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 מכון שכטר ויעדיו

רתו לחקור, ללמד ולהנחיל את מדעי מכון שכטר למדעי היהדות הוא מוסד להשכלה גבוהה שמט
של היהדות בגישה אקדמית, פתוחה, שוויונית ופלורליסטית, תוך שימת דגש על משמעותם 

 ועל יישומם בחיים המודרניים.תחומים אלו 

תחומית וחדשנית במדעי היהדות לקהל -רב (מ"א)לשם כך מנהל מכון שכטר תוכנית לתואר שני 
-נכים בפרט, מעודד כתיבת מחקרים ופרסומם, מנהל מכונישוחרי הדעת בכלל ולציבור המח

 .מחקר יישומיים, ומקיים ימי עיון וכנסים
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 מוסדות מכון שכטר

 ועד מכון שכטר

 קולט אביטל, יו"ר

 , סגן יו"רונתן שטיינברגהי

 שמואל שמש, גזבר

  דניאל בירנבאום

 שרה טפרברג

 הרב בנימין סגל

 אבי פורטן

 אמילי לוי שוחט

 ורון בר, משקיףפרופ' ד

 פרופ' דוד גולינקין, משקיף

 איתן קופר, משקיף

 הנהלה

  פרופ' דורון בר, נשיא

  , מנכ"לאיתן קופר

 ד"ר ארי אקרמן, דיקן

 ד"ר שמחה גולדסמית, סמנכ"ל

 לינדה פרייס, מנהלת קשרי חוץ

 לשכת הנשיא

  , נשיאדורון ברפרופ' 

 , מנכ"לאיתן קופר

 לינדה פרייס, מנהלת קשרי חוץ

 חוץ, קשרי קרסגימוריה 

 פנינה גולדשמידט, קרנות

 עטקא ליבוביץ, קרנותד"ר 

 שפיגל, עוזרת לנשיא-נאוה הרץ ואן

 אגודת הידידים רכזת ,איריס שביל

 מתן בן שיטרית, מנהל אתרי אינטרנט 

 

 שוחרי עמותות שכטר בע"מ

 פרופ' דוד גולינקין, נשיא

 אברם לפין, מנכ"ל המשרד, צפון אמריקה

 לוין, עוזרת לנשיאנעמי 
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 המועצה האקדמית

 נשיא, דורון בר פרופ'

 פרופ' דוד גולינקין

 פרופ' יעקב אלבוים

 פרופ' משה בנוביץ

 חן-פרופ' אלכסנדר אבן

 ד"ר ארי אקרמן, דיקן

 פרופ' זאב הרוי

 פרופ' יוסף טרנר

 פרופ' שרה יפת

 פרופ' רינה לוין מלמד

 פרופ' שמא פרידמן

 פרופ' יהושע שוורץ

 מר קדריד"ר ת

 ד"ר בת שבע שטרן מרגלית

 , נציג הסטודנטיםדן-יוסי מי

 ההנהלה האקדמית

 פרופ' דורון בר, נשיא

 דיקןד"ר ארי אקרמן, 

 חלד, יועצת אקדמית ד"ר גליה גלזנר

 תאקדמי , יועצתיובל חכםנעה ד"ר 

 מלמד, יועצת אקדמית  פרופ' רינה לוין

 ד"ר תמר קדרי, יועצת אקדמית

 ס, יועץ אקדמי קופ-ד"ר פול שרל

 אסתר בלטמן, ספרנית

 נירה גולן, מזכירה אקדמית

 , רכזת למידה מתוקשבת, מזכירות אקדמיתמירה גינזבורג

 יקיר זקן, רכז גיוס סטודנטים
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 האגף למינהל

 איתן קופר, מנכ"ל

 ד"ר שמחה גולדסמית, סמנכ"ל

 , חשבתזיוטר-נועה מרום

 ודנטיםסטדינה גודאי, מנהלת חשבונות ראשית וקבלת 

 ניצה עזרן, מנהלת משאבי אנוש

 הנהלת חשבונותעוזרת מנכ"לית ו, מרינה אברמוב

 דוד הלפרין, הנהלת חשבונות

 דנה מעלומי, מזכירה

 מנהל תפעולאביטן, )הולי( אהליאב 

  מנהל ת, עובדמתיקואבוסנט 

 , עובד מנהלדוד לאונר

 , עובד מנהלשנקורו בדנה

 

 ה שכטרונו

 מנהלתרזניצקי, -יונית קולב
 מנהל חינוכי  ,הרב רוברטו ארביב

 מזכירות ,הדר וולובלסקי
 רכזת תחום שיווק ותוכן, טלי חג'ג'
 תפעולמנהל  ,חורחה סאן מרטין ברה-איתמר
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 ועדות היגוי

 ועדת היגוי למקרא

 פרופ' אד גריינשטיין

 ד"ר ג'ורג' סברן

 ד"ר דוד פרנקל

 ועדת היגוי לתלמוד והלכה

 פרופ' דוד גולינקין

 ופ' שמא פרידמןפר

 פרופ' משה בנוביץ

 פרופ' שמואל גליק

 ועדת היגוי למדרש ואגדה

  פינחס מנדלד"ר 

 ד"ר תמר קדרי

 ד"ר גילה וכמן

 ועדת היגוי למחשבת ישראל

 חן-אבןאלכסנדר  פרופ'

 ד"ר ארי אקרמן

 פרופ' יוסי טרנר

 ד"ר עינת רמון

 ועדת היגוי לתולדות עם ישראל

 פרופ' רינה לוין מלמד

 פ' גיא מירוןפרו

 שבע מרגלית שטרן-ד"ר בת

 ועדת היגוי ללימודי ארץ ישראל: תרבות ומרחב

 פרופ' יהושע שוורץ

 פרופ' דורון בר

 יובל חכם"ר נעה ד

 ד"ר יאיר פז

 ועדת היגוי ללימודי האשה והיהדות

 פרופ' אליס שלוי

 פרופ' רינה לוין מלמד

 ד"ר עינת רמון

 שבע מרגלית שטרן-ד"ר בת

 ריתמר קדד"ר 

 ועדת היגוי ללימודי האמנויות ביהדות 

 פרופ' אליס שלוי



תשע"ז  מוסדות מכון שכטר

 

11 

 

 יובל חכםד"ר נעה 

 שולה לדרמן  ד"ר

 ד"ר תמר קדרי

 נהר-פרופ' אלישבע רבל

 ועדת היגוי ליהדות ספרד וארצות האסלאם

 פרופ' רינה לוין מלמד

    חיים סעדון ד"ר

 פרופ' ירון הראל 

  פרופ' שמואל רפאל

 ועדת היגוי ליהדות זמננו

 שבע מרגלית שטרן-ד"ר בת

 יוסי טרנרפרופ' 

 ד"ר ארי אקרמן

 הוראת תרבות ישראלורוחני ול ועדת היגוי לחינוך יהודי

 פרופ' שמואל גליק

 ד"ר ברנדה בקון

 ד"ר ארי אקרמן

 ד"ר איתן שיקלי

 ועדת היגוי לחינוך חברתי

 פרופ' שמואל גליק

 ד"ר גליה גלזנר חלד

 ד"ר ברנדה בקון

 ד"ר ארי אקרמן

 עדת היגוי ללימודי משפחה וקהילהו

 קסופ-ד"ר פול שרל

 חלד גלזנרד"ר גליה 
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 סגל המורים

 הסגל הפנימי

 , מחשבת ישראל חן-אבןאלכסנדר  פרופ'

    ד"ר ארי אקרמן, חינוך יהודי, מחשבת ישראל

 פרופ' משה בנוביץ, תלמוד, הלכה 

 , לימודי ארץ ישראל פרופ' דורון בר

 תלמוד, הלכה פרופ' דוד גולינקין,

 ה, חינוך יהודיד"ר גליה גלזנר חלד, משפחה וקהיל

 )בשבתון סמ' א(פרופ' יוסף טרנר, מחשבת ישראל, יהדות זמננו 

 , לימודי ארץ ישראל, האמנויות ביהדותיובל חכםד"ר נעה 

  פרופ' רינה לוין מלמד, תולדות עם ישראל, לימודי האשה והיהדות, יהדות ספרד וארצות האסלאם

 )בשבתון(, מדרש ואגדה פינחס מנדלר ד"

  שבע מרגלית שטרן, תולדות עם ישראל, לימודי האשה והיהדות, יהדות זמננו-ד"ר בת

 ד"ר יאיר פז, לימודי ארץ ישראל 

 פרופ' שמא פרידמן, תלמוד 

 , מקרא ד"ר דוד פרנקל

  ד"ר תמר קדרי, מדרש ואגדה

  ראל, מחשבת יש, לימודי האשה והיהדותד"ר עינת רמון

 פוקס, לימודי משפחה וקהילה-ד"ר פול שרל

 

 מרצים אורחים 

 ד"ר כרמלה אבדר, יהדות ספרד וארצות האסלאם

 ד"ר חגי אגמון, משפחה וקהילה

 ד"ר מיכל אורן, לימודי ארץ ישראל

 ד"ר ארי אנגלברג, משפחה וקהילה

 גב' אמירה ארליך, חינוך יהודי

 ד"ר אליעזר באומגרטן, מחשבת ישראל

 וני באר מרקס, תולדות עם ישראלד"ר ר

 ד"ר דרור בונדי, מחשבת ישראל

 גב' אדירה בן אהרון, מרפא

 הראש, מחשבת ישראל-ד"ר יונתן בן

 סעדון, יהדות ספרד וארצות האסלאם -ד"ר אתי בן

 חובב, תולדות עם ישראל-ד"ר ימימה בנמלך

 ד"ר ברנדה בקון, חינוך יהודי, חינוך חברתי

 מודי האישה, תלמוד והלכהד"ר איריס בראון, לי

 ד"ר רבקה ברגר, חינוך יהודי

 אונא, מקרא, תולדות עם ישראל-ד"ר אמיתי ברוכי

 ד"ר שרית ברזילאי, משפחה וקהילה

 ד"ר רבקה גולדברג, מחשבת ישראל
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 פרופ' שמואל גליק, תלמוד והלכה

 ד"ר חנה דוידסון, תולדות עם ישראל

 פרופ' אלי הולצר, חינוך יהודי

 הכהן וולף, חינוך יהודי ד"ר חגית

 הרב דיאנה וילה, תלמוד והלכה

 ד"ר גילה וכמן, מדרש

 ד"ר יסכה זימרן, מקרא

 ד"ר סטיבן חזן ארונוף, משפחה וקהילה

 ד"ר יוסי חקלאי, חינוך יהודי

 ד"ר חגית כהן, תולדות עם ישראל, יהדות זמננו 

 ד"ר שולה לדרמן, האמנויות ביהדות

 ם ישראלד"ר דורון לופז, תולדות ע

 ד"ר נעמי לייסנר, לימודי האשה והיהדות

 ד"ר גלעד לנדאו, תלמוד והלכה

 פרופ' יהודה מורלי, האמנויות ביהדות

 ד"ר אמיר מזור, יהדות ספרד 

 ד"ר יוכבד מילגרום, האמנויות ביהדות

 ד"ר אורי מלמד, יהדות ספרד וארצות האסלאם, מחשבת ישראל

 ד"ר יעקב מעוז, מדרש

 מדרשד"ר חן מרקס, 

 ד"ר דוד נחמן, תולדות עם ישראל

 ד"ר ג'ורג' סברן, מקרא

 שטרק, תלמוד והלכה-ד"ר עירית עופר

 פרייס, לימודי ארץ ישראל, האמנויות ביהדות-ד"ר ניצן עמיתי

 , תלמודד"ר אלישיב פרנקל

 ד"ר אירה צ'רניצקי, האמנויות ביהדות

 ד"ר יועד קדרי, מחשבת ישראל

 ל, מחשבת ישראלאיוונוב קניא-ד"ר רות קרא

 ד"ר ביטי רואי, מחשבת ישראל

 ד"ר מיכה רואי, מדרש

 ד"ר משה רובוביץ, משפחה וקהילה

 , חינוך יהודי, מחשבת ישראלרוח מדברד"ר מריאנה 

 , חינוך יהודירוח מדברד"ר עמרי 

 ד"ר ניחם רוס, חינוך יהודי

 איילה שוורץ, יהדות ספרד גב'

 ותד"ר רונית שטיינברג, האמנויות ביהד

 ד"ר אלישבע שטרית, יהדות ספרד וארצות האסלאם, תולדות עם ישראל 

 ד"ר איתן שיקלי, חינוך יהודי

 מאק, תולדות עם ישראל-ד"ר תמי שלמון

 לביא, מדרש-ד"ר ענת שפירא
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 ספריות ושירותים אחרים

ספרים  38,000-למעלה מ, יש בניין המנהלהבספריית מכון שכטר, הממוקמת בקומה השניה של 
מדעי היהדות והחברה. כמו כן, הספריה מחזיקה את חומר הלימוד הדרוש לכל הקורסים ב

והיא כוללת שירותי  18:00-8:15ה' בין השעות -'בהניתנים במכון שכטר. הספריה פתוחה בימים 
 .121בעמ' נהלי שימיש בספרייה ראה  השאלה.

כן מאגר  ,אילן-המידע )"פרוייקט השו"ת"( של אוניברסיטת בר נמצא מאגר בספריית מכון שכטר
ידי -על ושפותחומפתח למחקרים שנכתבו על התלמוד יד של התלמוד הבבלי -המידע של כתבי

 המכון לחקר התלמוד על שם שאול ליברמן.

בנוסף, דרך החיבור למלמ"ד )המרכז לשירותי מידע דיגיטליים(, ניתן לחפש באוספים המיוחדים 
-ארץ, כגון הקטלוגים של הספריות האוניברסיטאיות, רשימת הספרים המאוחדת, רשימת כתביב

  עת עבריים.-)רמב"י(, והמפתח לכתביהעת המאוחדת, רשימת מאמרים במדעי היהדות 

 בית מדרש המיועד ללימוד בחברותא. למטרה זו נמצא במקום אוסף של שוכןבניין הכיתות ב
 . חום מדעי היהדותבת ספרי יסוד 1600-למעלה מ

 בתעריף מוזלבגבעת רם תלמידי מכון שכטר רשאים לקבל כרטיס קריאה לספריה הלאומית 
 . לפרטים יש לפנות למזכירה האקדמית.לאחר חתימה על טופס במזכירות האקדמית

היא להחזיר ספרים מושאלים לספרייה בזמן. במקרה של ספר לא הסטודנטים האחריות של 
זכות תהיה להם הולאחר מכן,  פעמיםעד שלוש  יתריעו בפני הסטודנטרייה הספעובדי מוחזר, 

 . ויםהנלולגבות את מחיר הספר בנוסף לקנסות 

ניתן לקבל "כרטיס סטודנט" של התאחדות הסטודנטים הארצית בחודש הראשון של שנת 
 בתחבורה ציבורית ובמופעי בידור.  ההלימודים. הכרטיס מקנה הנח

 

 וה שכטרונ

המקום  יפו.-כטר, מרכז לגסי הריטג' לתרבות יהודית, הוא מרכז יהודי יוצר בתל אביבנווה ש
מהווה מרחב פורה לתרבות יהודית ישראלית ומציע לימוד וחוויה יהודית בבית מדרש, בסדנאות 
וסדרות, מופעי מוסיקה וכיתות אמן, חוגים למשפחה וסיורים, תוך שימת דגש על אמנות 

. בין היתר, מציע נווה שכטר פעילות קהילתית הפתוחה לקהל הרחב ופיהפילוסו ויצירה, הגות
)פינת  42המרכז נמצא ברחוב שלוש  העברי. בלוח השנה במסגרת לימוד, חגיגה וציון מועדים

נווה שכטר .  www.neve-schechter.org.il ,03-5170358, יפו-בתל אביבאילת(, נווה צדק,  רחוב
מזמין את תלמידי ובוגרי מכון שכטר להנות ממגוון הקורסים והפעילויות בהנחות ובתנאים 

 בלעדיים.

http://www.neve-schechter.org.il/
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 מכוני מחקר, פרסים, ימי עיון ופרסומים אקדמיים

 המכון לחקר ההלכה ויישומה

 ספרות הלכתיתהוציא לאור המכון לחקר ההלכה ויישומה הוקם בשנת תשנ"ו על מנת ל
בעברית, אנגלית, רוסית, ושפות אחרות וזאת כדי לסייע ליהודים ללמוד הלכה ולקיימה. המכון 
מפרסם תשובות שנכתבו במאה העשרים, תשובות ועד ההלכה של כנסת הרבנים בישראל, 

זה מדריכים הלכתיים בשפות שונות, וספרים העוסקים בפילוסופיה של ההלכה. חלק מחומר 

הופיעו עד שנת ספרים  שלושהועשרים  responsafortoday.com..wwwמתפרסם באתר 
 .ו"תשע

פרסומי המכון מופיעים בעזרת שתי קרנות: "הספריה על שם מאיר ותרצה גולדשטיין שניספו 
 בשואה" ו"מרכז הרב ישראל לוינטל לשאלות ותשובות בנות זמננו". 

 המרכז לחקר האשה בהלכה

ט על מנת לחקור את מעמד האשה בהלכה המרכז לחקר האשה בהלכה הוקם בשנת תשנ"
ולהציע פתרונות מעשיים לבעיית העגונות של ימינו. חוקרי המכון פירסמו כתב עת בשם "זעקת 
דלות" העוסק בבעיית העגונות של ימינו וכתב עת שני בשם "ללמוד וללמד" העוסק בנושאים 

מד האשה בהלכה: פרסמו את הספר "מעכמו כן הם אחרים הקשורים למעמד האשה בהלכה. 
וספר "זעקת דלות: פתרונות לבעיית העגונות בימינו"  בעברית ובאנגלית,שאלות ותשובות" 

 responsafortoday.com..www. חלק מהחומר הנ"ל מתפרסם באתר באנגלית על הלכות נדה
המכון גם מקיים ימי עיון על מנת להביא את ממצאי המחקר לידיעת הציבור הרחב. חוקרי 

התפרסמו כספר בשנת וחלק מתשובות אלו  "Ask the Rabbi"על שאלות באתר  ענום המכון ג
 .תשע"א

 

 מפעל המדרש 

ספרים הקשורים   סדרת על מנת לפרסםתשס"ז בשנת הוקם מפעל המדרש של מכון שכטר 
למדרש, כולל מהדורות מדעיות של לפחות שמונה מדרשים. כל מהדורה מדעית תציג את 

ד הטוב ביותר ותכלול שינויי גירסא נבחרים, מסורת המדרש המפנה המדרש על פי כתב הי
ופרופ' שמא הוא עורך הסדרה למקבילות בספרות התלמודית, ופירוש מדעי. פרופ' דוד גולינקין 

 .וא היועץ האקדמיפרידמן ה

ספרים שניתן לרכשם בחנות הספרים של מכון שכטר: ספרו  ארבעה עד כה פרסם מפעל המדרש
אגדות היהודים )שלושה כרכים כפולים וכרך מפתחות(, מהדורה עברית  ,וי גינצבורגשל פרופ' ל

מדרש חדש על ; מדרש שמואל, בעריכת פרופ' ברכיהו ליפשיץ ;שנייה בעריכת פרופ' דוד גולינקין
 .רבה בעריכת פרופ' יוסף תבורי וד"ר ארנון עצמון מדרש אסתר ;התורה בעריכת ד"ר גילה וכמן

מופיעות רבה , ושיר השירים רבהקהלת  ,טיות של מדרש שמואל, אסתר רבהמהדורות סינופ

מהדורות נוספות בהכנה: קהלת רבה, רות רבה,  .www.schechter.ac.ilבצורה מקוונת באתר 
 ומדרש תשובת יונה הנביא. במדבר רבה שיר השירים רבה, איכה רבה,

 

 הדות ואמנויותהמרכז לי

מרכז זה הוקם בשנת תשס"א על מנת לחפש ולטפח נקודות מגע בין מדעי היהדות והאמנויות. 
המרכז המרכז תומך בתחום "האמנויות ביהדות" בתוך התוכנית לתואר שני של מכון שכטר. 

-www.taliהקים אתר אינטרנט המוקדש כולו לאמנויות ביהדות: ליהדות ואמנויות 

virtualmidrash.org.il 

 

 סוציולוגית-המרכז לחקר היהדות בראייה ביו

http://www.schechter.ac.il/
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בשנת תש"ע הוקם במכון שכטר בתמיכה הנדיבה של קרן בינה יצרית )אוסטין, טקסס( המרכז 
סוציולוגית. המטרה המרכזית של המרכז היא לתרום לחקר מנהגים -לחקר היהדות בראייה ביו

החברה ומבוססות על פסיכולוגיה  יהודיים, זאת מתוך התייחסות לגישות הלקוחות ממדעי
אבולוציונית, גנטיקה מודרנית, ביופסיכולוגיה ומדעי החברה. שני כנסים בינלאומיים בנושאים 

בינה יצרית מוענקות כל שנה  קרן . מלגות מטעם2013-וב 2011-אלו התקיימו במכון שכטר ב
 לשני סטודנטים אשר יערכו מחקר מודרך בתחום זה. 

 

 Nashim כתב העת

מכון שכטר מפרסם כתב עת מדעי על חקר האשה והמגדר ביהדות בשיתוף פעולה עם 

. כתב העת מופיע פעמיים בשנה על נייר ובצורה אלקטרונית. עד IUP-אוניברסיטת ברנדייס ו

 .Nashimגיליונות של  29כאן הופיעו 

 פרסים, ימי עיון וכנסים אקדמיים

במחקר, הוראה או תרומה מי עבור מצויינות פרס קקסט מוענק פעם בשנתיים לחבר סגל פני
. פעם בשנה מתקיים יום עיון לזכר הרב דוד ארונסון, אחד מהמנהיגים הדגולים של יהדות למכון

רוטנברג ז"ל. פעם בשנה  ד"ר א"אפעם בשנה מתקיים יום עיון על פרקי אבות על שם ארה"ב. 
 מתקיים כנס על מעמד האשה בחברה הישראלית. 

מחלק מלגות הצטיינות על שם השופט סיימון ריפקינד ומר הרי מריסמן ועל שם מכון שכטר 
. לפרטים על וכן מלגות ע"ש ד"ר א"א רוטנברג, ע"ש אידית גריפינגר ז"ל ועוד  פרופ' אליס שלוי

אלו יש לפנות למזכירות האקדמית. בנוסף על כך, מכון שכטר מקיים הרצאות לציבור  מלגות
 .ם אקדמיים לאורך שנת הלימודיםהרחב, ימי עיון וכנסי

 פרסומים אקדמיים

מכון שכטר מפרסם שורה של פרסומים אקדמיים הן בנפרד והן בשיתוף פעולה עם מו"לים 
, מוסד ביאליק, מכון שוקן, אוניברסיטת ברנדייס, ספריםאחרים כגון עם עובד, ידיעות 

ב"חנות הספרים" שבאתר  קטלוג או לרכוש ספרים אלה לראותואוניברסיטת בר אילן. ניתן 

 .074-7800625או בטלפון  ,www.schechter.ac.il האינטרנט של המכון
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 היהדות במדעי (.M.A)מטרות ואופי הלימודים ומבנה התוכנית לתואר שני 

 מטרות ואופי הלימודים

 וכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.מכון שכטר מעניק לבוגריו תואר שני ישראלי המ

התוכנית היא בעלת אופי אינטגרטיבי ומטרתה להעניק בסיס רחב ועשיר בתרבות ישראל. 
במהלך הלימודים מושם דגש על פיתוח חשיבה עצמאית וטיפוח גישה ביקורתית ומחקרית. 

 של החומר הנלמד.  יםוהערכי יםהקיומי להיבטיםישנה גם התייחסות 

בכדי שאלו רשים לגלות יצירתיות, תוצר של בגרות מקצועית ובשלות מחשבתית, הסטודנטים נד
לידי ביטוי בכתיבת עבודות בעלות אופי מחקרי, בניתוח מתודולוגי או בבניית פרוייקטים יבואו 

 .בעלי אופי יישומי וחינוכי, כגון כתיבת תוכניות לימודים

 * נ"ז סה"כ( 36קורסים סמסטריאליים;  18מבנה תוכנית הלימודים )

אחד מן התחומים הבאים: מקרא, תלמוד והלכה, בקורסים סמסטריאליים בתחום ראשי ) 9
מדרש ואגדה, מחשבת ישראל, תולדות עם ישראל, לימודי ארץ ישראל, לימודי האשה והיהדות, 

  (הוראת תרבות ישראל/חינוך יהודי ,האמנויות ביהדות, יהדות זמננו
 נ"ז( 18) 

)באחד מהתחומים הנ"ל או ביהדות ספרד וארצות אליים בתחום משני ים סמסטריקורס 6
  האסלאם, חינוך חברתי, לימודי משפחה וקהילה(

 נ"ז( 12) 

 נ"ז(  4)  קורסי בחירה סמסטריאליים 2

 נ"ז(  2)     זרמים ופלורליזם ביהדות המודרנית :קורס חובה 1

 

  נ"ז. 2*  קורס סמסטריאלי שווה 
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 ואר שנינוהלי התוכנית לת

 תנאי קבלה

 (.B.A). יתקבלו רק בעלי תואר ראשון יועץ/ת אקדמי/ת של המסלולסטודנטים יתקבלו על ידי 

 ומעלה. 85עם ממוצע של  (.B.Ed)ומעלה, או תואר ראשון בחינוך  80עם ממוצע ציונים של 

של  ממוצע ושישיגובלבד  להתקבל על תנאי יםיכול עם ממוצע נמוך מעט מן הדרושסטודנטים 
נמצאים  אם עד חודש ספטמבר לפני שנת הלימודים השנייה בתום שנת הלימודים הראשונה. 80

 .הםלימודיבלהמשיך  הסטודנטים ויוכל ,ומעלה 80מהציונים בממוצע של  80%

מכון שכטר אקדמית מועמדים לתוכנית לתואר שני ימלאו טופס הרשמה וימסרו אותו למזכירות 
 והמסמכים הבאים: ₪ 400בצירוף דמי הרשמה בסך 

 תואר ראשון תתעוד .1

 גיליון ציונים וממוצע ציונים של לימודים אקדמיים קודמים .2

 מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי עם היועץ/ת האקדמי/ת של התוכנית. 

 לימודי השלמה 

 

החסרים רקע במדעי היהדות יחוייבו במספר קורסי השלמה בנוסף למכסת הקורסים סטודנטים 
סטודנטים בתיאום עם היועץ/ת האקדמי/ת של התוכנית.  קבעויישים לתואר. הקורסים הדרו

 ללא רקע יידרשו בדרך כלל ללמוד את הקורסים הבאים: 

 נ"ז( 2)  )ספרות תלמודית(  פה-לתורה שבעל. מבוא 1

 נ"ז( 2)  בימי הביניים עם ישראלותרבות תולדות מבוא ל. 2

 נ"ז( 2)  בעת החדשה ישראלעם ותרבות תולדות מבוא ל. 3

 נ"ז( 6)  . שלשה קורסי יסוד4

  פטורים מקורסי השלמה.   בעלי תואר ראשון במדעי היהדותסטודנטים 

 

 קורס מקוון בכתיבה אקדמית

כל הסטודנטים חייבים ללמוד קורס מקוון המקנה את הכלים הדרושים לכתיבת עבודות על פי 
. ₪ 200היא סמלית ו ההסמסטרים ועלות הכללים הנהוגים באקדמיה. הקורס יינתן בשני

שאר תלמידי . סמסטר הראשוןמהלך הבלמוד את הקורס סטודנטים שהתקבלו על תנאי חייבים ל
 סמסטר השני.יכולים ללמוד את הקורס במהלך השנה א' י

  פטור. על בסיס של הצלחה בתרגיל מלימוד קורס זה קיימת אפשרות לקבל פטור 

 םזיכוי בשל לימודים קודמי

קורסים  ארבעהמלימודים בהיקף של עד סטודנטים ככלל, מכון שכטר רשאי לפטור 
בתחומים אחר במוסד אקדמי אחר סיום תואר ראשון נ"ז( על יסוד לימודיהם ל 8סמסטריאליים )

רלוונטים. לא ניתן לאשר במסגרת זו קורסים שכבר נוצלו לשם מילוי חובה לקראת תואר 
 או שנלמדו לפני עשר שנים או יותר.  80-לבמוסד אחר או שציונם מתחת 

 הפסקת לימודים וביטול הרשמה לקורסים

במקרים מיוחדים, למשל מחלה או .לנוהלי הפסקת לימודים וביטול הרשמה לקורסים ראו להלן
 פטירת קרוב משפחה המתרחשים באמצע סמסטר, ניתן לפנות לוועדת החריגים. 
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 מועדי המבחנים והגשת עבודות

שמסיבה כלשהי לא לסטודנטים סמסטר יתקיימו שני מועדי מבחנים. מועד ב' מיועד בסוף כל 
רק אלא  המעונינים לשפר את ציוניהם. אין מועד ב' לעבודותלסטודנטים נבחנו במועד א' או 

 .למבחנים

ולאופי  יםשל המרצ םבקורסים בהם יינתנו מבחני בית נתונים מועדי ההגשה לשיקול דעת
 ניתן להגיש עבודות משותפות. . לאהמבחן והקורס

 המועד האחרון להגשת עבודות קורס )לא סמינריוניות( הוא תחילת שנת הלימודים שלאחריה.
 תמורת קנססטודנט שלא עמד בתאריך זה יוכל להגיש את העבודה במהלך שנתיים נוספות, 

 ודהלבדוק את העב םסכיילא  ההמרצבמידה שובתנאי שהמרצה יסכים לבדוק את העבודה. 
וקנס להגשת ₪  300קנס להגשת עבודה רגילה באיחור הוא  יבוטל הקורס. שהוגשה באיחור

 ₪.  400א ועבודה סמנריונית באיחור ה

 

 עבודות סמינריוניות

עבודה סמינריונית צריכה להוכיח מיומנות מחקרית, חשיבה יוצרת וגישה ביקורתית כלפי 
מילים, מודפסת ברווח כפול,  9,500-7,500 מקורות וספרות מחקרית. העבודה תהיה בהיקף של

וחייבת לכלול הערות וביבליוגרפיה המוצגות בשיטה מדעית מקובלת. ספרות המחקר המשמשת 
ספרות לועזית על  נהישבמידה ולכתיבת העבודה תהיה בעברית ובשפה מודרנית אחת לפחות )

 הנושא(. לא תתקבל עבודה בכתב יד. 

 –אחת בתחום הראשי ואחת בתחום המשני  –דות סמינריוניות על הסטודנטים לכתוב שתי עבו
. במקרים חריגים יתאפשר, באישור היועץ, לכתוב את שתי שני מרצים שוניםת בהנחייוזאת 

 העבודות בתחום הראשי בהנחיית שני מרצים שונים מתחום זה.

ל העבודות כל עבודה סמינריונית וכן חריגות מכללים אלה חייבות אישור יועץ התוכנית. כ
 הסמינריוניות ייכתבו במסגרת הלימודים במכון שכטר.

עד סוף השנה שלאחר הוראת הקורס, כולל הקיץ. סטודנט שלא עבודה סמינריונית ניתן להגיש 
ובתנאי ₪  400תמורת תשלום של עמד בתאריך זה יוכל להגיש את העבודה במהלך שנה נוספת, 

 סכים לבדוק את העבודה.משהמרצה 

 

 לקורסיםהרשמה 

מכון שכטר מעוניין שתלמידיו ייחשפו לקשת רחבה של מרצים והשקפות במשך לימודיהם. 
 לפיכך, ניתן ללמוד עד ארבעה קורסים סמסטראליים עם אותו המרצה. 

 נוכחות וציונים

מן הפגישות או שתי העדרויות(,  90%חייבים בנוכחות סדירה בכל קורס )לפחות הסטודנטים 
; 100במילוי שאר החובות שיוטלו על ידי המורים. הציונים הם על בסיס של בהשתתפות פעילה ו

נדרשים לקבל לפחות ציון עובר גם בעבודות הסטודנטים . 60-ציון עובר בקורס נקבע ל
 סמינריוניות ובמבחן הגמר. 

 מבחן גמר

רשאים לגשת למבחן גמר  סטודנטיםבמבחן גמר בכתב. הסטודנטים בתום לימודיהם, ייבחנו 
 לאחר הגשת כל המטלות מלבד עבודה סמינריונית אחת. 

 .ולמועד ב' הוא חודש לפני מועד המבחניםמועד הגשת כל המטלות למועד א' 

מבחן הגמר מורכב משני שאלונים התואמים את שני תחומי ההתמחות של הסטודנטים. 
לת מראש. שאלון המבחן נועד לבדוק את יכוחומר הקריאה למבחן הסטודנט יקבל את 

לבחון את השימוש בכלים ים שנלמדו במהלך הלימודים בתחום והסינטיזה של הידע והחומר
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יקבלו את השאלון הסטודנטים שהוקנו במהלך התואר ועשוי לכלול גם חומרים נוספים. 

 תום עשרה ימים.בויהיו חייבים להגיש את גליון התשובות  MOODLEמערכת ב

 

 חישוב ממוצע הציונים

 60%בקורסים                                 ממוצע הציונים 

 30%  שתי עבודות סמינריוניות                               

 לתחום המשני( 4%לתחום הראשי,  6%) 10%                                                 מבחן גמר   

 סיום הלימודים

. םההתחלת לימודיחמש שנים ממועד  לסיים את כל הדרישות לתואר תוךהסטודנטים על 
המעונינים להשתתף בטקס הסיום חייבים להשלים את כל חובותיהם לכל המאוחר  סטודנטים

 חודשיים לפני הטקס.

 שכר הלימוד

בכל סמסטר. ראו סעיף "הסדרי  סטודנטים שכר הלימוד ייקבע על פי היקף הלימודים של ה
 .123, בעמ' תשלום" להלן

 שמירת מעמד

המבקשים לדחות את המשך לימודיהם למועד מאוחר יותר, לקבל אישור הסטודנטים על 
 .124' בעמאלה דמי שמירת מעמד כמפורט להלן  סטודנטים. המכון יגבה מםהאקדמי יםצמהיוע

 

 בעיות אקדמיות

 האקדמי. באגףהקורס יובא לדיון  שנכשל פעמיים באותוסטודנט מקרה של 

 
 

 נוהל ערעורים

 לכל הסטודנטים זכות לערער על ציון שקיבל/ה במבחן או בעבודה.

 בפני הסטודנט/ית את חישוב הציון.בכתב המרצה שהעניק/ה את הציון הנידון ינמק 

ן נותר עדיין הסטודנט/ית לא מרוצה, מותר לו/ה לפנות אל הדיקן. הדיקערעור זה אם לאחר 
יחליט אם לפנות לבודק נוסף לברור הסוגיה. הדיקן יכריע בנוגע לציון הסופי של העבודה או 

 המבחן.
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 זרמים ופלורליזם ביהדות המודרניתקורס ו דמיתקקורס כתיבה א, , קורסי יסודקורסי השלמה

 השלמות קבועות
 

 "תשו   מבוא לתורה שבעל פה

 18:30-17:00 יום ב' גלעד לנדאוד"ר  א'סמסטר  214444

קורס זה יוקדש להקניית ידע בסיסי בתורה שבעל פה ודרכי התפתחותה. נסקור דרכים שונות 
שבהן פירשו יהודים את התורה וקבעו הלכה, מתחילת ימי הבית השני ועד לחיבור היצירות 

במאות  –תא, המדרשים והתלמודים המשנה והתוספ –הגדולות של התנאים והאמוראים 
הראשונות לספירה. נערוך היכרות ראשונית עם יצירות אלו, ונעמוד על מקצת תוכניהן ודרכי 

 ההתהוותן, וזאת על רקע תמורות בחיי היהודים בתקופה ההיא.

 

 

 שו"ת   מבוא לתורה שבעל פה

 18:30-17:00 יום ג' גלעד לנדאוד"ר  סמסטר א' 214444

 ספת של קורס הנ"לקבוצה נו

 

 

 שו"ת   מבוא לתורה שבעל פה

 18:30-17:00 יום ה' פרופ' משה בנוביץ סמסטר א' 214444

 קבוצה נוספת של קורס הנ"ל

 

 

 מקוון שיעור   מבוא לתורה שבעל פה

   פרופ' שמואל גליק סמסטר א' 214444

 הנ"ל קורסהקבוצה נוספת של 

 

 שו"ת  ימי הבינייםעם ישראל בותרבות מבוא לתולדות 

 16:30-15:00 יום ב' חנה דוידסוןד"ר  'בסמסטר  627776

נעסוק בהתפתחות הרוחנית והחברתית, היצירה הספרותית והדמויות הבולטות בתקופה מכרעת 
בתולדות עם ישראל. נשים דגש על היחס בין היהודים לסביבתם. נקרא מקורות מן התקופה 

יל במרכזים בבבל ובארץ ישראל בתקופת הגאונים. נעקוב וממיטב המחקר על הנושאים. נתח
אחר פיתוח מרכזים חדשים בארצות האסלאם והנצרות ונסיים את הסקירה ההיסטורית בגירוש 
ספרד. נקדיש את השיעורים האחרונים לעיון בנושאים מרכזיים בתולדות עם ישראל בימי 

 הביניים: ארגון הקהילה וחיי המשפחה.

 

 

 שו"ת  עם ישראל בימי הבינייםותרבות  מבוא לתולדות

 14:30-13:00 יום ג' ד"ר חנה דוידסון סמסטר א' 617777

 קבוצה נוספת של הקורס הנ"ל.
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 שו"ת  עם ישראל בימי הבינייםותרבות מבוא לתולדות 

 16:30-15:00 יום ה' ד"ר חנה דוידסון סמסטר ב' 627777

 קבוצה נוספת של הקורס הנ"ל.

 

 

 מקוון שיעור  עם ישראל בימי הבינייםותרבות תולדות מבוא ל

   ד"ר חנה דוידסון 'בסמסטר  617777

 קבוצה נוספת של הקורס הנ"ל.

 

 

 שו"ת  עם ישראל בעת החדשה ותרבות מבוא לתולדות

 18:30-17:00 יום ב' מאק-תמי שלמוןד"ר  סמסטר ב' 626666

בר מחברה במעהתפתחותו התרבותית ושל תהליכים מרכזיים של תולדות העם היהודי 
. הדיון ייפתח בראשית 20-המאה התחילת ועד  18-מאמצע המאה ה מסורתית לחברה מודרנית;

השתלבותם של היהודים בכלכלה המרקנטיליסטית ובמשטרים האבסולוטיסטיים. תתואר 
היווצרותה של הבורגנות היהודית במערב אירופה, בחסות האבסולוטיזם הנאור, לכלל 

נאורה. יוצג העימות ההולך ומתפתח בין חילון ורפורמה לבין -ידיאולוגיה משכיליתא
אורתודוכסיה. לאחר מכן ינוע הדיון אל מזרח אירופה, יציג את החסידות בדורותיה הראשונים 
ואת מציאות החיים הייחודית של יהודי "תחום המושב" הרוסי. ינותחו כמה מהישגיה 

ת ההשכלה באזור זה. יתוארו התפתחות האנטישמיות המודרנית, התרבותיים הבולטים של תנוע
, והשפעותיה על 19-ההגירה הגדולה אל המערב, ההתעוררות הלאומית והעממית במאה ה

היהודים, בכלל זה ראשיתה של התנועה הציונית. תתואר ראשית הקולוניאליזם באגן הים 
 צפון אפריקה והמזרח התיכון. התיכון ועמו האתגרים החדשים שניצבו על דרכם של יהודי

 

 

 שו"ת   עת החדשה עם ישראל בתרבות לבוא לתולדות ומ

 18:30-17:00 יום ה' מאק-ד"ר תמי שלמון סמסטר ב' 626666

 קבוצה נוספת של הקורס הנ"ל.

 

 

 שו"ת  עם ישראל בעת החדשהותרבות מבוא לתולדות 

 18:30-17:00 יום ג' חובב-ימימה בנמלךד"ר  'בסמסטר  626666

 קבוצה נוספת של הקורס הנ"ל.

 

 

 שיעור מקוון  עם ישראל בעת החדשהותרבות מבוא לתולדות 

   מרקס ד"ר רוני באר סמסטר ב' 626666

 קבוצה נוספת של הקורס הנ"ל.
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 קורסי יסוד
 

 שיעור  סוגיות התלמוד קריאה ב

 10:00-8:30 יום ב' ד"ר אלישיב פרנקל 'סמסטר א 215588

רת הקורס היא הקניית ידע ויכולת בסיסיים של קריאה והבנה בתלמוד הבבלי. נעמוד על הקשר מט
והיחס בין משנה וגמרא, נכיר את חכמי הגמרא העיקריים, נבין מהי סוגיה וכן נכיר את יסודות השפה 
ל הארמית הבבלית בדקדוק ובאוצר מלים. נתנסה גם בפרשנות הגמרא ונכיר גם את עולם כתבי היד ש

  התלמוד הבבלי.

 

 

 שו"ת קריאה בפוסקים 

 12:00-10:30 יום ב' הרב דיאנה וילה 'סמסטר א 315588

בקורס זה התלמידים ירכשו התמצאות ראשונית בספרות הפוסקים )ספרי הלכה וספרי פסקים(, 
בספרי היסוד )רי"ף, רמב"ם, רא"ש, טור, שולחן ערוך(, ובתהליך ההתפתחותי מימי התלמוד עד 

דגש יושם על מתודולוגיה שתאפשר להם ללמוד באופן עצמאי ולחקור מאה השש עשרה. ה
 נושאים חדשים בעתיד. 

 
 

 שו"ת 'חלק אמבוא למדרש ולאגדה 

 14:30-13:00 יום  ב' ד"ר תמר קדרי סמסטר א' 417527

 מתוך עיון במדרשים השונים. של חז"ל מטרת הקורס לפרוש בפני הלומדים את ספרות האגדה
מתקופת התנאים והאמוראים במרכזם עומד סיפור המקראי ודמויותיו. נכיר טכסטים נעסוק ב

השינויים את החיבורים המדרשיים השונים שנוצרו במאות הראשונות לספירה, ונראה מה הם 
כגון:  בסוגים ספרותיים שונים נעייןתוך כדי הלימוד  הזמן.במהלך  ביצירה המדרשיתשחלו 

ועוד. יודגשו שאלות של תוכן ומשמעות, צורה , הפתירה פתיחתאהמשל, ה, הדרשני סיפורה
  וסגנון. פרט לכך נכיר מחקרים חשובים וספרי עזר מרכזיים בתחום.

 
 

 שו"ת 'חלק במבוא למדרש ולאגדה 

 14:30-13:00 יום  ב' ד"ר תמר קדרי סמסטר ב' 427527

  המשך של הקורס הקודם.

 
 

 שו"ת  התהוות ספרות המקרא
 16:30-15:00 יום ב' ד"ר דוד פרנקל סמסטר א' 116718

בקורס זה נעסוק במספר נושאים יסודיים בחקר המקרא המודרני: ספרות התורה ובעיית 
חיבורה, אופייה ומגמתה של הספרות ההיסטוריוגרפית במקרא, אמונות ודעות בתקופת המקרא 

 .וביקורת נוסח המקרא
 
 

 שו"ת  מחשבת המקרא
 16:30-15:00 יום ב' ד"ר דוד פרנקל סמסטר ב' 129696
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מטרות הקורס היא לבחון את עולם האמונות שמשתקף בספרי המקרא. נתמקד במספר מצומצם 
של סוגיות תיאולוגיות כגון האמונה המונותאיסטית, יחס המקרא למיתוס ולמגיה, בעיית הרע, 

א ביחס לכל נושא ונושא, ויחד אחרית הימים, ועוד. נעמוד על מגוון הדעות המשתקפות במקר
עם זאת, ננסה לגלות את האחדות העשויה לעמוד מאחורי הבדלי התפיסה. בסוף נדון בשאלת 
הייחוד של האמונה המקראית ביחס לאמונות של המזרח הקדום לאור כל מה שלמדנו במשך 

 הקורס.
 
 

 שו"ת  המקרא על רקע המזרח הקדום וספרותו

 10:00-8:30 יום ב' אונא-תי ברוכיד"ר אמי סמסטר א' 126347

הקורס יעסוק במבחר מן הסוגים של הספרות הישראלית המיוצגים במקרא: שירה, סיפורת, 
נבואה, חוק וכד', והם ייבחנו על רקע הקשרם התרבותי וההיסטורי ועל רקע חיבורים מקבילים 

 מספרות המזרח הקדום.

 
 

 שו"ת למחשבת ישראל בימי הביניים אשנב

 10:00-8:30 יום ג' ד"ר ארי אקרמן סמסטר א' 815011

הקורס יעסוק בהוגים המרכזיים של ההגות היהודית הימי ביניימית כגון ר' סעדיה גאון, ר' יהודה 
הלוי והרמב"ם דרך עיון בסוגיות משמעותיות להגותם כגון היחס בין דת ומדע, טעמי מצוות, 

 השגחת האל ושלמות האנושית.

