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 מבנה התכנית לתואר שני במדעי היהדות 
 

 ( נ"ז   36)   קורסים סמסטריאליים   18קורסי חובה לתואר, סה"כ  

 נ"ז  18קורסים סמסטריאליים,  9 –תחום ראשי 

 נ"ז  8קורסים סמסטריאליים,  4 –קורסי ליבה 

 נ"ז  10קורסים סמסטריאליים,  5 –קורסי בחירה 

 מחויבויות אקדמיות 

 קורס )מבחן/עבודה(מטלה מסכמת בסיום כל  •

 עבודות סמינריוניות  שתי •

 מבחן גמר )בסיום התואר( •

 מקווןקורס  - 1כתיבה אקדמית •

 
 קורסים סמסטריאליים(:  4יקבעו באופן פרטני בהתאם ללימודים קודמים )עד   השלמות:

 ארון הספרים היהודי ל מבוא*      על פהברה שמבוא לתו* 

  מבוא לתולדות ותרבות ישראל בעת החדשה*    הבינייםמבוא לתולדות ותרבות ישראל בימי * 

 

 

 לפי ימים   מסלולי לימוד תכניות הלימוד ו 

 יום חמישי  יום שני  

 מסלולי 
 לימוד 

 קרא מ
 מדרש ואגדה 

 תלמוד  
 יהדות ספרד וארצות האסלאם 

 מגדר ופמיניזם 
   האמנויות ביהדות

 ותולדות הציונות  ירושלים וארץ ישראל
 מחשבת ישראל 

תכניות  
אקדמיות  

 נוספות 

 יהודית מובילי שינוי להתחדשות  –משל"י 
 מנהיגות קהילתית ברוח היהדות  –מקב"י 
תחומי בשנה  -מדעי היהדות רב –מיר"ב 

 אחת 

 רוחני ליווי –מרפא 

 

  

 
. סטודנטים שלמדו תואר ראשון במדעי הרוח  שאינו ממדעי הרוחקורס חובה לכל הסטודנטים שלמדו תואר ראשון בתחום   1

 יכולים לגשת למבחן פטור מן הקורס, ובמידה ויעברו אותו יהיו פטורים מן הקורס. 
ולים ללמוד את הקורס בסמסטר א  סטודנטים במעמד 'על תנאי' ילמדו את הקורס בסמסטר א. סטודנטים במעמד 'מן המניין' יכ

 או ב. 
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   2022ספטמבר    –   יולי קורסי קיץ  

 
יום   שם הקורס  חודש 

 ליבה/מסלול/  שעות  תאריך  לימודים 
 בחירה 

 סוג  
 מטלת סיום   מרצה  הקורס 

 הקורס 

תולדות עם ישראל בעת   יוני  
ד"ר תמי   מקוון  השלמה מקוון  14/8 –  13/6 החדשה

 מאקשלמון 
 מבחן כיתה

5.9 
 

 יולי 

 19:00-17:00 12/6 א'  צפת והגליל: מפגש הכנה 
 א"י / בחירה

 זום 
 מבחן כיתה   ד"ר יאיר פז

14.7 
 סיורים מלאים ימים  5/7 ג', ד', ה'  צפת והגליל

 אמונות ודעות במקרא

 א', ג' 
10  ,12 
17  ,19 
24  ,26 

מקרא/ליבה/ 11:45-8:30
פרופ' דוד  פרונטלי  בחירה

 פרנקל 

 מבחן כיתה
 1.8מועד א  
 1.9מועד ב'  

שאלות  -מהבימה לבמה
 אמנות/  15:45-12:30 של זהות ויצירה במוסיקה 

ד"ר ענת   פרונטלי  בחירה
 רובינשטיין 

 בית עבודת  

 

 ספטמבר 

 פה -רה שבעלמבוא לתו

 12:00-8:45 16,  9, 2 ו' 

 השלמה

 פרונטלי 
פרופ' משה  

 בנוביץ
 מבחן בית 
18-25.10 

 12,  7, 5 ד'  ב',
 זום   18:30-17:00 21,  19,  14

מפגשים עם קהילות  
 20:00-18:30 4/9 ה' הכנה  מפגש –ישראליות 

 תכנית מקב"י 
 בלבד 

 זום  
ד"ר יהודה  

 צור
מפגשים עם קהילות   עבודה

 - ישראליות 
 ניתוח תרבותי וארגוני  

 סיורים   17:45-9:30 19 ,12 ,5 ב' 
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 ג שנה"ל תשפ"   - קורסי ערב בזום וקורסים מקוונים  
 

