוע בכיתה – סוגיות
חינוכיות
(תשתית)
ד"ר איל דודסון
קורס סיורים :מירושלים
ליבנה -סדרת סיורים בעקבות
"שיירי כנסת הגדולה" ועד רבי
עקיבא (התמחות)
ד"ר דורון שר
קורס סיורים :הלך אחר
אבי
חכמים -גיאוגרפיה וריאליה
תלמודית בבתי המדרש של
א"י (דרום הר חברון)
(התמחות)

1
1

1