 
 

 שו"ת ישראל בעת החדשה למחשבת אשנב

 12:00-10:30 יום  ג' פרופ' יוסי טרנר סמסטר ב' 825001

מהו היחס בין יהדות והיסטוריה? האם עם ישראל הוא עם ככל העמים, או עם שונה ונבדל? מה 
של המחשבה היהודית, לתופעות מודרניות כגון הדמוקרטיה  -יחסה של היהדות, או ליתר דיוק 

ית? כיצד השפיעו התפתחות התרבות המודרנית, מחשבת החינוך המודרנית והלאומיות המודרנ
והיווצרות המדינה האזרחית המודרנית על המחשבה היהודית ועל החיים היהודיים בפועל? כל 
אלה הן שאלות המעסיקות את המחשבה היהודית המודרנית מאז תקופת ההשכלה 

עם המחשבה היהודית המודרנית על רקע  והאמנציפציה. הקורס הזה נועד ליצור היכרות כללית
התמורות החברתיות, התרבותיות והאינטלקטואליות המאפיינות את העת החדשה. על רקע זה 

נפתלי הרץ וויזל, משה מנדלסון  מו, כמתקופת ההשכלה נעיין בדרך שבה הוגים יהודיים מודרניים
מספיק זמן במהלך אם יישאר ביקשו להתמודד עם השאלות שלעיל.  הרב נחמן קרוכמלו

הרמן כהן, פרנץ רוזנצוויג, אחד העם, הסמסטר נעיין גם בצדדים שונים של משנותיהם של 
 .ומרטין בובר

 
 

 שו"ת  תולדות קהילות ספרד וארצות האסלאם בימי הביניים

 14:30-13:00  יום ג' רינה לוין מלמדפרופ'  סמסטר א' 617667

ת בספרד מראשיתּה ועד לגירושּה, במשך תקופות הקורס יעסוק בהתפתחות הקהילה היהודי
השלטון המוסלמי והשלטון הנוצרי. נחקור את תולדות הקהילות בארצות האסלאם ונעיין 

אפריקה; מוסדות הקהילה; חיי -בנושאים שונים, כגון המעבר של המרכז הרבני מבבל לספרד וצפון
יהם של מגורשי ספרד ועל היווצרותה האישה ומעמדּה; הקהילה בתימן ועוד. כמו כן נלמד על יעד

 .של התפוצה הספרדית
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 שו"ת קהילות ארצות האסלאם בעת החדשה תולדות 

סמסטר  624545
 ב'

 16:30-15:00 יום  ג' ד"ר אלישבע שטרית 

ונתמקד, בין  20-19-בקורס נדון בסוגיות נבחרות מתולדות היהודים בארצות האסלאם במאות ה
היהודי בארצות האסלאם; נבחן תהליכי יסוד שעיצבו את חיי היהודים  היתר, במאפייני הקיום

בעת החדשה; ננתח את התמורות המרכזיות שחלו בחיי היהודים בתחומי הכלכלה, החינוך, 
מעמד האישה ועוד, כתוצאה מהשינויים הפוליטיים והמדיניים שהתרחשו בארצות האסלאם 

 .  20-19-במהלך המאות ה

 
 

 שו"ת עיון במדרשי גן עדן -סוד הגן הנעלם 

 10:00-8:30 יום  ג' ד"ר גילה וכמן סמסטר ב' 425566

הסיפור על אדם וחווה בגן עדן הצית את דמיונם של מחברים בעת העתיקה, כמו גם בימינו. 
היכן נמצא גן העדן? מה היה הפרי שממנו אכלו אדם וחווה? כיצד נראה הנחש? לשאלות אלו 

שונות ומשונות, ובקורס זה נקרא מבחר מקורות, החל בספרות ואחרות ניתנו תשובות 
החיצונית וכלה במדרש המאוחר )לאו דווקא בסדר זה(, ונבחן את פרשנותם לסיפור המקראי 

 .ואת המגמות האידיאולוגיות המשתקפות מהם
 
 

 שו"ת ירושלים: מקורות וריאליה

 18:30-17:00 ג'יום  ד"ר יאיר פז סמסטר ב' 727767

מעניין בתוך הגיאוגרפיה עוסק ביחסים שבין גיאוגרפיה לספרות. בתוך עולם הספרות  ענף
לדורותיו משולבים תיאורים רבים של מקומות וירושלים תופסת בתחום זה מקום נכבד. 
השאלות שיידונו בקורס הן מתי ניתן להתייחס לתיאורי ירושלים באופן ריאלי ומתי יש לחשוד 

מה; האם יש הבדל בין מקורות קדומים )תנ"ך או חז"ל( לבין ספרות שמדובר באוטופיה או במג
מודרנית? נדון בשאלות אלה לאור מקורות קדומים; ימי ביניימיים ומודרניים ונשלב זאת 

 בסיורים בשטח. הסטודנטים יכינו ויציגו תרגילי התבוננות על בסיס גישה זו.

 
 

 שו"ת  מי הבינייםמן העת העתיקה עד לשלהי ייהודית המבוא לאמנות 

 10:00-8:30  יום  ה' יובל חכםד"ר נעה  סמסטר א' 1219749

עת היצירה החזותית היהודית למן ראשית האמנות היהודית ב לבחון ולנתח את מטרת הקורס
קורס נעמוד על מאפייניה של האמנות היהודית העתיקה ועד לשלהי ימי הביניים. במהלך ה

בינה ובין האמנות הלא יהודית שנוצרה סביבה. נבחן את בתקופה זו ועל יחסי הגומלין 
ההקשרים בהם נוצרה יצירה חזותית בתקופות הללו, את מרכזי האמנות השונים בארץ ישראל 
ובתפוצות וכן את היחס לשאלת אמנות הדמות על רקע הדיבר השני: "לא תעשה לך פסל וכל 

 תמונה...".

 
 

 שו"ת מבוא לאמנות יהודית מודרנית

 16:30-15:00  יום  ה' ד"ר רונית שטיינברג  סמסטר ב' 1229749

הקורס עוסק בסוגיות מרכזיות מתחום תולדות האמנות היהודית בתקופה המודרנית 
נדון בשאלת היסוד ך הקורס והעכשווית באמצעות התבוננות ביצירות אמנות וניתוחן. במהל

ציה. הנושאים שידונו בקורס יהיו בדבר זהותה היהודית של האמנות בתקופה שלאחר האמנציפ
, 19-בין השאר האדריכלות המודרנית של בתי הכנסת, יצירתם של האמנים היהודים במאה ה
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, האמנות היהודית בארצות הברית, תשמישי קדושה באמנות שואההזהות האמן כמהגר, 
 עכשוויים ופמיניזם דתי באמנות.

 
 

 שו"ת מבוא לפמיניזם יהודי 

 12:00-10:30  יום  ה' ד"ר עינת רמון ב'סמסטר  1426305

בו השפיעו ומשפיעות תובנות הנוגעות ביחסי שאופן ה בבחינתלימודנו בקורס זה יתמקד 
העוצמה הלא שוויוניים בין גברים ונשים בעם היהודי על האופן בו מתפרשים מקורות היהדות 

האסכולות השונות בחשיבה למן התנ"ך דרך ההלכה, המדרשים וההיסטוריה היהודית, תוך הבנת 
הפמיניסטית והפולמוסים ביניהן. בכלל זה נשאל שאלות על דרכי עיצובם של דפוסים 
פטריארכליים את התודעה היהודית שלנו, על דרכי כתיבת ההיסטוריה היהודית ועל כיוונים 
מעצימים ומחלישים ביחס לאשה בהגות הקלאסית והמודרנית. אנו נבחן הגות פמיניסטית 

ישראלי. מתוך כך נבחין -דית ראדיקלית צפון אמריקנית ודרכים שונות של מענה פמיניסטייהו
פמיניסטית ובאופן בו חשיבה זו מפרה את מדעי -במגוון הדעות הרחב במסגרת החשיבה היהודית

 .היהדות והעולם היהודי בכללם

 
 

 שו"ת מבוא להיסטוריה ולחברה היהודית במאה העשרים 

 16:30-15:00 יום  ה' שבע מרגלית שטרן-ד"ר בת סמסטר א' 726364

"העם היהודי"? לא מה שחשבתם... מה היו מאפייניו במאה העשרים? מה היו האתגרים עמם 
התמודדו היהודים בתקופה זו ואילו תשובות נמצאו להם? אילו מהתשובות זכו בבחירת רבים 

גיות יסוד שעיצבו את חיי הפרט ומדוע? על שאלות אלה ואחרות נלמד בקורס. במהלכו ננתח סו
והקיבוצים היהודים במאה העשרים ובהן תהליכי שבר והתחדשות באירופה ובארצות האסלאם; 

 הגירה; חיסול המרכזים היהודים הוותיקים ועליית מרכזים חדשים.

 
 

 שיעור  מבוא הגותי ליהדות זמננו

 16:30-15:00 יום ה' פרופ' יוסי טרנר סמסטר ' 815242

ס זה נועד לברר את בעיות הקיום של העם היהודי, כפי שאלה השתקפו בהגותם של הוגי קור
. התפרקות החיים היהודיים במזרח אירופה, 21-ותחילת המאה ה 20-דעות יהודיים בני המאה ה

ההגירה ההמונית לאמריקה, העלייה וההתיישבות בארץ ישראל של יהודים ממזרח וממערב, 
אל העמידו שורה של שאלות, תמיהות ואתגרים בתחום הזהות, הדת השואה והקמת מדינת ישר

והתרבות היהודית; כמו גם בחיי החברה, הכלכלה והפוליטיקה היהודיים. במהלך הקורס נברר 
כיצד הבינו הוגי דעות מרכזיים את טיב הקיום היהודי במציאות המשתנה, נלבן את ניתוחיהם 

רונות שהציעו. הסוגיות שידונו במהלך הקורס כוללות לגבי בעיות שהזמן גרמן, ונסקור את הפת
ם, הרהורים שיטתיים על היחס הראוי אהמפגש בין יהדות ומודרניות באירופה ובארצות האיסל

ללאומיות, דת וחברה בחשיבה היהודית שהתפתחה בארצות הברית ובארץ ישראל, 
 דן הגלובליזציה. והתייחסויות רעיוניות ואידיאולוגיות למצב היהודים והיהדות בעי

 
 

 סמינר פרקי אבות 

 18:30-17:00  יום  ה' פרופ' דוד גולינקין סמסטר א' 316565

מסכת אבות המכונה "פרקי אבות" היא היצירה המפורסמת ביותר של חז"ל שגם נלמדת יותר 
מכל חיבור אחר. בקורס זה נלמד משניות נבחרות בפרקי אבות בעיון בעזרת אבות דרבי נתן 

ל פירושים מכל התקופות. כמו כן, נעיין במטרות החיבור, בעריכתו, בהשפעתו במשך ושל
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 הדורות ובמשמעותו לימינו.

 

 קורס כתיבה אקדמית

 

 שיעור מקוון כתיבה אקדמית

    חובב-בנמלךימימה ד"ר  סמסטר א' 919999

קורס זה  (.19 'עמקורס מקוון זה הוא חובה לכל תלמידי שנה א'. )לפרטים נוספים ראו לעיל, 
יעסוק ברכישת מיומנויות חיוניות לכתיבת עבודה אקדמית, החל מבניית משפטים ופסקאות 
הולמים ועד לעיצוב הערות שוליים, ציטוטים ותוכן עניינים. הקורס יעסוק בענייני סגנון, רצף 

שאים חשובים כגון גניבה ספרותית, קול הגיוני, מבנה, וזהוי קול אקדמי, וכמו כן יסקור נו
שימוש יעיל נוגע לראשון, והקשר בין מבנה לנרטיב. בנוסף, הקורס יעביר טיפים והוראות ב

 בוורד ובכלים הנמצאים בתוך אפליקציה זו שעשויים לסייע בבניית עבודה אקדמית.  

 ן.הקורס הוא ללא ציוקורס זה הינו קורס מקוון, והוא יתקיים כלימוד עצמאי דרך האינטרנט. 

 

 

 שיעור מקוון כתיבה אקדמית

   יובל חכםנעה  ד"ר  סמסטר ב' 929999

 .קבוצה נוספת של הקורס הנ"ל

 

 קורס חובה לכל תלמידי המכון .א

 

 שו"ת זרמים ופלורליזם ביהדות המודרנית 

סמסטר  816324
 א'

 10:00-8:00  יום ב' דרור בונדיד"ר 

דן המודרני הוא ההתפצלות הרבה שארעה בה לזרמים ולתנועות. אחד ממאפייני היהדות בעי
מהפכות שעברו על העולם המערבי ומשברים פנימיים ביהדות גרמו ליהודי המערב למחלוקות 

ופיצולים רבים בשאלת היחס בין היהדות למערב, שאלה שלבשה מחלוקות תיאולוגיות 
ועות שנוצרו כתוצאה מכך, הן בהיבט והלכתיות. בקורס נערוך היכרות עם מגוון הזרמים והתנ

הקבוצות -על תהליכיהם הפנימיים ותת –הדתי: הרפורמיות, האורתודוכסיות והקונסרבטיביות 
התרבותיים והדתיים, הרוחניים  –שנוצרו מכך; והן בהיבט הלאומי: הציונות לגווניה 

המרכזיים של והמשיחיים. בצד סקירת הנושא מזווית היסטורית, נשים דגש גם על ההוגים 
 הזרמים השונים.

 

 

 שו"ת  זרמים ופלורליזם ביהדות המודרנית

   פרופ' יוסי טרנר סמסטר קיץ 887325

 קבוצה נוספת של הקורס הנ"ל.
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 שו"ת זרמים ופלורליזם ביהדות המודרנית 

 16:30-15:00 יום  ג' ד"ר דרור בונדי  סמסטר א' 817326

דרני הוא ההתפצלות הרבה שארעה בה לזרמים ולתנועות. אחד ממאפייני היהדות בעידן המו
מהפכות שעברו על העולם המערבי ומשברים פנימיים ביהדות גרמו ליהודי המערב למחלוקות 
ופיצולים רבים בשאלת היחס בין היהדות למערב, שאלה שלבשה מחלוקות תיאולוגיות 

נוצרו כתוצאה מכך, הן בהיבט והלכתיות. בקורס נערוך היכרות עם מגוון הזרמים והתנועות ש
הקבוצות -על תהליכיהם הפנימיים ותת –הדתי: הרפורמיות, האורתודוכסיות והקונסרבטיביות 

התרבותיים והדתיים, הרוחניים  –שנוצרו מכך; והן בהיבט הלאומי: הציונות לגווניה 
ים של והמשיחיים. בצד סקירת הנושא מזווית היסטורית, נשים דגש גם על ההוגים המרכזי

 הזרמים השונים.

 

 

 שו"ת זרמים ופלורליזם ביהדות המודרנית 

סמסטר  826326
 ב'

 10:00-8:30  יום  ה' ד"ר עינת רמון 

שאלת ריבוי הדעות והפרשנויות של היהדות בעת החדשה מאפיינת את העם היהודי בעת 
וב אורחות החדשה בעיקר בכל הקשור לויכוח הנוגע לפרשנות התורה וההלכה ובנוגע לעיצ

החיים של היהודים ברשות הרבים וברשות היחיד בישראל ובתפוצות.   בקורס זה נברר 
משמעותם הפילוסופית של מושגים הרווחים בדיון זה: "סובלנות" "פלורליזם" "רלטיביזם", נבחן 
מידת התאמתם או אי התאמתם למושגים בנוגע לדו קיום במצב של מחלוקת במקורות חז"ל,  

הדמיון והשוני בין המושגים הקדם מודרנים למושגים המודרנים תוך כדי מעקב אחר  נבדוק את
ההוגים שעצבו את העולם היהודי המודרני בהתפלגו ל'זרמים'.  ההוגים שנלמד בהקשר זה יהיו: 
משה מנדלסון )אבי ההשכלה היהודית(, החת"ם סופר )מייסד הזרם החרדי(, אברהם גייגר )מייסד 

זכריה פרנקל )מייסד האסכולה המחשבתית הקונסרבטיבית( הרש"ר הירש  הזרם הרפורמי(,
המודרני(, י"ח ברנר ואחד העם )מייצגי הקול החילוני היהודי  -)מייסד הזרם האורתודוקסי

בציונות(.  במסגרת התוודעות להוגים אלו נאפיין את הייחוד הרעיוני של כל זרם וזרם ביהדות, 
לת המפגש ביניהם ואת האפשרות או אי האפשרות לקיים דו את יכולת המפגש או היעדר יכו

 קיום יהודי ב'רחוב היהודי' או במדינת ישראל בעת החדשה.
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 מקרא
 

להבנת הצורות השונות של הספרות המקראית  הסטודנטיםלימודי המקרא מכוונים להביא את 
תית אל הטקסט, לפי הקשרן הספרותי וההיסטורי, לעודד פיתוח גישה ביקורתית וכן מסור

מגוון הסטודנט ילמד ולבחון את תפקיד המקרא בלימודי היהדות ואת משמעותו כמשאב חינוכי. 
רחב של קורסים: תרגילי טקסט, קורסי חתך, קורסי נושא, וקורסים בפרשנות המקרא. כל 
מתמחה במקרא כתחום ראשי יתבקש ללמוד לפחות סמינריון מתקדם אחד במקרא במשך 

 לימודיו.

 ן ללמוד את התחום במבנה רחב )כתחום ראשי( או במבנה מצומצם )כתחום משני(.נית

 נ"ז סה"כ( 18מבנה תוכנית הלימודים כתחום ראשי )

 קורסי חובה

 נ"ז( 2)  קורס התהוות ספרות המקרא

 נ"ז(  2)  קורס בפרשנות ימי הביניים למקרא

 נ"ז( 2)  קורס העוסק במחשבת המקרא 

 נ"ז(  2)  המקרא למזרח הקדוםקורס העוסק בזיקה בין 

 קורסי בחירה

 נ"ז( 10)  קורסים סמסטריאליים בתיאום עם היועץ/ת האקדמי/ת 5עוד 

 

 נ"ז סה"כ( 12מבנה תוכנית הלימודים כתחום משני )

 קורסי חובה

 נ"ז( 2) הקורס התהוות ספרות המקרא 

 נ"ז(  2) למקרא קורס בפרשנות ימי הביניים

 קורסי בחירה

 נ"ז( 8) ים סמסטריאליים בתיאום עם היועץ/ת האקדמי/ת.קורס 4עוד 
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 רשימת הקורסים במקרא
 

 קורסי חובה

 

 שו"ת  התהוות ספרות המקרא
 16:30-15:00 יום ב' ד"ר דוד פרנקל סמסטר א' 116718

בקורס זה נעסוק במספר נושאים יסודיים בחקר המקרא המודרני: ספרות התורה ובעיית 
ה של הספרות ההיסטוריוגרפית במקרא, אמונות ודעות בתקופת המקרא חיבורה, אופייה ומגמת
 .וביקורת נוסח המקרא

 

 

 שו"ת דרכים ושיטות –פרשנות ימי הביניים 
 12:00-10:30 יום  ב' ד"ר דוד פרנקל סמסטר ב' 126714

רש"י, א"ע, רשב"ם,  –בקורס זה נלמד קטעים מייצגים של הפרשנים הקלאסיים מימי הביניים 
רמב"ן. נלמד להכיר את סגנון הכתיבה והתפיסה הפרשנית של כל אחד מן הפרשנים, וננסה ו

לעמוד על הקשר בין עמדות תיאולגיות וערכים דתיים וחברתיים לבין פרשנות המקרא. נידון 
בכמה סוגיות מרכזיות כגון: הסגנון המקראי, היחס בין פשט ודרש, המאבק עם הפרשנות 

ההתמודדות עם הפרשנות הנוצרית למקרא, שאלות של חיבור ועריכה  הקראית, טעמי המצוות,
 של ספרי המקרא, ועוד.

 

 

 שו"ת  המקרא על רקע המזרח הקדום וספרותו

 10:00-8:30 יום ב' אונא-ד"ר אמיתי ברוכי סמסטר א' 126347

הקורס יעסוק במבחר מן הסוגים של הספרות הישראלית המיוצגים במקרא: שירה, סיפורת, 
נבואה, חוק וכד', והם ייבחנו על רקע הקשרם התרבותי וההיסטורי ועל רקע חיבורים מקבילים 

 מספרות המזרח הקדום.

 

 

 שו"ת  מחשבת המקרא
 16:30-15:00 יום ב' ד"ר דוד פרנקל סמסטר ב' 129696

מטרת הקורס היא לבחון את עולם האמונות שמשתקף בספרי המקרא. נתמקד במספר מצומצם 
גיות תיאולוגיות כגון האמונה המונותאיסטית, יחס המקרא למיתוס ולמגיה, בעיית הרע, של סו

אחרית הימים, ועוד. נעמוד על מגוון הדעות המשתקפות במקרא ביחס לכל נושא ונושא, ויחד 
עם זאת, ננסה לגלות את האחדות העשויה לעמוד מאחורי הבדלי התפיסה. בסוף נדון בשאלת 

מקראית ביחס לאמונות של המזרח הקדום לאור כל מה שלמדנו במשך הייחוד של האמונה ה
 הקורס.

 

 קורסי בחירה

 

 שו"ת  יא(-מאדם עד אברהם )בראשית א
 12:00-10:30 יום ב' ד"ר דוד פרנקל סמסטר א' 124210
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י"א: סיפורי בריאת העולם, גן עדן, קין -בקורס זה נלמד את הסיפורים המרכזיים בבראשית א
האלהים ובנות האדם, סיפור המבול ושכרותו של נח, וסיפור מגדל בבל. נעמוד על  והבל, בני

המוטיבים המרכזיים שבסיפורים אלה ועל הדמיון והשוני ביניהם ובין סיפורי ייסוד האנושות 
מקבילים במזרח הקדמון. נעמוד גם על שאלות של חיבור ועריכה בסיפורים, וננסה לזהות 

 ת בתהלכי עריכת הסיפורים.מגמות דתיות ואדיולוגיו

 

 

 שו"ת אלה תולדות יעקב

 14:30-13:00 יום ב' סברן 'ורג'ד"ר ג סמסטר א' 113535

ל"ה.  מצד אחד נתעמק בהתפתחות דמותו של -עיון במחזור הסיפורים על יעקב בבראשית כ"ה
כמו האם  כמי ש"עקב את אחיו" וגם כחתן המרומה על ידי לבן. נעיין בשאלות –יעקב בסיפורים 

יעקב הוא דמות הרואית או תחמן מוצלח?  מה משמעות שינוי שמו מיעקב לישראל? מה בין שני 
ל"ב?  ומצד שני אשית כ"ח והמאבק ליד היבוק בבר אשיתחלום הסולם בבר –מפגשיו עם אלהים 

נשתמש בסיפורים היחידים כמנוף לבחון מוטיבים מקראיים כמו התחרות בין אחים, המפגש 
 ני, והזיקה בין אונס למלחמה. התיאופ

 

 

 שו"ת  שיר השירים

 18:30-17:00 יום ב' ד"ר ג'ורג' סברן סמסטר א' 112524

קריאה צמודה של שיר השירים על ידי פרשנויות מגוונות, כמו אלגוריה ומטאפורה, שירי פולחן 
י אהבה במזרח מול שירי אהבה, מגדר וחברה. בין הנושאים הנלמדים: היחס בין שה"ש לבין שיר

הקדום; שאלת ה"עלילה" של שה"ש והתפתחות הדמויות לאורך הספר; בין חלום למציאות 
בין איפוק לסיפוק; המתח בין  -; "גן נעול" מול "באתי לגני" 'ה-בתיאורי החלום בפרקים ג' ו

 הדימוי החומרי לבין הטבע בתיאור הגשמי של האהוב והאהובה.

 

 

 שו"ת   ספר מיכה

 10:00-8:30 יום ב' ד"ר יסכה זימרן מסטר ב'ס 126614

במהלך הקורס נדון בנבואות השונות בספר על פי הנושאים בהם הן עוסקות. הדיון ישלב בין 
קריאת הטקסטים הנבואיים לבין מחקרים העוסקים בהן מנקודות מבט, גישות מחקריות 

ל תפיסת העולם של ומסקנות שונות. באמצעות זאת נקנה בקיאות בספר מיכה לצד הבנה ש
הנביא דרכה הוא בוחן את הסוגיות המרכזיות בספרו. בנוסף יעלו סוגיות של חיבור ועריכה 
שיביאו להיכרות עם המחקר המודרני, יעמיקו את ההבנה בדרכי חיבור הספר ובהשלכותיהן על 

 משמעותו.

 

 

 שו"ת  זוגיות ומיניות בחוק המקראי

 14:30-13:00 ום ב'י ד"ר מיכה רואי סמסטר ב' 219639

שעניינם בהסדרת מערכות היחסים הבינאישיות. דגמים שונים של חוקים הקורס יוקדש ללימוד 
ובין הפרוזה, תוך הבנת מקומו של החוק  חוקבין ספרות ה לימוד זה ייעשה תוך בחינת הזיקות

בותי התרהסביבתי וההקשר  בתפיסת העולם המקראית והשתקפותו בחיי היום יום ותוך הכרת
צמחו חוקים אלו. במהלך הקורס נעסוק בחוקים כפי שהובנו ופורשו בתקופות שונות, החל בו ש

הגישות הקלאסיות בחקר החוק והגישות  -במקרא עצמו וכלה אצל הפרשנים המודרניים 
 החדשות המשתמשות בכלים פרשניים שמקורם בתורת הספרות.
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 שו"ת ארץ ישראל בהגות המקראית

 16:30-15:00 יום ג' ד"ר דוד פרנקל ר ב'סמסט 126610
בקורס זה נעמוד על מרכזיותה של הארץ במקרא. דרך עיון ביקורתי בספרות המקראית לסוגיה, 
נחשוף מגוון של השקפות סביב נושאים כגון: מהות הבטחת הארץ לאבות וטיב זכותו של העם 

היכן הם? היחס  -הארץ גשמי או רוחני?, גבולות –על הארץ, אופייה הסגולי של הארץ 
 לאוכלוסייה הכנענית בתקופת הכיבוש, והצדקת האל בעקבות חורבן וגלות.

 

 

 שו"ת  ארץ אחוזתו: ישראל וארצו בתקופת המקרא

 18:30-17:00 יום ג' אונא-ד"ר אמיתי ברוכי סמסטר א' 112211

ל וארצו מלפני הקורס נועד להציג בפני התלמיד את תולדות עם ישראתיאור קצר של הקורס. 
הופעת ישראל בארץ כנען ועד שיבתו אליה בתחילת ימי הבית השני, על הרקע הגאוגרפי, 

מקראיים  –התרבותי והמדיני של המזרח הקדום. יושם בו דגש על השימוש במקורות כתובים 
תוך דיון באפשרות ללמוד מן המקורות השונים על המציאות הגאוגרפית  –מקראיים -וחוץ

ת בת הזמן. הקורס בנוי ממבוא היסטורי, גאוגרפי ומתודולוגי, ועיקרו סקירה של וההיסטורי
 תולדות העם והארץ לאורך התקופות, תוך עיון במקורות מרכזיים לכל תקופה.

 

 

 שו"ת  חטאים מיניים במשפחה המקראית 

 10:00-8:30 יום ה' ד"ר דוד פרנקל סמסטר ב' 125588
תובים מקראיים נוספים העוסקים בחטאים מיניים בתוך בקורס זה נעיין בסיפורים ובכ

המשפחה. נעיין בסיפורים על מעשי ניאוף )דוד ובת שבע, הושע הנביא וגומר בת דבלים( 
ניאוף )יוסף ואשת פוטיפר( תוך השוואה עם החוקים וההטפות על אודות ניאוף. נקדיש -וכמעט

ידה על ידי בעלה. נעיין גם תשומת לב מיוחדת לחוק על האשה הסוטה אשר חשודה בבג
בסיפורים על גילוי עריות בין אחים )אמנון ותמר( ובין הורים וילדים )חם ונח, ראובן ובלהה, 
בנות לוט, יהודה ותמר( ונשווה אותם לסיפורים על גילוי עריות בתרבויות אחרות. לבסוף, 

א מיני כדי להציל נעסוק בסיפורים המתארים מסירה של בנות משפחה לאלימות מינית או לחט
 אחרים )סיפור פילגש בגבעה, אברם ושרי במצרים(.    

 

 

 שו"ת האישה במקרא
 16:30-15:00 יום ה' ד"ר דוד פרנקל סמסטר א' 119549

שה המקראית בעיקר כדמות ספרותית אך גם מבחינה סוציולוגית, על פי יבקורס זה נעסוק בא
שה חכמה(. ננסה לעמוד על הדרכים ישפה, אהתפקידים החברתיים שהיא ממלאת )נביאה, מכ

שה ישה בסיפור המקראי כמנאפת, שחושקת נערים יפים )אשת פוטיפר, האיבהם מציגים את הא
הנכרייה בספר משלי(, כחסודה ונאמנה )"אשת חיל", רות(, כמשתמשת בתחבולות לטוב ולרע 

התגלמות של השלמות )דלילה, תמר, רחב, בנות לוט, יעל(, כגיבורה טרגית )בת יפתח(, כ
האסתטית )שיר השירים(, ועוד. בדיונים ניעזר בפרשנות המקרא הקלאסית והמודרנית, ונקדיש 

 תשומת לב מיוחדת לפרשנות הפמניסטית העכשווית.    
 

 קורס נלווה

 

 שו"ת  טקסט ותמונה: אמנות כפרשנות של הסיפור המקראי
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 18:30-17:00 יום ב' יובל חכםד"ר נעה  סמסטר ב' 1226166

לבחון את הביטויים החזותיים והאמנותיים של תיאור קצר של הקורס. מטרתו של הקורס 
המקרא ופרשנותו לאורך הדורות תוך התמקדות באמנות היהודית למן העת העתיקה ועד 
לאמנות ישראלית עכשווית. כמו כן נתבונן ביצירות לא יהודיות המציגות את סיפורי התנ"ך, 

ל המשמעויות הגלומות בהן. הייצוגים הויזואליים הללו כוללים הן המחשה של וננסה לעמוד ע
פשט הכתובים והן רבדים שונים ומגוונים של פרשנות. נבחן כיצד מהווה המקרא מקור השראה 
לאמנים שונים, ובאמצעותו הם נותנים ביטוי לרעיונות, אידיאולוגיות וכן לעולמם הפנימי. עוד 

 .ן לבטא את רוח התקופה המתוארת ביצירה המקראית ואת מאפייניהנראה כיצד בוחר כל אמ
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 תלמוד והלכה

 

על החיים  שהשפיעהספרות התלמוד וההלכה היא אחת מהיצירות המרכזיות של העם היהודי 
היהודיים בכל הזמנים. מטרת הלימוד בתחום היא להקנות לסטודנטים כלים שיאפשרו להם 

בצורה מעמיקה וביקורתית. תוכנית הלימודים מתקדמת לעיין בספרות התלמוד וההלכה 
ממבואות לתרגילים בתלמוד, בספרות הפוסקים ובספרות התשובות לסמינרים בסוגיות 

 אקטואליות כגון החינוך בספרות הרבנית, מעמד האשה בהלכה ורפואה והלכה.

בעלי פטור נ"ז(, או ל 2" )לתורה שבעל פההמסלול פתוח בפני בוגרי קורס ההשלמה "מבוא 
ניתן ללמוד את התחום במבנה רחב )כתחום ראשי( או במבנה מצומצם )כתחום  מקורס זה.

 משני(.

 נ"ז סה"כ( 18מבנה תוכנית הלימודים כתחום ראשי )

 קורסי חובה

 נ"ז( 6)  , הירושלמי והראשוניםקורסים העוסקים במסכתות מן התלמוד הבבלי

 נ"ז( 6) בהתפתחות ההלכה יםהעוסק יםקורס

 קורסי בחירה

 הוההלכ קורסים נוספים העוסקים בספרות התלמוד

 נ"ז( 6) שייבחרו בתיאום עם היועצ/ת 

 

 נ"ז( 12מבנה תוכנית הלימודים כתחום משני )

 קורסי חובה

 נ"ז( 4)  , הירושלמי וראשוניםקורסים העוסקים במסכתות מן התלמוד הבבלי

 נ"ז( 2) העוסק בהתפתחות ההלכה קורס

 קורסי בחירה

 הם נוספים העוסקים בספרות התלמוד וההלכקורסי

 נ"ז( 6) שייבחרו בתיאום עם היועצ/ת 

 



תשע"ז  מסלול תלמוד והלכה

 

39 

 

 רשימת הקורסים בתלמוד והלכה
 

 

 קורסי מבוא

 

 שו"ת מבוא לספרות התנאים

   ד"ר פינחס מנדל סמסטר קיץ 884452

בית  מטרת הקורס היא להתוודע ליצירות הרבניות העיקריות שחוברו בארץ ישראל משלהי ימי
שני ועד לפרסומה של המשנה, וליחס שבין משנה, תוספתא, ומדרשי ההלכה. עיון במושגי יסוד 
של הספרות הרבנית יעסוק גם במתחריה הרוחניים של ספרות זו )כגון ספרות קומראן וספרות 

 .אבות הכנסיה(, כמו גם במחלוקות בין התנאים עצמם בשאלות שעל הפרק

 

 

 תשו" מבוא לספרות התנאים

   ד"ר גלעד לנדאו סמסטר קיץ 884452

 קבוצה נוספת של קורס הנ"ל

 

 

 שו"ת   מבוא לספרות האמוראים

   פרופ' משה בנוביץ קיץסמסטר  884453

מטרת הקורס היא להתוודע ליצירות הרבניות העיקריות שחוברו בארץ ישראל ובבבל לאחר 
תלמוד הבבלי, ולמדרשי האגדה. נכיר המשנה: לתלמודה של ארץ ישראל )הירושלמי(, ל םפרסו

את הדף עם הפרשנות המסורתית במהדורות הקלאסיות. נלמד מינוחים בסיסיים ואת מבנה 
הסוגיא התלמודית, ונתייחס לשאלות הנוגעות ליצירת הטקסט התלמודי, לעריכתו ולמסירתו. 

 .ולמדרש דרשנינכיר את מדרשי האגדה הקלאסיים, ונעמוד על המבנה האופייני למדרש פרשני 

 

 

 שו"ת   מבוא לספרות האמוראים

   ד"ר גילה וכמן סמסטר קיץ 884453

 קבוצה נוספת של קורס הנ"ל

 

 

 שיעור מקוון   תורה שבעל פהלמבוא 

   פרופ' שמואל גליק סמסטר א' 214444

ת קורס זה יוקדש להקניית ידע בסיסי בתורה שבעל פה ודרכי התפתחותה. נסקור דרכים שונו
שבהן פירשו יהודים את התורה וקבעו הלכה, מתחילת ימי הבית השני ועד לחיבור היצירות 

במאות  –המשנה והתוספתא, המדרשים והתלמודים  –הגדולות של התנאים והאמוראים 
הראשונות לספירה. נערוך היכרות ראשונית עם יצירות אלו, ונעמוד על מקצת תוכניהן ודרכי 

 תמורות בחיי היהודים בתקופה ההיא.  ההתהוותן, וזאת על רקע
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 שו"ת  תורה שבעל פהלמבוא 

 18:30-17:00 יום ב' לעד לנדאוגד"ר  סמסטר א' 214444

מטרת הקורס לערוך היכרות ראשונית עם ספרות חז"ל על שתי תקופותיה העיקריות: התנאים 
ההלכה והמדרש, וילמדו והאמוראים. התלמידים יתוודעו למושגים המרכזיים בספרות זו, לעולם 

על ומתוך החיבורים העיקריים של ארון הספרים היהודי: המשנה, המדרשים והתלמודים. הקורס 
יכלול מבוא לתורה שבעל פה כמו גם לימוד מקורות שונים לעומקם, תוך עיסוק בשאלות 

 היסטוריות ומתודולוגיות.
 

 

 שו"ת  תורה שבעל פהלמבוא 

 18:30-17:00 יום ג' לנדאו לעדגד"ר  סמסטר א' 214444

 קבוצה נוספת של קורס הנ"ל

 

 

 שו"ת  תורה שבעל פהלמבוא 

 18:30-17:00 יום ה' פרופ' משה בנוביץ סמסטר א' 214444

 קבוצה נוספת של קורס הנ"ל

 

 והראשונים ימבמסכתות מן התלמוד הבבלי, ירושלקורסים העוסקים 
 

 שו"ת  "ז(נ 4) בבלי וירושלמי ברכות: עיון משווה

 12:00-8:30 יום ב' פרופ' משה בנוביץ סמסטר א'  115656

ן בתלמוד ומקבילותיהסוגיות מבבלי ברכות ניתוח במיומנויות זה נועד לפתח כפול קורס 
, והתפתחות ההלכות שבהן הן הללו הסוגיות; להתחקות אחר תולדות העריכה של הירושלמי

לפתח מיומנויות בקריאה והבנה של הפרשנות ; עוסקות במשך תקופות התנאים והאמוראים
  המסורתית לתלמודים, ולהשוות בינה לבין גישות המחקר החדישות.

הקורס מיועד לסטודנטים שיש להם רקע . הנחשב כשני קורסים סמסטריאליים קורס כפולזהו 
 .)או שכבר למדו אותה(תורה שבעל פה למבוא השלמה הבתלמוד ופטורים מ

 

 

  תלמודיות קריאה בסוגיות

 10:00-8:00 יום  ב' "ר אלישיב פרנקלד סמסטר א' 215588

מטרת הקורס היא הקניית ידע ויכולת בסיסיים של קריאה והבנה בתלמוד הבבלי. נעמוד על הקשר 
והיחס בין משנה וגמרא, נכיר את חכמי הגמרא העיקריים, נבין מהי סוגיה וכן נכיר את יסודות השפה 

דוק ובאוצר מלים. נתנסה גם בפרשנות הגמרא ונכיר גם את עולם כתבי היד של הארמית הבבלית בדק
  התלמוד הבבלי.

 

 

 

  קריאה בפוסקים

 12:00-10:30 יום  ב' הרב דיאנה וילה סמסטר א' 315588



תשע"ז  מסלול תלמוד והלכה

 

41 

 

 

 ים העוסקים בהתפתחות ההלכהקורס
 

 

 

 

 הוההלכם נוספים העוסקים בספרות התלמוד קורסי –קורסי בחירה 
 

 

 שו"ת   במדרש ובאגדה קפותן רבונו של עולם: תפיסות אלוהות בישראל ובעמים והשת

 14:30-13:00 יום ב' פרופ' משה בנוביץ סמסטר א' 415352

דתות העולם בעבר ובהווה תפסו בדרכים שונות את הכוח המנחה את העולם שבו אנחנו חיים. 
בקורס זה נבחן את הדרך שבה התמודדו חז"ל עם תפיסות אלוהות שרווחו בישראל ובעמים 

ת שהם העניקו לאיסורים המקראיים של עבודה זרה וגידוף השם. כמו בתקופתם דרך הפרשנו
כן, נתחקה אחר תפיסות האלוהות הבאות לידי ביטוי בפרשנות המקראית ובסיפורי החכמים 
במדרש ובאגדה, הרקע המקראי לתפיסות אלו, והדרכים שבהן התפרשו מקורות חז"ל בעניין זה 

מודד עם תפיסות דתיות שרווחו בימי הביניים בספרות הרבנית במשך הדורות, בנסותה להת
 ושרווחות בעת החדשה.

 

 

בקורס זה התלמידים ירכשו התמצאות ראשונית בספרות הפוסקים )ספרי הלכה וספרי פסקים(, 
מימי התלמוד  ההלכה מב"ם, רא"ש, טור, שולחן ערוך(, ובתהליך התפתחותבספרי היסוד )רי"ף, ר

דגש יושם על מתודולוגיה שתאפשר להם ללמוד באופן עצמאי ולחקור עד המאה השש עשרה. 
 נושאים חדשים בעתיד.

הקורס מיועד לסטודנטים שאין להם רקע בתלמוד. יכול להילמד במקביל להשלמה מבוא לתורה 
 שבעל פה.

 שו"ת  נ"ז( 4) הלכות תפילה: מקורות תלמודיים ויישומים עכשיויים

 12:00-8:30 יום ב' פרופ' משה בנוביץ סמסטר ב' 524545

בקורס כפול זה נדון בסוגיות מעשיות בהלכות תפילה, תוך כדי בחינת פשוטם של המקורות 
תחקות אחר הדרך שבה הבינו הפוסקים את התלמודיים העומדים ביסוד הלכות אלו; ה

המקורות הללו במשך הדורות, וניתוח פסקי הלכה עכשיויים, המתמודדים עם היבטים 
 אקטואליים של ההלכות. 

הקורס מיועד לסטודנטים שאין להם רקע  זהו קורס כפול, הנחשב כשני קורסים סמסטריאליים.
 בתלמוד.

 שו"ת  נ"ז( 4) שומים עכשיוייםהלכות תפילה: מקורות תלמודיים ויי

 12:00-8:30 יום ב' פרופ' דוד גולינקין סמסטר ב' 524545

 קבוצה נוספת של הקורס הנ"ל

 הקורס מיועד לסטודנטים בעלי רקע בתלמוד.

  היגדים ואגדות: חטיבות אגדה בתלמוד הבבלי 

 16:30-15:00  יום ב' פרופ' משה בנוביץ סמסטר ב' 429966
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 שו"ת  שו"ת כמקור היסטוריספרות ה

 18:30-17:00 יום  ג' מאק-ד"ר תמי שלמון סמסטר ב' 723565

ספרות השו"ת היא ענף מרכזי בתוך הספרות הרבנית. מיגוון עצום של ספרי שו"ת עומד 
עם היהודי וכמעט מכל הדורות. שאלות שנשאלו עוסקות בכל היבטי לרשותנו, מכל תפוצות ה

יהודית, ועוד. ספרי שו"ת -החיים: חיים דתיים, כלכלה, קהילה, משפחה, יחסים עם החברה הלא
משמשים מקור ראשון במעלה להבנת חיי היהודים בתקופות שונות ולהבנה של התפתחויות 

ו מתוך שתי נקודות מבט אלה מהלך הקורס בתחום ההלכה והרבנות. הקורס יציג ספרות ז
 יתבסס בדרך כלל על סדר כרונולוגי וגיאוגרפי, תוך היעזרות במחקר היסטורי רלוונטי.

 

 

 סמינר פרקי אבות 

סמסטר  316565
 א'

 18:30-17:00  יום  ה' פרופ' דוד גולינקין

שגם נלמדת יותר מסכת אבות המכונה "פרקי אבות" היא היצירה המפורסמת ביותר של חז"ל 
מכל חיבור אחר. בקורס זה נלמד משניות נבחרות בפרקי אבות בעיון בעזרת אבות דרבי נתן 
ושלל פירושים מכל התקופות. כמו כן, נעיין במטרות החיבור, בעריכתו, בהשפעתו במשך 

 הדורות ובמשמעותו לימינו.

 

 

 שו"ת  סיפורים מטרידים בתלמוד הבבלי

 12:00-10:30 יום ב' חן מרקסד"ר  סמסטר ב' 423333

במרכז השיעור יעמדו סיפורים מטרידים מן התלמוד הבבלי, אשר יציגו לקורא עולם אמונות 
אשר מעלה תהיות על רקע ההווה של הקורא המודרני. במהלך  –ודעות יוצא דופן ומפתיע 

פה השיעור נבחן את הפואטיקה הייחודית של סיפורי התלמוד, את השימוש המתוחכם בש
פיגורטיבית, ובכלל זה מטפורות, דימויים ומשלים; ונתהה על הדרך שבה נעשה שימוש במבני 

שיח, תוך שימת דגש -חזרה בטקסט התלמודי, כדי לסמן קטעים ספרותיים שמתקיים ביניהם דו
 על הקשיים הייחודיים בקריאה השוואתית בסיפורי התלמוד הבבלי.

 

 

 שו"ת   ות: פריון ופורימגדר והלכהסוגיות ב

 18:30-17:00 יום ה' פרופ' משה בנוביץ סמסטר ב' 326816

התלמוד הבבלי רובו הלכה, וחלק ניכר מן האגדה שבו שלוב בתוך סוגיות שעיקר עניין הלכתי. 
חטיבות שלמות ורצופות של סוגיות אגדה, הקשורות קשר רופף בלבד לעניינים אך ישנן גם 

ההלכתיים הנידונים לפניהם ולאחריהם, כגון רצפי האגדה בעניין תפילה ובעניין דמויות 
’, מדרש שלם על מגילת אסתר בבבלי במגילה פרק א’, מנביאים וכתובים בבבלי ברכות פרק א

ועוד. בקורס זה נבחן כמה חטיבות אגדה מסוג זה, ’, פרק ה קובץ אגדות החורבן בבבלי גיטין
תוך כדי השוואתם למקבילות. נתחקה אחר מוצאן ודרך התהוותן של אגדות בודדות בחטיבות 
הללו, פירושן ומשמעותן בשעת התהוותן, מטרת שיבוצן בחטיבה של אגדה, ומטרת שיבוץ 

ם וכיצד משתנה המסר המועבר באגדה החטיבה כולה במקומה הנוכחי בתלמוד הבבלי, ונראה א
 לאור ההקשר החדש המוענק לה בכל שלב. 
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בקורס זה נבחן את המקורות ההלכתיים העוסקים בפריון ופוריות: כגון החובה להקים  
הומוסקסואליות, עקרות, פריון מחוץ למסגרת הנישואין, משפחה, השימוש באמצעי מניעה, 

. ננתח את המקורות הקלאסיים ללא שיבוטת ופונדקאוהזרעה מלאכותית, והפרייה במסגרת 
משוא פנים, ונדון בהצעות בנות זמננו לגשר על הפערים שבין ההלכה כפי שהיא פותחה 

  והתפרשה במשך הדורות לבין ערכי החברה של ימינו.

 

 

 סמינר האישה והמשפחה בספרות חז"ל

 16:30-15:00 יום  ה' ד"ר תמר קדרי סמסטר ב 429696

וק בסיפורים מהתלמוד והמדרשים המציגים את האישה ואת התא המשפחתי הקורס יעס
בתקופת חז"ל. נבחן מה הם אמות המידה לבחירת בן זוג, וכיצד מתוארות מערכות היחסים בין 
תלמידי החכמים לבין נשותיהם. נעמוד על מתחים בחיי המשפחה בין האישה והילדים לבין 

אילו השלכות יש לעימות בין ערכים אלה על בני  הלימוד, בנושא ההולדה והעקרות. נבחן
הבית. הקורס יפתח בסיפורים העוסקים בשידוכין, נעבור לסיפורים אודות הלילה הראשון יחד, 
משם נעסוק בסיפורים המתארים את חיי הזוגיות והמשפחה. כמו כן נעסוק בסיפורים שנושאם 

נראה כיצד הסיפורים משמשים כלי  הם.הוא עקרות, פרידה בין בני זוג ואף איחוד מחודש ביני
  חינוכי בידי החכמים לעיצוב ערכים והשקפות עולם.

 

 

 שו"ת רפואה והלכה

 16:30-15:00 יום  ה' שטרק-עירית עופרד"ר  סמסטר א' 317766

קורס זה מבקש לעסוק במפגש שבין הלכה, אתיקה ורפואה, כפי שהוא בא לידי ביטוי בעמדות 
הלכה בני זממנו, בנוגע למגוון סוגיות ביואתיות הקיימות בעידן המודרני, הלכתיות של פוסקי 

וביניהן: הזרעה מלאכותית, תרומות זרע ותרומת ביצית, הפריה חוץ גופית, פונדקאות, חקר 
תאי גזע, שיבוט גנטי, הפלות, הולדה לאחר מיתה, תרומת איברים, קביעת רגע המוות, המתת 

קדימויות בטיפול הרפואי, הסכמה מדעת, הוראות מקדימות חסד, משאבים מוגבלים, סדרי 
 והאוטונמיה של החולה. 