 קורסי ערב בזום 

 סמסטר א' 

 סוג הקורס  מסלול  מרצה  הקורס שם   שעות  יום  

 השלמה  אל-נועם לב מבוא לארון הספרים היהודי  19:30-18:00 א 

 בחירה תלמוד  פרופ' דוד גולינקין  התלמוד ואנחנו: סוגיות שכדאי להכיר 20:30-19:00 ג 

עשרת הדברות, מחז"ל ועד בכלל:  20:30-19:00 ד 
 סדנה במדרש 

 בחירה מיר"ב  ד"ר ענת שפירא 

 

 

 סמסטר ב 

 סוג הקורס  מסלול  מרצה  שם הקורס  שעות  יום  

ד"ר שרה  אתגרי החיים במבט מקראי  20:30-19:00 א 
 שורץ

 בחירה מרפא/מקרא 

 בחירה אומנות עמנואל כהן לנוע האמריקאי  ודימוי היהודי בק 20:30-19:00 ג 

ד"ר גלעד   מבוא לתושב"ע 19:30-18:00 ד 
 לנדאו 

 השלמה 

 מגדר וריטואלים:  21:00-19:30 ד 
 טקסים של נשים ביהדות זמננו

ד"ר רבקה 
 בן שחר -נריה

 בחירה מגדר 

 קורס סיורים   14:00-08:00 שישי 
 סמלי תרבות בירושלים בעת החדשה 

 ביוני  16 ,9  ,2במאי  12, 5תאריכים: 

 בחירה לימודי א"י  ד"ר יאיר פז

 

  

 קורסים מקוונים 

 ומצגות, ולימוד מונחה( ייה בשיעורים )צפ

 סוג הקורס  מרצה שם הקורס סמסטר 

 השלמה ד"ר חנה דוידסון תולדות עם ישראל בימי הביניים א' 

 מקרא/בחירה  ד"ר שרה שורץ  יא-סיפורי הראשית: קריאה ספרותית בבראשית א

 השלמה מאק ד"ר תמי שלמון תולדות עם ישראל בעת החדשה ב' 

 קורסי זום במהלך התואר השני   6עד  ניתן ללמוד  שימו לב:   
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 מקרא 
 

מקרא ה לימודי  המקרא הוא הטקסט החשוב ביותר של העם היהודי ועליו מושתתת התרבות היהודית מזה אלפי שנים.  

וההיסטורי  נועדו להכיר לסטודנטים את אצלם   , לפתחהצורות השונות של הספרות המקראית לפי הקשרן הספרותי 

ולם הערכים, הרעיונות, והתפיסות של ספר , ולהפגיש אותם עם עהטקסט  של  לצד קריאה מסורתיתגישה ביקורתית  

רסים טקסטואליים, וילמד מגוון רחב של קורסים: קו  ,השונות שבמקרא  הסטודנט ייחשף לסוגותבמהלך לימודיו    הספרים.

חלק   , יטול הוא יתוודע לגישות מתודולוגיות שונות ללימוד המקרא  וקורסים בפרשנות המקרא.  סי נושא,קורסי חתך, קור

 בשיח אינטלקטואלי מרתק על משמעותו, ויעמוד מקרוב על תפקידו המכונן של המקרא כמשאב רוחני ראשון במעלה.

 

 

 ( נ"ז   18)    במסלול הראשי   הלימודים   תכנית מבנה  

 קורסי חובה 

 נ"ז(  2)   המקרא ותהתהוות ספר

 נ"ז(   2)  פרשנות ימי הביניים למקרא

 נ"ז(  2)    ספרות המקרא בראי המזרח הקדום

 קורסי בחירה 

   נ"ז( 12)  קורסים סמסטריאליים בתיאום עם היועץ/ת האקדמי/ת 6
 

 סדנא 

 )ללא נ"ז(  ארגז הכלים המקראי*

 

 משכ"ל למשך שלוש שנים  25%למלגה בגובה  תלמידי מסלול מקרא זכאים

   מיומנויות יסוד ללימוד, מחקר וכתיבה סדנת    –   * ארגז הכלים המקראי 

 נריוניות בתחום.יכלים ללימוד עצמי של המקרא ולכתיבת עבודות סמ יםהמקנסדנאיים שלושה מפגשים 

 חובה לתלמידי מסלול מקרא אשר לא למדו תואר ראשון במקרא.היא  ההסדנ

 

 

ממסלולים גם ארבעה קורסי ליבה וחמישה קורסי בחירה , כל סטודנט נדרש ללמוד נ”ז במסלול הראשי 18 פרט ל

