
 תשפ"א תואר שני בחינוך יהודי ערכת שעותמ

 יום רביעי  סמסטר א

  (מחקר איכותני בחינוך למתקדמים)לנתח, לפרש ושוב להתבונן:   תניא ציון 37847 8:30
       פרדוכסים של תרבות, זהות וקהילה  מרמורפרופ' מ.ברקן -מושקט פרופ' מ. 63614

 HUC פתוח לתלמידי מסלול ריקמה בלבד. נלמד ב*
 קהטיסטיקורס השלמה בסט  37212

10:30 
 
 

   חובה/גיליס ד" מ. סוגיות בפילוסופיה של החינוך היהודי  63873
תובנות חינוכיות ממשנותיהם של שמשון רפאל הירש, אברהם  -הברית עם הבריאה  63632

 פרופ' י. כהן יהושע השל ואליעזר שביד
   ד"ר א.לוינסון, נ. עמיתמבית מדרש ליצירת קהילה  63617

 HUC*פתוח לתלמידי מסלול ריקמה בלבד. נלמד ב 

12:30 
 

    רוזנקפרופ' א.  ישראל והעמים ושאלות של זהות במחשבה היהודית   63612
 ד"ר י. מירוויסמתיאוריה למעשה:  יזמות וחדשנות בחינוך היהודי   63993
   הורנצ'יק/ חובהפרופ' ג. מחקר כמותי בחינוך היהודי   63961

 

 קבוצה א'  -חובה/ מחקר איכותני  34886 14:30
 ד"ר ש.ריצ'ארד לואיס חינוך ולימוד בספרות חז"ל 63631

 שוורץ. אד"ר חינוך יהודי כביקורת תרבותית   63922
 

   . ציוןתד"ר  חינוך ויהדות קריאות בטקסטים, בטקסים ובחיים: מבטים מגדריים על 63633 16:30
   ד"ר י.  מירוויס חדשנות בחינוך היהודי  63728

 

 * לתלמידי המסלול בלבד   'מלטוןעמיתי 'סמינר  63628 18:30
 

 

 יום רביעי  סמסטר ב

 גיליסד"ר מ.  בחינוך היהודי הוראת דתות אחרות  63832 8:30
 ד"ר א. דיטשר  של התלמידחשיבה , למידה וחינוך יהודי: פילוסופיה   63712
   פרופ' ר. וייספלורליזם וערבות הדדית בעולמם של חכמי התלמוד    63616

 HUC*פתוח לתלמידי מסלול ריקמה בלבד. נלמד ב 

 אריאלי. שד"ר  חשיבה יצירתית וחדשנות בארגונים חינוכיים 63634 10:30
 אור-בר. נד"ר  בית הספר מסע במקורות :הבית האישי ,אל בית המדרש ואל -הביתה 63635
פרופ' מ. מושקט ברקן    21 -דרכים למונולוג היהודי במאה ה -יהודיה בגוף ראשון 63615

 HUC*פתוח לתלמידי מסלול ריקמה בלבד. נלמד ב                          הרבה ט. אבנון בן בנישתי

 רוזנקפרופ' א. פילוסופיה של ההלכה ופילוסופיה של החינוך   63746 ?  12:30
   ד"ר י. מירוויס  היהודי ויישומן לחינוך חינוך מבוגרים  63931

 

 ב' קבוצהחובה   /איכותנימחקר   34886 14:30
 ד"ר א. שוורץ  ביקורת על הליברליזם  63858
 ד"ר א. דקל  פרקטיקום: האצת מיזמים בחינוך היהודי 63636

 חובה/דיטשרד"ר א. מביטים אחורה מביטים קדימה: מגמות ואתגרים בחינוך היהודי  63621 16:30
עיון בכתבי הרב סולובייצ'יק, הרב קוק,  על האורתודוקסיה המודרנית: בין פנים לחוץ: 63713

    רוזנקפרופ' א.     הגות, חינוך וזהות –דוד הרטמן ותלמידיהם 
 פרנקל .מר י חדשנות טכנולוגית ויזמות חברתית  63660

 

 תזהקורס מלווה  34820 18:30
 סמינר עמיתי מלטון 63628

 