התפתחות הרפואה והטכנולוגיה בעידן המודרני מולידה אתגר גדול עבור פוסקי ההלכה, 
הנדרשים לקבוע מדיניות הלכתית המתאימה לעידן הטכנולוגי החדש. מלאכת פסיקה זו מהווה 

הלכתיות של הפוסקים, ושיקולי הפסיקה -הלכה, תפיסות מטהכר מרתק לבחינת כללי פסיקת ה
 המשמשים את הפוסקים בעולם מודרני משתנה.  

הקורס מציע עיון ביקורתי בשיח ההלכתי והביואתי בנושאים האמורים. במסגרת עיון זה נכיר 
את הקונפליקטים המוסריים הבולטים בשיח הביואתי ונדון בהם, ואלו יהוו כר פורה לדיון 

שיח ההלכתי. העיון בשיח ההלכתי יעשה תוך חשיפת הערכים שניצבים ביסוד הפסיקות ב
ההלכתיות ובחינתם לאור תפיסות ערכיות מובילות במסורת ההלכתית ואף לאור ערכים 
מוסריים אוניברסאליים. בנוסף, נכיר את עמדת החוק הישראלי ונעסוק בשאלת יחסי דת 

ות ההלכתיות משפיעות על עיצוב הדין הישראלי ומדינה תוך בחינת השאלה: האם העמד
  בסוגיות הביואתיות ובאיזה אופן. 

הקורפוס ההלכתי מושא דיוננו כולל טקסטים מקראיים, מקורות רקע הלכתיים מספרות חז"ל, 
 ופסיקות הלכה מודרניות מספרות השו"ת.
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 מדרש ואגדה

 

פת ערכי יסוד בעולמם של החכמים. ספרות האגדה של חז"ל מבטאת עולם רעיוני עשיר ומשק
המפגש בין עולם רעיוני זה ובין העיון המעמיק במקרא מוצא את ביטויו בצורות המדרש. מטרת 
הלימוד בתחום זה לחשוף את הסטודנטים למגוון הצורות הספרותיות ולדרכי הלימוד והעיון 

קריאה מעמיקה הכלולים בספרות המדרש והאגדה של חז"ל, ולהקנות להם כלים שיאפשרו 
וביקורתית בספרות זו. תוכנית הלימודים מפגישה את הסטודנטים עם חיבורים שונים, עם 
צורות ספרותיות מגוונות ודרכי ניתוחן, ועם נושאים ובעיות שהעסיקו את החכמים במאות 

 הראשונות לספירה.

בעלי פטור נ"ז(, או ל 2" )לתורה שבעל פההמסלול פתוח בפני בוגרי קורס ההשלמה "מבוא 
ניתן ללמוד את התחום במדרש ואגדה במבנה רחב )כתחום ראשי( או במבנה  מקורס זה.

 מצומצם )כתחום משני(.

 

 נ"ז( 18)    מבנה תוכנית הלימודים כתחום ראשי 

 קורסי חובה לשנה א'

 נ"ז( 4)      מבוא למדרש ולאגדה )א+ב(

 

 קורסי בחירה

 נ"ז( 2)  מים(     )קורס למתקדקורס המוקדש לעיון בחיבור 

 נ"ז( 12)  בתחום המדרש נוספים שישה קורסים סמסטריאליים 

 

          

 נ"ז( 12)    מבנה תוכנית הלימודים כתחום משני 

 קורסי חובה לשנה א'

 נ"ז( 4)     מבוא למדרש ולאגדה )א+ב(

 

 קורסי בחירה

 נ"ז( 2)  )קורס למתקדמים(     קורס המוקדש לעיון בחיבור 

 נ"ז(  6)  בתחום המדרשנוספים ה קורסים סמסטריאליים שלוש
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 רשימת הקורסים במדרש ואגדה
 

 קורסי חובה

 

  שו"ת חלק א' – מבוא למדרש ולאגדה

 14:30-13:00 יום ב' ד"ר תמר קדרי סמסטר א' 417527

מתוך עיון במדרשים השונים.  של חז"ל מטרת הקורס לפרוש בפני הלומדים את ספרות האגדה
מתקופת התנאים והאמוראים במרכזם עומד סיפור המקראי ודמויותיו. נכיר סטים קטוק בנעס

השינויים את החיבורים המדרשיים השונים שנוצרו במאות הראשונות לספירה, ונראה מה הם 
כגון:  בסוגים ספרותיים שונים נעייןתוך כדי הלימוד  הזמן.במהלך  ביצירה המדרשיתשחלו 

ועוד. יודגשו שאלות של תוכן ומשמעות, צורה , הפתירה פתיחתאה משל,ה, הדרשני סיפורה
  וסגנון. פרט לכך נכיר מחקרים חשובים וספרי עזר מרכזיים בתחום.

 
 

 שו"ת 'ב חלק – מבוא למדרש ולאגדה

 14:30-13:00 יום ב' ד"ר תמר קדרי סמסטר ב' 427527

 המשך של הקורס הנ"ל.

 

 

 והאגדה המדרש ספרות מתוך בחיבור לעיון המוקדשים קורסים

 

 סמינר בצאת ישראל ממצרים: שיעבוד וגאולה בספרות האגדה 

 12:00-10:30 יום  ב' ד"ר תמר קדרי סמסטר ב' 427875

יציאת מצרים היא ארוע מכונן בהתהוותו של העם היהודי ובגיבוש זהותו. קורס זה יעסוק 
של חז"ל. נבחן מה החינוכית ת מבטם בתקופת השיעבוד, בחבלי הגאולה וביציאת מצרים מנקוד

היו, לדעת החכמים, הקשיים וההתמודדויות של בני התקופה. כיצד עיצבו את דמותו של היחיד 
בזמן של משבר ושינוי: נחשוף את פניהם של עמרם, של המיילדות העבריות ושל בת פרעה כפי 

הסכנות השונות שהן מצטיירות במדרש. נעקוב אחר חינוכו של משה וצמיחתו כמנהיג, 
 שנישקפו לחייו ומעשי הניסים שהבטיחו את התממשותה של הגאולה המיוחלת.

 

 

 סמינר "הבל הבלים אמר קהלת": עיונים במדרש קהלת רבה

 18:30-17:00 יום  ב' פרופ' דוד גולינקין סמסטר א' 424523

רופ' מנחם בקורס זה נלמד קטעים נבחרים ממדרש קהלת רבה בעזרת המהדורה החדשה של פ
הירשמן וד"ר ראובן קיפרווסר, הפרשנים הקלאסיים וספרות המחקר. נעסוק גם בשאלות 
מחקריות כגון זמנו ומקומו של המדרש, השוואה למדרשים אחרים והכנת מהדורה מדעית של 

 מדרשי חז"ל.

 

 

 סמינר מדרשי תנחומא ילמדנו -ילמדנו רבנו

 14:30-13:00 יום ב' ד"ר גילה וכמן סמסטר ב' 426677
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ילמדנו שייכים לרובד המאוחר של ספרות חז"ל, והם מציבים בפני המעיין בהם -מדרשי תנחומא
פשוט. בקורס זה נלמד להכיר את החיבורים השונים הנמנים עם -אתגר ספרותי ומחקרי לא

ספרות זו, את המאפיינים הספרותיים שלהם ואת הסגנון המיוחד להם, תוך השוואה לשונית 
 ית לחיבורים אחרים בספרות חז"ל.וספרות

 

 

 שו"ת פרקי אבות 

סמסטר  316565
 א'

 18:30-17:00  יום  ה' פרופ' דוד גולינקין

מסכת אבות המכונה "פרקי אבות" היא היצירה המפורסמת ביותר של חז"ל שגם נלמדת יותר 
דרבי נתן  מכל חיבור אחר. בקורס זה נלמד משניות נבחרות בפרקי אבות בעיון בעזרת אבות

ושלל פירושים מכל התקופות. כמו כן, נעיין במטרות החיבור, בעריכתו, בהשפעתו במשך 
 הדורות ובמשמעותו לימינו.

 

 

 נוספים קורסי בחירה

 

 שו"ת  עשיר ורש נפגשו

 16:30-15:00 יום ב' ד"ר גילה וכמן סמסטר א' 418585

דון במקורות רבים בספרות הפערים החברתיים והכלכליים בין בני האדם הם נושא הנ
אגדי. בקורס זה נקרא מדרשים, הלכות -התלמודית, הן בהיבט ההלכתי הן בהיבט הרעיוני

וסיפורים העוסקים בעוני ובעושר, בערבות הדדית ובצדק חברתי. ננסה לעמוד על העקרונות 
המנחים את חכמי המשנה והתלמוד בפסיקתם, על השקפת עולמם החברתית ועל המציאות 

 יסטורית בתקופה זו.הה

 
 

 
 

 

 שו"ת חלומות ופשרם באגדת חז"ל

 10:00-8:30 יום  ב' ד"ר תמר קדרי סמסטר א' 415363

האם "חלומות שוא ידברו" או שחלום הוא "אחד משישים בנבואה"? בקורס זה נדון בתפיסת 
ם החלום בספרות האגדה של חז"ל, ובמתן פתרון לחלומותיהם של אנשים. נעסוק בחלומות בה

מופיעים סמלים שונים ובחלומות בהם מופיעים פסוקים. נדון בחלומות החושפים את עולמם 
הפנימי של בעליהם, ובחלומות המנבאים את העתיד. נשווה את עולמם המחשבתי של חז"ל 
ביחס לחלומות אל הגישה העולה מסיפורי המקרא והמזרח הקדום. נעסוק גם בפתרון חלומות. 

החלומות שמציעים החכמים. נבחן מהו מעמדו של חלום ללא פתרון,  נבחן מהי תורת פתרון
 והאם יש קשר בין פתרון החלום לבין התממשותו. 

 שו"ת   במדרש ובאגדה רבונו של עולם: תפיסות אלוהות בישראל ובעמים והשתקפותן 

 14:30-13:00 יום ב' פרופ' משה בנוביץ סמסטר א' 415352
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 ת שו" למה דברים רעים קורים לאנשים טובים?

 10:00-8:30 יום ב' ד"ר חן מרקס סמסטר ב' 428998

מדוע דברים רעים קורים לאנשים טובים?  -התרבות היהודית עוסקת פעם אחר פעם בשאלה 
שאלה זו מופיעה בסיפורו של איוב בתנ"ך, היא מופיעה בסיפורי הרוגי מלכות, והיא חוזרת 

קורס נבחן את התשובות השונות ומופיעה גם בדיונים שנערכו בעקבות השואה. במהלך ה
שניתנו לשאלה שלמעלה, עם דגש על הדרך בה התעצבו התשובות לשאלה במהלך הדורות לאור 

 ההתפתחויות ההיסטוריות.
 
 

 שו"ת  סיפורים מטרידים בתלמוד הבבלי

 12:00-10:30 יום ב' ד"ר חן מרקס סמסטר ב' 423333

למוד הבבלי, אשר יציגו לקורא עולם אמונות במרכז השיעור יעמדו סיפורים מטרידים מן הת
אשר מעלה תהיות על רקע ההווה של הקורא המודרני. במהלך  –ודעות יוצא דופן ומפתיע 

השיעור נבחן את הפואטיקה הייחודית של סיפורי התלמוד, את השימוש המתוחכם בשפה 
עשה שימוש במבני פיגורטיבית, ובכלל זה מטפורות, דימויים ומשלים; ונתהה על הדרך שבה נ
שיח, תוך שימת דגש -חזרה בטקסט התלמודי, כדי לסמן קטעים ספרותיים שמתקיים ביניהם דו

 על הקשיים הייחודיים בקריאה השוואתית בסיפורי התלמוד הבבלי.
 
 

 

 

ה תפסו בדרכים שונות את הכוח המנחה את העולם שבו אנחנו חיים. דתות העולם בעבר ובהוו
בקורס זה נבחן את הדרך שבה התמודדו חז"ל עם תפיסות אלוהות שרווחו בישראל ובעמים 
בתקופתם דרך הפרשנות שהם העניקו לאיסורים המקראיים של עבודה זרה וגידוף השם. כמו כן, 

טוי בפרשנות המקראית ובסיפורי החכמים נתחקה אחר תפיסות האלוהות הבאות לידי בי
במדרש ובאגדה, הרקע המקראי לתפיסות אלו, והדרכים שבהן התפרשו מקורות חז"ל בעניין זה 
בספרות הרבנית במשך הדורות, בנסותה להתמודד עם תפיסות דתיות שרווחו בימי הביניים 

 ושרווחות בעת החדשה.

 שו"ת  דמויות ודימויים מספרות חז"ל ועד לספר הזוהר

 18:30-17:00 יום ב' קניאל איוונוב-ד"ר רות קרא 'בסמסטר  424242

הקורס יעסוק בהתפתחותן של דמויות נשיות וגבריות מספרות המדרש ועד לדרשות הזוהר, תוך 
דיון בתימות כגון: זהות, מיניות, יצירה, חטא, תיקון, תשובה וגאולה. נעקוב אחר צמיחתה של 

רש ספרות המדרש מהעת העתיקה לקבלת ימי הביניים ונעמוד על מאפייניו הייחודיים של המד
המאוחר. מטרת הקורס לחדד את ההשוואות בין הקורפוסים השונים ולהאיר את תהליכי הרצף 
-והתמורה של הדרשות וגלגוליהן ביצירה הדרשנית של כל דור, בזיקה לדיאלוג ולפולמוס היודו

 נוצרי, ולאור שינוי הפרדיגמות התיאולוגיות והפילוסופיות של הדרשנים.

 שו"ת דרשי גן עדןעיון במ -סוד הגן הנעלם 

 10:00-8:30 יום  ג' ד"ר גילה וכמן סמסטר ב' 425566

הסיפור על אדם וחווה בגן עדן הצית את דמיונם של מחברים בעת העתיקה, כמו גם בימינו. 
היכן נמצא גן העדן? מה היה הפרי שממנו אכלו אדם וחווה? כיצד נראה הנחש? לשאלות אלו 

שונות, ובקורס זה נקרא מבחר מקורות, החל בספרות ואחרות ניתנו תשובות שונות ומ
החיצונית וכלה במדרש המאוחר )לאו דווקא בסדר זה(, ונבחן את פרשנותם לסיפור המקראי 

 .ואת המגמות האידיאולוגיות המשתקפות מהם
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 סמינר האישה והמשפחה בספרות חז"ל

 16:30-15:00 'ה  יום קדרי תמר ר"ד 'ב סמסטר 429696

הקורס יעסוק בסיפורים מהתלמוד והמדרשים המציגים את האישה ואת התא המשפחתי 
ז"ל. נבחן מה הם אמות המידה לבחירת בן זוג, וכיצד מתוארות מערכות היחסים בין בתקופת ח

תלמידי החכמים לבין נשותיהם. נעמוד על מתחים בחיי המשפחה בין האישה והילדים לבין 
הלימוד, בנושא ההולדה והעקרות. נבחן אילו השלכות יש לעימות בין ערכים אלה על בני 

העוסקים בשידוכין, נעבור לסיפורים אודות הלילה הראשון יחד, הבית. הקורס יפתח בסיפורים 
משם נעסוק בסיפורים המתארים את חיי הזוגיות והמשפחה. כמו כן נעסוק בסיפורים שנושאם 

נראה כיצד הסיפורים משמשים כלי  הוא עקרות, פרידה בין בני זוג ואף איחוד מחודש ביניהם.
 פות עולם.חינוכי בידי החכמים לעיצוב ערכים והשק

 

 

 שו"ת חברה ותרבות בארץ ישראל בתקופה הרומית והביזנטית

 10:00-8:30  יום ג' יובל חכםד"ר נעה  סמסטר א' 715534

מטרת הקורס היא לבחון סוגיות מרכזיות בעולמם החברתי והתרבותי של היהודים בתקופה 
ה זו: מקורות הרומית והביזנטית באמצעות מגוון המקורות העומדים לרשותנו מתקופ

ספרותיים מן העולם היהודי, הרומי והנוצרי, וממצא ארכיאולוגי ואמנותי. בין הסוגיות שידונו 
בקורס: התרבות ההלניסטית והשפעתה; יחסי גומלין בין קבוצות שונות באוכלוסייה 
היהודית; הקהילה היהודית על מוסדותיה השונים; המנהיגות בחברה היהודית; התרבות 

 סמינר אסתטיקה ויופי בעיני חז"ל

 16:30-15:00 יום  ה' ד"ר תמר קדרי סמסטר א 416787

ן את יחסם של חז"ל לאסתטיקה וליופי. נבדוק מהו אידאל היופי בתקופת המקרא, הקורס יבח
רומית -ובזמנם של החכמים. נשווה את הערכים האסתטיים של חז"ל לאלו של התרבות היוונית

בת זמנם. נשאל האם היופי יכול לדור בכפיפה אחת עם תבונה וחכמה, או שמא קיימת סתירה 
נות של החכמים בעניין זה באמצעות עיון במדרשים ובסיפורים. בין השניים. נבחן גישות שו

סטים אלה, והם יחשפו בפנינו את הרגישות האסתטית קנעמוד על דרכי העיצוב הספרותי של ט
 של חז"ל המתבטאת גם באופן בו הם מביעים את השקפת עולמם. 

 שו"ת מקורות תלמודיים ביצירתו של עגנון -המפתח לבית המדרש 

 12:00-10:30 'ביום   ד"ר גילה וכמן 'אסמסטר  414411

יצירותיו של ש"י עגנון גדושות, כידוע, באיזכורים וברמיזות למקורות קדומים. בקורס זה נקרא 
פחות של אחד מגדולי הסופרים ביצירה העברית בת זמננו -מבחר מיצירותיו המוכרות והמוכרות

ת התלמודיים והמדרשיים, אם כמחווה ואם ונבקש להתחקות אחר השימוש שהוא עושה במקורו
בין היצירות  כפרשנות, פעמים כתחבולה ספרותית ופעמים כקריאה אירונית של הכתובים.

שיילמדו: אורח נטה ללון, עגונות, שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו, מעשה העז, תהילה, פת 
 שלימה, המלבוש.

 שו"ת של עגנון מקורות תלמודיים ביצירתו -המפתח לבית המדרש 

 14:30-13:00 יום  ה' ד"ר גילה וכמן סמסטר ב' 424411

 קוצה נוספת של קורס הנ"ל
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 תרבות הפנאי ועוד.החומרית, 

 

 

 

 

 

 שו"ת היגדים ואגדות: חטיבות אגדה בתלמוד הבבלי 

 16:30-15:00  יום ב' פרופ' משה בנוביץ סמסטר ב' 429966

התלמוד הבבלי רובו הלכה, וחלק ניכר מן האגדה שבו שלוב בתוך סוגיות שעיקר עניין הלכתי. 
ורות קשר רופף בלבד לעניינים אך ישנן גם חטיבות שלמות ורצופות של סוגיות אגדה, הקש

ההלכתיים הנידונים לפניהם ולאחריהם, כגון רצפי האגדה בעניין תפילה ובעניין דמויות 
’, מדרש שלם על מגילת אסתר בבבלי במגילה פרק א’, מנביאים וכתובים בבבלי ברכות פרק א

אגדה מסוג זה, ועוד. בקורס זה נבחן כמה חטיבות ’, קובץ אגדות החורבן בבבלי גיטין פרק ה
תוך כדי השוואתם למקבילות. נתחקה אחר מוצאן ודרך התהוותן של אגדות בודדות בחטיבות 
הללו, פירושן ומשמעותן בשעת התהוותן, מטרת שיבוצן בחטיבה של אגדה, ומטרת שיבוץ 
החטיבה כולה במקומה הנוכחי בתלמוד הבבלי, ונראה אם וכיצד משתנה המסר המועבר באגדה 

 שר החדש המוענק לה בכל שלב. לאור ההק
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 מחשבת ישראל
 

התמצאות ביצירות המופת של  הסטודנטיםמטרת הלימודים במחשבת ישראל היא לפתח אצל 
המחשבה היהודית לדורותיה ולהקנות להם כלים ומיומנויות לניתוח מקורותיה. כמו כן, נועד 

ומיות, ותרבותיות המעסיקות את לדון בבעיות דתיות, קי הסטודנטיםתחום זה לשפר את יכולת 
המחשבה היהודית בימינו. במסגרת זו יושם דגש על הזיקה הקיימת לאורך כל התקופות בין 
מחשבת ישראל לבין מחשבת העמים, ובין הרעיונות ודפוסי החשיבה המאפיינים את המחשבה 

 היהודית בזמן מסויים לבין המציאות ההיסטורית באותה תקופה.

 התחום במבנה רחב )כתחום ראשי( או במבנה מצומצם יותר )כתחום משני(.ניתן ללמוד את 

 נ"ז סה"כ( 18מבנה תוכנית הלימודים כתחום ראשי )

 נ"ז(  2)     אשנב למחשבת ישראל בימי הבינייםא.  

 נ"ז( 2) עת החדשה אשנב למשחבת ישראל בב.  

 נ"ז( 2) ג.  קורס סמינר מתקופת ימי הביניים

 נ"ז( 2) מתקופת העת החדשהד.  קורס סמינר 

 נ"ז( 10)                                                            .  חמישה קורסי בחירה *            ה

 

 נ"ז סה"כ( 12מבנה תוכנית הלימודים כתחום משני )

 נ"ז(  2)     אשנב למחשבת ישראל בימי הבינייםא.  

 נ"ז( 2) עת החדשהאשנב למשחבת ישראל בב.  

 נ"ז( 2) ג.  קורס סמינר מתקופת ימי הביניים או העת החדשה 

 נ"ז( 6)  קורסי בחירה * שלושה.  ד

 

 

 חובה לכל תלמידי המכון.קורס  שהוא" זרמים ופלורליזם ביהדות המודרנית* לא כולל הקורס "
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 קורסים במחשבת ישראלהרשימת 
 

 חובהקורסי 

 

 שיעור למחשבת ישראל בימי הביניים מבוא

   ד"ר ארי אקרמן סמסטר קיץ 881456

הגות מיסטית, הגות  -בהגות היהודית בימי הביניים באו לידי ביטוי זרמים מחשבתיים שונים 
רציונליסטית והוגים שביקשו לאמץ דרכי מחשבה שיצליחו לחלץ את בני עמם מן השאלות 

נים הבינו את תפקיד האדם הקשות העולות מהתמודדות עם המציאות. נבחן כיצד ההוגים השו
היהודי והלא יהודי בעולם הזה. השאלות שיישאלו הן בין השאר: מה הוא היחס בין גוף לנפש? 
האם על הנשמה להשתחרר מהעולם החומרי והטמא? מה היא נבואה? למה צדיק ורע לו, רשע 

פילון; רב  וטוב לו? האם זו רצונו של אלהים? מה הוא או מי הוא אלוהים? נעסוק בהגותם של
סעדיה גאון; הרב יהודה הלוי; הרב שלמה אבן גבירול; הרב משה בן מימון; חסידות אשכנז; ספר 

 הזוהר; דון יצחק אברבנאל.

  

 

 שיעור למחשבת ישראל בימי הביניים אשנב

 10:00-8:30 יום ג'  ד"ר ארי אקרמן סמסטר א' 815011

ת הימי ביניימית כגון ר' סעדיה גאון, ר' יהודה הקורס יעסוק בהוגים המרכזיים של ההגות היהודי
הלוי והרמב"ם דרך עיון בסוגיות משמעותיות להגותם כגון היחס בין דת ומדע, טעמי מצוות, 

 השגחת האל ושלמות האנושית.

 

 

 שיעור מבוא למחשבת ישראל בעת החדשה

   דרור בונדיד"ר  סמסטר קיץ 886466

מגוונים בפני ההוגים היהודים בני הזמן. שאלות מרכזיות העת החדשה הציבה קשיים ואתגרים 
הפער בין ערכי  –תוקפם וסמכותם של כתבי הקודש; שאלת 'הערכים'  –כמו: שאלת 'המקורות' 

האם עדיין ניתן להאמין בהתגלות  –המסורת היהודית לערכים המודרניים ושאלת 'המיסטיקה' 
רות יעלו לדיון בקורס, תוך התמקדות בשאלת טבעית לאור הישגי המדעים? סוגיות אלו ואח-על

הרלוונטיות של רעיון בחירת עם ישראל. הדיונים ייעשו תוך כדי קריאה וניתוח של ההוגים 
היהודיים: שפינוזה, מנדלסון, הרמן כהן, בובר, הראי"ה קוק, הרב סולוביצ'יק, אחד העם, א.ד. 

 גורדון וברנר.

 

 

ורשיע למחשבת ישראל בעת החדשה  אשנב  

 12:00-10:30  יום ג' פרופ' יוסי טרנר סמסטר ב' 825001

מהו היחס בין יהדות והיסטוריה? האם עם ישראל הוא עם ככל העמים, או עם שונה ונבדל? מה 
של המחשבה היהודית, לתופעות מודרניות כגון הדמוקרטיה  –יחסה של היהדות, או ליתר דיוק 

תחות התרבות המודרנית, מחשבת החינוך המודרנית והלאומיות המודרנית? כיצד השפיעו התפ
והיווצרות המדינה האזרחית המודרנית על המחשבה היהודית ועל החיים היהודיים בפועל? כל 
אלה הן שאלות המעסיקות את המחשבה היהודית המודרנית מאז תקופת ההשכלה 

המודרנית על רקע והאמנציפציה. הקורס הזה נועד ליצור היכרות כללית עם המחשבה היהודית 
התמורות החברתיות, התרבותיות והאינטלקטואליות המאפיינות את העת החדשה. על רקע זה 
נעיין בדרך שבה שורה של הוגים יהודיים מודרניים, כולל נפתלי הרץ וויזל, משה מנדלסון, הרב 
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השאלות  נחמן קרוכמל, הרמן כהן, פרנץ רוזנצוויג, אחד העם, ומרטין בובר ביקשו להתמודד עם
 שלעיל.   

 

  

 בימי הביניים סמינר בתקופתקורסי 

 

 

 סמינר הביניים-סודות התפלה וטעמי המצוות בזוהר ובקבלת ימי

 12:00-10:30 יום ג' יונתן בן הראשד"ר  ב'סמסטר  825858

הביניים העוסקים במשמעות המיסטית -הקורס יתמקד בטקסטים מן הזוהר ובקבלת ימי
והתיאוסופית של הריטואל היהודי. מטרת הקורס להכיר נקודות מבט שונות בהבניית המימד 

ים כגון במשמעות השבת וטקסיה; המיתי והתיאורגי של התפלה והמצוות. נעסוק בנושאים שונ
כוונות קריאת שמע; סוד הסוכה וארבעת המינים; הטעם לאיסור אכילת בשר וחלב; משמעות 
מצוות שילוח הקן; סוד הלכות נדרים ושבועות ועוד. במהלך הקורס נקרא טקסטים שונים 

ליאון, ר' יוסף -הביניים ובייחוד מספרות הזוהר, ומן הכתבים הקבליים של ר' משה די-מקבלת ימי
 משושן הבירה, ור' מנחם ריקנאטי.-הבא

 *תנאי כניסה: קורס בספר הזוהר

 

 

 עת החדשהסמינר בתקופת הקורסי 

 

 סמינר  דת התבונה ממקורות היהדות של הרמן כהן

 16:30-15:00 יום ג' פרופ' יוסי טרנר סמסטר ב' 827878

ר דת התבונה ממקורות היהדות של זהו סמינר בתחום מחשבת ישראל, בו נעיין לעומק בספ
הרמן כהן. ספר זה מוכר כאחת מיצירות המופת של הפילוסופיה היהודית בכל הזמנים, ויש 
חוקרים המייחסים לו מעמד בעת החדשה המקביל לזה שהיה למורה נבוכים של הרמב"ם בימי 

בשל ההרכבה  הביניים. העיון בדת התבונה ממקורות היהדות של הרמן כהן הוא עיון מרתק הן
הנפלאה שכהן יצר בין הפילוסופיה של הדת, הפילוסופיה של ההיסטוריה והפילוסופיה של 
היהדות; והן בשל תפקודו של ספר זה בתולדות המחשבה היהודית והכללית המודרנית, בהיותו 

. 20 -לאקזיסטנציאליזם של המאה ה 19-נקודת מעבר מהפילוסופיה האידיאליסטית של המאה ה
בונה של כהן חשובה במיוחד משום שהשפיעה עמוקות על שורה ארוכה של הוגי דעות דת הת

יהודיים שבאו אחרי כהן, כמו פרנץ רוזנצוויג, הרב ליאו בק, הרב סולובייציק ומרדכי קפלן. 
במסגרת הקורס נקדיש תשומת לב מיוחדת לשיטת מחשבתו שהציג בפרק המבוא של החיבור 

 וסופיה הומניסטית רחבה מסביב לרעיון התשובה ויום הכיפורים. כמו גם לדרך שבה העמיד פיל

 למחשבות ישראל בעת החדשה ו/או רקע בפילוסופיה המודרנית אשנבתנאי כניסה: 

 

 

 סמינר עיונים במורה נבוכים 

 14:30-13:00  יום ג' חן -אלכסנדר אבן 'פרופ סמסטר ב' 829999

מורה נבוכים הוא אחד הספרים שעוררו מחלוקת קשה והערצה עצומים גם יחד. בקורס נעסוק 
; על על חטא האדם הראשון ותיקונו; ורה נבוכיםעל הסוד של מבין השאר בסוגיות הבאות: 

; על נבואה; על ההשגחה האלוהית; על בריאת העולם; על אלהים; על הנבואהאמונה ותבונה; 
 .תורה ומצוות והדמות לה'

 אשנב למחשבת ישראל בימי הביניים*תנאי כניסה: קורס 
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 קורסי בחירה

 

 שיעור  תגובות הגותיות לנצרות במחשבת ישראל: מחז"ל עד עת החדשה

 14:30-13:00 'גיום  ד"ר יונתן בן הראש 'אסמסטר  819981

בקורס זה נעסוק בטקסטים שונים מחז"ל, הגות יהודית בימי הביניים ועד העת החדשה 
המגיבים אל הדת הנוצרית ועיקרי אמונתה בדרכים שונות. בין היתר נעסוק במקורות תלמודיים 
ומדרשיים המתארים את סיפור חייו של ישוע; נלמד על המסורות השונות של ספרות 'תולדות 

סוגת ספרות הפולמוס בימי הביניים. במהלך הקורס נעמוד על טיבם של  ישו'; ונכיר את
טקסטים שונים מן המסורת הקבלית והפילוסופית מימי הביניים ועד העת החדשה המשקפים 

  מגוון של עמדות וגישות ביחס לנצרות.

 

 

 שיעור  אמונה במשבר

 10:00-8:30 יום ה' ד"ר דרור בונדי 'אסמסטר  816989

מודרני הציב אתגר פילוסופי עמוק בפני הוגי היהדות, אתגר שהגיע לממדי משבר במאה העידן ה
השנים האחרונות. במאה זו הגיעה המודרנה לשיאה וחוללה שינויים דרמתיים מעבר לגבולות 
הפילוסופיה. עבור הוגים יהודיים בפרט ניצבו עתה לא רק אתגרים רעיוניים אלא גם תהפוכות 

בקורס נערוך סדרה של מפגשים עם מגוון רחב של הוגים יהודים, ובאמצעות  ואסונות קיצוניים.
 סיפור חייהם ויסודות הגותם, נבין את מענה היהדות לאתגר משבר האמונה.

 

 

 שו"ת  דמויות ודימויים מספרות חז"ל ועד לספר הזוהר

 18:30-17:00 יום ב' קניאל-איוונוב-ד"ר רות קרא 'בסמסטר  424242

סוק בהתפתחותן של דמויות נשיות וגבריות מספרות המדרש ועד לדרשות הזוהר, תוך הקורס יע
דיון בתימות כגון: זהות, מיניות, יצירה, חטא, תיקון, תשובה וגאולה. נעקוב אחר צמיחתה של 
ספרות המדרש מהעת העתיקה לקבלת ימי הביניים ונעמוד על מאפייניו הייחודיים של המדרש 

לחדד את ההשוואות בין הקורפוסים השונים ולהאיר את תהליכי הרצף  המאוחר. מטרת הקורס
-והתמורה של הדרשות וגלגוליהן ביצירה הדרשנית של כל דור, בזיקה לדיאלוג ולפולמוס היודו

 נוצרי, ולאור שינוי הפרדיגמות התיאולוגיות והפילוסופיות של הדרשנים.

 

 

  שירה ואמונה בהגות היהודית

 10:00-8:30 יום ג' חן-פרופ' אלכסנדר אבן סמסטר ב' 289553

הוגים רבים עסקו מלבד פיתוח והצגה של תפיסותיהם הרעיוניים גם בכתיבת שירה. חלקם היו 
סוברים שבאמצעות התבונה בלבד האדם אינו מסוגל להגיע לידיעה מספקת על אלהים, על 

רצונו של אלהים ומה על  התורה ועל עם ישראל. כח הדמיון עשוי לאפשר לאדם לחשוף מה הוא
האדם להאמין ולעשות. נעסוק בשירת רב יהודה הלוי, בשירת הרב קוק, בשירת אברהם יהושע 

 השל ועוד.
 לעקוב אחר הביקורת העצמית והביקורת על אלהים שבשיריו וכתביו.

 

 

 שו"ת  הבעש"ט וראשית החסידות

 10:00-8:30 יום ג' ד"ר רבקה גולדברג סמסטר א' 813242
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תנועת החסידות קמה במזרח אירופה במחצית המאה השמונה עשרה כתנועה של התחדשות 
דתית וחברתית. קרוב לשלוש מאות שנים לאחר היווסדה, במציאות שונה לחלוטין מכל בחינה 
שהיא, תנועה זו עדיין קיימת ותוססת. חוקרים והוגים רבים תהו על סוד קסמה, הצלחתה 

בקורס נבחן את ראשיתה של תנועת החסידות ואת . של התנועה וגלגוליה השונים והמגוונים
הרקע לצמיחתה ולתפוצתה הנרחבת; נבחן את דמותם של מנהיגי התנועה הראשונים ומעצבי 

. נבחן את , ודמויות נוספות מן הדורות הראשוניםדרכה ובעיקר את דמות מייסדה, הבעש"ט
לם ונכיר את המקורות הספרותיים החידושים בתפישת העולם החסידית וביחסה לאדם ולעו

 את דרכה הייחודית של הפרשנות החסידית.כן ו בהגות ובסיפורת החסידיים

 

 

 שו"ת ר' שניאור זלמן מלאדי וחסידות חב"ד

סמסטר  826969
 ב'

 18:30-17:00 יום ג' ד"ר רבקה גולדברג

בקורס נבחן את  חסידות חב"ד היא מן הוותיקות, הנפוצות והייחודיות שבחצרות החסידיות.
הרקע להיווצרותה של חסידות זו ברוסיה הלבנה בשלהי המאה השמונה עשרה, את דמותו 
והנהגתו של מייסדה, ר' שניאור זלמן מלאדי, ואת התפתחותה ההסטורית ושלביה השונים 

 מראשיתה ועד ימינו. 

סידות, שנבדל נעיין גם בפרקים מתוך ספר התניא, ספרו החשוב של ר' שניאור זלמן מייסד הח
 משאר הספרות החסידית בגישתו הייחודית והשיטתית לבניית עולמו הרוחני של האדם. 

 

 

 שו"ת  קריאה בספר הזוהר

 16:30-15:00 יום ג' קניאל-איוונוב-ד"ר רות קרא סמסטר א' 823132

רות ספר הזוהר, היצירה הקבלית החשובה ביותר בימי הביניים, היוותה מקור השראה מרכזי לספ
הקבלה והחסידות לדורותיה. מטרתו של הקורס להכיר את עולמו הרעיוני של הזוהר, את לשונו 
הסימבולית וסגנונו הייחודי, ולהקנות יכולת התמצאות ראשונית בספרות זו. במהלך הקורס נדון 
בזיקה שבין התוכן לצורה בדרשות הזוהר; נכיר את החוגים הקבליים שמתוכם ובזיקה אליהם 

חיבור; נבין את השפעתו על התפתחות הקבלה בדורו ובדורות שאחריו, ונדון בתפיסות צמח ה
מגוונות העולות במחקר הזוהר, כגון חקר המיתוס והסמל הקבלי, תפיסת השכינה והנשיות 
בזוהר, שכבות החיבור השונות, סיפורי המסגרת, תיאורגיה ומאגיה בקבלה, תפיסת התורה 

  ודרכי פרשנותה.

 

 

 שו"ת בהגות היהודית האלתפיסת 

 12:00-10:30 יום  ג' ד"ר עינת רמון סמסטר א' 816767

מה מאפיין את תפיסת האלוהות בדת היהודית? במהלך הקורס נעיין בתפיסות שונות של 
הגותו של חוקר  -האלוהות לאורך ההיסטוריה היהודית. את הקורס נפתח בעיון מעמיק במחקרו

את תפיסת האל היהודית בתנ"ך בהשוואה לדתות האליליות במזרח התנ"ך יוחנן מאפס המאפיין 
הקדום.  את מסענו האינטלקטואלי נמשיך בעיון בהגותו של אברהם יהושע השל השואפת 
לאפיין את תפיסת האלוהות המתגלה לנביאי ישראל.  עם השלמת יחידה זו המבקשת להבין את 

מקס קדושין ושל א"א אורבך על תפיסת המהפכה התיאולוגית שיצר התנ"ך נעיין בהגותם של 
האלוהות של חז"ל.  משם נפנה לתפיסות ימי בינמיות של האלוהות בהגותו של הרמב"ם מחד 

דרך  -גיסא ושל הקבלה היהודית מאידך גיסא. נעיין בתפיסות של האלוהות של 'חוג ספר הזהר'
תפיסת האלוהות של ר' שערי אורה, ובהמשך נתוודע ל -קריאה בספרו של  ר' יוסף ג'יקטילה

נחמן מברצלב בן הדור השלישי של החסידות.  את משבר המודרנה בתפיסת האלוהות ומענה 
אפשרי לו נלמד מתוך הגותם של מרדכי קפלן והרב אברהם יצחק הכהן )הראי"ה קוק(.  
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הלומד/ת יתוודע במסע זה בין עולמות שונים של האמונה בתוך היהדות לסוגיות יסוד של 
ואי אמונה, שאלות בנוגע לדימויי האלוהות ושאלות בנוגע לקשר בין האדם, העולם אמונה 

 ובורא עולם.

 

 

 שו"ת    הוגים והגות יהודית במזרח בימי הביניים

 18:30-17:00 ג'  יום ד"ר אורי מלמד  סמסטר א' 818811

במזרח  מטרת הקורס העיקרית היא להכשיר את המשתתפים בהגות היהודית ובמחשבת ישראל
ובהשוואה לעמיתיהם  ארצות האסלאםבימי הביניים, מתוך התחשבות בהוגים יהודיים מ

עקרונות השקפות עולם ומאומות העולם, עד כמה שידינו מגעת. הקורס יעסוק בניתוח 
. הנושאים יידונו על רקע התמורות שחלו בתקופה 15-וה 10-פילוסופיים וגלגוליהם בין המאות ה

תיכונית. נסקור את דרכי -חברת הגניזה היהודית והיםההשפעות על וסלמי והנידונת בעולם המ
חשיבתם של הוגים כגון: ר' סעדיה גאון, ר' שמואל בן חפני, ר' דאוד אלמקמץ, אבו אלברכאת 

ונשתדל לעמוד על  ,הרמב"ם ועודסמואל אלמגרבי, אלבגדאדי, ר' נתנאל בירב פיומי, אבן כמונה, 
: האל והאדם, בריאת העולם, כגון ם שיידונו יתמקדו באספקטים שוניםמידת מקוריותם. הנושאי

המלאכים, הנבואה, כתבי הקודש, שכר ועונש ועוד. נתעכב גם על סוגיית המתחים הדתיים שבין 
 היהדות לאסלאם בחלק זה של העולם היהודי.

 

 

 שו"ת צדק חברתי במחשבה היהודית המודרנית

 10:00-8:30 יום ה'  נרפרופ' יוסי טר סמסטר ב' 823950

במיוחד בזמנים אלה, חשוב לעיין במושג הצדק החברתי, כפי שהתפתח במחשבה היהודית 
המודרנית. מושג הצדק החברתי היה אחד מיסודות הדרישה של היהודים לאמנציפציה. הוא היה 
נדבך חשוב בכמה וכמה תכניות להגשמת הציונות. ממנו יצאה הדרישה לבנות את החברה 

הודית החדשה בארץ ישראל כחברה למופת ואור לגויים. בקורס הזה נתמקד בבירור מושג הי
הצדק החברתי אצל שלושה הוגים יהודים חשובים: משה הס שבספרו רומי וירושלים פרס חזון 

סוציאליסטית בארץ ישראל; אהרון דוד גורדון, החלוץ והפילוסוף, בן -של חברה יהודית לאומית
-יבר בין מושג האדם בטבע לרעיון הצדק החברתי והתחדשותה הדתיתהעלייה השנייה שח

רוחנית של הלאומיות היהודית במסגרת ההתיישבות העובדת; ואיש פועלי ציון בארה"ב, נחמן 
 סירקין

 

 

 שו"ת הגות יהודית וחינוך יהודי

 10:00-8:30 יום ה' חן-פרופ' אלכסנדר אבן סמסטר ב' 929988

ופות ביקשו לחנך בני אדם בהתאם לתפיסותיהם. נעסוק בגישתם הוגים יהודים בכל התק
 החינוכית של הרמב"ם, של הרב קוק, של רוזנצוויג, של בובר, של הרב קוק, של השל ועוד

 

 

 שו"ת מבוא לפמיניזם יהודי 

 12:00-10:30  יום  ה' ד"ר עינת רמון סמסטר ב' 1426305

השפיעו ומשפיעות תובנות הנוגעות ביחסי  בושאופן ה בבחינתלימודנו בקורס זה יתמקד 
העוצמה הלא שוויוניים בין גברים ונשים בעם היהודי על האופן בו מתפרשים מקורות היהדות 
למן התנ"ך דרך ההלכה, המדרשים וההיסטוריה היהודית, תוך הבנת האסכולות השונות בחשיבה 

י עיצובם של דפוסים הפמיניסטית והפולמוסים ביניהן. בכלל זה נשאל שאלות על דרכ
פטריארכליים את התודעה היהודית שלנו, על דרכי כתיבת ההיסטוריה היהודית ועל כיוונים 
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מעצימים ומחלישים ביחס לאשה בהגות הקלאסית והמודרנית. אנו נבחן הגות פמיניסטית 
 ישראלי. מתוך כך נבחין-יהודית ראדיקלית צפון אמריקנית ודרכים שונות של מענה פמיניסטי

פמיניסטית ובאופן בו חשיבה זו מפרה את -במגוון הדעות הרחב במסגרת החשיבה היהודית

 .מדעי היהדות והעולם היהודי בכללם

 

 

 שו"ת טכניקות מיסטיות ביהדות

 18:30-17:00 יום  ה' קדרי ועדיד"ר  סמסטר ב' 1012323

 לאורך ההיסטוריה.השאיפה להתעלות ודבקות באלוהות מאפיינת את זרמי הסוד של היהדות 
הקורס עוסק בתיאוריות ובפרקטיקות שהתפתחו בעולם הסוד היהודי למן העת העתיקה ועד 

 ימינו על ידי יורדי המרכבה, מקובלים וחסידים. 

הקשורות באותיות ושפה,   הקורס יציג את הרקע ההיסטורי והטקסטואלי של טכניקות שונות
 י להגיע למצבי התעלות דבקות ואקסטזה.בנשימות, בבכי, בתנועה, בדמיון ועוד, כד
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 תולדות עם ישראל 
 

עם תולדות עם ישראל מתוך גישה  הסטודנטיםמטרת הלימוד בתחום זה היא להפגיש את 
ביקורתית. מטרה נוספת היא להבחין בין השיטות השונות של חקר וכתיבת ההיסטוריה ולעמוד 

 .של ההיסטוריה היהודית השונותבתקופות  על מאפייניהם. התוכנית מציעה מבחר של קורסים

 ניתן ללמוד את התחום במבנה רחב )כתחום ראשי( או במבנה מצומצם יותר )כתחום משני(.

 

 נ"ז סה"כ( 18מבנה תוכנית הלימודים כתחום ראשי )

 קורסי חובה 

 נ"ז( 2) השו"ת כמקור היסטורי ספרות 

 נ"ז( 2)  ופרשנותן מימי הבינייםתעודות 

 נ"ז( 2) נים ועבודתםהיסטוריו

 נ"ז( 2) שובילאומיות, ציונות ותולדות הי

 

קורסים סמסטריאליים  חמישהקורסי החובה, עוד  ארבעהעל הסטודנטים ללמוד, בנוסף ל
נ"ז( בתיאום עם היועץ/ת האקדמי/ת. מומלץ שלפחות ארבעה  10בתחום תולדות עם ישראל )

 קורסים יתמקדו באותה התקופה. 