 . נ”ז לתואר שני  36ובסך הכול  ,נ”ז 18אחרים בהיקף 
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 מקרא: מסלול –שנה"ל תשפ"ג   
 
 יום שני סמסטר א' 

 *התהוות ספרות המקרא   10:00-8:30
 פרופ' דוד פרנקל 

 חורבן, זיכרון ופוליטיקה בספרות הנבואה  12:00-10:30
 ד״ר עדי מרילי

 הפסקת צהריים  13:00-12:00

14:30-13:00 
 קורסי ליבה 

בעולם   הזהויותפסיפס 
 היהודי 

 פרופ' ארי אקרמן 

מבוא לקבלה: מספרות 
 ההיכלות ועד ספר הזוהר 

 ד"ר יונתן בן הראש 

בין קודש לחול ביצירה  
 היהודית החזותית 

 ד"ר רונית שטיינברג 

16:30-15:00 
המלך הראשון בישראל: עיון בסיפור 

 מלכות שאול
 ורץ ד"ר שרה ש

 * * מקרא לחז"ל: עיון בספרות בית שניבין 
 פרופ' משה בנוביץ 

ים: סוגות ספרותיות במקרא ובמזרח הקדום   18:30-17:00 ְכתֹוב ַעמִּ  *בִּ
 אונא -ד"ר אמיתי ברוכי

 קורס מקוון 
 

 יא -סיפורי הראשית: קריאה ספרותית בבראשית א
 ורץ ד"ר שרה ש

 קדמיא באישור יועץ**

 יום שני סמסטר ב' 

10:00-8:30 
סיפור וחוק בתורה בראי הפרשנות 

 *המקראית לדורותיה  
 פרופ' משה בנוביץ 

שירי המעלות, ספר תהילים והשירה  
 המקראית

 ד״ר ג׳ורג׳ סברן  

 יא: סמנריון מתקדם-בראשית א 12:00-10:30
 פרופ' דוד פרנקל 

 הפסקת צהריים  13:00-12:00

14:30-13:00 
 קורסי ליבה 

ישראל": קריאת "שמע 
 שמע מן המקרא ועד ימינו 

 פרופ' משה בנוביץ 

פסיפס הזהויות בעולם  
 היהודי 

 ד"ר דרור בונדי 

  – בין יהודים לנוכרים 
יחסם של נוכרים ליהודים  

 רומי-בעולם היווני
 ד"ר דורון לופז 

16:30-15:00 
 מגילת אסתר 

 שרה שורץ ר ד"

 המקראימאחורי הקלעים של הסיפור  18:30-17:00
 פרופ' דוד פרנקל 

 קורס ערב בזום 
 יום א'

 20:30-19:00  

 אתגרי החיים במבט מקראי 
 ד"ר שרה שורץ 

 

 קורסים נוספים ביום חמישי סמסטר א' 

14:30-13:00 
 פרופ' דוד פרנקל, אמונות ודעות במקרא קורסי ליבה 

 פרופ' דוד פרנקל, א״י וירושלים בהגות המקראית 16:30-15:00

 סמסטר ב' 

 פרופ' דוד פרנקל , שה בספרות המקראיהא 12:00-10:30

14:30-13:00 
 פרופ' דוד פרנקל , דמויות מן המקרא קורסי ליבה 

 * קורסי חובה 
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 והלכה   תלמוד 
 

על החיים היהודיים בכל הזמנים. מטרת    שהשפיעה ספרות התלמוד היא אחת מהיצירות המרכזיות של העם היהודי  

הלימוד בתחום היא להקנות לסטודנטים כלים שיאפשרו להם לעיין בספרות התלמוד בצורה מעמיקה וביקורתית. תכנית 

בתלמוד   לתרגילים  ממבואות  מתקדמת  הפוסקיםוהלימודים  כגון  ,בספרות  אקטואליות  בסוגיות  החינוך    :לסמינרים 

 שה בהלכה ורפואה והלכה. בספרות הרבנית, מעמד הא 

   נ"ז(, או לבעלי פטור מקורס זה. 2" )לתורה שבעל פההמסלול פתוח בפני בוגרי קורס ההשלמה "מבוא 

 נ"ז(   18)           במסלול הראשי   מבנה תכנית הלימודים 

 קורסי חובה 

 נ"ז(  8) הירושלמי ו  קורסים העוסקים בתלמוד הבבלי 4

 נ"ז(  4) הלכתיות ובתולדות ההלכה העוסקים בסוגיות ים קורס 2

 קורסי בחירה 

 והמדרש  הההלכ ,קורסים נוספים העוסקים בספרות התלמוד 3

 נ"ז(  6) ת / ץשייבחרו בתיאום עם היוע

 

