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   סמסטר א':

 רביעי שעות הוראה

 קורס השלמה בסטטיסטיקה    37212                                                                10.00 – 08.30
 קריאה חינוכית בקריאות התלמודיות של עמנואל לוינס/ד"ר מ.גיליס  63836
התבוננות בפרקטיקה ככלי לפיתוח מקצועי ולהובלת שינוי  –המרחב הסמוי  63623

 תוח למסלול ריקמה בלבד()פ בחינוך יהודי/ פרופ' מ. מושקט ברקן
 

   דיטשרבין חיים למוות ביהדות: אתגרים וגישות שונות /ד" א.  63919 12.00 – 10.30
 )חובה(  הורנצ'יקפרופ' ג. מחקר כמותי/  63961
תוח )פלמערב/ ד"ר א. בהר משברים וזהויות בין מזרח –החברה הישראלית  63624

 למסלול ריקמה בלבד(

זרמים ביהדות המודרנית: משפינוזה ועד היהדות הרפורמית: השלכות   63600 14.00 – 12.30
 ..  רוזנקפרופ' א.  /חינוכיות
 .. חדשנות בחינוך היהודי: יזמות בקהילה/ ד"ר י. מירוויס  63728

   קורס השלמה במחקר בחינוך 37225                                                           16.00 – 14.30
                                                           

 
כל ישיראל ערבים זה לזה:  רשתות, קהילה, חיבורים ויחסים ביזמות ועבודה   63627

 לשינוי חברתי/ד"ר א. שוורץ  
סוגיות בפילוסופיה של החינוך היהודי:  קריאות הגותיות של ספר בראשית   63704

 ומשמעויות לחינוך/ פרופ' י. כהן )חובה, קבוצה א'(
 

 מביטים אחורה, מביטים קדימה: מגמות ואתגרים עכשוויים בחינוך יהודי 63621 18.00 – 16.30
 )קורס חובה חדש( ד"ר א. דיטשר

 וולדקס-ונשים/ ד"ר ד"ר ת. ציון ידע, כח דת  63622

 

 סמסטר ב':  

 רביעי שעות הוראה

 בין תיאוריה למישה: סיורים חינוכיים בבתי"ס ישראליים/ד"ר א. דיטשר 63920 10.00 – 08.30
 )חובה(  גיליסד"ר מ. חינוך היהודי/ ה בפילוסופיה שלסוגיות  – 63873
 ברהון)ציטוט(סוגיות ביהדות זמננו/ פרופ' ע.   33813
האם ראית את הרוח? תפילה ורוחניות כאתגרים בחינוך יהודי/                      63625

 תוח למסלול ריקמה בלבד()פברקן ופרופ' מ. מרמור-פרופ. מ. מושקט

 בין תיאוריה למישה: סיורים חינוכיים בבתי"ס ישראליים/ד"ר א. דיטשר 63920 12.00 – 10.30
 וולדקס )חובה(-ציוןמחקר איכותני בחינוך יהודי/ ת.   63727
תוח למסלול )פברקן-קלניקיה חינוכית/ פרופ. מ. מושקט –פדגוגיה של אחריות   63626

 ריקמה בלבד(

דגמים של תרגום חינוכי: עיון בהגות היהודית של הרמב"ם, ריה"ל, הרב   63619 14.00 – 12.30
 .. וזנקפרופ' א. ר /סולובייצ'יק ודוד הרטמן

 ..מירוויסיהודי/ד"ר י.סוגיות בחינוך מבוגרים ויישומן לחינוך ה  63931
 

 כהן י. פרופ /מתודות בקריאת טקסטים עיוניים במדעי הרוח 63620 16.00 – 14.30
 לון שוורץ..איחינוך יהודי במדינה דמוקרטית במדינה יהודית/ 63887

 
 

הלכתיות של היהדות הקונסרבטיבית והאורתודוקסיה -הנחות יסוד הגותיות  63602 18.00 – 16.30
 פרופ' א. רוזנק/השלכות חינוכיות  -המודרנית 

 גיליסד"ר מ.  הוראת ספרות חז"ל/ / 63955
 



 