 

 נ"ז סה"כ( 12לימודים כתחום משני )מבנה תוכנית ה

 חובה יקורס

 נ"ז( 4) שני קורסי חובה )מהרשימה לעיל(

 

קורסים סמסטריאליים בתחום  ארבעהעל הסטודנטים ללמוד, בנוסף לקורס החובה, עוד 
נ"ז( בתיאום עם היועץ/ת האקדמי/ת. מומלץ שלפחות שני קורסים  8תולדות עם ישראל )

 .יתמקדו באותה התקופה
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 שימת הקורסים בתולדות עם ישראלר

 

 קורסי מבוא

 

 שיעור מקוון חלק ב'ישראל בימי הביניים עם  מבוא לתולדות

   ד"ר חנה דוידסון 'אסמסטר  719799

 לעת המעבר את וסללו היהדות פני את שינו 17-ה-ו 16-ה במאות היהודי בעולם התפתחויות
 הבולטות והדמויות הספרותית רההיצי, והחברתית הרוחנית בהתפתחות נעסוק. החדשה
. הנושאים על המחקר וממיטב התקופה מן מקורות נקרא. ישראל עם בתולדות מכרעת בתקופה
: בתקופה הבולטות ההתפתחויות את נלמד. לתקופה כהקדמה נוצרי-היהודי בפולמוס נתחיל
, משיחיות, ופורטוגל ספרד אנוסי של התמודדותם, ספרד גולי והתחדשות ספרד גירוש

, איטליה יהדות של הרנסנס', ערוך שולחן'-ה הפצת, י"האר קבלת, ישראל בארץ ההתיישבות
 והשלכותיה השבתאות תנועת, ט"ות ח"ת פרעות, בפולין הקהילות וארגון התורה חיי צמיחת

 .האישה בחיי ותמורות

 

 
 שיעור מקוון ישראל בימי הביניים  ותרבות מבוא לתולדות

   חנה דוידסוןד"ר  סמסטר ב' 617777

נעסוק בהתפתחות הרוחנית והחברתית, היצירה הספרותית והדמויות הבולטות בתקופה מכרעת 
בתולדות עם ישראל. נשים דגש על היחס בין היהודים לסביבתם. נקרא מקורות מן התקופה 
וממיטב המחקר על הנושאים. נתחיל במרכזים בבבל ובארץ ישראל בתקופת הגאונים. נעקוב 

תוח מרכזים חדשים בארצות האסלאם והנצרות ונסיים את הסקירה ההיסטורית בגירוש אחר פי
ספרד. נקדיש את השיעורים האחרונים לעיון בנושאים מרכזיים בתולדות עם ישראל בימי 

 הביניים: ארגון הקהילה וחיי המשפחה. 

 
 

 שיעור מקוון ישראל בעת החדשה  ותרבותמבוא לתולדות 

   מרקס "ר רוני בארד סמסטר א' 616406

 קורס מקוון עם שני מפגשים בכיתה.

הקורס יעסוק באירועים ובתהליכי המודרניזציה המרכזיים בתולדות היהודים במערב, מרכז 
עשרה. לאחר עיון -עשרה ועד אמצע המאה התשע-ומזרח אירופה משלהי המאה השמונה

ים המרכזים שסימלו את בדמותה של החברה היהודית הקדם מודרנית נעבור לדיון בגורמ
ובראשם ההשכלה והאמנציפציה. תהליכים אלו  –המודרניזציה בקרב היהודים והניעו אותה 

ייבחנו הן בהקשר של מקום היהודים בחברה ובמדינה הלא יהודית, הן בהקשרים הפנים 
יהודיים. בנוסף לכך נבחן תהליכים הנוגעים להתפתחות הדת היהודית ולשאלות הנוגעות  

 ה ולמגדר.לחבר

 
 

 קורסי חובה

 

 שו"ת חובה תע"י  תעודות ופרשנותן מימי הביניים

 14:30-13:00 יום  ג' רינה לוין מלמדפרופ'  סמסטר ב' 626346
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קורס חובה לתלמידים הלומדים היסטוריה של עם ישראל כתחום ראשי או כתחום משני והוא 
כלים שיסייעו להם להבנת טקסטים  פתוח אף לכל חובבי תולדות עם ישראל. התלמידים ירכשו

שונים ולהשוואת גישות שונות של היסטוריונים. בשיעור יידונו תעודות ומחקרים הנוגעים 
 בתרבויות השונות של ימי הביניים. 

 
 

 שו"ת היסטוריונים ועבודתם

 12:00-10:30 'גיום   שבע מרגלית שטרן-ד"ר בת סמסטר א' 616346

אם קיימת היסטוריה 'אובייקטיבית'? מה 'מקובל' ומה 'פסול' מהי מלאכת ההיסטוריון? ה
מודרני הכל 'עובר'? הקורס יתמקד בניתוח טקסטים -בפרשנות ההיסטורית והאם בעידן הפוסט

ותעודות מסוגות שונות, שיסייעו לנו לבחון ולהבין תהליכים מרכזיים בתולדות היהודים בעת 
ולדות היהודים ומהי משמעותם? היכן היתה החדשה. מאימתי מתחילים הזמנים החדשים בת

זירת ההתרחשות העיקרית ומה היו הגורמים שעיצבו זירה זו? כיצד הגיבו היהודים לאתגרים 
 שהציבה להם הסביבה הלא יהודית? על שאלות אלה ונוספות נשיב בקורס. 

 

 
 שו"ת סטורי יספרות השו"ת כמקור ה

 18:30-17:00  'ג  יום מאק-ד"ר תמי שלמון סמסטר ב' 723565

היכרות בראיה רחבה עם ענף חשוב זה בספרות הרבנית. העיסוק בשו"ת יהיה הן מן הזוית 
ההלכתית והן מן הזוית ההיסטורית. נתוודע אל הז'אנר על מאפייניו המתודולוגיים הייחודיים 

ות ואל מקומו בתוך הספרות והפסיקה ההלכתית, ובד בבד גם נתנסה בתהליך של הסקת מסקנ
אלפי כרכים מודפסים מכל תפוצות  –היסטוריות מתוך השו"ת. המגוון העצום העומד לרשותנו 

העם היהודי וכמעט מכל הדורות, מאפשר לעמוד גם על ייחודן של התפוצות השונות ולתת בהן 
סימנים. הקורס ינוע על כמה צירי דיון: הסקת מסקנות היסטוריות, תובנות הקשורות בתהליך 

פסיקה ההלכתית, והתבוננות משווה בין מזרח למערב, בין ארצות האסלאם התפתחות ה
לארצות הנצרות. מהלך הקורס יתבסס בדרך כלל על סדר כרונולוגי וגיאוגרפי, תוך היעזרות 

 במחקר היסטורי רלוונטי.

 
 

 שו"ת שוב יציונות ותולדות הי ,לאומיות

 12:00-10:30  'גיום   בת שבע מרגלית שטרןד"ר  סמסטר ב'  926303

מה הסיק הרצל ממשפט דרייפוס? מי טבע את המונח: "כל יחיד הוא מלך" ומהי כוונת הדברים? 
מה היו מקורות היניקה של הרעיונות הציוניים ומה היו הגורמים שהביאו לצמיחת יישוב יהודי 

את לאומי בארץ ישראל? שאלות אלה ונוספות יעמדו במרכז הקורס שלפניכם. במהלכו נבחן 
גילומם של הרעיונות הציוניים לשפת מעשה מימי הרצל ועד לקום המדינה; ננתח את הגורמים 
שעיצבו את המפעל הציוני ונעמוד על גורמי הייחוד שבמפעל זה בהתייחס לנסיבות הזמן ולרוח 
התקופה. כן תבחן הגשמת ההבטחה הציונית לנשים ולגברים ממגזרי החברה השונים. לשם כך 

 במקורות כתובים וחזותיים מגוונים וייחודיים. נעשה שימוש
 
 

 קורסי בחירה

 

 שו"ת  הביניים בימי המזרח ומן מספרד נשים קולות

 10:00-8:30  יום ג' רינה לוין מלמדפרופ'  סמסטר א' 711414
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 דגשמודרנית, בעיקר באמצעות ניתוח של תעודות.  -הטרוםיי נשים בתקופה חיעסוק ב הקורס
-1250גניזת קהיר ) במסמכיהנשים בחברה המוסלמית הנחשפים על חיי  יושם
 .התיכוןהשוואה לחיי נשים בספרד ובמזרח  ערךית (.950

 

 

 שו"ת  והמזרח בתקופת השואהיהדות ספרד 

 10:00-8:30  יום ג' רינה לוין מלמדפרופ'  סמסטר ב' 724565

. הכוונה השואהה בתקופת הקורס יעסוק בגורלם של היהודים הספרדים ויהודי צפון אפריק
לוב, תוניסיה ומרוקו.   לקהילות היהודיות הבאות: בולגריה, יוגוסלביה, יוון, אלג'יריה,

התפתחויות במקומות אלה ייבדקו במסגרת "הפתרון הסופי" והשלטונות הצרפתי והאיטלקי 
 במגרב. נדון בתפקידי מנהיגי הקהילה ובהשתתפות היהודים במחתרות השונות.

 

 

  שו"ת אחוזתו: ישראל וארצו בתקופת המקרא ארץ

 18:30-17:00 יום ג' אונא-ד"ר אמיתי ברוכי סמסטר א' 112211

הקורס נועד להציג בפני התלמיד את תולדות עם ישראל וארצו מלפני הופעת ישראל בארץ כנען 
זרח ועד שיבתו אליה בתחילת ימי הבית השני, על הרקע הגאוגרפי, התרבותי והמדיני של המ

תוך דיון  –מקראיים -מקראיים וחוץ –הקדום. יושם בו דגש על השימוש במקורות כתובים 
באפשרות ללמוד מן המקורות השונים על המציאות הגאוגרפית וההיסטורית בת הזמן. הקורס 
בנוי ממבוא היסטורי, גאוגרפי ומתודולוגי, ועיקרו סקירה של תולדות העם והארץ לאורך 

 ן במקורות מרכזיים לכל תקופה.התקופות, תוך עיו

 
 

 שו"ת תולדות קהילות ספרד וארצות האסלאם בימי הביניים 

 14:30-13:00 'גיום  רינה לוין מלמדפרופ'  סמסטר א' 617667

הקורס יעסוק בהתפתחות הקהילה היהודית בספרד מראשיתּה ועד לגירושּה, במשך תקופות 
את תולדות הקהילות בארצות האסלאם ונעיין השלטון המוסלמי והשלטון הנוצרי. נחקור 

אפריקה; מוסדות הקהילה; -בנושאים שונים, כגון המעבר של המרכז הרבני מבבל לספרד וצפון
חיי האישה ומעמדּה; הקהילה בתימן ועוד. כמו כן נלמד על יעדיהם של מגורשי ספרד ועל 

 .היווצרותה של התפוצה הספרדית

 
 

 שו"ת  א' יסטוריתנשים יהודיות בפרספקטיבה ה

 10:00-8:30 יום ה' רינה לוין מלמדפרופ'   סמסטר א' 1416311

הקורס יעסוק בהערכת מעמדה של האשה היהודייה כפרט וכקבוצה על פי תעודות היסטוריות 
מודרניות. יושם דגש על ניתוח המסמכים השונים בהקשר לחברה -במהלך התקופות הטרום

ב ובתקופת בית שני בארץ יין בחיי הנשים במקרא, בי  ולסביבה שבתקופה המתאימה. נע
ובתפוצות. נעסוק בחיי הנשים על פי תעודות מגניזת קהיר, הכוללות משוררות, סוכנות, מורות 

   ועוד.

 דרישה מוקדמת: לפחות קורס השלמה אחד בהיסטוריה של עם ישראל או פטור מאותו קורס.

 
 

 שו"ת  ב' נשים יהודיות בפרספקטיבה היסטורית

 10:00-8:30 יום ה' רינה לוין מלמדפרופ'  סמסטר ב' 1426311
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הקורס יעסוק בהערכת מעמדה של האישה היהודייה כפרט וכקבוצה על פי תעודות היסטוריות 
במהלך ימי הביניים ועד לעת החדשה. נעסוק בחייהן של נשים יהודיות בספרד )כולל האנוסות(, 

בגרמניה ובארה"ב. נעקוב אחר שינויים והתפתחויות באשכנז, באיטליה, בכורדיסתאן, 
   שהתרחשו כתוצאה מן המפגש עם המודרנה.

 

  דרישה מוקדמת: לפחות קורס השלמה אחד בהיסטוריה של עם ישראל או פטור מאותו קורס.

 
 

 שו"ת קהילות ארצות האסלאם בעת החדשה 

 16:30-15:00 'גיום   ד"ר אלישבע שטרית  סמסטר ב' 624545

ונתמקד, בין  20-19-בקורס נדון בסוגיות נבחרות מתולדות היהודים בארצות האסלאם במאות ה
היתר, במאפייני הקיום היהודי בארצות האסלאם; נבחן תהליכי יסוד שעיצבו את חיי היהודים 
בעת החדשה; ננתח את התמורות המרכזיות שחלו בחיי היהודים בתחומי הכלכלה, החינוך, 

וד, כתוצאה מהשינויים הפוליטיים והמדיניים שהתרחשו בארצות האסלאם מעמד האישה וע
 .  20-19-במהלך המאות ה

 
 

 שו"ת "להמציא עם, לברוא אומה": תולדות החינוך הציוני

 16:30-15:00 'גיום   שבע מרגלית שטרן-ד"ר בת סמסטר א' 916303

ך הציונית בתקופת היישוב הקורס יעסוק בהתהוותה, התפתחותה ומאפייניה של מערכת החינו
ושנותיה הראשונות של מדינת ישראל, עד לחקיקת חוק חינוך חובה. נדון במרכיבי המערכת 
מנקודת מבט תוכנית וארגונית. נעסוק ביצירתה של הסתדרות המורים העבריים, בארגון 

הליכים הגננות, בחלוקה לזרמים פוליטיים, עדתיים, דתיים ועוד. נתמודד עם שאלת הקשר בין ת
אלו בתחום החינוך לתהליכים הרחבים יותר של יצירת החברה הישראלית בשנות העלייה 

 הגדולה.

 
 

 שו"ת יהודים ורומאים בין המרידות

 14:30-13:00 יום ג' ד"ר דורון לופז סמסטר ב' 721221

הקורס יעסוק בתקופה שבין המרד הגדול למרד בר כוכבא, תקופה בעלת חשיבות עצומה 
התפתחותו של העם היהודי. חורבן בית המקדש לא היה בהכרח סוף פסוק, אלא התחלה  להמשך

תקופה ששילבה ייאוש ותקווה, חורבן וצמיחה. במהלך הקורס נבחן את  -של תקופה חדשה 
המצב בארץ ישראל אחרי המרד ואת מדיניותה של רומא כלפי המורדים לשעבר. נעסוק 

ו על העם היהודי בדור יבנה, וננסה להבין את התהליכים בתהליכים החברתיים והרוחניים שעבר
שמובילים, בסופו של דבר לקראת הקטסטרופה של מרד בר כוכבא. את האירועים והתהליכים 

 השונים נכיר מתוך עיון במקורות בני התקופה כמו גם הספרות המחקרית המודרנית.

 
 

 שו"ת מרבד ללא קסמים 

סמסטר  628898
 ב'

 16:30-15:00 יום  ג' גלית שטרןד"ר בת שבע מר
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הקורס יתמקד בבחינת ה'עלייה הגדולה' לישראל מקום המדינה ועד לפרוץ מלחמת ששת 
הימים. ייבחנו חוויית ההגירה והקליטה מנקודת ראות ממסדית ואישית גם יחד. דגש מיוחד 

לכל מגזר  יושם על חוויותיהן של העולות, רווקות ובעלות משפחה, צעירות ומבוגרות כאחת.
קשייו המיוחדים, מאפיינים ודרכי התמודדות שונים. דימויי המהגרות בעיני החברה הקולטת, 
דרכי התמודדותן עם התרבות החדשה, אופן התאמת הציפיות המשפחתיות לדרישות הסביבה 
ועוד יהיו מנושאי הדיון בקורס. הקורס יעשה שימוש במקורות ראשוניים ומשניים, במקורות 

  ים, בהם סרטי קולנוע, בזמר ובספרות התקופה.ויזואלי

 
 

 שו"ת כיתתיות בימי בית שני 

 18:30-17:00 'גיום   ד"ר דוד נחמן 'אסמסטר  815252

ימי הבית השני מהווים גשר בין המקרא למשנה. במהלך תקופה ארוכה זו התגבשה היהדות של 
מי הבית עצמם התקיימו גם זרמים חז"ל שהפכה לזרם הנורמטיבי לאחר החורבן. אולם, במהלך י

אחרים דוגמת הצדוקים והאיסיים, השומרונים והנוצרים, והתפתחה ספרות ענפה המוכרת לנו 
מ"הספרים החיצוניים" וממגילות קומראן. תקופת העצמאות החשמונאית ליבתה את המחלוקת 

תנועה הקנאית הכיתתית סביב ענייני הלכה והשקפה, והכיבוש הרומי שבא לאחריה הוליד את ה
על ענפיה השונים. בקורס נבחן את תופעת הכיתתיות ואת ראשית הופעתן של הכיתות; נעמוד 
על מאפייני הקבוצות השונות וקווי המחלוקת ביניהן; נכיר לעומק את הכת שישבה בקומראן 
ואת כתביה; ונבחן את שאלת מקומם ומעמדם של הפרושים מהם צמחה אחר כך היהדות של 

 חז"ל.

 
 

 שו"ת חברה ותרבות בארץ ישראל בתקופה הרומית והביזנטית

 10:00-8:30  יום ג' יובל חכםד"ר נעה  סמסטר א' 715534

מטרת הקורס היא לבחון סוגיות מרכזיות בעולמם החברתי והתרבותי של היהודים בתקופה 
ספרותיים  הרומית והביזנטית באמצעות מגוון המקורות העומדים לרשותנו מתקופה זו: מקורות

מן העולם היהודי, הרומי והנוצרי, וממצא ארכיאולוגי ואמנותי. בין הסוגיות שידונו בקורס: 
התרבות ההלניסטית והשפעתה; יחסי גומלין בין קבוצות שונות באוכלוסייה היהודית; הקהילה 
היהודית על מוסדותיה השונים; המנהיגות בחברה היהודית; התרבות החומרית, תרבות הפנאי 

 ועוד.

 
 

 שו"ת מבוא להיסטוריה ולחברה היהודית במאה העשרים 

 16:30-15:00 יום  ה' שבע מרגלית שטרן-ד"ר בת סמסטר א' 726364

"העם היהודי"? לא מה שחשבתם... מה היו מאפייניו במאה העשרים? מה היו האתגרים עמם 
בות זכו בבחירת רבים התמודדו היהודים בתקופה זו ואילו תשובות נמצאו להם? אילו מהתשו

ומדוע? על שאלות אלה ואחרות נלמד בקורס. במהלכו ננתח סוגיות יסוד שעיצבו את חיי הפרט 
והקיבוצים היהודים במאה העשרים ובהן תהליכי שבר והתחדשות באירופה ובארצות האסלאם; 

 הגירה; חיסול המרכזים היהודים הוותיקים ועליית מרכזים חדשים.

 
 

 שו"ת השכלההאשה בספרות ה

 14:30-13:00 'ה יום  מאק-ד"ר תמי שלמון 'אסמסטר  145696

בתוך הסער והפרץ של תנועת ההשכלה וספרותה הענפה, וכחלק מהתגבשותן של אידיאולוגיות 
חדשות ושל תרבות מודרנית בחברה היהודית, קיים מקום נרחב לדמותן של נשים. הן מופיעות 

  כנושא מרכזי ביצירות התקופה.
שיח ציבורי ענף מאוד התקיים אודות מעמד האשה, בהשפעת זרמים מטריאליסטיים ואחרים, 
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ברומנים, בנובלות, בשירה לירית ופובליציסטית, באוטוביוגרפיות,  -ונכתבו דברים פורצי דרך 

הקורס יתרכז בקריאת כמה מהבולטים בטקסטים  .בסאטירה, במחזות, בקבצים אפיסטולריים
ויות הנשים העולות מהם. נקרא על נשים חזקות ופסיביות, יפות ונלעגות, האלה, ובניתוח דמ

על רקע מאפיינים  –שמרניות ומשתנות, ונחפש גם תהליכי שינוי עקרוניים ביחס לנשים 
 היסטוריים של התקופה.
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 לימודי ארץ ישראל: תרבות ומרחב
 

המקצועי קשור בלימודי  עיסוקםש ואלמתעיינים בתולדות ארץ ישראל ותוכנית זו מיועדת ל
היצירה הכיר לעומק את מטרת הלימודים היא ל ארץ ישראל, תולדותיה ותרבויותיה. 

 גונית שבמרכזה ארץ ישראל. -לאומית והרב-התרבותית, הרב
 בתוכנית שלושה דגשים ייחודיים:

של היסטורי של ארץ ישראל לתקופותיה: הכרת המתודה המחקרית -המחקר הגיאוגרפי .א
היסטורית בכלל וייחודיותה של ארץ ישראל כנושא מחקר בפרט. העמקה היה גיאוגרפה

 בסוגה מחקרית זו תיעשה תוך התייחסות אל תקופות, איזורים או נושאים נבחרים.
 

עיסוק בתפיסות השונות של ארץ ישראל בהגות ארץ ישראל בהיבט ההגותי והתרבותי:  .ב
לאורך  בה מוקד משיכה יחס לארץ ישראל בתרבויות השונות שראוהיהודית וב
, היחס לארץ ישראל במחשבת המקרא, היחס לארץ ישראל בסידור התפילה, ההיסטוריה

ארץ ישראל בהגות הדתית של שלוש הדתות, הרעיון הציוני, והיחס בין מדינת ישראל 
 ויהדות התפוצות.

-עוסקים במקורות טקסטואליים קלאסיים ומודרניים, יהודיים ולאנוספים קורסים 
 ארץ ישראלהמציאות החברתית, הפוליטית והתרבותית בודיים, השופכים אור  על יה

 ארץ ישראל והתפוצות, ובין מרכז ופריפריה.  לאורך הדורות ועל קשרי הגומלין שבין 
 

: מיקומו של מכון שכטר בירושלים וקירבתו לאתרים ותרבותהירושלים, תולדותיה  .ג
ב של לימודים פורמאליים על ירושלים רבים מאפשרים שילוותרבותיים היסטוריים 

 לתקופותיה עם סיורים בשטח. 

ניתן ללמוד את התוכנית במבנה רחב )כתחום ראשי( או במבנה מצומצם 
 יותר )כתחום משני(.

 נ"ז( 18מבנה התוכנית כתחום ראשי )

         א. קורסי חובה
 נ"ז( 12) 

 נ"ז( 4) מחנה מחקר )א', ב'( 

 נ"ז( 4) ב'( יה )א',תקופותירושלים ל

 נ"ז( 2) א"י בהגות המקראית

 נ"ז( 2) ארץ ישראל הרומית והביזנטיתתחום בותרבות חברה 

 

 נ"ז( 6) קורסי בחירה   

 שלושה קורסים נוספים בלימודי ארץ ישראל

 נ"ז( 12מבנה התוכנית כתחום משני )

 נ"ז( 6) קורסי חובה

 נ"ז( 4) יה )א', ב'(תקופותירושלים ל

 נ"ז( 2) ץ ישראל הרומית והביזנטיתבארותרבות חברה 

 

 נ"ז( 6) קורסי בחירה   

 שלושה קורסים נוספים בתחום לימודי ארץ ישראל
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 תרבות ומרחב :רשימת הקורסים בלימודי ארץ ישראל
 

 קורסי חובה

 

 סמינר  מחנה מחקר

 14:30-10:30  ג'יום  יאיר פזד"ר  סמסטר ב' 726590

עילה של התלמידים, שמטרתו היא לימוד שיטות מחקר מחנה מחקר הוא קורס בהשתתפות פ
בגיאוגרפיה היסטורית, תוך התמקדות בתא שטח ייחודי. בכל שנה מתנסים התלמידים בשיטת 

כחלק מתהליך הלמידה יוגדרו תחומי האזור  מחקר זו באזור נבחר בירושלים או בסביבותיה. 
ים נושאי מחקר עצמאיים בתוך ומאפייניו לפי פרמטרים שונים ולאחר מכן יבחרו התלמיד

 התחום, ויחקרו אותם באופן מודרך במהלך הקורס.

 

 

 וסיורים יםשיעור ירושלים לתקופותיה 

 14:30-10:30  ג'יום  דורון בר 'פרופ סמסטר א' 716572

להקנות כלי חשיבה ומושגים מתחום המחקר של הגיאוגרפיה ההיסטורית היא מטרת הקורס 
וגיות מתולדות ירושלים. הקורס יתקיים במתכונת של שיעורי כיתה ולהדגימם באמצעות ס

ראשית העת החדשה. ועד שחר בריאתה של העיר יעסוק בתולדות ירושלים מאז ווסיורים 
התפתחות המרחבית של העיר תאפשר התמקדות בהיסטורית -גיאוגרפיתהמבט נקודת ה

 ., מים, ביטחון, דת וקדושהועיסוק בסוגיות של התרחבות והתכווצות העיר בתקופות אלו

 

 

 חברה ותרבות בארץ ישראל בתקופה הרומית
 ביזנטיתוה

 שו"ת

 10:00-8:30  ג'יום  יובל חכםנעה ד"ר  סמסטר א' 715534

מטרת הקורס היא לבחון סוגיות מרכזיות בעולמם החברתי והתרבותי של היהודים בתקופה 
ים לרשותנו מתקופה זו: מקורות ספרותיים הרומית והביזנטית באמצעות מגוון המקורות העומד

מן העולם היהודי, הרומי והנוצרי, וממצא ארכיאולוגי ואמנותי. בין הסוגיות שידונו בקורס: 
התרבות ההלניסטית והשפעתה; יחסי גומלין בין קבוצות שונות באוכלוסייה היהודית; הקהילה 

התרבות החומרית, תרבות הפנאי היהודית על מוסדותיה השונים; המנהיגות בחברה היהודית; 
 ועוד.

 

 

 שו"ת בהגות המקראית   ארץ ישראל

 16:30-15:00  ג'יום  דוד פרנקלד"ר  סמסטר ב' 126610

בקורס זה נעמוד על מרכזיות ארץ ישראל במקרא. דרך עיון ביקורתי בספרות המקראית לסוגיה, 
רץ לאבות וטיב זכותו של העם נחשוף מגוון של השקפות סביב נושאים כגון: מהות הבטחת הא

היכן הם? היחס  – גשמי או רוחני?, גבולות הארץ –על הארץ, אופייה הסגולי של הארץ 
 לאוכלוסייה הכנענית בתקופת הכיבוש, והצדקת האל בעקבות חורבן וגלות.

 

 

 קורסי בחירה
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 שיעורים וסיורים ירושלים בראי האמנות: בין דמיון למציאות

   יובל חכםד"ר נעה  יץסמסטר ק 1227868

בקורס זה נבחן את הייצוגים האמנותיים של העיר ירושלים לאורך הדורות ובקרב תרבויות 
שונות: החל בפסיפסים מן העת העתיקה, דרך כתבי יד מימי הביניים, יצירות של אמני הרנסנס 

קשרו בעיר, והברוק ועד לאמנות המודרנית והישראלית. ננסה להבין מהם הדימויים השונים שנ
מה בין דמיון למציאות בדימויים הללו, וכיצד הם משקפים את עולמם התרבותי, הרוחני 

 והאידאולוגי של יוצריהם. 

 

 

 שיעורים וסיורים צפת והגליל העליון בראשית העת החדשה

   ד"ר יאיר פז קיץ 788889

יקם ממשיכו, סולימן ש 1538כבש הסולטן העות'מאני סלים הראשון את א"י ובשנת  1516בשנת 
. למרות זאת, נראה שהתמורות הבולטות באותה מאה, בוודאי ירושלים'המפואר', את חומות 

מנקודת מבט יהודית, התמקדו דווקא באזור הגליל. תופעה זו בולטת במיוחד ביישוב היהודי 
טיים בצפת, מה שכונה "תור הזהב" או "דור מקובלי צפת". במקביל לכך מתרחשים אירועים דרמ

היסטוריים והתרבותיים שתרמו -גם סביב טבריה. הקורס ינתח את הרקע והגורמים הגיאוגרפיים
לכך, והביאו להתעניינות החריגה בצפת ובטבריה ולהפיכת העיר צפת לאחת מארבע ערי הקודש 

במאת הט"ז, ותוך שימוש  ירושליםשל א"י. הבחינה תיעשה תוך השוואה לצמיחתה של 
גיאוגרפיה, ההיסטוריה וחקר התרבות. במהלך הדיון נתרגל גם ניתוח במתודות מתחום ה

 טקסטואלי של מקורות יהודיים ואחרים.
 

 

 שיעורים וסיורים  ימים-יפו יפת

   ד"ר מיכל אורן סמסטר קיץ 887287

מבוסס על ארבע הרצאות וחמישה סיורים קצרים בעיר יפו וסביבותיה. הקורס מתמקד  הקורס
ועד ימינו(, מימי שגשוג העיר כעיר התפוזים, המסחר,  19-שה )מסוף המאה הבעיקר בעת החד

קליטת  וימיאביב עם קום המדינה -הערבית, דרך סיפוחה לתל-התרבות והפוליטיקה הלאומית
-גיאוגרפית בגישה התמורות החלות במקום בימינו בהפיכתה ל"תפוח הזעיר". ועדהעלייה, 

הגיאוגרפיים,  –ללימוד "מקום" על היבטיו השונים  םמדעייכלים  הקורס יקנההיסטורית, 
 פוליטיים. הו סוציולוגייםהההיסטוריים, 

 

 

 שו"ת "להמציא עם, לברוא אומה": תולדות החינוך הציוני

 16:30-15:00 יום  ג' שבע מרגלית שטרן-ד"ר בת סמסטר א' 916303

ך הציונית בתקופת היישוב הקורס יעסוק בהתהוותה, התפתחותה ומאפייניה של מערכת החינו
ושנותיה הראשונות של מדינת ישראל, עד לחקיקת חוק חינוך חובה. נדון במרכיבי המערכת 
מנקודת מבט תוכנית וארגונית. נעסוק ביצירתה של הסתדרות המורים העבריים, בארגון 

הליכים הגננות, בחלוקה לזרמים פוליטיים, עדתיים, דתיים ועוד. נתמודד עם שאלת הקשר בין ת
אלו בתחום החינוך לתהליכים הרחבים יותר של יצירת החברה הישראלית בשנות העלייה 

 הגדולה.

 

 

 שו"ת ארץ אחוזתו: ישראל וארצו בתקופת המקרא

 18:30-17:00 יום ג' אונא-ד"ר אמיתי ברוכי סמסטר א' 112211
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עת ישראל בארץ כנען הקורס נועד להציג בפני התלמיד את תולדות עם ישראל וארצו מלפני הופ
ועד שיבתו אליה בתחילת ימי הבית השני, על הרקע הגאוגרפי, התרבותי והמדיני של המזרח 

תוך דיון  –מקראיים -מקראיים וחוץ –הקדום. יושם בו דגש על השימוש במקורות כתובים 
באפשרות ללמוד מן המקורות השונים על המציאות הגאוגרפית וההיסטורית בת הזמן. הקורס 
בנוי ממבוא היסטורי, גאוגרפי ומתודולוגי, ועיקרו סקירה של תולדות העם והארץ לאורך 

 התקופות, תוך עיון במקורות מרכזיים לכל תקופה.

 

 

 שו"ת כיתתיות בימי בית שני 

 18:30-17:00 יום  ג' ד"ר דוד נחמן סמסטר א' 815252

פה ארוכה זו התגבשה היהדות של ימי הבית השני מהווים גשר בין המקרא למשנה. במהלך תקו
חז"ל שהפכה לזרם הנורמטיבי לאחר החורבן. אולם, במהלך ימי הבית עצמם התקיימו גם זרמים 
אחרים דוגמת הצדוקים והאיסיים, השומרונים והנוצרים, והתפתחה ספרות ענפה המוכרת לנו 

ה את המחלוקת מ"הספרים החיצוניים" וממגילות קומראן. תקופת העצמאות החשמונאית ליבת
הכיתתית סביב ענייני הלכה והשקפה, והכיבוש הרומי שבא לאחריה הוליד את התנועה הקנאית 
על ענפיה השונים. בקורס נבחן את תופעת הכיתתיות ואת ראשית הופעתן של הכיתות; נעמוד 
על מאפייני הקבוצות השונות וקווי המחלוקת ביניהן; נכיר לעומק את הכת שישבה בקומראן 

ת כתביה; ונבחן את שאלת מקומם ומעמדם של הפרושים מהם צמחה אחר כך היהדות של וא
 חז"ל.

 

 

 שו"ת מה נורא המקום הזה: מקומות קדושים עממיים ולאומיים בתולדות ארץ ישראל

 10:00-8:30 ם  ג'יו פרופ' דורון בר 'בסמסטר  727626

ארץ ישראל הנצחה בתולדות הקורס יתמקד במקומם של מקומות קדושים ואתרי זיכרון ו
מרחביות הקשורות בקידוש המרחב -מדינת ישראל. במהלכו נעמוד על סוגיות גיאוגרפיותו

בין יתר הנושאים שבהם ובעיצוב תודעת ההנצחה והזיכרון לפני ואחרי הקמת מדינת ישראל. 
; נעסוק יהיו: מקומות קדושים לשלושת הדתות המונותאיסטיות; מקומות קדושים ציוניים

 הנצחת וזיכרון השואה; הנצחה וגבורה במלחמות ישראל.  

 

 

 שו"ת שוב יציונות ותולדות הי ,לאומיות

 12:00-10:30  יום ג' ד"ר בת שבע מרגלית שטרן  סמסטר ב'  926303

מה הסיק הרצל ממשפט דרייפוס? מי טבע את המונח: "כל יחיד הוא מלך" ומהי כוונת הדברים? 
קה של הרעיונות הציוניים ומה היו הגורמים שהביאו לצמיחת יישוב יהודי מה היו מקורות היני

לאומי בארץ ישראל? שאלות אלה ונוספות יעמדו במרכז הקורס שלפניכם. במהלכו נבחן את 
גילומם של הרעיונות הציוניים לשפת מעשה מימי הרצל ועד לקום המדינה; ננתח את הגורמים 

ל גורמי הייחוד שבמפעל זה בהתייחס לנסיבות הזמן ולרוח שעיצבו את המפעל הציוני ונעמוד ע
התקופה. כן תבחן הגשמת ההבטחה הציונית לנשים ולגברים ממגזרי החברה השונים. לשם כך 

 נעשה שימוש במקורות כתובים וחזותיים מגוונים וייחודיים.
 

 

 שו"ת יהודים ורומאים בין המרידות

 14:30-13:00 ג'יום  ד"ר דורון לופז סמסטר ב' 721221



תשע"ז  מסלול לימודי ארץ ישראל: תרבות ומרחב

 

68 

 

הקורס יעסוק בתקופה שבין המרד הגדול למרד בר כוכבא, תקופה בעלת חשיבות עצומה 
להמשך התפתחותו של העם היהודי. חורבן בית המקדש לא היה בהכרח סוף פסוק, אלא התחלה 

תקופה ששילבה ייאוש ותקווה, חורבן וצמיחה. במהלך הקורס נבחן את  -של תקופה חדשה 
ישראל אחרי המרד ואת מדיניותה של רומא כלפי המורדים לשעבר. נעסוק המצב בארץ 

בתהליכים החברתיים והרוחניים שעברו על העם היהודי בדור יבנה, וננסה להבין את התהליכים 
שמובילים, בסופו של דבר לקראת הקטסטרופה של מרד בר כוכבא. את האירועים והתהליכים 

 י התקופה כמו גם הספרות המחקרית המודרנית.השונים נכיר מתוך עיון במקורות בנ

 

 

 שו"ת מרבד ללא קסמים 

 16:30-15:00 יום  ג' ד"ר בת שבע מרגלית שטרן סמסטר ב' 628898

הקורס יתמקד בבחינת ה'עלייה הגדולה' לישראל מקום המדינה ועד לפרוץ מלחמת ששת 
אישית גם יחד. דגש מיוחד הימים. ייבחנו חוויית ההגירה והקליטה מנקודת ראות ממסדית ו

יושם על חוויותיהן של העולות, רווקות ובעלות משפחה, צעירות ומבוגרות כאחת. לכל מגזר 
קשייו המיוחדים, מאפיינים ודרכי התמודדות שונים. דימויי המהגרות בעיני החברה הקולטת, 

הסביבה דרכי התמודדותן עם התרבות החדשה, אופן התאמת הציפיות המשפחתיות לדרישות 
ועוד יהיו מנושאי הדיון בקורס. הקורס יעשה שימוש במקורות ראשוניים ומשניים, במקורות 

  ויזואליים, בהם סרטי קולנוע, בזמר ובספרות התקופה.

 

 

 שו"ת ירושלים: מקורות וריאליה

 18:30-17:00 ג'יום  ד"ר יאיר פז סמסטר ב' 727767

ם שבין גיאוגרפיה לספרות. בתוך עולם הספרות ענף מעניין בתוך הגיאוגרפיה עוסק ביחסי
לדורותיו משולבים תיאורים רבים של מקומות וירושלים תופסת בתחום זה מקום נכבד. 
השאלות שיידונו בקורס הן מתי ניתן להתייחס לתיאורי ירושלים באופן ריאלי ומתי יש לחשוד 

)תנ"ך או חז"ל( לבין ספרות שמדובר באוטופיה או במגמה; האם יש הבדל בין מקורות קדומים 
מודרנית? נדון בשאלות אלה לאור מקורות קדומים; ימי ביניימיים ומודרניים ונשלב זאת 

 בסיורים בשטח. הסטודנטים יכינו ויציגו תרגילי התבוננות על בסיס גישה זו.

 

 

 שו"ת מרעב לזהב: היהודי המודרני ואתגרי ההגירה

 12:00-10:30 יום  ה' ת שטרןשבע מרגלי-ד"ר בת סמסטר ב' 723355

להגירה הגדולה של היהודים בסוף המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים מאפיינים 
אוניברסליים וייחודיים כאחד. מה היו הגורמים שדחפו אותם לעזוב ארץ הולדת בחיפוש אחר 

מגורים מולדת? מה היו מאפייני ההגירה היהודית? מדוע ואת מי הוליך הצורך למצוא מקום 
חדש לארץ הזהב או לארץ תפוזי הזהב? להרחיק נדוד במימי אוקיינוס סוערים או לגלוש במימי 
הים התיכון החמימים? בקורס זה ננתח את ההגירה שליוותה את חיי היהודים בתקופה הנדונה 

 והמרכזים החדשים שייסדו בעקבותיה .

 

 

 שו"ת אמנות מוסלמית בארץ ישראל

 16:30-15:00 יום  ג' פרייס-עמיתיד"ר ניצן  סמסטר א' 1199555
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בירושלים, ברמלה, בטבריה ישראל -ל ארכיטקטורה מוסלמית בארץדיון וניתוח שהקורס יכלול 
ובחיפה לאורך התקופות האסלאמיות השונות. הארכיטקטורה שנלמד היא של ארמונות, של 

 מסגדים ושל מבנים פרטיים. 

שלטון והאוכלוסיה שבא לידי ביטוי באמצעות מטבעות, במהלך הסמסטר נלמד על הקשר בין ה
 משקולות וכתובות מונומנטליות שנטבעו או הונפקו או נכתבו מטעם השליטים השונים. 

כמו כן נלמד על אמצעי הביטוי של אומנים פרטיים אשר מבוטאים בצורת קמיעות, תכשיטים, 
 כלי קרמיקה וכלי זכוכית. 

 

 
 שיעורים וסיורים   אביב: עיר ואוטופיה-תל

 13:00-9:00  יום  ו' ד"ר מיכל אורן 'בסמסטר  726125

יסופר סיפורה של העיר האוטופית  בקורסאביב. -תלב וסיורים הרצאותמבוסס על  הקורס
-ישראל, ברוח החזון הציוני של הרצל ואחד-שנועדה לשמש מופת לחברת העתיד היהודית בארץ

"המקום" משקף את  דכדי ללמוד כיצבנצעד בנתיבי העיר היסטוריים -העם. בכלים גיאוגרפיים

הסוגיות שיידונו: כיצד משקפת הבחירה בסגנון הארכיטקטוני  ביןתרבות מייסדיו ומתיישביו. 
-הזמן וכיצד הפך סגנון זה למותג "העיר הלבנה"? תרבות תל-את התרבות והפוליטיקה בת

עלית; בניית אתרים סמליים של עיר -אביבית בחוף ובמקומות הבילוי במפגש עם חזון תרבות
בתחרות עם ירושלים; שסעים חברתיים במדינת ישראל והשתקפותם בעיר השחורה תוך  ציונית
 .אביב-של תל

 .19/05/2017, 5/05/2017, 28/04/2017, 21/04/2017תאריכי המפגשים: 
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 לימודי האשה והיהדות
 

בדרך כלל רסיטאות בארץ ובעולם נמנעים חוגים ותוכניות ללימודי האשה הקיימים באוניב
תמודד עם הסוגיות הקשורות לאשה ביהדות. התוכנית במכון שכטר הייתה הראשונה בארץ להמ

ונשארה היחידה שמציעה תואר שני במדעי היהדות עם תחום התמחות בלימודי האשה 
 והיהדות.

 לתחום זה מספר מטרות:

ובספרות היהודית המסורתית להתעלם  א. עד לא מזמן נטה המחקר בתולדות עם ישראל
מקיומן של נשים בחברה היהודית. תרומתן, חוויותיהן והוויתן של הנשים הוזנחו. המחקר הענף 

 בא, בין השאר, להדגיש את מקומן של נשים יהודיות לאורך ההיסטוריה. בשנים האחרונות

מה שהיה מקובל ואפילו ב. הגישה של חקר המינים מעלה שאלות חדשות, זוויות ראייה שונות מ
הרי נרקמות מערער על מוסכמות מסוימות. כאשר הנשים וחוויותיהן נכללות בלימודי היהדות, 

שונות למושגים כמו "קהילה", "רוחניות" או "אוריינות". בהשפעת חקר המגדר, חדשות והגדרות 
ריות, נטיות נלמדים היום תחומים רבים שבעבר לא נחקרו: המיניות, ההגדרות של נשיות וגב

מיניות, היחס לגוף האדם, לידה והורות וכיוצא באלה. עקב כך, המחקר וההוראה בלימודי האשה 
 מעשירים את כל מדעי היהדות.

 ניתן ללמוד את התחום במבנה רחב )כתחום ראשי( או במבנה מצומצם יותר )כתחום משני(.

 

 נ"ז סה"כ( 18מבנה תוכנית הלימודים כתחום ראשי )

 בהקורסי חו

 נ"ז(  2) תיאוריה פמיניסטית    )סמס' א'(

 נ"ז( 2) מבוא לפמיניזם יהודי  )סמס' ב'(   

 נ"ז( 2) קורס בנושא האשה במקרא      

 נ"ז(   2) קורס בנושא האשה בספרות חז"ל              

 נ"ז(   2) קורס בנושא מגדר והלכה

 נ"ז( 4) ם יהודיות בפרספקטיבה היסטורית )א+ב(נשי

 

 סי בחירה קור

 נ"ז( 4) שני קורסים נוספים בתחום לימודי האשה 

 

 נ"ז סה"כ( 12מבנה תוכנית הלימודים כתחום משני )

 

 קורסי חובה

 נ"ז( 2) תיאוריה פמיניסטית   )סמס' א'(

 נ"ז( 2) מבוא לפמיניזם יהודי )סמס' ב'(

 נ"ז(  4) )א+ב(נשים יהודיות בפרספקטיבה היסטורית  

 

 קורסי בחירה

 נ"ז( 4) קורסים נוספים  בתחום לימודי האשה    שני 
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 קורסים בלימודי האשה והיהדותרשימת ה
 

 קורסי חובה

 

 שו"ת מבוא לתיאוריה פמיניסטית 

 12:00-10:30  יום ה' שבע מרגלית שטרן-בתד"ר  סמסטר א' 1416001

. נפתח בהכרת כרונולוגית והשנייה נושאית-בקורס שלפנינו שתי מסגרות דיון: האחת היסטורית
התיאוריות הפמיניסטיות המרכזיות, בעיקר כפי שהתפתחו במאה העשרים באירופה ובארה"ב. 
ננתח את יסודות העיקריים במחשבה של האסכולות המובילות, וניישמן על סוגיות שונות 
מתחומי חיים שונים. השאלות כיצד שינו התיאוריות הפמיניסטיות את עולם החשיבה המודרני 

ושל הנשים בפרט; והאם בכוחן להעניק כלי התמודדות ממשיים כיום, תידונה אף הן. בכלל, 
 הקורס יעשה שימוש בטקסטים פמיניסטיים מרכזיים, במקורות ויזואליים ואחרים.

 

 

 שו"ת מבוא לפמיניזם יהודי 

 12:00-10:30  יום  ה' עינת רמוןד"ר  ב'סמסטר  1426305

בו השפיעו ומשפיעות תובנות הנוגעות ביחסי שאופן ה תבבחינלימודנו בקורס זה יתמקד 
העוצמה הלא שוויוניים בין גברים ונשים בעם היהודי על האופן בו מתפרשים מקורות היהדות 
למן התנ"ך דרך ההלכה, המדרשים וההיסטוריה היהודית, תוך הבנת האסכולות השונות בחשיבה 

אלות על דרכי עיצובם של דפוסים הפמיניסטית והפולמוסים ביניהן. בכלל זה נשאל ש
פטריארכליים את התודעה היהודית שלנו, על דרכי כתיבת ההיסטוריה היהודית ועל כיוונים 
מעצימים ומחלישים ביחס לאשה בהגות הקלאסית והמודרנית. אנו נבחן הגות פמיניסטית 

וך כך נבחין ישראלי. מת-יהודית ראדיקלית צפון אמריקנית ודרכים שונות של מענה פמיניסטי
פמיניסטית ובאופן בו חשיבה זו מפרה את -במגוון הדעות הרחב במסגרת החשיבה היהודית

 .מדעי היהדות והעולם היהודי בכללם

 

 

 שו"ת )חלק א'( נשים יהודיות בפרספקטיבה היסטורית

 10:00-8:30  יום ה' רינה לוין מלמדפרופ'   'אסמסטר  1416311

של האשה היהודייה כפרט וכקבוצה על פי תעודות היסטוריות  הקורס יעסוק בהערכת מעמדה
מודרניות. יושם דגש על ניתוח המסמכים השונים בהקשר לחברה -במהלך התקופות הטרום

ב ובתקופת בית שני בארץ ולסביבה שבתקופה המתאימה. נעיין בחיי הנשים במקרא, בי  
ובתפוצות. נעסוק בחיי הנשים על פי תעודות מגניזת קהיר, הכוללות משוררות, סוכנות, מורות 

 ועוד.

  דרישה מוקדמת: לפחות קורס השלמה אחד בהיסטוריה של עם ישראל או פטור מאותו קורס.

 

 

 שו"ת )חלק ב'( נשים יהודיות בפרספקטיבה היסטורית

 10:00-8:30   יום ה' רינה לוין מלמדפרופ'  ב'סמסטר  1426311

הקורס יעסוק בהערכת מעמדה של האישה היהודייה כפרט וכקבוצה על פי תעודות היסטוריות 
במהלך ימי הביניים ועד לעת החדשה. נעסוק בחייהן של נשים יהודיות בספרד )כולל האנוסות(, 

קוב אחר שינויים והתפתחויות באשכנז, באיטליה, בכורדיסתאן, בגרמניה ובארה"ב. נע
   שהתרחשו כתוצאה מן המפגש עם המודרנה.
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  דרישה מוקדמת: לפחות קורס השלמה אחד בהיסטוריה של עם ישראל או פטור מאותו קורס.