גם ארבעה קורסי ליבה וחמישה קורסי בחירה ממסלולים , כל סטודנט נדרש ללמוד נ”ז במסלול הראשי 18 * פרט ל

 .נ”ז לתואר שני 36ובסך הכול  ,נ”ז 18אחרים בהיקף 
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 מסלול: תלמוד והלכה –שנה"ל תשפ"ג   
 סמסטר א'  –יום שני  

10:00-8:30 
מסכת בבא   – וגיות תלמודיות  קריאה בס

 א מציעא
 ד"ר גלעד לנדאו 

 : עיון משווה א סוטה  בבלי וירושלמי
 פרופ' משה בנוביץ 

12:00-10:30 
מסכת בבא   – וגיות תלמודיות  קריאה בס

 במציעא 
 ד"ר גלעד לנדאו 

 : עיון משווה ב סוטה  בבלי וירושלמי
 פרופ' משה בנוביץ 

 הפסקת צהריים  13:00-12:00

14:30-13:00 
 קורסי ליבה 

פסיפס הזהויות בעולם  
 היהודי 

 פרופ' ארי אקרמן 

מבוא לקבלה: מספרות 
 ההיכלות ועד ספר הזוהר 

 ד"ר יונתן בן הראש 

בין קודש לחול ביצירה  
 היהודית החזותית 

 ד"ר רונית שטיינברג 

16:30-15:00 
בין המקרא לחז"ל: עיון בספרות בית  

 שני
 פרופ' משה בנוביץ 

 על מפתן החיים
 ד"ר מימי פייגלסון

 לימוד בית מדרשי: השבת מן המקרא ועד לספרות החדשה 18:30-17:00
 ד”ר גילה וכמן 

 קורס בזום 
 ג'יום 

20:30-19:00 

 סוגיות שכדאי להכיר  –התלמוד ואנחנו 
 פרופ' דוד גולינקין 

  

 סמסטר ב'  –יום שני  

 גשם הקשב לנשים 10:00-8:30
 ד”ר גילה וכמן

 תלמוד בקיאות
 פרופ' דוד גולינקין 

 התפתחות ההלכה  12:00-10:30
 דיאנה וילה 

 סוגיות בהלכה 
 פרופ' דוד גולינקין 

 צהריים הפסקת  13:00-12:00

14:30-13:00 
 קורסי ליבה 

"שמע ישראל": קריאת 
 שמע מן המקרא ועד ימינו 

 פרופ' משה בנוביץ 

פסיפס הזהויות בעולם  
 היהודי 

 ד"ר דרור בונדי 

  – בין יהודים לנוכרים 
יחסם של נוכרים ליהודים  

 רומי-בעולם היווני
 ד"ר דורון לופז 

16:30-15:00 
תוכו רצוף אהבה: שירת האהבה  

 המקראית בראי חז”ל 
 ד”ר תמר קדרי

 נסים מן הגליל
 ד”ר גילה וכמן

 קורסי בחירה  18:30-17:00

 

 קורסים נוספים ביום חמישי 

 סמסטר א' 

 ד"ר תמר קדרי, אסתטיקה ויופי בספרות חז"ל 10:00-8:30

 
 סמסטר ב'

 ד"ר תמר קדרי, קונפליקטים בזוגיות ומשפחה בספרות חז"ל 10:00-8:30

  



 12עמוד | 
 

 מדרש ואגדה 
 

ספרות האגדה של חז"ל מבטאת עולם רעיוני עשיר ומשקפת ערכי יסוד בעולמם של החכמים. המפגש בין עולם רעיוני  

זה ובין העיון המעמיק במקרא מוצא את ביטויו בצורות המדרש. מטרת הלימוד בתחום זה לחשוף את הסטודנטים למגוון  

המדרש והאגדה של חז"ל, ולהקנות להם כלים שיאפשרו  הצורות הספרותיות ולדרכי הלימוד והעיון הכלולים בספרות  

זו.   בספרות  וביקורתית  מעמיקה  צורות    תכניתקריאה  עם  שונים,  חיבורים  עם  הסטודנטים  את  מפגישה  הלימודים 

 ספרותיות מגוונות ודרכי ניתוחן, ועם נושאים ובעיות שהעסיקו את החכמים במאות הראשונות לספירה.