 

 

 שו"ת האישה במקרא
 16:30-15:00 יום ה' ד"ר דוד פרנקל סמסטר א' 119549

פרותית אך גם מבחינה סוציולוגית, על פי שה המקראית בעיקר כדמות סיבקורס זה נעסוק בא
שה חכמה(. ננסה לעמוד על הדרכים יהתפקידים החברתיים שהיא ממלאת )נביאה, מכשפה, א

שה ישה בסיפור המקראי כמנאפת, שחושקת נערים יפים )אשת פוטיפר, האיבהם מציגים את הא
חבולות לטוב ולרע הנכרייה בספר משלי(, כחסודה ונאמנה )"אשת חיל", רות(, כמשתמשת בת

)דלילה, תמר, רחב, בנות לוט, יעל(, כגיבורה טרגית )בת יפתח(, כהתגלמות של השלמות 
האסתטית )שיר השירים(, ועוד. בדיונים ניעזר בפרשנות המקרא הקלאסית והמודרנית, ונקדיש 

 תשומת לב מיוחדת לפרשנות הפמניסטית העכשווית.    
 

 

 ינרסמ האישה והמשפחה בספרות חז"ל

 16:30-15:00 יום  ה' ד"ר תמר קדרי סמסטר ב 429696

הקורס יעסוק בסיפורים מהתלמוד והמדרשים המציגים את האישה ואת התא המשפחתי 
בתקופת חז"ל. נבחן מה הם אמות המידה לבחירת בן זוג, וכיצד מתוארות מערכות היחסים בין 

משפחה בין האישה והילדים לבין תלמידי החכמים לבין נשותיהם. נעמוד על מתחים בחיי ה
הלימוד, בנושא ההולדה והעקרות. נבחן אילו השלכות יש לעימות בין ערכים אלה על בני הבית. 
הקורס יפתח בסיפורים העוסקים בשידוכין, נעבור לסיפורים אודות הלילה הראשון יחד, משם 

יפורים שנושאם הוא נעסוק בסיפורים המתארים את חיי הזוגיות והמשפחה. כמו כן נעסוק בס
נראה כיצד הסיפורים משמשים כלי חינוכי  עקרות, פרידה בין בני זוג ואף איחוד מחודש ביניהם.

 בידי החכמים לעיצוב ערכים והשקפות עולם.

 

 

  שו"ת  : פריון ופוריותמגדר והלכהסוגיות ב

 18:30-17:00 יום  ה' פרופ' משה בנוביץ סמסטר ב' 326816

את המקורות ההלכתיים העוסקים בפריון ופוריות: כגון החובה להקים משפחה, בקורס זה נבחן 
הומוסקסואליות, עקרות, והפרייה פריון מחוץ למסגרת הנישואין, השימוש באמצעי מניעה, 

. ננתח את המקורות הקלאסיים ללא משוא פנים, שיבוטפונדקאות והזרעה מלאכותית, במסגרת 
על הפערים שבין ההלכה כפי שהיא פותחה והתפרשה במשך ונדון בהצעות בנות זמננו לגשר 

  הדורות לבין ערכי החברה של ימינו.

 

 

 קורסי בחירה

 

 סמינר  הביניים בימי המזרח ומן מספרד נשים קולות

 10:00-8:30  יום ג' רינה לוין מלמדפרופ'  סמסטר א' 711414

 דגשמצעות ניתוח של תעודות.  מודרנית, בעיקר בא-הטרוםיי נשים בתקופה חיעסוק ב הקורס
-1250גניזת קהיר ) במסמכיעל חיי הנשים בחברה המוסלמית הנחשפים  יושם
 .התיכוןהשוואה לחיי נשים בספרד ובמזרח  ערךית (.950
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 שו"ת העולם החרדי: אנשים, נשים וחברה

 12:00-10:30 יום  ה' ד"ר איריס בראון סמסטר א' 1216633
כאשר החלו להתעורר מגמות הרפורמה, יצאו רבנים נגדן, ונוצר הזרם  ,18-עוד בסוף המאה ה

 20-האורתודוקסי. ואולם, עם השנים נוצרו בו גוונים שונים, מן המתונים ועד לקנאים. במאה ה
התפלגה האורתודוקסיה לשניים: הציונות הדתית והיהדות החרדית. שניהם יצאו מתוך הזרם 

סביב שאלת היחס לציונות, למודרנה, למדינת ישראל האורתודוקסי, אך נחלקו בחריפות 
ולחברה הישראלית. הזרם החרדי ביטא יחס מסויג כלפי כל אלה וביקש לנקוט קו סתגרני כלפי 
החברה הישראלית ותרבותה. את עמדותיהם אלה ביטאו החרדים בחיבורי 'השקפה', בתקשורת, 

כתיים ורעיוניים אלא גם היבטים ואף ביצירה ההלכתית. לפילוג זה היו לא רק היבטים הל
סוציולוגיים בולטים: בלבוש, בשפה, במנהיגות הרבנית, במעמד האשה ותפקידיה בחברה, בגיל 
הנישואין, בגודל המשפחה ועוד. הקורס יבחן סוגיות מרכזיות בתחום החינוך והחברה כמו היחס 

לם הישיבות, חברת כלפי השימוש בעברית המודרנית, החמרה, התבצרות תרבותית והקמת עו
הלומדים אמונת חכמים ודעת תורה ועוד  בהן התעוררו פולמוסים מעשיים, וכן את ההיבטים 

העקרוניים שעלו בכל אחת מן הסוגיות. את הסוגיות השונות נלמד בעיקר דרך -הרעיוניים
הגותיים, אולם גם דרך העיתונות החרדית דאז, פשקווילים וספרות -טקסטים רעיוניים

 רפיה. ההגיוג
 

 

 שו"ת  האשה בספרות ההשכלה

 14:30-13:00 יום  ה' מאק-ד"ר תמי שלמון סמסטר א' 1415696

בתוך הסער והפרץ של תנועת ההשכלה וספרותה הענפה, וכחלק מהתגבשותן של אידיאולוגיות 
חדשות ושל תרבות מודרנית בחברה היהודית, קיים מקום נרחב לדמותן של נשים. הן מופיעות 

  א מרכזי ביצירות התקופה.כנוש

שיח ציבורי ענף מאוד התקיים אודות מעמד האשה, בהשפעת זרמים מטריאליסטיים ואחרים, 
ברומנים, בנובלות, בשירה לירית ופובליציסטית, באוטוביוגרפיות,  -ונכתבו דברים פורצי דרך 

בטקסטים  הקורס יתרכז בקריאת כמה מהבולטים .בסאטירה, במחזות, בקבצים אפיסטולריים
האלה, ובניתוח דמויות הנשים העולות מהם. נקרא על נשים חזקות ופסיביות, יפות ונלעגות, 

על רקע מאפיינים  –שמרניות ומשתנות, ונחפש גם תהליכי שינוי עקרוניים ביחס לנשים 
 היסטוריים של התקופה.

 

 

 שו"ת  אימהות, מדינה, דת ורפואה

 18:30-17:00 יום ה' ד"ר אומי לייסנר סמסטר א' 1416363

. בפרט, נדון הקורס יעסוק בסוגיות שונות הקשורות לזכות האישה על גופה בהקשר של אימהות
. עוד, טיפולי פריון, הריון, לידה, הפלות, פונדקאות ובסוגיות כגון, גיל הנישואין, אמצעי מניעה

התערב או שלא ל בכל סוגיה וסוגיה נבחן את הדרכים השונות בהן בחרו רשויות המדינה
להתערב ומדוע. בתוך כך, ננסה לאתר אינספור אינטרסים העלולים להיות מעורבים בעניין, 

. נבחן את ההשפעה כמובן גם פוליטייםאינטרסים דתיים, לאומיים, מקצועיים, כלכליים ו כולל
  .ההסדרים השונים על הנשים השונות המרכיבות את החברה בפועל של

 

 

 שו"ת  ה וחינוך מיניחינוך לחיים במשפח

 14:30-13:00 יום ה' ד"ר ברנדה בקון סמסטר ב' 9214543
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חינוך מיני וחינוך לחיי משפחה הם נושאים שנויים במחלוקת, והתוכניות העוסקות בהם רבות 
זרם  החינוך הממלכתי לעומת זרםומגוונות. הקורס יעסוק בדומה ושונה בגישתן של 

. מהי הדמות האידיאלית של האשה העולה 1ות הבאות: שאלידון בדתי ו-החינוךהממלכתי
תוכניות לימודים בתורה איזה גלגולים עברו . 2 ? מהתוכניות השונות בנושא נישואין ומשפחה

. כיצד משקפות תוכניות אלה 3שבעל פה בנושא זה, לעומת התוכניות המיועדות לשעת חברה? 
  את מקומו המרכזי של ערך המשפחה בחברה הישראלית?

 

 

 שו"ת המולדת קוראת לך 

 16:30-15:00  יום ה' ד"ר בת שבע מרגלית שטרן סמסטר ב' 1426303

מי היתה התנועה הפוליטית הראשונה באירופה שהעניקה לנשים שוויון זכויות והאם הבטיח 
הדבר את שוויונן בפועל? מה הקשר בין עליית נשים לעיצוב דפוסי התיישבות חדשים בארץ 

ד דחקו הנשים את החרדים מהזירה הפוליטית? על שאלות אלה ואחרות נשיב ישראל? כיצ
בקורס שלפנינו. מטרתו לקיים דיון ביקורתי בסוגיות הקשורות בחייהן של נשים יהודיות 
בתקופה שקדמה לקום המדינה, תוך שימוש בפרספקטיבה השוואתית. נלמד על אופני 

מנגנוני הפעולה ואפיקי הביטוי שלהן; ננתח התמודדותן עם האתגרים שזימנה להן הארץ; על 
את מקומן בכלכלה, במרחב הפוליטי הציוני והיישובי, בחברה ובתרבות העברית שיהיו לימים 

 "מגש הכסף" עליו תיבנה מדינת ישראל. 

 

 

 שו"ת נשים יהודיות יוצרות 

 12:00-10:30 יום  ה' ד"ר שטיינברג רונית סמסטר א' 1418969

וב אחר יצירתן החזותית של נשים יהודיות בתקופה המודרנית. נבחן את המושג בקורס זה נעק
"מלאכת יד נשית" ואת הקושי הטמון בו. נכיר את האמניות שהובילו את התנועה הפמיניסטית 
בארצות הברית בשנות השבעים ואת המקבילה שלהן באמנות ישראלית. בנוסף נעסוק בסוגיות 

 יא באה לידי ביטוי בתקופה העכשווית באמנות החזותית.של נשיות דתית מתחדשת כפי שה
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 האמנויות ביהדות

תכנית זו מיועדת ליצור היכרות מעמיקה וחוויתית עם היצירה האמנותית היהודית על 
ביטוייה המגוונים והמרתקים. בניסיון להבין את מהותה של ההוויה היהודית אל מול 

גוון של קורסים העוסקים בחיבורים שבין החוויה היצירתית ייחשפו הסטודנטים למ
הלימוד, העיון  האמנות הפלסטית, המוסיקה, המבע הקולנועי, התיאטרון ומדעי היהדות.

והצפייה ילוו בחוויה יצירתית במסגרת של סדנאות כגון סדנא בבית האמן בשיטת 
ל מטרת מסלול הלימודים ש היהודית.יקה סבמווסדנא חווייתית  –"מדרש במו ידיך" 

תחום זה היא להנחיל הערכה לכוח היצירתי הרב הטמון בחיבור שבין מקצועות היהדות 
ותחומי האמנויות השונים ובתוך כך להקנות כלי עזר ליצירת שילובים מסוג זה בתחומי 

 ההוראה והחינוך, הלימוד וההעשרה הכללית.

 תחום משני(.ניתן ללמוד את התוכנית במבנה רחב )כתחום ראשי( או במבנה מצומצם )כ

 נ"ז סה"כ( 18מבנה תוכנית הלימודים כתחום ראשי )

 קורסי חובה 

 נ"ז( 2) מבוא לאמנות יהודית מן העת העתיקה ועד לשלהי ימי הביניים  

 נ"ז( 2) מבוא לאמנות יהודית מודרנית

 נ"ז( 2) דמות היהודי ודימויו באמנות ימי הביניים

 נ"ז( 2)   ויופי בעיני חז"לאסתטיקה 

 

 סים נוספיםקור

 נ"ז( 10) האמנויות ביהדות חמישה קורסים נוספים בתחום

 

 נ"ז סה"כ( 12מבנה תוכנית הלימודים כתחום משני )

 קורסי חובה 

 נ"ז( 2) מבוא לאמנות יהודית מן העת העתיקה ועד לשלהי ימי הביניים  

 נ"ז( 2) מבוא לאמנות יהודית מודרנית

 נ"ז( 2) ייםדמות היהודי ודימויו באמנות ימי הבינ

 

 קורסים נוספים

 נ"ז( 6) האמנויות ביהדותשלושה קורסים נוספים בתחום 
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 קורסים באמנויות ביהדותרשימת ה
 

 קורסי חובה

 

 שו"ת אסתטיקה ויופי בעיני חז"ל

 16:30-15:00 'היום   ד"ר תמר קדרי סמסטר א' 416787

ו אידאל היופי בתקופת המקרא, הקורס יבחן את יחסם של חז"ל לאסתטיקה וליופי. נבדוק מה
רומית -ובזמנם של החכמים. נשווה את הערכים האסתטיים של חז"ל לאלו של התרבות היוונית

בת זמנם. נשאל האם היופי יכול לדור בכפיפה אחת עם תבונה וחכמה, או שמא קיימת סתירה 
ם ובסיפורים. בין השניים. נבחן גישות שונות של החכמים בעניין זה באמצעות עיון במדרשי

סטים אלה, והם יחשפו בפנינו את הרגישות האסתטית קנעמוד על דרכי העיצוב הספרותי של ט
 של חז"ל המתבטאת גם באופן בו הם מביעים את השקפת עולמם. 

 

 

 שו"ת  מן העת העתיקה עד לשלהי ימי הבינייםיהודית המבוא לאמנות 

 10:00-8:30  'היום   יובל חכםנעה ד"ר  סמסטר א' 1219749

עת היצירה החזותית היהודית למן ראשית האמנות היהודית ב לבחון ולנתח את מטרת הקורס
קורס נעמוד על מאפייניה של האמנות היהודית העתיקה ועד לשלהי ימי הביניים. במהלך ה

בתקופה זו ועל יחסי הגומלין בינה ובין האמנות הלא יהודית שנוצרה סביבה. נבחן את 
נוצרה יצירה חזותית בתקופות הללו, את מרכזי האמנות השונים בארץ ישראל  ההקשרים בהם

ובתפוצות וכן את היחס לשאלת אמנות הדמות על רקע הדיבר השני: "לא תעשה לך פסל וכל 
 תמונה...".

 

 

 שו"ת מבוא לאמנות יהודית מודרנית

 16:30-15:00  'היום    רונית שטיינברגד"ר  סמסטר ב' 1229749

ס עוסק בסוגיות מרכזיות מתחום תולדות האמנות היהודית בתקופה המודרנית הקור
נדון בשאלת היסוד ך הקורס והעכשווית באמצעות התבוננות ביצירות אמנות וניתוחן. במהל

בדבר זהותה היהודית של האמנות בתקופה שלאחר האמנציפציה. הנושאים שידונו בקורס יהיו 
, 19-בתי הכנסת, יצירתם של האמנים היהודים במאה ה בין השאר האדריכלות המודרנית של

, האמנות היהודית בארצות הברית, תשמישי קדושה באמנות שואההזהות האמן כמהגר, 
 עכשוויים ופמיניזם דתי באמנות.

 

 שו"ת באמנות ימי הביניים דמות היהודי ודימויו

 10:00-8:30  'היום  שולה לדרמןד"ר  סמסטר ב' 1224103

להעלות את דמותו ודימויו של היהודי מתוך הממצא האמנותי בתקופת ימי  היא קורסמטרת ה
הביניים. במהלך הסמסטר נתבונן ביצירות אמנות ונבחן את  המוטיבים המזהים והמאפיינים 
את דמות היהודי בתקופה זו. כיצד תיאר היהודי את עצמו בכתבי יד מצוירים יהודיים וכיצד 

-האם ניתן להבחין בייצוג שונה של דמות היהודי באמנות הנוצריתהוצג באמנות הנוצרית? 
מערבית? כיצד נראה היהודי בארצות השונות באירופה -ביזנטית לעומת ייצוגו באמנות הנוצרית

 כגון ספרד, אשכנז ואיטליה? 

ויזואלים בהם נתבונן, נעיין אף במקורות ועל מנת להבין את תוכנם ומשמעותם של התיאורים ה
המשליכים אור על  –ת ההלכה והשו"ת לצד מקורות מספרות הפולמוס הנוצרית מספרו

 התגבשות הדימוי של היהודי באמנות ימי הביניים.



תשע"ז  מסלול האמנויות היהדות

 

77 

 

 

 קורסי בחירה

 

 שו"ת נשים יהודיות יוצרות

 12:00-10:30 יום  ה' ד"ר שטיינברג רונית סמסטר א' 1418969

יות בתקופה המודרנית. נבחן את המושג בקורס זה נעקוב אחר יצירתן החזותית של נשים יהוד
"מלאכת יד נשית" ואת הקושי הטמון בו. נכיר את האמניות שהובילו את התנועה הפמיניסטית 
בארצות הברית בשנות השבעים ואת המקבילה שלהן באמנות ישראלית. בנוסף נעסוק בסוגיות 

 באמנות החזותית.של נשיות דתית מתחדשת כפי שהיא באה לידי ביטוי בתקופה העכשווית 

 

 

 שו"ת  אמנות כפרשנות של הטקסט היהודי: יישומים חינוכיים

 14:30-13:00 יום ה' יובל חכםד"ר נעה  סמסטר א' 1122554

הקורס עוסק בנקודות ההשקה שבין טקסט ותמונה, ומבקש לברר את היחס שבין המקור הכתוב 
 .ובין היצירה החזותית שנוצרה בהשראתו או עבורו

ר הבסיסי והמרכזי שבו נעסוק הוא המקרא, אולם נבחן גם ביטויים חזותיים של מדרש המקו
 .ואגדה, הגדות של פסח, חיבורים הלכתיים ועוד

ולחשיפת  להנגשת טקסטים יהודיים משמעותיניגש אל היצירה האמנותית כאל כלי חינוכי 
ומאיר את הטקסט  : אם בדרך של המחשה, אם במתן כלי פרשני נוסף המבאררבדיהם השונים

 .באור חדש

 

 

 סדנא מוסיקה יהודית 

 18:30-17:00 'היום   ד"ר נעמי כהן צנטנר סמסטר א' 12119181

בקורס זה נתבונן בפרשנות המוסיקלית המלווה את טקסי החיים, התפילה וחיי היומיום  
בות בקהילות ישראל. נדון בז'אנרים וברפרטוארים המרכזיים של המוסיקה בחברה ובתר

היהודית וביניהם: טעמי המקרא, הניגון החסידי, המוסיקה הליטורגית של בית הכנסת, עולם 
הפיוט, מוסיקת הכליזמר, הזמר העברי, והשירה העממית בלאדינו וביידיש. מלבד הלימוד 
המעמיק, השיעור מתקיים גם כמרחב חוויתי שבו נאזין יחד למוסיקה ולאומנים אורחים 

 הבנת הקונטקסט ההיסטורי והתרבותי הרחב יותר.ונשתתף בשירה תוך 

 

 

 שו"ת  משפחה וקהילה באמנות המקרא

 14:30-13:00 'היום   שולה לדרמןד"ר  סמסטר א' 1155999

מטרת הקורס היא לבחון  בראי האמנות היהודית והנוצרית את פרשנותם של יחסים מורכבים 
בחן נלמד ונחקור את הדינמיקה במשפחה ובקהילה כפי שהם ניכרים בסיפורי תנ"ך. נ

המשפחתית המתוארת במקרא ואת השלכותיה על הקהילה . נעמוד על הפרשנות  המדרשית, 
התיאולוגית, הטיפולוגית והפולמוסית ביצירות האמנות היהודית והנוצרית של  ימי הביניים  

ומערביים ,  כתבי יד ביזנטייםמו יצירות  אמנותיות צגלנושא.  במהלך הקורס יו ותהמתייחס
פסיפסים  ציורי קיר, ותבליטים בעיקר   מתקופת ימי הביניים.   כמו כן  נעסוק גם בטקסטים 

 רלוונטיים המעניקים רקע והבנה ליצירות אותן נלמד.
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יהודים ואמנות יהודית בתרבות הרנסנס : אמסטרדםלפירנצה בין 
  והבארוק

 שו"ת

 12:00-10:30 ' ה ם יו ניצקי רד"ר אירה צ' סמסטר ב' 1216767

ד באיטליה והולנ מטרת הקורס היא לבחון את השיח התרבותי והאמנותי בין היהודים והנוצרים
באמנות נוצרית ויהודית שצמחה בשתי ערים: רומא נתמקד  בתקופות הרנסנס והבארוק.

 16הפכה במאה ה ואמשטרדם. תחילה נכיר את התרבות ההומניסטית שהתפתחה ברומא, אשר
האמנים עבדו בשירותם של אפיפיורים שאפתניים  התרבותי והאמנותי החשוב באירופה. למרכז

הגדולה. נמשיך לאמשטרדם של המאה  אשר ביקשו להחזיר לרומא את התהילה של האימפריה
בשתי הערים הללו נחשפו היהודים  , מקום מושבו ופעילותו של הצייר הנודע רמברנדט.17ה

היוותה מקור השראה ליצירתם ובסיס לדיאלוג חזותי בין  ליצירה אמנותית משגשגת, אשר
 העולם היהודי והנוצרי.

 

 

 שו"ת  צלם, איקונה ודמות: אמנות הדמות ביצירה היהודית

 14:30-13:00 יום  ה' יובל חכםד"ר נעה  סמסטר ב' 1324545

דרך סוגיה מטרתו של קורס זה לבחון את האמנות היהודית בעת העתיקה ובראשית ימי הביניים 
היחס לאמנות הדמות. מאז ניתן הציווי  –ספציפית שהיא בעלת משמעות רבה באמנות היהודית 

'לא תעשה לך פסל וכל תמונה...' התמודדה התרבות היהודית עם שאלת השימוש והיצירה של 
אמנות פיגורטיבית וגבולותיה. במהלך הקורס נבחן את היחס לאמנות פיגורטיבית מראשיתה של 

ות היהודית בימי בית ראשון ועד לעיצומם של ימי הביניים, תוך השוואה לתרבויות שכנות האמנ
שנקטו בעמדות שונות בסוגיה זו. כמו כן נבחן כיצד הגיבו היהודים לנורמות המקובלות 

 .בתרבויות שסבבו אותם

 

 

 סדנא מדרש במו ידיך

 19:00-17:00  יום  ג' מילגרום יוכבד ד"ר  סמסטר א' 1229878

לחרוג מעט מהשגרה היומיומית ולהתנסות בחוויה מסוג  ניםמעונייאלו ההקורס מיועד לכל 
אחר. במהלך הקורס נקרא טקסטים משמעותיים מהמקרא, מהמדרש ומהפיוט. נשתמש בכלים 

אישיות שעברנו. הקורס ההתנסויות את הכדי להביא לידי ביטוי את עולמנו הפנימי וביצירתיים 
 אנגלית.לקרוא טקסטים באך נדרשת ידע מוקדם באמנות איננו דורש כל 

 

 

 שו"ת  טקסט ותמונה: אמנות כפרשנות של הסיפור המקראי

 18:30-17:00 ב' יום  יובל חכםד"ר נעה  סמסטר ב' 1226166

לבחון את הביטויים החזותיים והאמנותיים של המקרא ופרשנותו לאורך מטרתו של הקורס 
נות היהודית למן העת העתיקה ועד לאמנות ישראלית עכשווית. הדורות תוך התמקדות באמ

כמו כן נתבונן ביצירות לא יהודיות המציגות את סיפורי התנ"ך, וננסה לעמוד על המשמעויות 
הגלומות בהן. הייצוגים הויזואליים הללו כוללים הן המחשה של פשט הכתובים והן רבדים 

וה המקרא מקור השראה לאמנים שונים, שונים ומגוונים של פרשנות. נבחן כיצד מהו
ובאמצעותו הם נותנים ביטוי לרעיונות, אידיאולוגיות וכן לעולמם הפנימי. עוד נראה כיצד בוחר 

 .כל אמן לבטא את רוח התקופה המתוארת ביצירה המקראית ואת מאפייניה

 

 

 שו"ת מהתנ"ך אל המסך–משמשון הגיבור ועד אסתר המלכה: גיבורים וגיבורות 

 18:30-17:00 'ה יום  פרופ' יהודה מורלי סמסטר ב' 1218787
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במשך הדורות סיפורי התנ"ך היוו השראה ליצירות במדיומים שונים :ציור, פיסול, ספרות, 
 מוסיקה, תאטרון, מחול וקולנוע.

ננתח סרטים המציגים דמויות תנ"כיות. בחלק מהסרטים הקשר בין הדמויות הקורס במהלך 
של הבמאי  שמשון ודלילהרה הוא ישיר וגלוי כגון: הדמות של שמשון בסרט התנ"כיות ליצי

. בדרך כלל סרטים אלה לילה אחד עם המלךססיל בי דה מיל או הדמות של אסתר המלכה בסרט 
 מלמדים אותנו  רבות על עולמם של היוצרים ולא מהווים רק גילום של הסיפור התנ"כי.

ט לדמויות המקראיות הוא סמוי ודורש תהליך של בסרטים אחרים הקשר בין הדמויות בסר
טאבו. ו: ילדי גן העדן ,המופע של טרומן , פיענוח וגילוי .סיפור גן העדן  נרמז בסרטים רבים כגון

 דמותו של שמשון היוותה השראה לסרטי סופרמן ולסרטים  רבים אחרים .
של שראה גלויה או סמויה הבהקורס יעסוק במגוון יצירות קולנועיות מתקופות שונות שנוצרו 

 דמות מקראית.
 

 

 שו"ת אמנות מוסלמית בארץ ישראל

 16:30-15:00 יום  ג' פרייס-עמיתיד"ר ניצן  סמסטר א' 1199555

בירושלים, ברמלה, בטבריה ובחיפה ישראל -הקורס יכלול מידע על ארכיטקטורה מוסלמית בארץ
למד היא של ארמונות, של מסגדים לאורך התקופות האסלאמיות השונות. הארכיטקטורה שנ

 ושל מבנים פרטיים. 

במהלך הסמסטר נלמד על הקשר בין השלטון והאוכלוסיה שבא לידי ביטוי באמצעות מטבעות, 
 משקולות וכתובות מונומנטליות שנטבעו או הונפקו או נכתבו מטעם השליטים השונים. 

טאים בצורת קמיעות, תכשיטים, כמו כן נלמד על אמצעי הביטוי של אומנים פרטיים אשר מבו
 כלי קרמיקה וכלי זכוכית. 
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 יהדות ספרד וארצות האסלאם
 

לימודי תחום זה יפגישו את הסטודנטים עם העולמות המגוונים שהתפתחו בקהילה היהודית 
הספרדית, בעולמם של מגורשי ספרד וכן בקהילות היהודיות בארצות האסלאם בימי הביניים 

הם יתבססו על קורסי חובה  .תחומי –מודים בתחום זה יהיו בעלי אופי רב ובעת החדשה. הלי
שיאפשרו לסטודנטים להתוודע לחוויה ההיסטורית ולמעגל החיים היהודי בקהילות אלו. בנוסף, 
יתווספו עליהם מגוון קורסי בחירה בתחומי ההיסטוריה היהודית, מחשבת ישראל, הספרות, 

 ההלכה, האמנות, המגדר ועוד. 

 ניתן ללמוד תחום זה כתחום משני בלבד.

 

 נ"ז סה"כ( 12מבנה תוכנית הלימודים כתחום משני )

 

 נ"ז( 6) קורסי חובה  

 נ"ז( 2)  תולדות קהילות ספרד וארצות האסלאם בימי הביניים       

 נ"ז( 2)  תולדות קהילות ארצות האסלאם בעת החדשה

 (נ"ז 2)  תרבות האסלאם והשלכותיה לעולם היהודי

 

 נ"ז( 6) שלושה קורסי בחירה בתחום
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 קורסים ביהדות ספרד וארצות האסלאםרשימת ה
 

 קורסי חובה

 

 

 שו"ת תולדות קהילות ספרד וארצות האסלאם בימי הביניים 

 14:30-13:00 'ג  יום רינה לוין מלמדפרופ'  סמסטר א' 617667

ד לגירושּה, במשך תקופות הקורס יעסוק בהתפתחות הקהילה היהודית בספרד מראשיתּה וע
השלטון המוסלמי והשלטון הנוצרי. נחקור את תולדות הקהילות בארצות האסלאם ונעיין 

אפריקה; מוסדות הקהילה; -בנושאים שונים, כגון המעבר של המרכז הרבני מבבל לספרד וצפון
ועל חיי האישה ומעמדּה; הקהילה בתימן ועוד. כמו כן נלמד על יעדיהם של מגורשי ספרד 

 .היווצרותה של התפוצה הספרדית

 

 

 שו"ת קהילות ארצות האסלאם בעת החדשה תולדות 

 16:30-15:00 'גיום   ד"ר שטרית אלישבע סמסטר ב' 624545

ונתמקד, בין  20-19-בקורס נדון בסוגיות נבחרות מתולדות היהודים בארצות האסלאם במאות ה
ם; נבחן תהליכי יסוד שעיצבו את חיי היהודים היתר, במאפייני הקיום היהודי בארצות האסלא

בעת החדשה; ננתח את התמורות המרכזיות שחלו בחיי היהודים  בתחומי הכלכלה, החינוך, 
מעמד האישה ועוד, כתוצאה מהשינויים הפוליטיים והמדיניים שהתרחשו בארצות האסלאם 

 .  20-19-במהלך המאות ה

 

 

 שו"ת ידת האסלאם והשלכותיה על העולם היהוד

 12:00-10:30 יום  ג' מזור ד"ר אמיר סמסטר א' 617868

הקורס יעסוק ברקע ההיסטורי לעליית האסלאם והתפשטותו ובהתפתחויות העיקריות 
שהתחוללו בדת זו. חלק ניכר מהדיונים יתמקד בדיאלוג המתמשך שהתנהל בין האסלאם ליהדות. 

ת הקודמות, ובייחוד היהדות, לעיצוב דמותה מחד גיסא, נבחן כיצד תרמו הדתות המונותואיסטיו
של דת האסלאם ולתפיסת עולמה. מאידך גיסא, נראה כיצד הלכי רוח אסלאמיים השפיעו על 
הגותם ופולחנם של יהודים. בנוסף, נדון במעמדם של היהודים בעולם האסלאם, להלכה 

 מוסלמים בימי הביניים.-ולמעשה, וביחסי יהודים
 

 

 קורסי בחירה

 

 שו"ת  ת החול בספרד המוסלמיתשיר

 14:30-13:00 ג' יום  ד"ר אתי בן סעדון סמסטר ב'  624959

בקורס נעסוק בפואטיקה ובהתפתחותו של הפיוט תוך כדי בחינת חידושי תוכן וצורה בסוגות 
האנונימי, הפיוט הקלאסי והפיוט  -הפיוט השונות. נפתח ברקע על הפיוט הארץ ישראלי הקדום

רקע זה נתמקד בספרד ובצפון אפריקה. בספרד נדון בפיוטי דונש , יצחק איבן מר  במזרח לאחר
. נפתח לפיוט בצפון אפריקהשאול, אביתור, רשב"ג רמב"ע, ריה"ל וראב"ע. לאחר מכן נעבור 

במאה העשירית שבה כתבו פייטנים בסגנון הפיוט הקדום. נציגי תקופה זו הם: ר' יהודה בן 
נמשיך בתקופה המקבילה לשירת ספרד שנציגה רבי יהודה בן שמואל  קורייש, יעקב בן דונש.
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עבאס . נתמקד בפיוטי מגורשי פרעות קנ"א ריב"ש ורשב"ץ באלג'יר ונחתום בפיוטי משוררי  
גירוש ספרד וצאצאיהם בצפ"א: רבי סעדיה אבן דנאן , רבי שמעון לביא , מנדיל, יעב"ץ, רדב"ח 

 ופרג'י שוואט.

 

 

 שו"ת  הביניים בימי המזרח ומן רדמספ נשים קולות

 10:00-8:30  ג'  יום רינה לוין מלמדפרופ'  סמסטר א' 711414

 דגשמודרנית, בעיקר באמצעות ניתוח של תעודות.  -הטרוםיי נשים בתקופה חיעסוק ב הקורס
-1250גניזת קהיר ) במסמכיעל חיי הנשים בחברה המוסלמית הנחשפים  יושם
 .התיכוןחיי נשים בספרד ובמזרח השוואה ל ערךית (.950

 

 

 שו"ת  והמזרח בתקופת השואהיהדות ספרד 

 10:00-8:30  ג'  יום רינה לוין מלמדפרופ'  סמסטר ב' 724565

. הכוונה השואההקורס יעסוק בגורלם של היהודים הספרדים ויהודי צפון אפריקה בתקופת 
לוב, תוניסיה ומרוקו.   אלג'יריה, לקהילות היהודיות הבאות: בולגריה, יוגוסלביה, יוון,

התפתחויות במקומות אלה ייבדקו במסגרת "הפתרון הסופי" והשלטונות הצרפתי והאיטלקי 
 במגרב. נדון בתפקידי מנהיגי הקהילה ובהשתתפות היהודים במחתרות השונות.

 

 

 שו"ת  "אין פה שום דבר רומנטי": יהודי המזרח בתמונות מצולמות

 12:00-10:30 ג'  יום ד"ר כרמלה אבדר  סמסטר ב' 622535

אוספים פרטיים ולאומיים, ארכיונים ציבוריים ואתניים, ספרי זיכרונות ומסעות עשירים 
-. צלמי המערב, בהשראת האידיאולוגיה הרומנטית20-19בתמונות של יהודי המזרח במאות 

אותו בתמונות. מבין אוריינטליסטית, נמשכו אל המזרח כמחוז של אותנטיות תנ"כית ותיעדו 
אך האומנויות המימטיות, הצילום זוכה למעמד סמכותי של הצגת ידע מדויק על העולם, 

התצלומים משקפים היבט ייחודי של המפגש בין מערב למזרח, המקפל בתוכו יחסי כוח 
ותחושת שליחות הן של תיעוד העולם הישן שעומד להיכחד והן של הבאת הקדמה למזרח. 

ורתיות על צילום ועל תפיסות תרבותיות, דימויים וסטריאוטיפים ינחו את תיאוריות ביק
י, מתוך שאיפה לחשוף תרבות-חברתי-בהקשר היסטורי בתמונות של יהודי המזרח ההתבוננות

את עיצוב הדימוי את הנורמות החברתיות והערכים תרבותיים, שהכתיבו את מסורות הצילום, 
עיצוב הזיכרון החברתי ו"האתנוגראפי" )אל מול עיצוב  ואת האוריינטליסטי של יהודי המזרח

 הזיכרון האישי והמשפחתי(, עיצוב שהבליט היבטים מחיי יהודי המזרח והתעלם מאחרים.

 

 

 שו"ת הוגים והגות יהודית במזרח בימי הביניים

 18:30-17:00 ג'  יום ד"ר אורי מלמד סמסטר א' 818811

ת המשתתפים בהגות היהודית ובמחשבת ישראל במזרח מטרת הקורס העיקרית היא להכשיר א
ובהשוואה לעמיתיהם  ארצות האסלאםבימי הביניים, מתוך התחשבות בהוגים יהודיים מ

עקרונות השקפות עולם ומאומות העולם, עד כמה שידינו מגעת. הקורס יעסוק בניתוח 
ע התמורות שחלו בתקופה . הנושאים יידונו על רק15-וה 10-פילוסופיים וגלגוליהם בין המאות ה

תיכונית. נסקור את דרכי -חברת הגניזה היהודית והיםההשפעות על הנידונת בעולם המוסלמי ו
חשיבתם של הוגים כגון: ר' סעדיה גאון, ר' שמואל בן חפני, ר' דאוד אלמקמץ, אבו אלברכאת 

ונשתדל לעמוד על  ,הרמב"ם ועודסמואל אלמגרבי, אלבגדאדי, ר' נתנאל בירב פיומי, אבן כמונה, 
: האל והאדם, בריאת העולם, כגון מידת מקוריותם. הנושאים שיידונו יתמקדו באספקטים שונים
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המלאכים, הנבואה, כתבי הקודש, שכר ועונש ועוד. נתעכב גם על סוגיית המתחים הדתיים שבין 
 היהדות לאסלאם בחלק זה של העולם היהודי.

 

 

 שו"ת מסע בעולם דוברי הלאדינו ותרבותם

 16:30-15:00 יום ג איילה שוורץ סמסטר א' 617677

במסגרת הקורס נצעד בנתיבי מסעם ההיסטורי והתרבותי של דוברי הלאדינו למן גירוש ספרד 
ועד לשואה. נכיר את ספרותה הדבורה והכתובה בתחומי דעת שונים, כגון הרומנסה, סיפור 

נות, ותיאטרון; נתוודע למנהגים והחיים העם והפתגם, תרגומי מקרא, סיפורת, שירה, עיתו
היהודיים סביב מעגל השנה ונבחן את מקומה של ספרות הלאדינו ותרבותה בחברה הישראלית 

 בת ימינו.
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 יהדות זמננו
 

מטרת הלימודים בתחום היא לחשוף את הסטודנטים למגוון פניה של החוויה היהודית מראשית 
 וויה זו העמידה ומוסיפה להעמיד בפני העולם היהודי.המאה העשרים ועד ימינו ולאתגרים שח

בתקופה זו התרחשו מספר אירועים שעיצבו מחדש את העולם היהודי: תהליכי משבר 
והתחדשות בקרב היהודים בעולם הישן )באירופה בארצות והאסלאם(, השמדת המרכזים 

זים החדשים היהודים באירופה בשואה וכן עלייתן של קהילות חדשות בראשן שני המרכ
בישראל ובארה"ב. תמורות מעצבות אלו הולידו שאלות חדשות בתחומי האמונה, ההלכה, 

 החברה, התרבות והפוליטיקה היהודית. 
הן בתחומי הדעת )דיסציפלינות( והן  –הלימודים בתחום יהדות זמננו יהיו בעלי אופי רב תחומי 
מרכזיים של החוויה היהודית במאה בתכני הלימוד. הם ישלבו בין עיון היסטורי בהיבטים ה

השנים האחרונות לבין קורסים במחשבת ישראל ובתחומי דעת נוספים. בכך יתוודעו הלומדים 
 לדרכי ההתמודדות המגוונות של היהודים עם מציאות חדשה זו. 

 ניתן ללמוד תחום זה כתחום ראשי או כתחום משני.
 

 כ(נ"ז סה" 18מבנה תוכנית הלימודים כתחום ראשי )
 

 נ"ז(  4) שנה א'  -קורס חובה 

 נ"ז(  2)  יהדות זמננו: מבוא היסטורי

 נ"ז(   2)  יהדות זמננו: מבוא הגותי ותרבותי
 

 נ"ז(  8) קורסי חובה עד תום הלימודים

 נ"ז( 2)    המחשבה היהודית הנוגעת לשואה אוקורס בתחום ההיסטוריה של השואה 

 נ"ז( 2)           תלחברה הישראלי אוקורס הנוגע לציונות 

 נ"ז( 2)           או אמנות קורס בתחום הספרות היהודית

 נ"ז( 2)        למחשבת ישראל במאה העשרים אוקורס הנוגע לפולמוסים בהלכה 

 

 נ"ז( 6) קורסי בחירה

 שלושה קורסים נוספים בתחום יהדות זמננו

 נ"ז סה"כ( 12מבנה תוכנית הלימודים כתחום משני )
 

 נ"ז(  4) שנה א'  -בה קורס חו

 נ"ז( 2)  יהדות זמננו:  מבוא היסטורי

 נ"ז(   2)  יהדות זמננו: מבוא הגותי ותרבותי
 

 נ"ז(  4) קורסי חובה עד תום הלימודים 

 נ"ז(  2)  למדינת ישראל  אוקורס הנוגע לשואה, לציונות 

  אוקורס העוסק בפולמוסים בהלכה במאה העשרים 

 נ"ז( 2)             רים במחשבת ישראל במאה העש

 

 נ"ז( 4) קורסי בחירה

 שני קורסים נוספים בתחום יהדות זמננו
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 קורסים ביהדות זמננוהרשימת 
 

 קורסי חובה
 

 שו"ת יהודית במאה העשרים החברה למבוא להיסטוריה ו

 16:30-15:00 יום  ה' שבע מרגלית שטרן-ד"ר בת סמסטר א' 726364

בתם... מה היו מאפייניו במאה העשרים? מה היו האתגרים עמם "העם היהודי"? לא מה שחש
התמודדו היהודים בתקופה זו ואילו תשובות נמצאו להם? אילו מהתשובות זכו בבחירת רבים 
ומדוע? על שאלות אלה ואחרות נלמד בקורס. במהלכו ננתח סוגיות יסוד שעיצבו את חיי הפרט 

כי שבר והתחדשות באירופה ובארצות האסלאם; והקיבוצים היהודים במאה העשרים ובהן תהלי
 הגירה; חיסול המרכזים היהודים הוותיקים ועליית מרכזים חדשים.

 

 

 סמינר תרבותי -יהדות זמננו: מבוא מחשבתי

 16:30-15:00  יום ה' יוסי טרנרפרופ'  סמסטר ב' 825242

קפו בהגותם של הוגי קורס זה נועד לברר את בעיות הקיום של העם היהודי, כפי שאלהו השת
. התפרקות החיים היהודיים במזרח אירופה, 21-ותחילת המאה ה 20-דעות יהודיים בני המאה ה

ההגירה ההמונית לאמריקה, העלייה וההתיישבות בארץ ישראל של יהודים ממזרח וממערב, 
השואה והקמת מדינת ישראל העמידו שורת שאלות, תמיהות ואתגרים בתחום הזהות, הדת 

רבות היהודית; כמו גם בחיי החברה, הכלכלה והפוליטיקה היהודיים. במהלך הקורס נברר והת
כיצד הבינו הוגי דעות מרכזיים את טיב הקיום היהודי במציאות המשתנה, נלבן את ניתוחיהם 
לגבי בעיות שהזמן גרמן, ונסקור את הפתרונות שהציעו. הסוגיות שידונו במהלך הקורס כוללות 

יהדות ומודרניות באירופה ובארצות האיסלם, הרהורים שיטתיים על היחס  את המפגש בין
הראוי ללאומיות, דת וחברה בחשיבה היהודית שהתפתחה בארצות הברית ובארץ ישראל, 

 והתייחסויות רעיוניות ואידיאולוגיות למצב היהודים והיהדות בעידן הגלובליזציה.

 

 קורסים בתחום השואה
  

 שו"ת ות במזרח אירופההיחיד והציבור בגיטא

 14:30-13:00 יום ה'  ד"ר חגית כהן 'אסמסטר  714566

הקורס עוסק בחיי היהודים בגיטאות במזרח אירופה בתקופת השואה. מבחינה גיאוגרפית נמקד 
הגנרל גוברנמן, באזורים הפולניים  -את המבט בגיטאות שהתקיימו באזור הכיבוש הפולני

 כבשו מברה"מ.  שסופחו לגרמניה ובשטחים שנ

מבחינה כרונולוגית נעקוב אחר דפוסי החיים בגיטאות מרגע הקמתם ועד לחיסולם.  הסוגיות 
השונות בהן נתמקד קשורות בשלבי הקיום השונים בגיטאות: כינונה של הנהגה חדשה לאחר 
סגירת הגטו, התגבשות המסגרות החברתיות, הקהילתיות והחינוכיות,  ארגון העבודה בגיטו, 

 חיים בצל האקציות וההשמדה.  ה

כלומר,  -בחלק אחר של הקורס נבקש לעקוב אחר המישור הציבורי מן הפרספקטיבה של היחיד
כיצד נתפסו חיי הגיטו בתודעת היחיד, כיצד הגיב למציאות הגיטו, מה היה יחסו למסגרות 

 החברתיות והקהילתיות שהתקיימו בגיטו. 

נעמוד על יחסי הורים וילדים, יחסי נשים וגברים  -ונמקד את המבט במשפחה היהודית בגיט
 במציאות החיים בגיטו.  ננתח את מציאות החיים בגיטו גם בהיבט המגדרי. 
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 שו"ת זיכרון השואה בישראל

 14:30-13:00 יום ה' ד"ר גליה גלזנר חלד סמסטר ב'  714512

תוח מודעות לאחריות מטרת הקורס לעורר מחשבה לגבי כוחו של זיכרון השואה, תוך פי
נפתח את הקורס בהעמקה במושג הזיכרון המוסרית והחברתית שהוא תובע מכל אחד מאתנו.  

הקולקטיבי ובמשמעויותיו. נכיר את ההתפתחות ההיסטורית של זיכרון השואה הישראלי, על 
ס השלכותיו על ניצולי השואה שנקלטו בארץ, ברמה הפרטית והציבורית. חלקו העיקרי של הקור

כולן תולדה ונגזרת חינוכיות אקטואליות מרכזיות בישראל, -הוא עיון ביקורתי בסוגיות חברתיות
. שתי דוגמאות הן המשלחות לפולין ושאלת החינוך לשואה של פרקטיקות לעיצוב זיכרון השואה

בגיל הרך. לבסוף נפגוש את זיכרון השואה הישראלי גם מנקודת מבט השוואתית, אל מול 
 רות. מדינות אח

 

 

 שו"ת  והמזרח בתקופת השואהיהדות ספרד 

 10:00-8:30  יום ג' רינה לוין מלמדפרופ'  סמסטר ב' 714565

. הכוונה השואההקורס יעסוק בגורלם של היהודים הספרדים ויהודי צפון אפריקה בתקופת 
מרוקו.  לוב, תוניסיה ו לקהילות היהודיות הבאות: בולגריה, יוגוסלביה, יוון, אלג'יריה,

התפתחויות במקומות אלה ייבדקו במסגרת "הפתרון הסופי" והשלטונות הצרפתי והאיטלקי 
 במגרב. נדון בתפקידי מנהיגי הקהילה ובהשתתפות היהודים במחתרות השונות.

 

 קורסים בתחום הציונות או החברה הישראלית
 
 

 שו"ת המולדת קוראת לך 

סמסטר  1426303
 ב'

ד"ר בת שבע מרגלית 
 רןשט

 16:30-15:00  יום ה'

מי היתה התנועה הפוליטית הראשונה באירופה שהעניקה לנשים שוויון זכויות והאם הבטיח 
הדבר את שוויונן בפועל? מה הקשר בין עליית נשים לעיצוב דפוסי התיישבות חדשים בארץ 
 ישראל? כיצד דחקו הנשים את החרדים מהזירה הפוליטית? על שאלות אלה ואחרות נשיב
בקורס שלפנינו. מטרתו לקיים דיון ביקורתי בסוגיות הקשורות בחייהן של נשים יהודיות 
בתקופה שקדמה לקום המדינה, תוך שימוש בפרספקטיבה השוואתית. נלמד על אופני 
התמודדותן עם האתגרים שזימנה להן הארץ; על מנגנוני הפעולה ואפיקי הביטוי שלהן; ננתח 

פוליטי הציוני והיישובי, בחברה ובתרבות העברית שיהיו לימים את מקומן בכלכלה, במרחב ה
 "מגש הכסף" עליו תיבנה מדינת ישראל. 

 
 

 שו"ת העולם החרדי: אנשים, נשים וחברה

 12:00-10:30 יום  ה' ד"ר איריס בראון סמסטר א' 1216633

ונוצר הזרם  , כאשר החלו להתעורר מגמות הרפורמה, יצאו רבנים נגדן,18-עוד בסוף המאה ה
 20-האורתודוקסי. ואולם, עם השנים נוצרו בו גוונים שונים, מן המתונים ועד לקנאים. במאה ה

התפלגה האורתודוקסיה לשניים: הציונות הדתית והיהדות החרדית. שניהם יצאו מתוך הזרם 
האורתודוקסי, אך נחלקו בחריפות סביב שאלת היחס לציונות, למודרנה, למדינת ישראל 

רה הישראלית. הזרם החרדי ביטא יחס מסויג כלפי כל אלה וביקש לנקוט קו סתגרני כלפי ולחב
החברה הישראלית ותרבותה. את עמדותיהם אלה ביטאו החרדים בחיבורי 'השקפה', בתקשורת, 
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ואף ביצירה ההלכתית. לפילוג זה היו לא רק היבטים הלכתיים ורעיוניים אלא גם היבטים 
בלבוש, בשפה, במנהיגות הרבנית, במעמד האשה ותפקידיה בחברה, בגיל סוציולוגיים בולטים: 

הנישואין, בגודל המשפחה ועוד. הקורס יבחן סוגיות מרכזיות בתחום החינוך והחברה כמו היחס 
כלפי השימוש בעברית המודרנית, החמרה, התבצרות תרבותית והקמת עולם הישיבות, חברת 

ד  בהן התעוררו פולמוסים מעשיים, וכן את ההיבטים הלומדים אמונת חכמים ודעת תורה ועו
העקרוניים שעלו בכל אחת מן הסוגיות. את הסוגיות השונות נלמד בעיקר דרך -הרעיוניים

הגותיים, אולם גם דרך העיתונות החרדית דאז, פשקווילים וספרות -טקסטים רעיוניים
 ההגיוגרפיה. 

 קורסים בתחום פולמוסים בהלכה במאה העשרים
 
 

 שו"ת רפואה והלכה

 16:30-15:00 יום  ה' שטרק-עירית עופרד"ר  סמסטר א' 317766

קורס זה מבקש לעסוק במפגש שבין הלכה, אתיקה ורפואה, כפי שהוא בא לידי ביטוי בעמדות 
הלכתיות של פוסקי הלכה בני זממנו, בנוגע למגוון סוגיות ביואתיות הקיימות בעידן המודרני, 

לאכותית, תרומות זרע ותרומת ביצית, הפריה חוץ גופית, פונדקאות, חקר תאי וביניהן: הזרעה מ
גזע, שיבוט גנטי, הפלות, הולדה לאחר מיתה, תרומת איברים, קביעת רגע המוות, המתת חסד, 
משאבים מוגבלים, סדרי קדימויות בטיפול הרפואי, הסכמה מדעת, הוראות מקדימות 

 והאוטונמיה של החולה. 

ואה והטכנולוגיה בעידן המודרני מולידה אתגר גדול עבור פוסקי ההלכה, התפתחות הרפ
הנדרשים לקבוע מדיניות הלכתית המתאימה לעידן הטכנולוגי החדש. מלאכת פסיקה זו מהווה 

הלכתיות של הפוסקים, ושיקולי הפסיקה -כר מרתק לבחינת כללי פסיקת ההלכה, תפיסות מטה
 משתנה.  המשמשים את הפוסקים בעולם מודרני 

הקורס מציע עיון ביקורתי בשיח ההלכתי והביואתי בנושאים האמורים. במסגרת עיון זה נכיר 
את הקונפליקטים המוסריים הבולטים בשיח הביואתי ונדון בהם, ואלו יהוו כר פורה לדיון בשיח 
ההלכתי. העיון בשיח ההלכתי יעשה תוך חשיפת הערכים שניצבים ביסוד הפסיקות ההלכתיות 

בחינתם לאור תפיסות ערכיות מובילות במסורת ההלכתית ואף לאור ערכים מוסריים ו
אוניברסאליים. בנוסף, נכיר את עמדת החוק הישראלי ונעסוק בשאלת יחסי דת ומדינה תוך 
בחינת השאלה: האם העמדות ההלכתיות משפיעות על עיצוב הדין הישראלי בסוגיות 

  הביואתיות ובאיזה אופן. 

הלכתי מושא דיוננו כולל טקסטים מקראיים, מקורות רקע הלכתיים מספרות חז"ל, הקורפוס ה
 ופסיקות הלכה מודרניות מספרות השו"ת.

 
 

  שו"ת  : פריון ופוריותמגדר והלכהסוגיות ב

-18:30 יום ה' פרופ' משה בנוביץ סמסטר ב' 326816
17:00 

פוריות: כגון החובה להקים בקורס זה נבחן את המקורות ההלכתיים העוסקים בפריון ו 
הומוסקסואליות, עקרות, פריון מחוץ למסגרת הנישואין, משפחה, השימוש באמצעי מניעה, 

. ננתח את המקורות הקלאסיים ללא שיבוטפונדקאות והזרעה מלאכותית, והפרייה במסגרת 
משוא פנים, ונדון בהצעות בנות זמננו לגשר על הפערים שבין ההלכה כפי שהיא פותחה 

  והתפרשה במשך הדורות לבין ערכי החברה של ימינו.
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 במאה העשריםישראל קורסים בתחום מחשבת 
 

 שיעור  צדק חברתי במחשבה היהודית המודרנית

 10:00-8:30 יום ה' פרופ' יוסי טרנר סמסטר ב' 813950

 במיוחד בזמנים אלה, חשוב לעיין במושג הצדק החברתי, כפי שהתפתח במחשבה היהודית
המודרנית. מושג הצדק החברתי היה אחד מיסודות הדרישה של היהודים לאמנציפציה. הוא היה 
נדבך חשוב בכמה וכמה תכניות להגשמת הציונות. ממנו יצאה הדרישה לבנות את החברה 
היהודית החדשה בארץ ישראל כחברה למופת ואור לגויים. בקורס הזה נתמקד בבירור מושג 

הוגים יהודים חשובים: משה הס שבספרו רומי וירושלים פרס חזון  הצדק החברתי אצל שלושה
סוציאליסטית בארץ ישראל; אהרון דוד גורדון, החלוץ והפילוסוף, בן -של חברה יהודית לאומית

-העלייה השנייה שחיבר בין מושג האדם בטבע לרעיון הצדק החברתי והתחדשותה הדתית
שבות העובדת; ואיש פועלי ציון בארה"ב, נחמן רוחנית של הלאומיות היהודית במסגרת ההתיי

 סירקין

 קורסים בתחום הספרות היהודית או אמנות

 

מקורות תלמודיים ביצירתו של  -המפתח לבית המדרש 
 עגנון

 שו"ת

 12:00-10:30 יום  ב' ד"ר גילה וכמן סמסטר א' 414411

ורות קדומים. בקורס זה נקרא יצירותיו של ש"י עגנון גדושות, כידוע, באיזכורים וברמיזות למק
פחות של אחד מגדולי הסופרים ביצירה העברית בת זמננו -מבחר מיצירותיו המוכרות והמוכרות

ונבקש להתחקות אחר השימוש שהוא עושה במקורות התלמודיים והמדרשיים, אם כמחווה ואם 
היצירות בין  כפרשנות, פעמים כתחבולה ספרותית ופעמים כקריאה אירונית של הכתובים.

שיילמדו: אורח נטה ללון, עגונות, שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו, מעשה העז, תהילה, פת 
 שלימה, המלבוש.

 

מקורות תלמודיים ביצירתו של  -המפתח לבית המדרש 
 עגנון

 שו"ת

 14:30-13:00 יום  ה' ד"ר גילה וכמן סמסטר ב' 424411

 קבוצה נוספת של קורס הנ"ל

 

 שו"ת יוצרות נשים יהודיות 

 12:00-10:30 יום  ה' ד"ר שטיינברג רונית סמסטר א' 1418969

בקורס זה נעקוב אחר יצירתן החזותית של נשים יהודיות בתקופה המודרנית. נבחן את המושג 
"מלאכת יד נשית" ואת הקושי הטמון בו. נכיר את האמניות שהובילו את התנועה הפמיניסטית 

ים ואת המקבילה שלהן באמנות ישראלית. בנוסף נעסוק בסוגיות בארצות הברית בשנות השבע
 של נשיות דתית מתחדשת כפי שהיא באה לידי ביטוי בתקופה העכשווית באמנות החזותית.

 

 

 שו"ת מהתנ"ך אל המסך–משמשון הגיבור ועד אסתר המלכה: גיבורים וגיבורות 

 18:30-17:00 יום  ה' פרופ' יהודה מורלי סמסטר ב' 1218787

במשך הדורות סיפורי התנ"ך היוו השראה ליצירות במדיומים שונים :ציור, פיסול, ספרות, 
 מוסיקה, תאטרון, מחול וקולנוע.

במהלך הסמינר ננתח סרטים המציגים דמויות תנ"כיות  . בחלק מהסרטים הקשר בין הדמויות 
של הבמאי  ן ודלילהשמשוהתנ"כיות ליצירה הוא ישיר וגלוי כגון: הדמות של שמשון בסרט 
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. בדרך כלל סרטים אלה לילה אחד עם המלךססיל בי דה מיל או הדמות של אסתר המלכה בסרט 
 מלמדים אותנו  רבות על עולמם של היוצרים ולא מהווים רק גילום של הסיפור התנ"כי.

בסרטים אחרים הקשר בין הדמויות בסרט לדמויות המקראיות הוא סמוי ודורש תהליך של 
טאבו. ו: ילדי גן העדן ,המופע של טרומן , ח וגילוי .סיפור גן העדן  נרמז בסרטים רבים כגוןפיענו

 דמותו של שמשון היוותה השראה לסרטי סופרמן ולסרטים  רבים אחרים .
הקורס יעסוק במגוון יצירות קולנועיות מתקופות שונות שנוצרו עלפי השראה גלויה או סמויה 

 מדמות מקראית.
 

 ירהקורסי בח

 שו"ת מבוא לפמיניזם יהודי

 12:00-10:30 יום ה' ד"ר עינת רמון סמסטר ב' 1426305

בו השפיעו ומשפיעות תובנות הנוגעות ביחסי שאופן ה בבחינתלימודנו בקורס זה יתמקד 
העוצמה הלא שוויוניים בין גברים ונשים בעם היהודי על האופן בו מתפרשים מקורות היהדות 

לכה, המדרשים וההיסטוריה היהודית, תוך הבנת האסכולות השונות בחשיבה למן התנ"ך דרך הה
הפמיניסטית והפולמוסים ביניהן. בכלל זה נשאל שאלות על דרכי עיצובם של דפוסים 
פטריארכליים את התודעה היהודית שלנו, על דרכי כתיבת ההיסטוריה היהודית ועל כיוונים 

סית והמודרנית. אנו נבחן הגות פמיניסטית מעצימים ומחלישים ביחס לאשה בהגות הקלא
ישראלי. מתוך כך נבחין -יהודית ראדיקלית צפון אמריקנית ודרכים שונות של מענה פמיניסטי

פמיניסטית ובאופן בו חשיבה זו מפרה את -במגוון הדעות הרחב במסגרת החשיבה היהודית

 .מדעי היהדות והעולם היהודי בכללם

 

 

 שו"ת  מאה העשריםתולדות החינוך היהודי ב

 16:30-15:00 יום ה' ד"ר רוס ניחם סמסטר א' 913232

הקורס יסקור תחנות אחדות בתולדות החינוך היהודי במאה העשרים, בדגש על מוקדים של 
חידוש ומתח בין מסורת ומודרנה. בהקשר זה ניתן את הדעת להיבטים היסטוריים, לצד היבטים 

השאר נעיין בתמורות שחלו בחינוך המסורתי לנשים, במתווים הגותיים ודילמות חינוכיות. בין 
חילוניים לחינוך יהודי, בהשפעתם של אירועים היסטוריים כמו השואה והקמת מדינת ישראל 
על התכנים החינוכיים, בצמיחתם של מוסדות יהודיים לחינוך מבוגרים, בפולמוסים ודילמות 

וך לאמונה', וגם בהופעתם של מסגרות חוייתיות בהוראה יהודית של מקצועות כמו תנ"ך או 'חינ
 חדשות כאפיקים לחינוך יהודי בלתי פורמלי.

 

 

 שו"ת  אימהות, מדינה, דת ורפואה

 18:30-17:00 יום ה' ד"ר אומי לייסנר סמסטר א' 1416363

. בפרט, נדון הקורס יעסוק בסוגיות שונות הקשורות לזכות האישה על גופה בהקשר של אימהות
. עוד, טיפולי פריון, הריון, לידה, הפלות, פונדקאות וגיות כגון, גיל הנישואין, אמצעי מניעהבסו

להתערב או שלא  בכל סוגיה וסוגיה נבחן את הדרכים השונות בהן בחרו רשויות המדינה
להתערב ומדוע. בתוך כך, ננסה לאתר אינספור אינטרסים העלולים להיות מעורבים בעניין, 

. נבחן את ההשפעה כמובן גם פוליטייםדתיים, לאומיים, מקצועיים, כלכליים ו אינטרסים כולל
  .ההסדרים השונים על הנשים השונות המרכיבות את החברה בפועל של
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 תרבות ישראלהוראת /יהודי חינוך
  

החינוך היהודי מחבר אותנו לעבר ובה בעת מהווה כר פורה להתחדשות ולחדשנות. תכנית 
ול החינוך היהודי במכון שכטר שמה לה למטרה לשמר את המתח הפורה בין הלימודים במסל

התכנית מעגנת את המעשה החינוכי במורשת היהודית וביסודות הערכיים  שני הקטבים האלה.
הצומחים ממנה. במקביל, היא מפנה מקום לקסם שבחינוך, ליצירתיות הפורצת את תכתיבי 

ננות. זוהי תכנית לימודים מגוונת, מעניינת וחווייתית השגרה ולכח לשנות בדרכים יצירתיות ורע
השואפת להעצים את תחושת המסוגלות והאחריות הערכית והחברתית של איש החינוך ולבסס 

 את התודעה שכשיש חיבור לשורשים, השמיים הם הגבול. 

  

ניתן ללמוד את התחום במבנה רחב )כתחום ראשי( או במבנה מצומצם יותר )כתחום 
כאשר סטודנטים לומדים חינוך יהודי כתחום ראשי, התחום המשני אינו יכול להיות  משני(.

  משפחה וקהילה.לימודי או  חינוך חברתי

 

 *נ"ז סה"כ( 18מבנה תוכנית הלימודים כתחום ראשי )

 נ"ז( 6)        קורסי חובהחינוך יהודי: 

 נ"ז( 2)       קורס בתולדות החינוך היהודי

 נ"ז( 2)      ל החינוך היהודיקורס בפילוסופיה ש

 נ"ז( 2)      קורס בספרות חז"ל הקשור לחינוך היהודי

עוד ששה קורסים סמסטריאליים בחינוך  הסטודנטים ללמוד בנוסף לשלושת הקורסים הנ"ל, על
 נ"ז( בתיאום עם היועץ/ת האקדמי/ת. 12) היהודי

 

 נ"ז סה"כ( 12מבנה תוכנית הלימודים כתחום משני )

 נ"ז( 4)         חובהקורסי 

 נ"ז( 2)       קורס בתולדות החינוך היהודי

 נ"ז( 2)      קורס בפילוסופיה של החינוך היהודי

הסטודנטים ללמוד עוד ארבעה קורסים סמסטריאליים בחינוך  בנוסף לשני הקורסים הנ"ל ,על
 נ"ז( בתיאום עם היועץ/ת האקדמי/ת.  8) היהודי

 

 .95 , ראו להלן עמ' תרבות ישראל * ללימודי תעודה בהוראת 
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  רשימת הקורסים בחינוך יהודי
 

 קורסי חובה

 

 קורס בפילוסופיה של החינוך

 

  הגות יהודית וחינוך יהודי

 10:00-8:30 יום ה' חן-פרופ' אלכסנדר אבן סמסטר ב' 919988

בני אדם בהתאם לתפיסותיהם. נעסוק בגישתם  הוגים יהודים בכל התקופות ביקשו לחנך
 .החינוכית של הרמב"ם, של הרב קוק, של רוזנצוויג, של בובר, של הרב קוק, של השל ועוד

 

 קורס בתולדות החינוך היהודי
 

  סמינר םהעשריתולדות החינוך היהודי במאה 

 16:30-15:00 יום  ה'  ד"ר ניחם רוס א' סמסטר 913232

נות אחדות בתולדות החינוך היהודי במאה העשרים, בדגש על מוקדים של הקורס יסקור תח
חידוש ומתח בין מסורת ומודרנה. בהקשר זה ניתן את הדעת להיבטים היסטוריים, לצד היבטים 
הגותיים ודילמות חינוכיות. בין השאר נעיין בתמורות שחלו בחינוך המסורתי לנשים, במתווים 

עתם של אירועים היסטוריים כמו השואה והקמת מדינת ישראל חילוניים לחינוך יהודי, בהשפ
על התכנים החינוכיים, בצמיחתם של מוסדות יהודיים לחינוך מבוגרים, בפולמוסים ודילמות 
בהוראה יהודית של מקצועות כמו תנ"ך או 'חינוך לאמונה', וגם בהופעתם של מסגרות חוייתיות 

 .חדשות כאפיקים לחינוך יהודי בלתי פורמלי

 

 ספרות חז"לחינוך יהודי וקורס ב
 

 שו"ת האישה והמשפחה בספרות חז"ל

 16:30-15:00 יום  ה' ד"ר תמר קדרי סמסטר ב' 119549

הקורס יעסוק בסיפורים מהתלמוד והמדרשים המציגים את האישה ואת התא המשפחתי 
ות היחסים בין בתקופת חז"ל. נבחן מה הם אמות המידה לבחירת בן זוג, וכיצד מתוארות מערכ

תלמידי החכמים לבין נשותיהם. נעמוד על מתחים בחיי המשפחה בין האישה והילדים לבין 
הלימוד, בנושא ההולדה והעקרות. נבחן אילו השלכות יש לעימות בין ערכים אלה על בני הבית. 
 הקורס יפתח בסיפורים העוסקים בשידוכין, נעבור לסיפורים אודות הלילה הראשון יחד, משם
נעסוק בסיפורים המתארים את חיי הזוגיות והמשפחה. כמו כן נעסוק בסיפורים שנושאם הוא 

נראה כיצד הסיפורים משמשים כלי חינוכי  עקרות, פרידה בין בני זוג ואף איחוד מחודש ביניהם.
 בידי החכמים לעיצוב ערכים והשקפות עולם.

 

 בחירה קורסי

 

מעשה על ה םעולמות רוחניים מתפתחים והשפעת
 יהחינוכ

 סמינר

 12:00-8:30  יום ה' איתן שיקליד"ר  סמסטר א' 117413
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למפות את  "חינוך לרוחניות" או "חינוך רוחני",  להבין מה הכוונה בביטויים  היא הקורס מטרת
התחום, להכיר את הנחות היסוד עליהן הוא מתבסס, לעקוב אחר סיבות התפתחותו במערכות 

תכנות הרחבתו בחינוך הממלכתי בישראל הרים האחרונים, לבחון חינוכיות מערביות בעשו
 ניתן יהיה ליישמו הלכה למעשה בחינוך הישראלי. ןדרכ שונות  ולהתוודע לפדגוגיות רוחניות 

 

 

 שו"ת רוחני?  יהודי האם זה אכן חינוך

 12:00-8:30  יום ה' ברנדה בקוןד"ר  סמסטר א' 117412

הן  ,של חינוך רוחני באות לידי ביטוי מעשי באופנים שונים התפיסות השונות לגבי מהותו
במגזר הממלכתי, הן בממלכתי דתי. הקורס יעסוק בביטויים אלה בכמה מוסדות חינוך לדוגמה. 

לכך גם  במוסדות אלה נערוך תצפיות וננתח אותן לאור מאמרים בתחום החינוך הרוחני. בנוסף
גישות שונות לחינוך רוחני, ונדון באפשרות להתבסס  נעיין בתוכניות לימודים ביהדות המציגות
 הרוחני בתוך המסגרות החינוכיות הקיימות.היהודי על תוכניות אלה כדי להרחיב את החינוך 

 

 

 שו"ת  חינוך לחיים במשפחה וחינוך מיני

 14:30-13:00 יום ה' ד"ר ברנדה בקון סמסטר ב' 9214543

ושאים שנויים במחלוקת, והתוכניות העוסקות בהם רבות חינוך מיני וחינוך לחיי משפחה הם נ
 החינוךזרם  החינוך הממלכתי לעומת זרםומגוונות. הקורס יעסוק בדומה ושונה בגישתן של 

. מהי הדמות האידיאלית של האשה העולה מהתוכניות 1שאלות הבאות: ידון בדתי ו-הממלכתי
תוכניות לימודים בתורה שבעל פה רו איזה גלגולים עב. 2 ? השונות בנושא נישואין ומשפחה

. כיצד משקפות תוכניות אלה את מקומו 3בנושא זה, לעומת התוכניות המיועדות לשעת חברה? 
  המרכזי של ערך המשפחה בחברה הישראלית?

 

 

 שו"ת  יצירות נבחרות מהספרות העברית בראי הספרותראפיה

 12:00-10:30 יום ה' ד"ר רבקה ברגר סמסטר ב' 1222777

יחס  בנו ביצירות נבחרות מן הספרות העברית, שמטרתה לפתח מונחית הקורס יכוון לקריאה
של פתיחות כלפי התנסויותינו ורגשותינו, להקנות לנו נכונות וכושר לחיפוש עצמי ולמודעות, 
וכן לפתח את הבנתנו את התהליכים הנפשיים המונחים ביסוד התנהגות האדם ומחשבתו 

עות דיון מובנה בתהליכים נפשיים שהדמויות עוברות יוכלו המשתתפים במצבי חייו. באמצ
בקורס לרכוש תובנות משמעותיות לגבי התנסויותיהם שלהם, להיות מודעים לרגשות שהם 

העוסקים  חווים במצבים דומים, ואולי אף להתמודד אתם בצורה שונה בעתיד. נקרא טקסטים
קשר זוגי, בין הפרט לחברה, בין אדם לעצמו, הנושאים הבאים: במשפחה, אהבה ו מבין בכמה

 .שאלות זהות

 

 

 שו"ת  אמנות כפרשנות של הטקסט היהודי: יישומים חינוכיים

 14:30-13:00 יום ה' יובל חכםד"ר נעה  סמסטר א' 1122554
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הקורס עוסק בנקודות ההשקה שבין טקסט ותמונה, ומבקש לברר את תיאור קצר של הקורס. 
 .ר הכתוב ובין היצירה החזותית שנוצרה בהשראתו או עבורוהיחס שבין המקו

המקור הבסיסי והמרכזי שבו נעסוק הוא המקרא, אולם נבחן גם ביטויים חזותיים של מדרש 
 .ואגדה, הגדות של פסח, חיבורים הלכתיים ועוד

ולחשיפת  להנגשת טקסטים יהודיים משמעותיניגש אל היצירה האמנותית כאל כלי חינוכי 
: אם בדרך של המחשה, אם במתן כלי פרשני נוסף המבאר ומאיר את הטקסט הם השוניםרבדי

 .באור חדש

 

 

 שו"ת פלורליזם הלכה למעשה

 14:30-13:00 יום  ה' ד"ר גליה גלזנר חלד סמסטר א' 916464

פלורליזם היא התפיסה הרואה בחיוב קיומן של זהויות, עמדות או תרבויות שונות זו לצד זו. 
זה יעסוק במפגש עם ה'אחר', הפנים יהודי והלא יהודי, בהקשרו האישי והחינוכי. בבסיסו קורס 

אורח חיים פלורליסטי הוא רצוי ובריא  -של קורס זה עומדות שלוש הנחות יסוד: הראשונה 
ומהווה חלופה ברת השגה למציאות חברתית של אלימות ושנאה. הרווח אינו רק, כפי שנהוג 

הסובל והמקופח, הרווח הוא גם של ה'אני', המעשיר ומרחיב את עצמיותו.  של ה'אחר' –לחשוב 
ההנחה השנייה היא כי עמדה פלורליסטית לא מושגת על נקלה או דרך הצהרה חד פעמית, אלא 
דרך עבודה עצמית מתמדת, וקשה, של הקשבה ופתיחות מחשבתית. זוהי בעיקרה עבודה של 

ול ה'אחר', ושל משמעות המושג פלורליזם עבורי. ההנחה בירור אישי כנה של זהות ה'אני' אל מ
השלישית היא כי פלורליזם תיאורטי אינו מספיק. להלכה יתלווה המעשה, מעשה המפגש עם 

  ה'אחר', היהודי והלא יהודי.

קורס זה מציע דיון אישי, ישיר וגלוי, תיאורטי ומעשי, בשאלות הקשות העומדות בדרכינו 
יתבקשו הסטודנטיות/ים ליזום. זאת תוך נסיון לתת כלים תיאורטיים,  במפגש עם ה'אחר' אותו

גם לסיטואציות מפגש  –חשיבתיים ורגשיים להבנה ולניתוח של סיטואציית המפגש, ובתקוה 
  עתידיות, במישור האישי ובשדה החינוך.

 

 

 שו"ת ילדים בעלי צרכים מיוחדיםל לערכים ךחינו

 18:30-17:00 ה' יום  פוקס-ד"ר פול שרל סמסטר א' 1228959

מאז הקמתן של מערכות חינוך פורמאליות ובעקבותן גם הלא פורמאליות מתמודדים אנשי ונשי 
חינוך עם השאלה כיצד לחנך דור שיפנימו את ערכי החברה, לא משנה איזו חברה או איזה 

ים חייבת ערכים. תופעה זו נובעת מההבנה שאין עובדות יבשות ולפיכך הצורה בה אנו מלמד
להיות חלק מהמסר שלנו. כמו כן, אותו מסר לא ייקלט באותה צורה על ידי כל הלומדים. ואם 

שסובלים  הצורה חשובה, עלינו לחשוב מהם הערכים מאחוריה. אולי זה ברור לכם, אבל לאלו

לא תמיד  המסר ADHD מצרכים מיוחדים למיניהם ובתוכם מדיסלקציה, בעיות תקשורת או
ס נדון כיצד ילדים עם קשיי תפיסה למיניהם מפנימים את אותם הערכים אך בסגנון עובר. בקור

 .שלהם

 

 

 סמינר התמודדות עם אתגרי מערכת החינוך בישראל

 18:30-17:00 יום  ה' ד"ר גליה גלזנר חלד סמסטר א' 913322
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 2016קורס זה עוסק באתגרים העומדים לפתחה של מערכת החינוך הישראלית שנת תשע"ז 
ובגיבוש כלים חשיבתיים וחינוכיים להתמודד עמם. בפרקו הראשון ננסה לאפיין עיקרים 
במשנתה של מערכת החינוך מבחינה פדגוגית וערכית. נזהה את ה"שחקנים" המרכזיים ואת 
הכיוון החינוכי שהם מתווים וננתח דוגמאות של גיבוש מדיניות חינוכית. נעזר לצורך כך 

עמדה שהתפרסמו בשנים האחרונות ואשר אומצו על ידי מערכת החינוך. במחקרים וכן בניירות 
בפרקו השני של הקורס   נדון בפרט בהתמודדות עם שאלת תוכנו היהודי של החינוך הישראלי.

ננהל דיון תיאורטי ויישומי על האתגרים איתם מתמודדת מערכת החינוך, הפעם במבט "מן 
מנקודת מבטו של המורה הישראלי. נעסוק בשאלות השטח", כפי שאלה נראים ביומיום בעיקר 

הנוגעות להעצמת מורים, לאתגרי החינוך הפוליטי בכיתה, לשילוב ולמפגש בין אוכלוסיות 
שונות בחינוך הישראלי, לתרבות המחמאות, לשימוש בידע במדעי היהדות בכיתה ועוד. 

י המקיף את שתי התמודדות בונה עם אתגרי החינוך תתאפשר רק בעזרת מבט אינטגרטיב
נקודות המבט, המאקרו והמיקרו. נקודת המוצא שתלווה את הדיונים היא כי המאבק על החינוך 

גם  –הוא הזירה המרכזית של העשייה הציונית בת זמננו. ככל אתגרי הציונות מראשית דרכה 
אלה יוכרעו בכח האמונה, החשיבה והמסירות. את הקורס נסכם במשחק סימולציה בו נעשה 

  ימוש בידע שרכשנו בקורס בכדי להשפיע ולהכריע.ש

 

 

 שיעור ניו מדיה וחינוך

 18:30-17:00 יום ה' מדבר מרי רוחד"ר ע סמסטר ב' 925545

השינויים הטכנולוגיים כיום מחייבים בחינה מחודשת של תהליכים חינוכיים. מה יחסינו למידע? 
המקום שיש לרשתות חברתיות בחינוך? כיצד להשתמש בטכנולוגיה בחינוך באופן מושכל? מה 

מהם דפוסי ההתנהגות של דור האפליקציות? כיצד הורים מתמודדים עם הטכנולוגיה בתהליך 
 חינוכם של ילדיהם? מתי העתקה היא עברה?

בקורס נדון בסוגיות הללו מנקודות מבט שונות, נתנסה בטכנולוגיות ונכיר את הדרכים בהן 
 נפגשים ניו מדיה וחינוך.
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 לימודי תעודה בהוראת תרבות ישראל

 

ההתמודדות עם אתגר החינוך היהודי במדינה יהודית מודרנית מעסיקה את העם היהודי למעלה 
ממאה שנה. הקורסים בתחום הזה יפגישו את הסטודנטים עם סוגיות מרכזיות בהתמודדות 

ות לימודים ואידיאולוגיות, ישראלית, חינוך לערכים, חזון בחינוך יהודי, תוכני-זאת: זהות יהודית
 מגדר בחינוך יהודי, תולדות החינוך היהודי, פילוסופיה של החינוך, ועוד.

 

 סמינר יהודי בחברה הישראלית לגווניה לחינוך גישות

 14:30-13:00  'ה יום   איתן שיקליד"ר  סמסטר א' 919787

בעת  היהודי של וכובחינ היהודיים התכנים של מקומם את  הקורסיבדוק  הראשון בחלקו

 כלים ויקנה  דתי-הלא במגזר היהודי החינוך למטרות זמננו בנות גישות מגוון יציב החדשה,

 זה בתחום שנעשו ניסיונות מספר הקורס,יוצגו של השני בחלקו השונות. לניתוח הגישות
 יוקדש ניכר שנהר. מקום ועדת להמלצות יהודית" ועד "תודעה מתוכנית  ,ישראל במדינת

 ו.ייחודיותלי ו"תל חינוך יתוחלנ

 

 

 סמינר יהודי בחברה הישראלית לגווניה לחינוך גישות

 14:30-13:00  יום  ה'  איתן שיקליד"ר  סמסטר ב' 929787

 המשך של הקורס הנ"ל

 

 

 שו"ת  ארון הספרים ההלכתי, הכרתו והשפעתו על חיי המעשה

 12:00-10:30  'ה יום  פרופ' שמואל גליק סמסטר א' 215959

הקורס יעסוק בפסגות היצירה היהודית ההלכתית והרעיונית, מתקופת הגאונים ועד למאה 
העשרים, מבבל שבמזרח ועד אשכנז וספרד שבמערב. נסקור את תולדות הספרים החשובים 
בתקופות אלה, נכיר את מחבריהם, את הסוגות הספרותיות ואת דרכי הכתיבה וההפצה שבכל 

 .הקורס יוקדש ללימוד עצמי בחברותות. מפגשים אחדים יתקיימו בספרייה דור ודור. חלק מן

 

 

 שו"ת תולדות החינוך היהודי במאה העשרים 

 12:00-10:30 יום  ה' ד"ר חגית כהן סמסטר א' 916879

במסגרת הקורס נעסוק בהתפתחות החינוך היהודי במאה העשרים. נלמד על מערכות חינוך 
פים שונים, וניישם מבט השוואתי בכל הנוגע לתכני הלימוד ולדמות יהודיות במרחבים גיאוגר

המתחנך/ת שמערכות אלה שאפו לעצב. ננתח פרוגראמות חינוך יהודיות ונעמוד על התמודדותן 
עם אתגרי עיצוב הזהות היהודית. ייבחנו גם השפעת אירועים מרכזיים כגון: השואה והקמת 

וך היהודי במאה העשרים. דיוני הקורס יתבססו על מדינת ישראל על יעדיו ותכניו של החינ
ניתוח מקורות וביניהם: פרוגראמות חינוכיות, תוכניות לימוד ומקראות. נעמוד גם על הזיקה בין 

 החינוך היהודי בתפוצות לבין מדינת ישראל. 

 

 

 שו"ת  מעגל החיים היהודי: מנהג, הלכה ומעשה

 14:30-13:00 ה' יום  פרופ' שמואל גליק סמסטר א' 214667
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הקורס יעסוק בתוקפו של מנהג וביחס בין מנהג להלכה. הוא ידון במנהגים שבמחזור החיים 
היהודי ויאיר את תולדותיהם והתפתחותם באזורים גיאוגרפיים ותרבותיים שונים. כמו כן 
הקורס יעסוק במשמעויות השונות שניתנו למנהגים במהלך הדורות בתפוצות ישראל. הקורס 

  מקד בעיקר במנהגים הקשורים בהדלקת נרות ובמאכלים.ית

 

 

ָקר ְדָרׁש הּוא ָהעִּ  שו"ת מבוא למדרשי האגדה של חז"ל, פרשת השבוע ומה שביניהם :ַהמִּ

 12:00-10:30  'היום   יעקב מעוזד"ר  סמסטר ב' 425566

סטים מתקופת בקורס זה נפגוש את יצירתם המגוונת של חז"ל בתחום מדרשי האגדה. נעיין בטק
התנאים והאמוראים העוסקים בסיפור המקראי ובדמויותיו. נכיר את החיבורים המדרשיים 
העיקריים. נעמוד על תופעת הקריאה בתורה ובהפטרה בציבור ועל רעיון תלמוד תורה במובנו 
הרחב. נברר כיצד טיפלו חכמים בסוגיות העולות מפרשת השבוע ואיך באו לידי ביטוי הגיגיהם 

שניים בבתי הכנסת ובדרשות השבת. סדר הלימוד יעשה בהתאם לשתי סוגות ספרותיות הפר
בנות ימינו: האחת, ספרות המחקר של מדעי היהדות. השנייה, דרשות של הוגים בני ימינו 
העוסקות בפרשת השבוע לאור מדרשי חכמים. במקביל נעסוק בשאלות חינוכיות העולות מן 

רלוונטי לסדר היום החינוכי בבית הספר ובאילו שיטות ניתן  החומרים הללו, מה עשוי להיות
 לנקוט כאשר מלמדים נושאים אלו במסגרת מורשת תרבות ישראל.

 

 

 שו"ת זרמים בציונות ובתפוצות 

 14:30-13:00  יום  ה' ד"ר ארי אקרמן  סמסטר ב' 826326

הזרמים השונים ביהדות יחס להלכה של בהתפתחות ההיסטורית ובבקורס נעסוק באידיאולוגיה, 
המודרנית )החרדים, האורתודוכסים המודרניים, הרפורמים, הקונסרבטיבים והחילונים(. בין 

 היתר נעסוק בהוגים כמו אברהם גייגר, מרדכי קפלן, אברהם יהושע השל, אחד העם והרב קוק.

 

 

 שו"ת החגים בחברה הישראלית המתחדשת

 16:30-15:00 'ה  יום יוסי חקלאיד"ר  סמסטר ב' 726868

חגים הם מרכיב מרכזי המבנה את חייה ותרבותה של כל חברה אנושית, בודאי של הציוויליזציה 
הדת היהודית מארגנת את חגי  היהודית. הם גם ממלאים תפקיד חשוב בתפיסת הזמן של האדם.

ראשית הטבע וחגי מעבר ונותנת להם את תכניה המבטאים את נוכחות האל ואת ציווייה. כבר ב
תולדות העם נוצרו חגים היסטוריים אשר קיבלו נופך דתי. בציונות, בעת החדשה, נוספו חגים 

היסטורי או חברתי ולאומי. תהליכי המודרניזציה והחילון הביאו לגישות  -בעל אופי מדיני
חדשות כלפי החגים המסורתיים ובמילוי תכנים מודרניים ולאומיים המבטאים את החיים של 

בקורס נברר את השינויים בחגים מן המקרא ועד ימינו, ונשים דגש על הפרשנויות זמננו. 
 והתוספות בעידן הציוני.
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 לימודי משפחה וקהילה
 

המשפחה והקהילה הם שני מבני יסוד חברתיים הממלאים תפקיד מרכזי ברמה האוניברסלית, 
ום נבחן את מעמדו של ובעולם היהודי בפרט. במסגרת לימודי התחבכלל בתרבות המערבית 

, דור האינטרנט והגלובליזציה, עידן 21-של המאה האספקלריה הפרט אל מול מבנים אלה ב
 המעמיד את מושגי הזהות הקולקטיבית המוכרים לנו במבחן. 

התוכנית פותחת צוהר גם אל עולם הקהילה והמשפחה היהודית. נעיין בשאלת אופיין וייחודן 
בערכים ובהגות, במסורות ובדרכי ההתמודדות  -ית והיהודית של הקהילה והמשפחה הישראל

הטיפוסיות להן. עיון זה יתבסס על מגוון של מקורות החל מן המקורות היהודים הקלאסיים 
 תיאוריות עכשוויות על נושא ההתנהגות האנושיתמודרניים. נבחן וכלה במקורות ישראלים 

וחקר המוח. נדון כיצד, , סוציאולוגיה ציוניתכולל תיאוריית האבולוציה, הפסיכולוגיה האבולו
הישראלית בעשור השני של -אם בכלל, תחומים אלו משפיעים על ההבנה של הקהילה היהודית

  .     21-המאה ה

 ניתן ללמוד תחום זה כתחום משני בלבד.

 קיימת אפשרות לבחור במגמה של "תמיכה רוחנית יהודית" כמפורט להלן.

 

 נ"ז( 12תוכנית הלימודים )

 קורסי חובה לשנה א 

  נ"ז( 2) יחיד, משפחה וקהילה  

 נ"ז(   2) מבט פסיכולוגי חברתי   -מעגל החיים היהודי 

 

 קורסי חובה עד תום הלימודים 

 נ"ז( 2) קורס נוסף בפסיכולוגיה שדן גם במקורות יהודיים             

  נ"ז( 2) קורס נוסף הנוגע  לחברה הישראלית 

 

 נ"ז( 4)                 וקהילהנוספים בתחום לימודי משפחה שני קורסים 

 

 נ"ז( 12) למגמה של תמיכה רוחנית יהודית קורסי חובה

 נ"ז(  8)  קורסי יסוד בתמיכה רוחנית יהודית

 נ"ז( 2) רפואה, מוסר והלכה

 נ"ז( 2) הכוח לסלוח או מעגל החיים היהודי

 

 עבודות סמינריוניות

אחת בתחום הראשי בו בחרו ואחת בלימודי  -י עבודות סמינריוניות לכתוב שת הסטודנטיםעל 
 משפחה וקהילה.
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 קורסים בלימודי משפחה וקהילהרשימת ה
 

 קורסי חובה

 

 שו"ת יחיד, משפחה וקהילה 

 12:00-10:30  יום  ה' חלד גליה גלזנרד"ר  סמסטר א' 1117858

תפתחותה של החברה המערבית ואת המעבר מקולקטיביזם לאינדיבידואליזם מאפיין את ה
במדינת ישראל. עם זאת דווקא הדגש החזק על אינדיבידואליזם, הוא שהביא לתחייתו  החיים

ולשגשוגו המחודש של מושג הקהילה. נפתח את הקורס בעיון בהתפתחות ההיסטורית של מושג 
-ית והפוסט'גן העדן האבוד', נשווה בין תיאוריות העוסקות בזהות הפרט בתקופה המודרנ

מודרנית, נבחן את עלייתן של תיאוריות ופרקטיקות קהילתיות חדשות על רקע השינויים 
במבנה המשפחה, ונתוודע לעולם הקהילות האינטרנטי בעידן הגלובליזציה. נבחן גם את מגבלות 

 החזון הקהילתי ואת המורכבויות שבהתאמתו לחברה אינדיבידואליסטית. 

 

 

 מינרס מעגל החיים היהודי 

 16:30-15:00  יום ה' פוקס-פול שרלד"ר  'בסמסטר  1427885

טקס הנותן מענה לצרכים במהלידה ועד הקבורה, יהודים מציינים כמעט כל אירוע ואירוע 
פסיכולוגיים בסיסיים של תענוג, שליטה, שייכות ומשמעות. הקורס ידון בבסיס 

במשמעות שניתן להפיק מהם גם ההלכתי/מסורתי של טקסי מעבר במעגל החיים היהודי ו
בימינו. ננסה לעמוד על דעת ההוגים והיוצרים של הדורות הקודמים על מנת ליצור טקסים 

נדון גם בתיאוריות של דת  .חדשים שיתייחסו לאירועים ומצבים חדשים בחיי היחיד והקהילה
 המתבססות על ממצאי חקר המוח והפסיכולוגיה הקוגניטיבית והאבולוציונית.

 

 מקורות יהודיים בעזרת בפסיכולוגיההדנים קורסים 

 

 

 שו"ת  חטאים מיניים במשפחה המקראית 

 10:00-8:30 יום ה' ד"ר דוד פרנקל סמסטר ב' 125588
בקורס זה נעיין בסיפורים ובכתובים מקראיים נוספים העוסקים בחטאים מיניים בתוך 

ע, הושע הנביא וגומר בת דבלים( המשפחה. נעיין בסיפורים על מעשי ניאוף )דוד ובת שב
ניאוף )יוסף ואשת פוטיפר( תוך השוואה עם החוקים וההטפות על אודות ניאוף. נקדיש -וכמעט

תשומת לב מיוחדת לחוק על האשה הסוטה אשר חשודה בבגידה על ידי בעלה. נעיין גם 
ח, ראובן ובלהה, בסיפורים על גילוי עריות בין אחים )אמנון ותמר( ובין הורים וילדים )חם ונ

בנות לוט, יהודה ותמר( ונשווה אותם לסיפורים על גילוי עריות בתרבויות אחרות. לבסוף, 
נעסוק בסיפורים המתארים מסירה של בנות משפחה לאלימות מינית או לחטא מיני כדי להציל 

 אחרים )סיפור פילגש בגבעה, אברם ושרי במצרים(.    
 

 

 שו"ת קבלת החלטות 

 14:30-13:00  יום ה' פוקס-פול שרלד"ר  סמסטר א' 1418525
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נראה שעדיין  ניםהאחרו יםלמרות ההתקדמות העצומה של חקר מדעי המוח והגנטיקה בעשור
רב הנסתר על הנגלה בשאלה כיצד מתקבלות החלטות על ידי בני אדם. ברור, עם זאת, שמושג 

י המחקר. בקורס נעיין בסוגיות הבחירה החופשית מקבל הגדרה חדשה ורחבה יותר לאור חידוש
על מנת לרדת לעומקו של תהליך קבלת החלטות ברמת  הקוגניטיביתבתחום הפסיכולוגיה 

הפרט וברמת הקבוצה. נדון גם במקורות היהודיים הקלאסיים כדי להבין את גבולות העיקרון 
 של "הכל צפוי והרשות נתונה".

 

 

 קורסים הנוגעים בחברה הישראלית
 

  יניות, רווקות, משפחה וקהילה בחברות יהודיותזוגיות, מ

 10:00-8:30 יום ה' ברגאנגל אריד"ר  סמסטר א' 1419911

חילוקי דעות בנוגע ליחסי מגדר, ערכי משפחה, ומיניות גורמים לא אחת לחיכוכים בין דתיים 
לחילונים בחברות ובתרבויות שונות, וזאת ביתר שאת מאז "המהפכה המינית" של שנות 

שישים. בקורס זה נבחן את השפעתם של שינויים ביחסי מגדר ובמבנה המשפחה במודרנה ה
דתית בישראל ואת "מלחמות התרבות" סביב נושאים אלו עם ה המאוחרת על החברה היהודית

בהשפעות  -החילוניות הליבראלית. על מנת להבין תהליכים אלו נדון בהקשרים הרחבים שלהם 
ותרבות הצרכנות על תפיסת העצמי, הזוגיות והמשפחה במודרנה  הפמיניזם, השיח התרפויטי

המאוחרת. נבחן מספר מוקדי מפגש בין מערכות ערכים שנדמות כסותרות. בין היתר נתאר את 
ות של חבר ןכנגד המיניות החופשית ובעד המשפחה והקדושה, את יחס אורתודוקסיהמאבק ה

המאתגרות את ת עם תופעות ודתי ותחברלאהבה רומנטית, את ההתמודדות של  דתיות שונות
ון גירושין, רווקות מאוחרת והומוסקסואליות לצד התפתחויות "ערכי המשפחה" המסורתיים כג

נבחן גם את האופן שמשפחות וקהילות  דתית בנושאים כמו לימוד תורה לנשים.-וחדשנות פנים
רה היהודית בישראל החב דתיות משפיעות על הפרט המתמודד עם סוגיות אלו ברמה האישית.

תעמוד במוקד, אך הסוגיות יבחנו במבט משווה לחברה היהודית בעבר, ולמתרחש כיום בנצרות 
 ובאסלאם.  

 

 

 שו"ת זיכרון השואה בישראל 

 14:30-13:00  יום ה' חלד -ד"ר גליה גלזנר סמסטר א' 714512

בראשונה, ההיסטורית,  את נושא זיכרון השואה בישראל נתקוף בקורס זה משתי נקודות מבט.
החל במפגש בין הארצישראלים לניצולים עם  –נתמקד בהתפתחות זיכרון השואה על ציר הזמן 

הגיעם ארצה, דרך קליטתם בארץ וכלה בשינויים הגדולים שחלו באתוס השואה הישראלי 
חינוכיות -בעשורים הבאים, ברמה הפרטית והציבורית. בחלקו השני נעסוק בסוגיות חברתיות

מרכזיות בישראל, כולן תולדה ונגזרת של פרקטיקות לעיצוב זיכרון השואה בישראל: מהו זיכרון 
קולקטיבי? באיזה אופן אנו בוחרים לייצג ולזכור את השואה? נעיין עיון ביקורתי בנושא 
משלחות הנוער לפולין, נשאל את עצמנו איזו נגיעה יש לזיכרון השואה לעדות ישראל? ולגורל 

הקשישים בארץ? מטרת הקורס לעורר מחשבה לגבי כוחו של זיכרון השואה, תוך  הניצולים
 פיתוח מודעות לאחריות המוסרית והחברתית שהוא תובע מכל אחד מאתנו.  

 

 

 שו"ת  חינוך לחיים במשפחה וחינוך מיני

 14:30-13:00 יום ה' ד"ר ברנדה בקון סמסטר ב' 9214543
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הם נושאים שנויים במחלוקת, והתוכניות העוסקות בהם רבות חינוך מיני וחינוך לחיי משפחה 
 החינוךזרם  החינוך הממלכתי לעומת זרםומגוונות. הקורס יעסוק בדומה ושונה בגישתן של 

. מהי הדמות האידיאלית של האשה העולה מהתוכניות 1שאלות הבאות: ידון בדתי ו-הממלכתי
תוכניות לימודים בתורה שבעל פה ם עברו איזה גלגולי. 2 ? השונות בנושא נישואין ומשפחה

. כיצד משקפות תוכניות אלה את מקומו 3בנושא זה, לעומת התוכניות המיועדות לשעת חברה? 
  המרכזי של ערך המשפחה בחברה הישראלית?

 
 

 שו"ת משפחה וקהילה לאור האמנות והמקרא

 14:30-13:00 יום ה' שולמית לדרמן  סמסטר א' 1155999

רס היא לבחון  בראי האמנות היהודית והנוצרית את פרשנותם של יחסים מורכבים מטרת הקו
במשפחה ובקהילה כפי שהם ניכרים בסיפורי תנ"ך. נבחן נלמד ונחקור את הדינמיקה 
המשפחתית המתוארת במקרא ואת השלכותיה על הקהילה . נעמוד על הפרשנות  המדרשית, 

ירות האמנות היהודית והנוצרית של  ימי הביניים  התיאולוגית, הטיפולוגית והפולמוסית ביצ
המתייחסים לנושא.  במהלך הקורס   יוקרנו יצירות  אמנותיות  של   כתבי יד ביזנטיים 
ומערביים , פסיפסים  ציורי קיר, ותבליטים בעיקר   מתקופת ימי הביניים.   כמו כן  נעסוק גם 

 אותן נלמד. בטקסטים רלוונטיים המעניקים רקע והבנה ליצירות

 
 

 שו"ת פלורליזם הלכה למעשה

 14:30-13:00 יום  ה' ד"ר גליה גלזנר חלד סמסטר א' 916464

פלורליזם היא התפיסה הרואה בחיוב קיומן של זהויות, עמדות או תרבויות שונות זו לצד זו. 
. בבסיסו קורס זה יעסוק במפגש עם ה'אחר', הפנים יהודי והלא יהודי, בהקשרו האישי והחינוכי

אורח חיים פלורליסטי הוא רצוי ובריא  -של קורס זה עומדות שלוש הנחות יסוד: הראשונה 
ומהווה חלופה ברת השגה למציאות חברתית של אלימות ושנאה. הרווח אינו רק, כפי שנהוג 

של ה'אחר' הסובל והמקופח, הרווח הוא גם של ה'אני', המעשיר ומרחיב את עצמיותו.  –לחשוב 
השנייה היא כי עמדה פלורליסטית לא מושגת על נקלה או דרך הצהרה חד פעמית, אלא  ההנחה

דרך עבודה עצמית מתמדת, וקשה, של הקשבה ופתיחות מחשבתית. זוהי בעיקרה עבודה של 
בירור אישי כנה של זהות ה'אני' אל מול ה'אחר', ושל משמעות המושג פלורליזם עבורי. ההנחה 

זם תיאורטי אינו מספיק. להלכה יתלווה המעשה, מעשה המפגש עם השלישית היא כי פלורלי
  ה'אחר', היהודי והלא יהודי.

קורס זה מציע דיון אישי, ישיר וגלוי, תיאורטי ומעשי, בשאלות הקשות העומדות בדרכינו 
במפגש עם ה'אחר' אותו יתבקשו הסטודנטיות/ים ליזום. זאת תוך נסיון לתת כלים תיאורטיים, 

גם לסיטואציות מפגש  –ורגשיים להבנה ולניתוח של סיטואציית המפגש, ובתקוה  חשיבתיים
  עתידיות, במישור האישי ובשדה החינוך.

 
 

 שו"ת קהילה היהודית בתחרות במשפחה וותורת המשחקים: שיתוף פעולה 

 16:30-15:00 יום  ה' פוקס-פול שרלד"ר  סמסטר א' 1128979

נשמעת כאשר דנים בתורת המשחקים. אבל ביקורת זו נשענת  החיים הם לא משחק. ביקורת זו
תורת המשחקים מנתחת מצבי עימות או שיתוף פעולה בין  על הבנה מוטעית של התיאוריה.

ים סיקמדוע אנשים ונשים, הורים או ילדים, עובדים ומע מקבלי החלטות בעלי רצונות שונים.
דדים טוענים שעמדה בראש מעייניהם מגיעים לעתים למסקנות הפוכות כאשר למעשה שני הצ

נבחן את התיאוריה בהישען על המחקר העכשווי וכן בניתוח טקסטים ומקורות   טובת הזולת.
האם קין והבל, משה ואהרן, יהושע, הלל ושמאי, רבי עקיבא ורבן  מארון הספרים היהודי.

ולה להבין פסקי הלכה, גמליאל, רמב"ם וקוראיו, יכלו להגיע לפתרונות שונים. איך התיאוריה יכ
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 משא ומתן מדיני והחלטות כלכליות של היום.

 

 

 שו"ת ילדים בעלי צרכים מיוחדיםל לערכים ךחינו

 18:30-17:00 ה' יום  פוקס-ד"ר פול שרל סמסטר א' 1228959

מאז הקמתן של מערכות חינוך פורמאליות ובעקבותן גם הלא פורמאליות מתמודדים אנשי ונשי 
א משנה איזו חברה או איזה , לאלה כיצד לחנך דור שיפנימו את ערכי החברהחינוך עם הש

ערכים. תופעה זו נובעת מההבנה שאין עובדות יבשות ולפיכך הצורה בה אנו מלמדים חייבת 
ה צורה על ידי כל הלומדים. ואם מסר לא ייקלט באות אותו ,להיות חלק מהמסר שלנו. כמו כן
שסובלים  ם הערכים מאחוריה. אולי זה ברור לכם, אבל לאלוהצורה חשובה, עלינו לחשוב מה

לא תמיד  המסר ADHD מצרכים מיוחדים למיניהם ובתוכם מדיסלקציה, בעיות תקשורת או
עובר. בקורס נדון כיצד ילדים עם קשיי תפיסה למיניהם מפנימים את אותם הערכים אך בסגנון 

 .שלהם
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 : קורסי יסוד בליווי רוחני במסגרת מרפא

 שנתית אקדמית ללווי רוחני -תכנית הכשרה דו
 

 לסיוע הכשרה המעניקה ויהדות, ישראל מורשת רוחני, ליווי ללימודי ייחודית תכנית היא מרפא
 לימוד – "הרוח" מתחום כלים באמצעות שונות, מצוקות עם המתמודדים ומשפחות ליחידים

 האדם. של הרוחנית רידותהש יכולת את המעצימים ועוד, משמעות על שיחה בחברותא,
  

 רשמית הסמכה לקראת תעודה* לימודי מציעה NAJC-ה עם בשיתוף המתקיימת התכנית
 וקהילה. משפחה במסלול שני תואר בלימודי לשילוב אפשרות עם רוחני, בליווי

  
 בנוגע ובתובנותיה לדורותיה היהודית במחשבה מעמיק לימוד כוללים בתכנית הלימודים

 לימודים יום ואינטימית, קטנה בקבוצה למידה אישית, הדרכה ואתגרים, סבל עם להתמודדות
 מחו"ל. מקצועי וייעוץ מעולה הוראה סגל שנתיים, במשך לשבוע אחת

 

כלים ויסודות ללווי הרוחני בחינוך, בקהילה ובמערכת הרפואית בעולם היהודי 
 ובישראל

 שו"ת

 16:00-15:00  יום ה' עינת רמוןד"ר  סמסטר א' 1416666

הסמסטר הראשון מבין ארבעת קורסי היסוד של תכנית מרפא מעניק ללומדי הלווי הרוחני את 
"כלי העבודה" הראשוניים והבסיסיים של התחום כמו גם השתקפויות של עבודת המלווה 

פרקש, ואלחנן –הרוחני בספרות המקצועית.  נתבונן בכתביהם של פסח קראוס, זהרה דוודוביץ
יסודות המחשבתיים המקצועיים ללווי הרוחני בישראל.  בהמשך נקרא מאמרים על ניר ממניחי ה

התשאול הרוחני ושימושים שונים במקורות  -הכלים העיקריים העומדים לרשות המלווה הרוחני
היהדות המגוונים העתיקים והחדשים, בכתיבת ועריכת תפילות וטקסים בהקשרי הליווי הרוחני 

 נו מלווים והמקורבים להם.  השונים עם האנשים אותם א

 

 

תבניות דתיות ויהודיות של חוסן רוחני בהקשרים קהילתיים, חינוכיים 
 ורפואיים מודרניים

 שו"ת

 14:30-13:00  יום ה'  עינת רמוןד"ר  סמסטר ב' 14229989
לימודי היסוד של הליווי הרוחני בסמסטר השני ימשיכו להתמקד בעבודה המתבוננת ובמקרים 

ווי רוחני השאובים מן ה"שטח" תוך שיחה קבוצתית, למידת עמיתים והכרות עם אוצר של לי
מקורות השראה המוצגים על ידי הלומדים.  "נושא העל" בו תתמקד הקריאה לקראת השעורים 

בייחוד של ו ,והשיחות בשעורים עצמם יהיה האופן בו פילוסופים יהודים )בעיקר( של הרפואה
ות של חוסן רוחני מן המקורות היהודים הקלאסיים ומדרך החיים רפואת הנפש אימצו תבני

היהודית המסורתית ותרגמו אותן לשפת רפואת הגוף והנפש בעידן טכנולוגי, חילוני ומודרני.  
 -במסגרת לימוד זה נתמקד בכתביהם של: זיגמונט פרויד, אריך נוימן, אריך פרום, אליזבת קובלר

אלום, דניאל גולדמן, הרווי צ'וצ'ינוב, נעמי רמן, בנימין מוזס רוס, ויקטור פרנקל, אירווינג י
ומירה אציל. נלמד ביחד את מאמריהם ונברר את הדרכים בהן ניתן להיעזר בכתביהם בליווי 

 הרוחני לגווניו בישראל.  

 

 

 שו"ת ווי רוחנייכמשאב לל 21-ובמאה ה 20-הגות יהודית במאה ה

 18:30-17:00  יום ה' עינת רמוןד"ר  סמסטר א' 1426666
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במסגרת הסמסטר השלישי בלימודי היסוד של לווי רוחני בתכנית מרפא נתבונן בהגויות 
המתמקדות במשמעות חיי האדם נוכח המוות שנכתבו במאות העשרים והעשרים ואחת בכל 
הזרמים היהודים המודרניים ובאופן בו הגויות אלו יכולות לשמש משאב ללווי רוחני.  נמשיך 

סוק בפיתוח יכולות התבוננות בתיאורי מקרים עמם אנו מתמודדים בעבודה המעשית בליווי לע
רוחני באמצעות דיון קבוצתי בתמלולים שייכתבו על ידי הלומדים, התלבטויות העולות מן 
העבודה בשטח ועוד.  במקביל נמשיך לעסוק בפיתוח יכולות התבוננות בתיאורי מקרים עמם 

 המעשית.   אנו מתמודדים בעבודה

 

 

 שו"ת  ליווי רוחני והתמודדות עם סבל לאוכלוסיות יעד שונות בישראל

  מוןר עינת ד"ר סמסטר ב' 1429989-1

 בן אהרןאדירה 

 16:30-15:00  יום ה'

הסמסטר הרביעי והאחרון מבין ארבעת קורסי היסוד בתכנית מרפא האקדמית מתמקד במגוון 
י רוחני ובדרכי הליווי הרוחני הייחודיות המותאמות לכל אוכלוסיות בישראל להן מוענק ליוו

אוכלוסיה ואוכלוסיה. בין סוגי הליווי הרוחני השונים בהם נדון בסמסטר זה נתמקד בעבודה עם 
-יהודיההצעדים להקשר  12נגמלים מאלכוהול וסמים באמצעות עיבוד התכנית הרוחנית של 

היהודיים בחיי הקשישים ובהבנת הזקנה  ישראלי, בשאלות הקיומיות העולות דרך המקורות
כאתגר קיומי בישראל, בפרספקטיבות רוחניות נוכח אתגרי החיים והמוות בחינוך היהודי 
בישראל, וכן בליווי רוחני על רקע של טראומות לאומיות של העם היהודי: שרידי השואה 

רוחני לאוכלוסיות ומשפחותיהם ואנשי ונשות "משפחת השכול" הישראלית.  היבטים של ליווי 
 הלא יהודיות בישראל והיבטים מקצועיים אחרים יושלמו בימי העיון הכלולים בתכנית מרפא.  

 

 

 שו"ת מנהגי ביקור חולים, אבלות וניחום אבלים ביהדות

 14:30-13:00 ה'יום   גליק פרופ' שמואל סמסטר א' 889696

הקו המקשר בין ההלכות והמנהגים  הקורס יעסוק בתולדות המנהגים בעדות ישראל. נבחן את
שנוהגים ב"שבעה", צורות וביטויי ניחומים בספרות חז"ל, נעמוד על המתודה ההלכתית 
והשיקולים שעמדו בפני פוסקי ההלכה בקביעת מנהגים אלו. שיטת הלימוד: לימוד השוואתי של 

 טכסטים מהספרות הרבנית לדורותיה.

 קורס חובה ללומדי מרפא

 

 

 סמינר היהודי  מעגל החיים

 16:30-15:00  יום ה' פוקס-פול שרלד"ר  ב'סמסטר  1417885

טקס הנותן מענה לצרכים במהלידה ועד הקבורה, יהודים מציינים כמעט כל אירוע ואירוע 
פסיכולוגיים בסיסיים של תענוג, שליטה, שייכות ומשמעות. הקורס ידון בבסיס 

ם היהודי ובמשמעות שניתן להפיק מהם גם ההלכתי/מסורתי של טקסי מעבר במעגל החיי
בימינו. ננסה לעמוד על דעת ההוגים והיוצרים של הדורות הקודמים על מנת ליצור טקסים 

נדון גם בתיאוריות של דת  .חדשים שיתייחסו לאירועים ומצבים חדשים בחיי היחיד והקהילה

 .ציוניתהמתבססות על ממצאי חקר המוח והפסיכולוגיה הקוגניטיבית והאבולו

 

 

 שו"ת ביואתיקה יהודית בעידן המודרני

 16:30-15:00 יום  ה' שטרק:-עירית עופרד"ר  סמסטר א' 317766



תשע"ז  תוכנית מרפא

 

104 

 

הקורס מציע עיון ביקורתי בשיח ההלכתי והביואתי. במסגרת עיון זה נכיר את הקונפליקטים 
ההלכתי. העיון המוסריים הבולטים בשיח הביואתי ונדון בהם, ואלו יהוו כר פורה לדיון בשיח 

בשיח ההלכתי יעשה תוך חשיפת הערכים שניצבים ביסוד הפסיקות ההלכתיות ובחינתם לאור 
תפיסות ערכיות מובילות במסורת ההלכתית ואף לאור ערכים מוסריים אוניברסאליים. נכיר את 
עמדת החוק הישראלי ונעסוק בשאלת יחסי דת ומדינה תוך בחינת השאלה: האם העמדות 

 משפיעות על עיצוב הדין הישראלי בסוגיות הביואתיות ובאיזה אופן. ההלכתיות

קורס חובה ללומדי מרפא במסלול האקדמי, פתוח לשאר התלמידים וומומלץ למלווים רוחניים 
 מוסמכים.

 

 

 שו"ת  טכניקות מיסטיות ביהדות

 18:30-17:00  יום  ה' קדרי ועדד"ר י סמסטר ב' 1012323

 ות באלוהות מאפיינת את זרמי הסוד של היהדות לאורך ההיסטוריה.השאיפה להתעלות ודבק
הקורס עוסק בתיאוריות ובפרקטיקות שהתפתחו בעולם הסוד היהודי למן העת העתיקה ועד 

 ימינו על ידי יורדי המרכבה, מקובלים וחסידים. 

פה, הקשורות באותיות וש  הקורס יציג את הרקע ההיסטורי והטקסטואלי של טכניקות שונות
 בנשימות, בבכי, בתנועה, בדמיון ועוד, כדי להגיע למצבי התעלות דבקות ואקסטזה.
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 רוחניות  תכנית

 

  –העמקה בעולמות רוחניים שונים תכנית "רוחניות" מציעה 

 )...רוחניות יהודית מכל הזמנים )ספר הזוהר, חסידות, טכניקות מיסטיות בקבלה 
 יג', קולנוע רוחני, רוחניות פמיניסטית...(תופעות רוחניות עכשוויות )ניו אי 
  )יישומי רוחניות בחינוך )כולל סיורים במוסדות חינוך ייחודיים 
  )רוחניות בתרבויות ומסורות שונות )צופיות, שמאניזם ועוד 

המעניקה כלים  תעודה מעשית, וכן תכנית לMAתעודת התכנית כוללת מסלול אקדמי, המקנה 
 ות בחינוך )בדגש על רוחניות יהודית(.להטמעה והעצמה של רוחני

 קורסים לתכנית

 
 שו"ת רוחניות עכשווית במבט אקדמי ומשמעויות לשדה החינוך

 18:30-15:30 יום  ה' רוח מדברד"ר מריאנה  סמסטר א' 915225

גוון התופעות של הרוחניות העכשווית ועל סוגיות מרכזיות בחקר בקורס מבואי זה נתבונן על מ
 התחום. 

ין הנושאים: ההבדל בין "דת" ל"רוחניות", הפסיכולוגיזציה של הדת; מפגש בין מזרח ומערב; ב
מפונדמנטליזם עד ניו אייג'; סקרי אמונות דתיות בעולם ו"המהפכה הרוחנית"; השורשים 
ההיסטוריים של הרוחניות העכשווית; "שטיפת מח" ו"כתות"; הקשר בין ריפוי אלטרנטיבי 

 שמאנים... -דתות חוצנים לניאו למעגלי העצמה ובין

נבחן כיצד מגמות אלה של הרוחניות העכשווית משפיעות על התרבות העכשווית במערב 
 ובישראל, ומה משמעויותיהן לשדה החינוך.

 
 

 שו"ת עולמות רוחניים וחינוך

 12:00-8:30 יום  ה' ד"ר איתן שקלי סמסטר א' 1027412

ביטויים "חינוך לרוחניות" או "חינוך רוחני", למפות את מטרת הקורס היא להבין מה הכוונה ב
התחום, להכיר את הנחות היסוד עליהן הוא מתבסס, לעקוב אחר סיבות התפתחותו במערכות 
חינוכיות מערביות בעשורים האחרונים, לבחון היתכנות הרחבתו בחינוך הממלכתי בישראל 

 ליישמו הלכה למעשה בחינוך הישראלי.ולהתוודע לפדגוגיות רוחניות שונות דרכן ניתן יהיה 

 
 

 שו"ת סיורים ותצפיות במסגרות של חינוך רוחני יהודי: מתיאוריה למעשה

 12:00-8:30 יום   ה' ד"ר ברנדה בקון סמסטר א' 1027412

האידיאל של חינוך רוחני יהודי נמצא ב"אני מאמין" של בתי ספר ספורים בארץ, כשהתפיסות 

הן במגזר  ,באות לידי ביטוי מעשי באופנים שונים ל חינוך רוחני יהודיהשונות לגבי מהותו ש
 הממלכתי, הן בממלכתי דתי. 

הקורס יעסוק בביטויים אלה בכמה מוסדות חינוך לדוגמה, בהם נערוך תצפיות וננתח אותן 
לאור מאמרים מגוונים בתחום של חינוך רוחני וחינוך יהודי. נתמקד גם במרכיבים הארגוניים 

 נושיים המאפשרים חינוך רוחני יהודי במוסדות חינוך אלה.והא
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 שו"ת זרמים ומושגים –קבלה 

 14:30-13:00 יום  ה' ד"ר ביטי רואי סמסטר א' 814455

על החידושים שהיא הביאה לתרבות  ונעמוד ,בקורס זה נעסוק בהתפתחות הקבלה ומקורותיה
 ,ועד ימינו אנו פעלו בתחום הקבלה מראשיתהנכיר מושגים, סוגות ואישים מרכזיים ש היהודית.

ים, כמו יונעקוב אחר קשרים פנימיים עם המקורות היהודים כגון ספרות חז"ל ומחשבת ימי הבינ
  גם על השפעות חיצוניות שעיצבו את הקבלה בתקופות השיא שלה.

שה נעיין בטקסטים מרכזיים דוגמת ספר יצירה, ספר הבהיר, ספר הזוהר, קבלת צפת, ר' מ
 וכל זאת על פי ההתפתחויות אחרונות במחקר קרדוברו והאר"י, הגאון מוילנה ועוד

 
 

 שו"ת זרמים ופלורליזם ביהדות המודרנית

 10:00-8:30 יום  ה' ד"ר עינת רמון סמסטר ב' 817325

שאלת ריבוי הדעות והפרשנויות של היהדות בעת החדשה מאפיינת את העם היהודי בעת 
הקשור לויכוח הנוגע לפרשנות התורה וההלכה ובנוגע לעיצוב אורחות  החדשה בעיקר בכל

    החיים של היהודים ברשות הרבים וברשות היחיד בישראל ובתפוצות.

בקורס זה נברר משמעותם הפילוסופית של מושגים הרווחים בדיון זה: "סובלנות" "פלורליזם" 
בנוגע לדו קיום במצב של מחלוקת "רלטיביזם", נבחן מידת התאמתם או אי התאמתם למושגים 

נבדוק את הדמיון והשוני בין המושגים הקדם מודרנים למושגים המודרנים תוך   במקורות חז"ל,
  כדי מעקב אחר ההוגים שעצבו את העולם היהודי המודרני בהתפלגו ל'זרמים'.

)מייסד ההוגים שנלמד בהקשר זה יהיו: משה מנדלסון )אבי ההשכלה היהודית(, החת"ם סופר 
הזרם החרדי(, אברהם גייגר )מייסד הזרם הרפורמי(, זכריה פרנקל )מייסד האסכולה המחשבתית 

המודרני(, י"ח ברנר ואחד העם  -הקונסרבטיבית( הרש"ר הירש )מייסד הזרם האורתודוקסי
   )מייצגי הקול החילוני היהודי בציונות(.

וני של כל זרם וזרם ביהדות, את יכולת במסגרת התוודעות להוגים אלו נאפיין את הייחוד הרעי
המפגש או היעדר יכולת המפגש ביניהם ואת האפשרות או אי האפשרות לקיים דו קיום יהודי 

 ב'רחוב היהודי' או במדינת ישראל בעת החדשה. 

 
 

 שו"ת ניו אייג' ויהדות

 12:00-10:30 יום  ה' רוח מדברד"ר מריאנה  סמסטר ב' 926262

 ושמאן נפגשים אצל הרב... מה קורה ליהדות בעידן החדש?  מתקשרת, הילרית

הקורס מיועד להקנות לסטודנטים ידע וכלים לניתוח סוגיות בחקר הרוחניות היהודית 
להבחין בין מגמות שונות בתופעות אלה, לעסוק  –האלטרנטיבית ההולכת ומתגבשת בזמננו 

לתורות ופרקטיקות מהמזרח הרחוק,  בשאלות של "אותנטיות", לעסוק בחיבור הרווח בין יהדות
לנתח את הסינתזות בין תכנים וערכים ניו אייג'יים ויהודיים, לבחון את מידת ה"גלוקליות" של 

 תופעות אלה, להיווכח בתהליכי האקזוטיזציה של היהדות ועוד.

נעסוק במגוון תופעות כגון: הקבלה של מדונה והרב אשלג, יוגה יהודית נשית, תרמילאות 
דית בהודו, חווית האותנטיות בניו אייג' היהודי בתפוצות, תקשור "יהודי", פגאניזם יהודי, ניו יהו

 אייג' והלכה, שכתוב ההיסטוריה היהודית והמצאת טקסים ומקומות קדושים.

 ועל עיצוב על החברה הישראליתשל תופעות אלה אדירה הפוטנציאלית ההשפעה ננתח את ה
 נשווה בין תופעות שונות ונברר את משמעויותיהן. ים,היהודיהזהות, הערכים והשיח 
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 שו"ת מבוא להגות חסידית –חסידות 

 14:30-13:00 יום  ה' ד"ר אליעזר באומגרטן סמסטר ב' 812342

בקורס נעסוק בהכרת ברעיונות ודמויות מתנועת החסידות. לאורך הקורס נכיר דמויות מופת 
ם בתוך העולם הדתי, זאת נעשה תוך הכרת ההקשר בחסידות תוך התמקדות בהגותן ובחידוש

 ההיסטורי בו פעלו. 

התנועה החסידית שינתה את פניה של יהדות מזרח אירופה בעת החדשה. רעיונותיה של 
התנועה החסידית ואישיה היו נטועים בעולם המסורתי היהודי, אך היו גם חלק מהעולם הדתי 

ת על הישן והחדש שבה, נכיר ונלמד על של העת החדשה. בקורס נעסוק בתנועת החסידו
השינויים  הדתיים והחברתיים אותה התנועה החסידית הובילה בתוך העולם היהודי. בקורס 

 ננסה להכיר את הגוונים השונים בתוך התנועה החסידית מאז צמיחתה ועד היום.

 
 

 שו"ת ספר הזוהר: פניה השונות של השכינה בזוהר

 16:30-15:00 יום  ה' ן בן הראשיונתד"ר  סמסטר ב' 823132

הקורס יעסוק בגיבורה המרכזית של ספרות הזוהר, היא השכינה וספירת המלכות, אשר זכתה 
השכינה מתוארת   לייצוגים וסמלים רבים מספור בספרות הקבלה בכלל ובספר הזוהר בפרט.

ו כן קשורה באמצעות סמלי השושנה, האיילה והלבנה, כמו גם כבאר, ככלה, כארץ וכים. כמ
שלעיתים מהווה את ניגודה ולעיתים מייצגת את פני הצל של  -השכינה בדמותה של לילית 

האלוהות הנשית. במהלך הקורס נעיין במקורות זוהריים העוסקים בשכינה ונעמוד על 
מהפכנותה המגדרית והארוטית של החשיבה הקבלית, המציגה לראשונה את שיעור קומתה של 

כמו כן, נעמוד על הזיקות המורכבות שבין הופעתה של השכינה ובין הפולחן  בת הזוג האלוהית.
 הנוצרי של מריה הבתולה

 
 

  טכניקות מיסטיות ביהדות

 18:30-17:00 יום  ה' ד"ר יועד קדרי סמסטר ב' 1012323

 השאיפה להתעלות ודבקות באלוהות מאפיינת את זרמי הסוד של היהדות לאורך ההיסטוריה.
סק בתיאוריות ובפרקטיקות שהתפתחו בעולם הסוד היהודי למן העת העתיקה ועד הקורס עו

 ימינו על ידי יורדי המרכבה, מקובלים וחסידים. 

הקשורות באותיות ושפה,   הקורס יציג את הרקע ההיסטורי והטקסטואלי של טכניקות שונות
 ת ואקסטזה.בנשימות, בבכי, בתנועה, בדמיון ועוד, כדי להגיע למצבי התעלות דבקו

 
 

  רוחניות בתרבויות ודתות שונות

   מרצים שונים  

 –בקורס קיץ זה מדי שנה תיבחר תרבות/דת אחרת ונלמד את המסורות הרוחניות שלה 
הצופיות )באסלאם(, המיתולוגיה של התרבויות האינדיאניות, זן בודהיזם, מיסטיקה נוצרית 

 ועוד.

 
 

 שו"ת תפילה במרחב החילוני

  יום ' ד"ר איתן שיקלי סמסטר  915677
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נלמד להבין אילו עקרונות תיאולוגיים עומדים מאחורי כמה מתפילות הקבע בסידור התפילה, 
וכיצד באו הדברים לידי ביטוי בנוסח התפילה. ננסה לתאר את דמות האל כפי שהיא משתקפת 

חז"ל העוסקים  מבעד לתפילות, ובתוך כך נתהה על מעמד המתפלל/ת. יושם דגש על מדרשי
חשבת חז"ל. נעסוק מבתפילה ונערוך השוואה בין כמה דוגמאות של תפילות במקרא לאלו ב

בשאלת האסתטיקה שבתפילה, באופן המופע של מוביל/י התפילה במראה ובקול. כמו כן נעסוק 
בשאלה כיצד מנגישים רעיונות תיאולוגיים מופשטים למחנכים במסגרות השונות. הקורס יחייב 

המשתתפים בעבודת הכנה לפני כל שיעור, שתכלול עיון מעמיק בטקסט התפילה המדובר את 
 םאת יכולתויוני עבחומר הים וקריאת מחקרים. תיערך בחינה שתבדוק את בקיאות התלמיד

 תפילה בלתי מוכר. טלהתמודד עם טקס

 
 

 סמינר יהודי בחברה הישראלית לגווניה לחינוך גישות

 14:30-13:00 ה'יום   איתן שיקליד"ר  א'סמסטר  919787

בעת  היהודי של בחינוכו היהודיים התכנים של מקומם את  הקורסיבדוק  הראשון בחלקו

 כלים ויקנה  דתי-הלא במגזר היהודי החינוך למטרות זמננו בנות גישות מגוון יציב החדשה,
 זה בתחום ושנעש ניסיונות מספר הקורס,יוצגו של השני בחלקו השונות. לניתוח הגישות

 יוקדש ניכר שנהר. מקום ועדת להמלצות יהודית" ועד "תודעה מתוכנית  ,ישראל במדינת

 ו.ייחודיותלי ו"תל חינוך לניתוח

 
 

 סמינר יהודי בחברה הישראלית לגווניה לחינוך גישות

 14:30-13:00 יום ה'  איתן שיקליד"ר  סמסטר ב' 919787

 המשך של הקורס הנ"ל.
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 היגות קהילתית ברוח היהדות )מקב"י(תכנית מנ
 

עם  תכנית לימודים ייחודית לתואר שני במכון שכטר המשלבת לימודי קהילה ברוח היהדות
לימודי מדרש ואגדה. תפיסת העולם המנחה את התכנית היא כי יהדות וקהילה הם עולמות 

ערכי התרבות המקיימים זיקה טבעית ביניהם. הדרך הנכונה להנחיל את אוצרות הידע, את 
והרוח הגלומים ביהדות היא הדרך הקהילתית. ולהיפך: הדרך הנכונה לבנות קהילה היא להישען 

הם  -על אדנים מסורתיים; הטקסים והטקסטים היהודיים והעבריים, המורשת וההיסטוריה 
כלים העומדים לרשותו של העובד הקהילתי השואף להקנות לקהלו תחושות של משמעות, 

מיועדת לעובדי קהילה מעניקה כלים מעשיים בעבודה הקהילתית וחון. התכנית שייכות ובט
הרואה את הידע היהודי  את התכנית מובילה רוח פלורליסטיתליהדות. בסיסית בעלי זיקה 

כנחלת הכלל, כאוצר המזמין אותנו לעשות בו שימוש קהילתי, להתאים ולהנגיש אותו לציבור 
 שבטיפולנו בהתאם לצרכיו. 

 לשנה א' ים לתכניתקורס
 

 שו"ת בישראל פסיפס הזהויות

 10:00-8:30 יום  ב' ד"ר יעקב מעוז סמסטר א' 912244

בחברה )אך לא רק( החברה בישראל ויתמקד בעיקר ממנו בנויה הקורס יעסוק בפסיפס הזהויות 
אום, היהודית בישראל. נלמד להבחין בין הזהויות על פי מרכיביהן השונים כגון היחס לדת, לל

לחברה, למדינה ולזהויות האחרות. לשם כך נשתמש בכלים סטטיסטיים כדי לעמוד על שאלת 
מהם קווי השסע הכמויות ובכלים סוציולוגיים כדי לעמוד על שאלת האיכויות. נבקש לברר 

רכב הזהויות הכללי בישראל בהעד כמה יש העיקריים בפסיפס הזהויות בישראל. כמו כן נברר 
לה הנתונה וכיצד ניתן לעשות שימוש במידע זה לצורך הקהילה שבה אני חי השפעה על הקהי

 מטלת סוף הקורס מבחן בית ו/או עבודה סמינריונית.ו/או פועל. 

 
 

 שו"ת למעשה הלכה יהודית קהילתית התחדשות

 12:00-10:30 יום  ב' וולף הכהן חגית ר"ד סמסטר א' 913355

 עשרות כיום ומקיפה האחרונים בעשורים תחההתפ בישראל היהודית ההתחדשות תנועת
-היהודית ההתחדשות ביטויי של והמגוון העושר רקע על. הארץ ברחבי קהילות ומאות ארגונים
 חיים במרחבי קהילתית יהודית תרבות של ובביטויים במאפיינים הקורס יתמקד, ישראלית

 למגוון נחשף, יהודית להתחדשות קהילתיים ומודלים תאוריות נסקור הקורס במסגרת. שונים
 מפתח דמויות נכיר, היהודי ובעולם בישראל בקהילות יהודית להתחדשות ויוזמות תכניות
 .לעתיד ובכיוונים מרכזיות בסוגיות ונדון בתחום

 
 

 שו"ת 'א חלק, ואגדה למדרש מבוא

 14:30-13:00 יום  ב' ד"ר תמר קדרי סמסטר א' 417527

. השונים במדרשים עיון מתוך ל"חז של האגדה ספרות את םהלומדי בפני לפרוש הקורס מטרת
. ודמויותיו המקראי הסיפור עומד שבמרכזם והאמוראים התנאים מתקופת בטקסטים נעסוק
 מהם ונראה, לספירה הראשונות במאות שנוצרו השונים המדרשיים החיבורים את נכיר

 שונים ספרותיים בסוגים נעיין הלימוד כדי תוך. הזמן במהלך המדרשית ביצירה שחלו השינויים
, ומשמעות תוכן של שאלות יודגשו. ועוד הפתירה, הפתיחתא, המשל, הדרשני הסיפור: כגון
 בתחום מרכזיים עזר וספרי חשובים מחקרים נכיר לכך פרט. וסגנון צורה
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 שו"ת יחיד, משפחה וקהילה

 16:30-15:00 יום  ב' ד"ר גליה גלזנר חלד סמטר א' 1117858

מעבר מקולקטיביזם לאינדיבידואליזם מאפיין את התפתחותה של החברה המערבית ואת ה
במדינת ישראל. עם זאת דווקא הדגש החזק על אינדיבידואליזם, הוא שהביא לתחייתו  החיים

ולשגשוגו המחודש של מושג הקהילה. נפתח את הקורס בעיון בהתפתחות ההיסטורית של מושג 
-ין תיאוריות העוסקות בזהות הפרט בתקופה המודרנית והפוסט'גן העדן האבוד', נשווה ב

מודרנית, נבחן את עלייתן של תיאוריות ופרקטיקות קהילתיות חדשות על רקע השינויים 
במבנה המשפחה, ונתוודע לעולם הקהילות האינטרנטי בעידן הגלובליזציה. נבחן גם את מגבלות 

 ה אינדיבידואליסטית. החזון הקהילתי ואת המורכבויות שבהתאמתו לחבר
 
 

 שו"ת הסיפור האישי ככור מחצבתי לסיפור מנהיגותי

 10:00-8:30 יום  ב' ד"ר שרית ברזילאי סמסטר ב' 925533

מנהיגם יוצרים את סיפור חייהם וסיפור חייהם יוצר את סיפור מנהיגותם. פיתוח מודעות של 
ור מנהיגותו. בסיפורו האישי של המנהיג לסיפורו האישי מהווה דרך משמעותית לבניית סיפ

המנהיג טמונים הערכים והיסודות שמהם הוא בונה את סיפור מנהיגותו וסיפור מנהיגותו 
מחולל השפעה על הקהילה שאותה הוא מנהיג. במסגרת הקורס ניפגש עם עיקרי הגישה 

בקורס  הנרטיבית ונתוודע לכוחם של סיפורים ביצירת שינויים אישיים וקהילתיים. המשתתפים
יפגשו עם הסיפור האישי שלהם וסיפורי חיים של מנהיגים חברתיים, ויחוו על עצמם את שיטת 

 הייעוץ הנרטיבית ליצירת שינוי אישי וקהילתי.
 
 

 שו"ת סיפורים מטרידים בתלמוד הבבלי

 12:00-10:30 יום  ב' ר חן מרקס"ד סמסטר ב' 423333

, אשר יציגו לקורא עולם אמונות התלמוד הבבלי ם מטרידים מןבמרכז השיעור יעמדו סיפורי
אשר מעלה תהיות על רקע ההווה של הקורא המודרני. במהלך  –ודעות יוצא דופן ומפתיע 

השימוש המתוחכם בשפה סיפורי התלמוד, את  לשהפואטיקה הייחודית השיעור נבחן את 
ה נעשה שימוש במבני נתהה על הדרך שבו ;פיגורטיבית, ובכלל זה מטפורות, דימויים ומשלים

שיח, תוך שימת דגש -חזרה בטקסט התלמודי, כדי לסמן קטעים ספרותיים שמתקיים ביניהם דו
 על הקשיים הייחודיים בקריאה השוואתית בסיפורי התלמוד הבבלי.

 
 

 שו"ת 'ב חלק, ואגדה למדרש מבוא

 14:30-13:00 יום  ב' ד"ר תמר קדרי סמסטר ב' 427527

 במדרשים עיון מתוך ל"חז של האגדה ספרות את הלומדים בפני לפרוש היא הקורס מטרת
 המקראי סיפור עומד במרכזם והאמוראים התנאים מתקופת בטקסטים נעסוק. השונים

 ונראה, לספירה הראשונות במאות שנוצרו השונים המדרשיים החיבורים את נכיר. ודמויותיו
 ספרותיים בסוגים נעיין הלימוד כדי תוך. הזמן במהלך המדרשית ביצירה שחלו השינויים מהם

 תוכן של שאלות יודגשו. ועוד הפתירה, הפתיחתא, המשל, הדרשני הסיפור: כגון שונים
 .בתחום מרכזיים עזר וספרי חשובים מחקרים נכיר לכך פרט. וסגנון צורה, ומשמעות

 
 

 סדנא עשרת הדיברות: מחז"ל ועד בכלל

 16:30-15:00 ום  ב'י ד"ר ענת שפירא סמסטר ב' 425555
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הקורס יציע היכרות קרובה עם עולמם של חז"ל, באמצעות קריאה משותפת בסיפורים 
עשרת הדיברות. ננסה  -מהתלמוד ומהמדרש, העוסקים בקובץ החוקים המפורסם ביותר בתנ"ך 

לבחון את הפירושים והסיפורים שיצרו חז"ל כתגובה לעשרת הדיברות, ונשאל איך כל זה קשור 
 נו, והאם ספרות חז"ל יכולה עדיין להיות רלוונטית עבור קוראים בני זמננואלי

 
 

 שו"ת חלק א' –הובלת שינוי בקהילה 

 18:30-17:00 יום  ב' אמירה ארליך סמסטר ב' 926575

הקורס נועד להעניק לסטודנטים תשתית תיאורטית והתנסות פרקטית באמנות הובלת שינוי 
ת. סטודנטים יכירו תיאוריות מתחומי הפסיכולוגיה הארגונית, במערכות קהילתיות וחברתיו

החברתית, והמגזר השלישי; וייחשפו לכלים יישומיים משלב איתור הצורך, דרך שלב  היזמות
בתכנון, ביצוע והערכה; כמו גם למודלים תיאורטיים ברוח מחקר הפעולה.  החלימה, המשך

תיד קהילתית מתוך מיפוי צרכים ואתגרים יתנסו בהבניית תמונת ע במהלך הקורס סטודנטים
הסטודנטים כיזמים חברתיים הפועלים לקידום תפיסת הקהילה  של ההווה. הקורס יעצים את

ופועלים. הקורס ישלב בין תיאוריה לפרקטיקה, וידרוש מן  הראויה בהקשר שבתוכו הם חיים
מסגרות הפרקטיקה  הספרות התיאורטית בהשלכה על הסטודנטים ליישם מושגים העולים מתוך

 האישית שלהם.
 
 

 קורסים לתכנית לשנה ב'
 

 שו"ת הסיפור האישי ככור מחצבתי לסיפור מנהיגותי

 10:00-8:30 יום  ב' ד"ר שרית ברזילאי סמסטר א' 915533

מנהיגם יוצרים את סיפור חייהם וסיפור חייהם יוצר את סיפור מנהיגותם. פיתוח מודעות של 
שי מהווה דרך משמעותית לבניית סיפור מנהיגותו. בסיפורו האישי של המנהיג לסיפורו האי

המנהיג טמונים הערכים והיסודות שמהם הוא בונה את סיפור מנהיגותו וסיפור מנהיגותו 
מחולל השפעה על הקהילה שאותה הוא מנהיג. במסגרת הקורס ניפגש עם עיקרי הגישה 

נויים אישיים וקהילתיים. המשתתפים בקורס הנרטיבית ונתוודע לכוחם של סיפורים ביצירת שי
יפגשו עם הסיפור האישי שלהם וסיפורי חיים של מנהיגים חברתיים, ויחוו על עצמם את שיטת 

 הייעוץ הנרטיבית ליצירת שינוי אישי וקהילתי.
 
 

 

 
 

  מעגל שנה עברי וטקסים בקהילה

 12:00-10:30 יום  ב' ד"ר יעקב מעוז סמסטר א' 1416633

יעסוק במשמעות הקשר שבין הלוח העברי לבין הזהות הקהילתית ולבין התנהלותה הקורס 
התוססת של הקהילה. במסגרת זאת נעסוק בכמה דוגמאות של חגים קלאסיים והתחדשותם 
בחברה הישראלית וכן במועדים חדשים שהמדינה קבעה לעצמה. בצד זה נעסוק בימי הזיכרון 

ו על החברה בישראל. תשומת לב תינתן לאופן שבו ושאלת טיפוח הזיכרון הלאומי והשפעת
מבצעים את טקסי החג בקהילות השונות. נתעכב על החיבור שבין הטקסט לבין הטקס ובין 
שניהם לבין הנרטיב המעצב שהקהילות בוחרות לבטא באמצעותו את תפיסת החג שלהן. 

יסיון המצטבר של כל הלמידה תכלול איגום רעיונות מן המשתתפים בקורס ושיח עמיתים על הנ
 אחד מהם. מטלת סוף הקורס מבחן בית ו/או עבודה סמינריונית.
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 שו"ת רבונו של עולם: תפיסות אלוהות בישראל ובעמים והשתקפותו במדרש ובאגדה

 16:30-15:00 יום  ב' פרופ' משה בנוביץ' סמסטר א' 415352

נחה את העולם שבו אנחנו חיים. דתות העולם בעבר ובהווה תפסו בדרכים שונות את הכוח המ
בקורס זה נבחן את הדרך שבה התמודדו חז"ל עם תפיסות אלוהות שרווחו בישראל ובעמים 
בתקופתם דרך הפרשנות שהם העניקו לאיסורים המקראיים של עבודה זרה וגידוף השם. כמו כן, 

חכמים נתחקה אחר תפיסות האלוהות הבאות לידי ביטוי בפרשנות המקראית ובסיפורי ה
במדרש ובאגדה, הרקע המקראי לתפיסות אלו, והדרכים שבהן התפרשו מקורות חז"ל בעניין זה 
בספרות הרבנית במשך הדורות, בנסותה להתמודד עם תפיסות דתיות שרווחו בימי הביניים 

 .ושרווחות בעת החדשה

 
 

 שו"ת על פערים חברתיים ומעמדות כלכליים בספרות חז"ל –'עשיר ורש נפגשו' 

 16:30-15:00 יום  ב' ד"ר גילה וכמן סמסטר א' 414411

הפערים החברתיים והכלכליים בין בני האדם הם נושא הנדון במקורות רבים בספרות 
אגדי. בקורס זה נקרא מדרשים, הלכות -התלמודית, הן בהיבט ההלכתי הן בהיבט הרעיוני

תי. ננסה לעמוד על העקרונות וסיפורים העוסקים בעוני ובעושר, בערבות הדדית ובצדק חבר
המנחים את חכמי המשנה והתלמוד בפסיקתם, על השקפת עולמם החברתית ועל המציאות 

 .ההיסטורית בתקופה זו
 
 

 שו"ת למה דברים רעים קורים לאנשים טובים

 10:00-8:30 יום  ב' ד"ר חן מרקס סמסטר ב' 423333

ע דברים רעים קורים לאנשים טובים? מדו -התרבות היהודית עוסקת פעם אחר פעם בשאלה 
שאלה זו מופיעה בסיפורו של איוב בתנ"ך, היא מופיעה בסיפורי הרוגי מלכות, והיא חוזרת 
ומופיעה גם בדיונים שנערכו בעקבות השואה. במהלך הקורס נבחן את התשובות השונות 

הדורות שניתנו לשאלה שלמעלה, עם דגש על ההדרך בה התעצבו התשובות לשאלה במהלך 
 לאור ההתפתחויות ההיסטוריות.

 
 

 שו"ת בצאת ישראל ממצרים" שיעבוד וגאולה בספרות האגדה

 12:00-10:30 יום  ב' ד"ר תמר קדרי סמסטר ב' 427527

יציאת מצרים היא ארוע מכונן בהתהוותו של העם היהודי ובגיבוש זהותו. קורס זה יעסוק 
מצרים מנקודת מבטם של חז"ל. נבחן מה היו, לדעת בתקופת השיעבוד, בחבלי הגאולה וביציאת 

החכמים, הקשיים וההתמודדויות של בני התקופה. כיצד עיצבו את דמותו של היחיד בזמן של 
משבר ושינוי: נחשוף את פניהם של עמרם, של המיילדות העבריות ושל בת פרעה כפי שהן 

, הסכנות השונות שנישקפו מצטיירות במדרש. נעקוב אחר חינוכו של משה וצמיחתו כמנהיג
 לחייו ומעשי הניסים שהבטיחו את התממשותה של הגאולה המיוחלת.

 
 

 סדנא עשרת הדיברות: מחז"ל ועד בכלל

 14:30-13:00 יום  ב' ענת שפירא ר"ד סמסטר ב' 425555

הקורס יציע היכרות קרובה עם עולמם של חז"ל, באמצעות קריאה משותפת בסיפורים 
עשרת הדיברות. ננסה  -רש, העוסקים בקובץ החוקים המפורסם ביותר בתנ"ך מהתלמוד ומהמד

לבחון את הפירושים והסיפורים שיצרו חז"ל כתגובה לעשרת הדיברות, ונשאל איך כל זה קשור 

 .אלינו, והאם ספרות חז"ל יכולה עדיין להיות רלוונטית עבור קוראים בני זמננו
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  דיאלוג קהילתי ועבודה רב תרבותית

 16:30-15:00 יום  ב' חגי אגמון שניר ר"ד סמסטר ב' 1425577

-הקורס יתמקד במודלים וגישות מעשיות לדמוקרטיה דליברטיבית )מתדיינת( בקהילות רב
תרבותיות, בהבנת המודל -תרבותיות. לאחר מבוא המתמקד בפילוסופיה פוליטית של רב

-ההבדלים בין הגישה האנליטית התיאורטי של התחום הקרוי "דיאלוג קהילתי", ובהבנת
יוצרת, נכיר מגוון כלים פרקטיים המסתמכים על הבסיס -תוצאתית לבין הגישה המכילה

התיאורטי לעיל: תהליכי קבלת הסכמות רחבות, מרחב פתוח, חקר מוקיר, קפה עולמי, שימוש 
ית משתף במדיה חברתית ועוד. בנוסף, נכיר תובנות של כשירות תרבותית בעבודה קהילת

 .הרלוונטיות לתחום הדיאלוג הקהילתי
 
 

  מוסר יהודי ואוניברסלי כבסיס לניהול על פי ערכים

 18:30-17:00 יום  ב' ביץ'רובומשה  ד"ר סמסטר ב' 1429989

הקורס מיועד לאנשי חינוך וקהילה, בפועל ולעתיד, העוסקים בעבודה קהילתית וביזמות 
 ת ובמערכות פנאי. חברתית, במערכות חינוך חוץ בית ספריו

הקורס עוסק במיומנויות ניהול ומנהיגות במערכות הנ"ל, עם דגש מיוחד על ניהול על פי ערכים, 
פורמלית והגישה האינגרטיבית הקהילתית בין מערכות החינוך -תוך יישום תפישת החינוך הלא

ד של הבית ספריות לבין מערכות החינוך, החברה והפנאי שמחוץ לבית הספר. הנחת היסו
הקורס היא כי הצמחת מנהלים ומנהיגים מחייבת למידה, הטמעה ויישום של ערכים, ידע 
המערכות, תכנים ותכניות, בד בבד עם אסטרטגיות הנחייה וניהול במערכות ציבוריות. לפיכך 
הקורס יכלול גם ידע תאורטי מתחומי הדעת הרלוונטיים וגם למידה ותירגול של אסטרטגיות 

הלך הקורס ייפגשו הסטודנטים עם תפישות מוסריות/ערכיות, אוניברסליות רלוונטיות. במ
מודרנית הנובעת מתפישות אלו. במסגרת הקורס -ויהודיות, ועם חשיבה חינוכית מודרנית ופוסט

יוצגו גישות והתנסויות חינוכיות ויוצגו מתודות סנדאיות ואסטרטגיות, המתרגמות את הגישות 
זירה החינוכית. במידת האפשר יתקיימו מפגשים עם מרצים לעשייה שיטתית יומיומית ב

 אורחים הפועלים בזירות הרלוונטיות לקורס
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 להתחדשות יהודית שינוי מובילי - י"תכנית משל
 

 שו"ת  קריאה בסוגיות תלמודיות

 10:00-8:30 יום ב' ד"ר אלישיב פרנקל סמסטר א'  215588

בסיסיים של קריאה והבנה בתלמוד הבבלי. נעמוד על מטרת הקורס היא הקניית ידע ויכולת 
הקשר והיחס בין משנה וגמרא, נכיר את חכמי הגמרא העיקריים, נבין מהי סוגיה וכן נכיר את 
יסודות השפה הארמית הבבלית בדקדוק ובאוצר מלים. נתנסה גם בפרשנות הגמרא ונכיר גם 

  .את עולם כתבי היד של התלמוד הבבלי

 

 
 שו"ת  נ"ז( 4) מי ברכות: עיון משווהבבלי וירושל

 12:00-8:30 יום ב' פרופ' משה בנוביץ סמסטר א'  115656

ן בתלמוד ומקבילותיהסוגיות מבבלי ברכות ניתוח במיומנויות קורס כפול זה נועד לפתח 
, והתפתחות ההלכות שבהן הן הללו הסוגיות; להתחקות אחר תולדות העריכה של הירושלמי

; לפתח מיומנויות בקריאה והבנה של הפרשנות תקופות התנאים והאמוראיםעוסקות במשך 
  המסורתית לתלמודים, ולהשוות בינה לבין גישות המחקר החדישות.

)או מבוא תורה שבעל פה הקורס מיועד לסטודנטים שיש להם רקע בתלמוד ופטורים מהשלמה 
 שכבר למדו אותה(

 
 

 
 

 שו"ת מנהיגות בקהילה: בין תיאוריה למעשה, בין כריזמה לתשתית

 14:30-13:00 יום  ב' ד"ר סטיבן חזן ארונוף 'אסמסטר  913323

לות בקרב הסטודנטים שאלות מרתקות על אלמנטים מהם נוצרת מנהיגות הקורס נועד להע
איך מנהיג/ה בוחר/ת  נשאל, סוציולוגיות של מנהיגים ומנהיגו תיאוריות נבחן,בקהילה

מהו האיזון הנכון בין ? עבודתה בקהילה אורינטציה תיאורטית מתאימה לצרכים היומיומיים של
ה׳אני  שיח על-מעבר לדו? צרכי הקהילה יג/ה לביןההשקפת העולם והרצון האישיים של המנה

המנהיגות  עולם שכל מנהיג/ה מוכרח/ה ליצור או לרכוש כבסיס למנהיגות, נכיר את מאמין׳
לכל אחד מן הסטודנטים יינתן מקום . מחזון עד ליישום –בקהילה דרך דוגמאות מן השטח 

זיהוי ומיפוי של צרכי הקהילה  להבנייה של תמונת מנהיגות אישית עתידית, כזו המבוססת על
 .ועל העמקה באתגרים שהיא מציבה

 
 

 שו"ת פסיפס הזהויות בעולם היהודי  

 14:30-13:00 יום ב' ד"ר ארי אקרמן סמסטר ב' 826324

  קריאה בפוסקים

 12:00-10:30 יום  ב' דיאנה וילההרב  סמסטר א' 315588

בקורס זה התלמידים ירכשו התמצאות ראשונית בספרות הפוסקים )ספרי הלכה וספרי פסקים(, 
בספרי היסוד )רי"ף, רמב"ם, רא"ש, טור, שולחן ערוך(, ובתהליך ההתפתחותי מימי התלמוד עד 

עצמאי ולחקור דגש יושם על מתודולוגיה שתאפשר להם ללמוד באופן המאה השש עשרה. 
 נושאים חדשים בעתיד.

הקורס מיועד לסטודנטים שאין להם רקע בתלמוד. יכול להילמד במקביל להשלמה מבוא לתורה 
 שבעל פה.
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ביהדות תמיד היו כיווני מחשבה שונים. עד העת החדשה אנשים, לרוב, הגדירו את עצמם על פי 
להגדיר את עצמו כאדם. זאת, משום שהמציאות החדשה  הדת. בעת החדשה מתאפשר לאדם

לאומית של האדם לא מחייבות -מאפשרת הגדרה חילונית של האדם. ההשתייכות החילונית
השתייכות לדת זו או אחרת. ברוך שפינוזה הוא דוגמא לאדם שנטש את אמונת אבותיו ולא עבר 

בכיווני מחשבה שונים שהתפתחו לאמונה אחרת. המציאות בהולנד איפשרה זאת. בקורס נעסוק 
בעת החדשה. כיווני מחשבה  שונים ביחס לתורה, ביחס להלכה, ביחס ללאומיות היהודית. 

 נעסוק בתפיסותיהם של מנדלסון, הרב שמשון רפאל הירש, הרב קוק ועוד.

 

 
 

  חלק א'יסודות להוראת אמנות הלמידה בחברותא 

 16:30-15:00 יום  ב' פרופ' אלי הולצר סמסטר ב' 926363

 כיצד עשויה להיראות 'למידה בחברותא ראויה' ועל בסיס אלו תיאוריות של למידה ופרשנות?
 ברותא?באלו דרכים ניתן ללמד אחרים, לצמוח כאמנים של הלמידה בח

לימודית עם -קורס זה מושתת על התפיסה כי למידה בחברותא כרוכה באמנות דיאלוגית
טקסט, עם הזולת ועם העצמי, וכי אמנות זו דורשת למידה התנסותית, רפלקטיבית ועיונית, 

 אישית וקבוצתית.
הקורס מבוסס על עבודתו המחקרית והפדגוגית רבת השנים של המרצה ויישא אופי עיוני 

נאי כאחד. ראשית, יתנסו משתתפי הקורס בלמידה של פרקטיקות מרכזיות של הלמידה וסד
בחברותא וכן יידרשו ל'עבודה על המדות' מכוונת ביחס לממדים האתיים והרוחניים של 
אמנות למידה זו. שנית, משתתפי הקורס ילמדו שיקולי דעת חינוכיים ופדגוגיים בפיתוח 

 י.הלמידה בחברותא במרחב בית מדרש
 
 

  'חלק ביסודות להוראת אמנות הלמידה בחברותא 

 18:30-17:00 יום  ב' פרופ' אלי הולצר סמסטר ב' 926363

 המשך של קורס הנ"ל

 
 

 

 שו"ת יחיד, משפחה וקהילה 

 16:30-15:00  יום  ב' ד"ר גליה גלזנר חלד סמסטר א' 1117858

המעבר מקולקטיביזם לאינדיבידואליזם מאפיין את התפתחותה של החברה המערבית ואת 
במדינת ישראל. עם זאת דווקא הדגש החזק על אינדיבידואליזם, הוא שהביא לתחייתו  החיים

ולשגשוגו המחודש של מושג הקהילה. נפתח את הקורס בעיון בהתפתחות ההיסטורית של מושג 
-בין תיאוריות העוסקות בזהות הפרט בתקופה המודרנית והפוסט 'גן העדן האבוד', נשווה

מודרנית, נבחן את עלייתן של תיאוריות ופרקטיקות קהילתיות חדשות על רקע השינויים 
במבנה המשפחה, ונתוודע לעולם הקהילות האינטרנטי בעידן הגלובליזציה. נבחן גם את מגבלות 

 ברה אינדיבידואליסטית. החזון הקהילתי ואת המורכבויות שבהתאמתו לח
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 תקנון משמעת אקדמית

 

ות בעבודות ובמבחנים מכון שכטר למדעי היהדות רואה בחומרה רבה כל נסיון להעתיק או להונ
לא רק מפני שהדבר אינו מקובל בעולם האקדמי אלא מכיוון שמעשה כזה עומד בניגוד מוחלט 

 לערכים הנשגבים של היהדות לדורותיה.

ערך האמת כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים. כתוב בתורה: "מדבר שקר תרחק" 
א יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא יימצא בפיהם )שמות כ"ג:ז'( ושנוי בנביאים: "שארית ישראל ל

 תהליםלשון תרמית" )צפניה ג':י"ג( ומשולש בכתובים: "על כן שנאתי כל אורח שקר" )
קי"ט:ק"ד(. וכן גרסינן בתלמוד: "אמר רבי חנינא: "חותמו של הקב"ה אמת" )שבת נ"ה ע"א(. וכן 

האמת ודובר אמת בלבבו". לפיכך,  אנו מתפללים בסידור התפילה: "לעולם יהא אדם... מודה על
 תרבות המוסד מבוססת על אמון הדדי.

יתר על כן, היהדות מתנגדת ל"גניבת דברים", וכלשונו של ירמיהו הנביא: "לכן הנני על הנביאים 
נאום ה' מגנבי דברי איש מאת רעהו" )ירמיהו כ"ג:ל'(. וכן שנינו בפרק קנין תורה: "שכל האומר 

גאולה לעולם" )אבות ו':ו'( ומאידך גיסא: "כל מי שאינו אומר דבר בשם  דבר בשם אומרו מביא
אומרו עליו הכתוב אומר 'אל תגזול דל כי דל הוא' )משלי כ"ב:כ"ב(" )מדרש תנחומא, במדבר, 

 סימן כ"ז(.

 

אתרי אינטרנט מלהעתיק מחבריהם או לצטט דברים ממחבר אחר כולל  סטודנטיםפיכך אסור ל
 רו במבחן, במבחן בית, בעבודה או בעבודה סמינריונית.מבלי לציין את מקו

 

 עבירת משמעת היא:

א. הונאה בבחינה )במכון או בבית(, בעבודה )רפרט(, בעבודה סמינריונית, במבחן גמר, בעבודת 
 גמר או במטלה לימודית אחרת.

 ב. שימוש, החזקה, הכנסה, קבלה או מסירה של מידע אסור במהלך בחינה או חומר שהוכן
 מראש לפני הבחינה במטרה לעשות בו שימוש אסור במהלך הבחינה.

ג. כתיבת עבודה או חלק ממנה לשם הגשתה בידי אחר, או העברתה לידיו לתכלית זו או עבודה 
 שנכתבה בידי אחר תמורת תשלום או ללא קבלת תמורה.

 ד. הגשת עבודה הכוללת נתונים עובדתיים בדויים.

 ני רשויות המשמעת.ה. מתן עדות שקר בדיון בפ

 ו. אי הופעה להעיד בפני רשויות המשמעת.

 ז. התנהגות שאינה הולמת את תלמיד המכון, שנעשתה בקשר ללימודיו במכון.

  

 המשמעתי התהליך 

תלונה על עבירת משמעת תוגש בכתב על ידי המתלונן לדיקן שיעביר אותה לוועדת המשמעת.  
יקבל את הראיות הקשורות לתלונה וישמור אותן עד ים או היועץ האקדמי לענייני תלמידהדיקן 

לקיום ההליכים. ההחלטה על פתיחת ההליכים המשמעתיים תתקבל לא יאוחר משישה שבועות 
מיום שבו קיבל את התלונה. הודעה על פתיחת ההליכים המשמעתיים תישלח לסטודנט הנתבע 

המשמעת. המועד שייקבע  ביחד עם פירוט עבירת המשמעת, כתב התלונה והעתק של תקנון
לדיון יהיה בהקדם האפשרי, אך לא פחות משבועיים ממשלוח ההודעה על מועד הדיון. אם 

לקיים דיון בהעדרו. או היועץ האקדמי לענייני תלמידים  ןהנתבע לא יופיע לדיון, רשאי הדיק
 הבעהדיון יתקיים בדלתיים סגורות. סמוך ככל האפשר לאחר סיום הדיון ולא יאוחר מאר

שלח לסטודנט ייעותק ממנו דין מנומק בכתב, ו-שבועות מאותו מועד תתן ועדת המשמעת פסק
 הזכות להגיש תלונה על עבירת משמעת. ורהלדיקן שמגם  הנתבע.
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 הרכב ועדת המשמעת: 

 במידה והדיקן לא יכול לקחת חלק בדיון(  או חבר סגל קבוע אחר של המכון) הדיקן א.  

 קבועים של המכון שני חברי סגל ב.  

 ישתתף כמשקיףשנציג הסטודנטים  ג.  

  

שנמצאו אשמים בעבירת משמעת צפויים לאחד או לאחדים מן העונשים הבאים  סטודנטים 
 הדין ייכנס לתוקפו ביום נתינתו:-ופסק

 נזיפה א.  

 הורדת נקודות מאותו מבחן או עבודה ב.  

 פסילת הבחינה או העבודה הנידונה ג.  

לת כל הקורס או נקודות הזכות )תלמיד בקורס חובה יצטרך לחזור על אותו קורס; תלמיד ד. פסי 
 בקורס בחירה יצטרך לחזור על אותו קורס או על קורס אחר כדי להשלים את נקודות הזכות(

 פסילת סמסטר של לימודים ה.  

 פסילת שנת הלימודים ו.  

 הרחקה ממכון שכטר לתקופה מוגדרת ז.  

 ממכון שכטר לצמיתות הרחקה ח.  

 והעונש בגליון הציוניםעברה רישום דבר ה ט.  

לרבות ביטול רטרואקטיבי מתחילת  ביטול הנחה בשכר לימוד, מלגה בחלקה או במלואה י. 
 .הלימודים

  

לימודים שלמד תלמיד במסגרת כלשהיא בתקופת הרחקתו מהמכון לא יוכרו כמזכים בנקודות  
 זכות.

 .הסטודנטמכתב עם פירוט העבירה ועונשה שיוכנס לתיק האישי של  בתום התהליך ייכתב 

 

 ועדת הערעורים לענייני משמעת

כל החלטה של ועדת המשמעת ניתנת לערעור בפני ועדת הערעורים על ידי הסטודנט הנתבע או 
על ידי התובע או על ידי דיקן מכון שכטר. ועדת הערעורים תורכב מיו"ר הוועדה בדרגת 

 ציג סגל ההוראה ומנציג הסטודנטים. פרופסור, נ

ערעור על ההחלטה של ועדת המשמעת יוגש לא יאוחר משלושה שבועות מיום מסירת  החלטת 
 ועדת המשמעת בכתב לצדדים.

 המערער יגיש את ערעורו לוועדת הערעורים בהודעה מנומקת בכתב, ויפרט את נימוקי הערעור. 

עת הערעור ויזמין את הצדדים לדיון בערעור יושב ראש ועדת הערעורים יקבע מועד לשמי
בהזמנה בכתב שתימסר לצדדים לפחות שבועיים לפני מועד הדיון. ועדת הערעורים לא תקיים 
את הדיון ללא נוכחות הסטודנט אלא אם ויתר על כך מראש או הוזמן לדיון בעניינו ולא הופיע 

 ללא צידוק סביר. 

של הדיון בכתב ותיתן את החלטתה בכתב סמוך ככל ועדת הערעורים תנהל פרוטוקול תמציתי 
  הניתן לאחר מועד הדיון.

 

 נציב קבילות סטודנטים
כל סטודנט במוסד רשאי להגיש תלונה לנציב קבילות הסטודנטים )להלן הנציב( אם סבר 
שנפגעו זכויותיו לפי החוק או לפי תקנון מכון שכטר. הנציב יבדוק ויברר כל תלונה שקיבל, ישיב 

תלונן, ורשאי הוא להעביר את המלצותיו בענין התלונה לכל גורם מוסמך במוסד. כמו כן, למ
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ידווח הנציב לנשיא המוסד, מידי שנה, על פעולותיו לבירור התלונות באותה השנה. ניתן לפנות 
 rlm@schechter.ac.ilאו במייל  074-7800623, בטלפון ה, הנציבפרופ' רינה לוין מלמדל

 הטרדה מינית

 טרדה מינית פוגעת בכבוד האדם, בחירותו ובעקרון השוויון והינה עבירה על החוק.ה

 מכון שכטר מעוניין להבטיח את היותו מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית.

או  054-8015004בטלפון זלזנר -ד"ר גליה חלדאם ראית עצמך נפגע/ת, הנך מוזמן/ת לפנות ל

 .galia.heled@schechter.ac.il במייל

תקציר התקנון למניעת הטרדה מינית מופיע על לוחות המודעה ובאתר מכון שכטר. את התקנון  
 המלא ניתן לקבל במזכירות האקדמית.
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 נהלי הספרייה והשאלת ספרים

 

במהלך שנת הלימוד, ועד השעה  18:00עד  08:15שעות פעילות הספרייה: ימים ב' עד ה' בין השעות 
 הלך הפגרות. הספרייה סגורה בימי ראשון, שישי וערבי חגים.במ 16:45

השאלת ספרים מותרת לסטודנטים ולסגל המרצים של מכון שכטר בלבד ומותנית בפתיחת כרטיס קורא 
 אצל צוות הספרייה. 

תקופת ההשאלה היא לשבועיים. במידה ואין ביקוש לספר המושאל, ניתן לבקש הארכת השאלה 
 את עד לתקופה מצטברת של חצי שנה בלבד. לשבועיים נוספים וז

 esther@schechter.ac.ilבשעות פעילות הספרייה או במייל  607-7800-074ניתן לבקש הארכה בטלפון 

ספר גם על  ימים מיום קבלת התראה. כלל זה חלבמקרה של ספר מוזמן על השואל להחזירו תוך שבוע 
 המושאל לתקופה של חצי שנה. 

 התראות תשלחנה לקורא על ידי צוות הספרייה.

על איחור של כל שבוע בהחזרת הספר. הקורא יקבל עד שלוש התראות ובמידה וספר ₪  10חל קנס של 
 לא יוחזר לספרייה הרי גזברות המכון תחייב את הקורא בעלות רכישה של ספר חדש.

על הקורא להודיע לצוות הספרייה. הקורא יתבקש להביא עותק חדש או במקרה שספר ניזוק או אבד, 
 לשלם דמי רכישה של הספר.

במידה והקורא אינו עומד בהתחייבויותיו כלפי הספרייה, הוא יאבד את זכותו לשאול ספרים. ההודעה 
 על כך תימסר להנהלה האקדמית של המכון.

הספרייה טרם קבלת זכאות לתואר. תוארו של  קורא המסיים את לימודיו במכון שכטר זקוק לאישור

 .קורא אשר חייב קנסות או דמי רכישה לספריה, לא יאושר

 
 

  

mailto:esther@schechter.ac.il
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 כללים בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים

 

סטודנט שנעדר ממועד מבחן או אינו יכול להגיש עבודה עקב שירות מילואים זכאי למועד 
סטודנט לאחר שירות מילואים רשאי לפנות אל  חלופי למבחן ולהארכת זמן להגשת העבודה.

המרצים בבקשה לקבל עזרה בהשלמת חומר הלימודים שהפסיד ולקבל ללא תשלום כל חומר 
רינה לוין  פרופ', לענייני הסטודנטים צתשחולק לסטודנטים בתקופת שירות המילואים. היוע

ניתן להשיגה ילואים. על כל בעיה או ערעור הקשור לסטודנטים המשרתים במ תאחראי ,מלמד

 rlm@schechter.ac.ilאו במייל  074-7800623בטלפון 

 

נוהל בקשה להתאמות לסטודנט/ית עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ, או קבלת ילד 
 למשמורת או אומנה

 

ימים במהלך סמסטר במכון שכטר בגין אחת  21סטודנטים הנעדרים מלימודיהם לתקופה של 
יפנו לרכזת  קבלת ילד למשמורת או אומנה, ;אימוץ ;לידה ;הריון ;: טיפול פוריותהסיבות הבאות

ההתאמות הגב' נירה גולן וימלאו טופס בקשה להתאמות. אל הבקשה יש לצרף את כל 
המסמכים הרפואיים הנדרשים. רכזת ההתאמות תשמור על חיסיון המסמכים הרפואיים 

 שיועברו אליה.

אמות להן זקוקים הסטודנטים ואת זכאותם לכך בתיאום עם רכזת ההתאמות תבחן את ההת
היועץ של הסטודנטים מגישי הבקשה לפי הוראות מכון שכטר. כמו כן יתואמו ההתאמות עם 

 המרצים הרלוונטים ותיערך מעקב אחר ביצועם.

 תלונות סטודנטים בנוגע לביצוע ההתאמות יוגשו אף הן לרכזת ההתאמות.

 אות:לו הזכויות הבובנוסף יח

סטודנטיות בהריון תהיינה זכאיות ליציאה לשירותים בזמן בחינה ולתוספת זמן  .1
 בבחינה.

שנעדר מבחינה במהלך שלושה שבועות מיום  ,לאחר לידהאישה בן זוג של  ,סטודנט .2
הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה נוסף אם ישנם כאלו או למטלה חלופית לפי החלטת 

 מכון שכטר.
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 הסדרי תשלום 

לימוד -להכיר את הנוהלים וההסדרים לתשלום שכר הסטודנטיםרים אלו נועדו להקל על הסב
במכון שכטר.  מומלץ מאד לקרוא פרק זה בעיון על מנת לחסוך זמן וכסף. נשמח לסייע בכל 

 שאלה שתתעורר. אנו מאחלים לכם הצלחה והנאה בלימודים.

 

 :310 קבלת קהל בגזברות אצל גב' דינה גודאי בקומה ג', חדר

 12:00-10:00בין השעות   ימים א', ד' 

 14:30-11:30בין השעות   יום ב'  

 14:30-10:00בין השעות   ימים ג' , ה' 

 

 לא ניתן לקבל שירות שלא בשעות הקבלה.

 .074-7800643ניתן להסדיר את כל התשלומים טלפונית. מספר הטלפון לבירורים ולתשלומים: 

 .dina@schechter.ac.ilקטרוני בכתובת: ניתן לקבל שירות גם בדואר אל

 .טלפוןו מיקוד בכל פנייה בכתב יש לציין את שמכם המלא, כתובת עדכנית,
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 זייעוץ לשנת הלימודים תשע" -חלק א' 

להחתים  הסטודנטיםולהכנת תוכנית לימודים, על  זכתנאי לקבלת ייעוץ לשנת הלימודים תשע"
. ניתן להעביר קאית )הוראת קבע( ולהעבירה אלינואת הבנק )חותמת וחתימה( על הרשאה בנ

יש לוודא שטופס זה הגיע לידינו. חתימה זו על הוראת קבע תשמש את וגם בפקס הרשאה זו 
לכל תקופת לימודיהם. יש לחדשה רק במקרה של שינוי פרטי בנק. אין לבטלה עד  הסטודנטים

 לאחר סיום הלימודים וגמר התשלומים.

 (.310חשבון" נמצאים בתאים מחוץ להנהלת החשבונות )קומה ג', חדר טפסי "הוראה לחיוב 

את טפסי הוראת  למכון שכטרשהעבירו  סטודנטיםקליטת טפסי לימודים תיעשה אך ורק ל
הקבע כנדרש. סטודנטים שאין ברשותם הוראת קבע בעלת תוקף, ייחסמו במחשב ולא יוכלו 

 לקבל ייעוץ ולהירשם לקורסים השונים.

אשר יעדיפו לשלם בדרך אחרת מהרשאה בנקאית )ראו חלק ד'(, יוכלו להגיע עד ליום  סטודנטים
ידינו שימוש -להסדיר את תשלומיהם. במקרים אלה לא ייעשה עלפתיחת שנת הלימודים 

 .הסטודנטיםבהרשאה הבנקאית. אולם, מסירת ההרשאה טרם הייעוץ היא חובה החלה על כל 

 ישראלים סטודנטיםשכר הלימוד ל -חלק ב' 

 1,000לקורס. מחיר לקורס השלמה הוא ₪  1,650 מחיר לקורס סמסטריאלי: גובה שכ"ל הוא .1
לקורס. מחיר לקורס מקוון בכתיבה ₪  800לקורס. מחיר לקורס השלמה מקוון הוא ₪ 

 .₪ 200אקדמית הוא 

חנייה, ייעוץ, תג  אינטרנט, עבור שימוש בספריה,₪  350אגרת שירותים: תשלום שנתי של  .2
 אבטחה ראשוני ושירותים נלווים.

פעמי בעת רישומם ללימודים. -באופן חד₪  400חדשים ישלמו  סטודנטיםדמי הרשמה:  .3
אשר תקוזז משכר הלימוד  מדמי ההרשמה 50%נתן הנחה בגובה ילנרשמים בימים פתוחים ת

 .לאחר תחילת הלימודים

 הדרכה אישית.קורס סמסטראלי בבגין  ₪ 2,500תשלום בסך  .4

על איחור בהגשת ₪  400על איחור בהגשת עבודת קורס רגילה ושל ₪  300בסך  תשלום .5
 .20 עבודה סמינריונית )על כל עבודה(. ראו הסבר לעיל עמ'

 :בור שמירת מעמד חל עלעתשלום  .6

 – שמקבלים אישור לצאת לחופשה ולהפסיק את הלימודים לשנה או יותר סטודנטים .א
 .לשנה₪  400 בגובה

בשנה הראשונה לאחר השלמת חובות  סטודנטים שטרם סיימו להגיש את כל עבודותיהם .ב
 לשנה.  ₪  200בגובה  – השמיעה

סיום השנה שטרם סיימו להגיש את כל עבודותיהם וחלפה שנה אקדמית מ סטודנטים .ג
 . לשנה₪  400 בגובה – השלימו את חובות השמיעה שלהםהאקדמית שבה 

גבה בנפרד. יש להסדיר את התשלום קודם היציאה יין סיורים לימודיים י. תשלום בג7
 לסיור.

 נוהלי חיוב שכר הלימוד והנחות -חלק ג' 

 יחוייב על פי מספר הקורסים שילמד.  הסטודנט .1

תלמידי שנה א' מן המניין יקבלו הנחה בשכ"ל לשנה אחת )כולל קורסי קיץ שלפני פתיחת  .2
נחה יהיה לפי תאריכי רישום ובכפוף לתקנון ההנחות לשנת גובה הה שנת הלימודים בלבד(.

יום מיום הרישום  14. מספר המלגות מוגבל והן תינתנה על בסיס כל הקודם זוכה. תוך זתשע"
השלמת היעוץ ותשלום המקדמה . ₪ 2,000על הנרשם להשלים יעוץ ולשלם מקדמה בסך 

תשלומים בצ'קים  4-ם באת המקדמה ניתן לשל מהווים תנאי מקדים לזכאות למלגה.
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או בכרטיס אשראי בתשלום יחיד או  2.12.2016-ל כשהאחרון שבהם יהיה לכל המאוחר 
במידה ותלמיד מעוניין לדחות את בקרדיט. הסכום יקוזז מתשלומי שכר הלימוד בשנה זו. 

הנחת שנה א' לשנת הלימודים השניה, עליו לפעול על פי נהלי המילגה של מכון שכטר 
 וספים ניתן לקבל במחלקת הנהלת חשבונות(.)פרטים נ

. .B.Ed-ב ומעלה 94או  .B.A-ומעלה ב 90חדשים בעלי ציון  סטודנטיםמלגת מצטיינים תינתן ל .3
הנרשמים הראשונים על  9-ומוגבלת ל₪  9,100בשנה א' ועד לסך  70% ההנחה תהיה בגובה 
 בסיס כל הקודם זוכה.

 מיוחדת. מורים בעיירות פיתוח יוכלו לקבל מלגה  .4

 משכ"ל. 50%שומע חופשי )אשר קיבל אישור לכך מהמזכירות האקדמית( יהנה מהנחה של  .5

 משכ"ל. 50%( יהנו מהנחה של 65גמלאים )מגיל  .6

 משכ"ל. 50%רבני התנועה המסורתית יהנו מהנחה של  .7

 משכ"ל. 30%עובדי התנועה המסורתית יהנו מהנחה של  .8

יא סטודנט חדש ללמוד במכון שכטר ובעת הנחת "חבר מביא חבר" תינתן לסטודנט המב .9
הרשמתו מצהיר הנרשם על זה שהמליץ לו. ההנחה תינתן בשנה בה החל הסטודנט החדש 

. סטודנט חדש לא זללמוד במכון, בתאריכי המבצע בלבד ובכפוף לתקנון ההנחות לשנת תשע"
בגין מספר יכול להצהיר על יותר מסטודנט ממליץ יחיד לעניין זה. ניתן לקבל הנחה זו 

 .)עד שלושה( סטודנטים חדשים

 1ההנחות תינתנה רק על מחיר קורס סמסטריאלי וקורסי השלמה רגילים )חלק ב', סעיף  .10
 לעיל( ובכפוף לתקנון ההנחות של כל הנחה לשנה זו.

 .אין כפל הנחות .11

ההנחות תינתנה רק לאחר הסדרתן בגזברות. יש להמציא מסמך המאשר את השתייכות  .12
לעיל הניתנת באופן  2טגוריה בעלת הזכאות להנחה )למעט הנחת סעיף הסטודנט לק

 אוטומטי(.

 אפשרויות תשלום שכ"ל -חלק ד' 

 לכל סטודנט קיימים מספר ערוצי תשלום:

תשלום מראש: סטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד עד לפתיחת שנת הלימודים  .1
הלימוד ולא על האגרות(. תשלום  )על שכר 2.5%כולל( יהיה זכאי להנחה בשיעור  30.10.2016)

 זה יכול להתבצע במזומן או בשיק בלבד.

כרטיסי אשראי: ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי שונים. התשלום יכול להתבצע גם  .2
 טלפונית. ניתן לשלם בתשלום אחד או בקרדיט )אין אפשרות לשלם בתשלומים ללא ריבית(.

תשלומים )בכפוף לאישור  18עד  3-לם מלשסטודנטים תשלום באמצעות קרדיט מאפשר ל .3
 חברת האשראי(. החיוב בריבית על תשלום באופן זה יתבצע ישירות על ידי חברת האשראי.

במועדים המפורטים  ,אחת לחודשיים ,הוראת קבע: החיוב יתבצע בארבעה תשלומים .4
 בהמשך.

 תוקף.-ברתעל כל סטודנט לדאוג כי תהיה ברשות הגזברות הוראת קבע כאמור בחלק א', 
צורת תשלום זו תמומש אם הסטודנט לא יסדיר את תשלומיו בדרך אחרת קודם למועד 

 התשלום הראשון.

שיקים דחויים: הבוחר בדרך זו ישלם עד ארבעה תשלומים במועדי התשלום המפורטים  .5
 בהמשך. כל השיקים יימסרו מראש.
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 פריסת תשלומים -חלק ה' 

שיקים דחויים רשאי לשלם בארבעה תשלומים לא  סטודנט הבוחר בדרך של הוראת קבע או
 יאוחר מהמועדים המפורטים להלן:

 משכ"ל + אגרת שירותים. 25%בגובה  20.11.16: עד  1תשלום מס' 

 משכ"ל. 25%בגובה  22.01.17: עד  2תשלום מס' 

 משכ"ל. 25%בגובה  20.03.17: עד  3תשלום מס' 

 ל.משכ" 25%בגובה  21.05.17: עד  4תשלום מס' 

. יש לדאוג לתשלום עבור הקורסים עד 23.07.17-ייגבה התשלום ב זעבור קורסי הקיץ בתשע"
 מועד זה.ל

 הערות  והבהרות -חלק ו' 

דמי  ₪ 35-סטודנט שישלם שכ"ל בהמחאה או בכל דרך אחרת אשר לא תכובד בבנק, יחוייב ב .1
 טיפול.

כסות את חובו בהקדם. מכון קודם חייב לכספי לו חוב יש ו זסטודנט אשר נרשם לשנת תשע" .2
שכטר יהיה רשאי להפסיק את לימודיו ו/או להימנע מלתת לו ציונים או תעודות בכל שלב 

 עד לכיסוי החוב.

זכאי  הסטודנטהסטודנט אחראי לסיום תשלומיו הכספיים. רק עם גמר התשלומים יהיה  .3
 לקבל תעודות ואישורים.

ת )בגין תשלומי יתר(, תוחזר לו היתרה סטודנט שסיים לשלם ונשארה בחשבונו יתרת זכו .4
בהעברה בנקאית לחשבונו. יתרת הזכות נכונה למועד ההחזר ואין בה להעיד על גמר חשבון 

יתרת חוב חדשה. לא ניתן להעביר יתרה ילשנת הלימודים אם יהיו שינויים שעשויים לגרום ל
 משנה לשנה.

ם לפנות לגזברות להסדרת הפרשי אשר הוסיפו קורסים לאחר תשלום שכ"ל, חייבי סטודנטים .5
 התשלום.

האחריות לתשלום שכ"ל חלה על הסטודנט, גם אם גורם אחר התחייב לממנו. הסטודנט  .6
 .ישלם למכון שכטר ויקבל החזר מהמוסד המממן

 ניתן להסדיר תשלומים באופנים הבאים: .7

 תשלום דרך הטלפון באמצעות כרטיס אשראי. .א

 ים באמצעות מכתב רשום לגזברות מכון שכטר.בירור טלפוני של החוב ותשלום בשיק .ב

 הגעה למכון שכטר בשעות קבלת הקהל. .ג

 חתימה על הוראת הקבע ללא צורך לפנות או להגיע למכון שכטר. .ד

 אין באפשרותינו להוציא קבלות מקוריות בשנית ולכן יש לשמור היטב על הקבלות. .8

 נוהל הפסקת לימודים וביטול הרשמה לקורסים -חלק ז' 

שנרשם למכון שכטר למדעי היהדות והחליט שלא ללמוד בו, חייב להודיע על כך  סטודנט
 במכתב רשום בשני עותקים למזכירות האקדמית )עותק אחד יועבר לגזברות(. 

סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בהתאם למועדים יחוייב בשכ"ל גם אם בפועל לא 
מודים ידוע כיום בו הגיע המכתב למזכירות השתתף בשיעורים ו/או לא נבחן. מועד הפסקת הלי

האקדמית של מכון שכטר. סטודנט שלימודיו הופסקו לפי הוראות ועדת משמעת יחויב לפי 
תאריך הפסקת הלימודים. הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא גוררת בעקבותיה 

באופן  שנה באותה הסטודנטביטול אוטומטי של כל ההנחות בשכ"ל שבהן זוכה חשבונו של 
 לפיכך הביטול עשוי ליצור חוב כספי של הסטודנט למכון שכטר. יחסי לחלקיות לימודיו בפועל.
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חישוב סופי ייעשה רק לאחר פדיון  , הריבשקים עתידייםנעשה במידה ותשלום שכר הלימוד 
השק האחרון שניתן. במידה והתשלום בוצע בכרטיס אשראי במסלול קרדיט התשלומים 

 יפרע עד האחרון שבהם וההחזר יעשה במקביל לתלמיד.ימשיכו לה

 

 

 'לוח הפסקת לימודים בסמסטר א

 גובה החיוב בגין הביטול תאריך הודעה על הפסקת הלימודים 

 אין חיוב )פרט לדמי הרשמה ששולמו( 29.09.16עד 

30.09.16 – 30.10.16 500  ₪  

31.010.16 –13.11.16 

 מקדמה + אגרת השירותים 

יחויב באופן יחסי לחלקיות לימודיו בתוספת  ואילך  14.11.16
+ אגרת  ₪ 2,000 -אך לא פחות מ 10%

 השירותים

 לוח הפסקת לימודים למתחילים  בסמסטר ב'

 גובה החיוב בגין הביטול תאריך הודעה על הפסקת הלימודים  

 אין חיוב )פרט לדמי הרשמה שבוטלו( 5.02.17עד 

6.02.17 – 27.02.17 500  ₪ 

 + אגרת שירותים מקדמה 14.03.17 – 28.02.17

יחוייב באופן יחסי לחלקיות לימודיו בתוספת  ואילך  15.03.17
+ אגרת ₪  2,000-אך לא פחות מ 10%

 השירותים

 

 ביטול הרשמה לקורס

סטודנט לא יחוייב בתשלום על ביטול הרשמה לקורס במשך השבועיים הראשונים של הקורס. 
למזכירות האקדמית תוך  בכתבום מלא. בקשה לביטול קורס תוגש לאחר מכן הוא יחוייב בתשל

 השבועיים הראשונים של הקורס.
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 (2017-2016) זלוח לשנת הלימודים תשע"
 

 1.07.2016 יום שישי, כ"ה בסיוון, תשע"ו פתיחת קורסי השלמה

 31.07.2015 יום ראשון, כ"ה בתמוז תשע"ו סיום קורסי השלמה

 6.11.2016 יום ראשון, ה' בחשון תשע"ז פתיחת שנת הלימודים

 יום ראשון, כ"ה בכסלו תשע"ז חופשת חנוכה

 עד שבת, ב' בטבת תשע"ז

25.12.2016- 

31.12.2016 

 11.2.2017 יום שישי, י"ד בשבט, תשע"ז סיום סמסטר א'

 5.3.2017 יום ראשון, ז' אדר תשע"ז פתיחת סמסטר ב'

 12-13.03.2017 "ו אדר תשע"זט-יום ראשון ושני, י"ד חופשת פורים

 יום רביעי, ט' בניסן תשע"ז חופשת פסח

 עד יום שלישי, כ"ב בניסן תשע"ז

5.04.2017- 

18.04.20167 

 24.04.2017 יום שני, כ"ח בניסן תשע"ז טקס יום השואה

 30.04.2017 יום ראשון, ד' באייר תשע"ז לחללי צה"ל טקס יום הזיכרון

 חופשת יום הזיכרון 
 ם העצמאותויו

 יום שני, ה' באייר תשע"ז

 עד יום שלישי, ו' באייר תשע"ז

1.05.2017- 

2.05.2017 

 חופשת שבועות

 

 יום שלישי, ה' בסיון תשע"ז

 עד יום רביעי, ו' בסיון תשע"ז

30.05.2017- 

31.05.2017 

 27.06.2017 יום שלישי, ג' בתמוז תשע"ז סיום סמסטר ב'

 9.07.2017 אשון, ט"ו בתמוז תשע"זיום ר  בחינות סוף סמסטר ב'
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 מפתח לפי שמות המרצים
 

 114 חזן ארונוף, ס 82 אבדר, כ

 96 חקלאי, י 91, 55, 52-53 חן, א-אבן

 אגמון, ח

113 

, 85, 55, 51-52, 30-31, 28 טרנר, י

88 

 אורן, מ

66 

, 65-66, 62, 48, 37, 31, 29 יובל חכם, נ

76 ,78 ,92 

 95, 85 כהן, ח 99 אנגלברג, א

 100, 76-77 לדרמן, ש 114, 96, 51, 28 אקרמן, א

 100, 76-77 לוין מלמד, ר 111 ארליך, א

 67, 61 לופז, ד 107 באומגרטן, א

 89, 73 לייסנר, נ 58, 26 באר מרקס, ר

 39-40, 25 לנדאו, ג 53, 51, 31-32 בונדי, ד

 88, 78 מורלי, י 103 בן אהרון, א

 81 מזור, א 107, 52-53 בן הראש, י

 78 מילגרום, י 81 בן סעדון, א

, 87, 72, 49, 46, 39-42, 25 בנוביץ, מ

112 ,114 

 מלמד, א

55 ,82 

 39 מנדל, פ 31, 26 חובב, י-בנמלך

 111, 109, 96 מעוז, י 105, 99, 92, 73 בקון, ב

 בר, ד

65 ,67 

, 66-68,71, 61-62, 59, 30 מרגלית שטרן, ב

74 ,85-86 

 112, 110, 47, 42 מרקס, ח 86, 73 בראון, א

 67, 62 נחמן, ד 92 ברגר, ר

 35 סברן, ג 66, 60, 36, 34, 28 אונא, א-ברוכי

 103, 87, 43 שטרק, ע-עופר 110-111 ברזילאי, ש

 79, 68 פרייס, נ-עמיתי 53-54 גולדברג, ר

 68, 65-66, 29 פז, י 45-46, 41-42, 30 גולינקין, ד

 114, 40, 27 פרנקל, א 115, 110, 100, 98, 93, 86 חלד, גגלזנר 

 98, 72, 65, 36, 34, 27 פרנקל, ד 103, 95, 39, 25 גליק, ש

 78 צ'רניצקי, א 58, 25-26 דוידסון, ח

 107, 104, 56 קדרי, י 115 הולצר, א

 הכהן וולף, ח

109 

, 76, 72, 48, 45-46, 43, 27 קדרי, ת

91 ,109-112 

 53-54, 47 איוונוב קניאל, ר-קרא 114, 40, 27 וילה, ד

 106 רואי, ב 112, 88, 45-48, 39, 29 וכמן, ג

 35 רואי, מ 35 זימרן, י
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 76, 29 שטיינברג, ר 113 רובוביץ, ב

 61, 29 שטרית, א 105-106 רוח מדבר, מ

 108, 95, 91 שיקלי, א 94 רוח מדבר, ע

 73, 62 ,59, 42, 26 שלמון מאק, ת 91 רוס, נ

, 89, 71, 54-55, 32, 30 רמון, ע

102-103 ,106 

 לביא, ע-שפירא

110 ,112 

 103, 100-101, 98, 93 פוקס, פ-שרל 83 שוורץ, א
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