   נ"ז(, או לבעלי פטור מקורס זה. 2" )לתורה שבעל פהקורס ההשלמה "מבוא המסלול פתוח בפני בוגרי 

 

 נ"ז(   18)       במסלול הראשי   מבנה תכנית הלימודים 

 קורסי חובה לשנה א' 

 נ"ז(  4)        מבוא למדרש ולאגדה )א+ב(

 ' ב קורסי חובה לשנה  

 נ"ז(  2)        קורס בחיבור מדרשי

        

 קורסי בחירה 

 נ"ז(  12)    בתחום המדרש נוספים קורסים סמסטריאליים שה שי

 
 
 

גם ארבעה קורסי ליבה וחמישה קורסי בחירה ממסלולים , כל סטודנט נדרש ללמוד נ”ז במסלול הראשי 18 * פרט ל

 .נ”ז לתואר שני 36ובסך הכול  ,נ”ז 18אחרים בהיקף 
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 מסלול: מדרש ואגדה –שנה"ל תשפ"ג   

 סמסטר א'  –שני יום  

 חלומות ופשרם באגדת חז"ל  10:00-8:30
 ד"ר תמר קדרי 

 * מבוא למדרש ואגדה א 12:00-10:30
 ד”ר תמר קדרי

 הפסקת צהריים  13:00-12:00

14:30-13:00 
 קורסי ליבה 

פסיפס הזהויות בעולם  
 היהודי 

 פרופ' ארי אקרמן 

מבוא לקבלה: מספרות 
 ההיכלות ועד ספר הזוהר 

 יונתן בן הראש ד"ר 

בין קודש לחול ביצירה  
 היהודית החזותית 

 ד"ר רונית שטיינברג 

16:30-15:00 
בין מקרא לחז"ל: עיון בספרות בית 

 שני
 פרופ’ משה בנוביץ 

מקורות תלמודיים  המפתח לבית המדרש
 ביצירתו של עגנון 

 ד”ר גילה וכמן

 לספרות החדשהלימוד בית מדרשי: השבת מן המקרא ועד  18:30-17:00
 ד”ר גילה וכמן

 בזום  י ערבקורס

 20:30-19:00 ג'יום 
סוגיות שכדאי  –התלמוד ואנחנו 

 להכיר
 פרופ' דוד גולינקין 

 20:30-19:00 ד'יום 
עשרת הדברות, מחז"ל ועד בכלל: סדנה  

 במדרש 
 ד"ר ענת שפירא 

  

 סמסטר ב'  –יום שני  

 גשם הקשב לנשים 10:00-8:30
 וכמןד”ר גילה 

12:00-10:30 
 *מבוא למדרש ואגדה ב

 ד”ר תמר קדרי

למנצח בנגינות: המוזיקה במקרא 
 ובספרות חז”ל

 פרופ’ משה בנוביץ 
 הפסקת צהריים  13:00-12:00

14:30-13:00 
 קורסי ליבה 

"שמע ישראל": קריאת 
שמע מן המקרא ועד  

 ימינו
 פרופ' משה בנוביץ 

פסיפס הזהויות בעולם  
 היהודי 

 ד"ר דרור בונדי 

  – בין יהודים לנוכרים 
יחסם של נוכרים ליהודים  

 רומי-בעולם היווני
 ד"ר דורון לופז 

16:30-15:00 
תוכו רצוף אהבה: שירת האהבה  

 המקראית בראי חז”ל 
 ד”ר תמר קדרי

 נסים מן הגליל
 ד”ר גילה וכמן

 קורסי בחירה  18:30-17:00

 * קורסי חובה 

 חמישיקורסים נוספים ביום  

 סמסטר א' 

 אסתטיקה ויופי בספרות חז"ל, ד"ר תמר קדרי 10:00-8:30

 סמסטר ב'

 קונפליקטים בזוגיות ומשפחה בספרות חז"ל, ד"ר תמר קדרי 10:00-8:30
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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 ובעת החדשה. הלימודים בתחום זה יהיו בעלי  

להתוודע לחוויה ההיסטורית ולמעגל החיים היהודי  תחומי. הם יתבססו על קורסי חובה שיאפשרו לסטודנטים    –אופי רב  

הספרות,  ישראל,  מחשבת  היהודית,  ההיסטוריה  בתחומי  בחירה  קורסי  מגוון  עליהם  יתווספו  בנוסף,  אלו.  בקהילות 

 ההלכה, האמנות, המגדר ועוד. 

 

 ( ז " נ   18)             במסלול הראשי מבנה תכנית הלימודים  

 נ"ז(   6)  קורסי חובה 

 נ"ז(  2)  )יינתן בשנה"ל תשפ"ג( קהילות ספרד וארצות האסלאם בימי הבינייםתולדות 

 נ"ז(  2)  )יינתן בשנה"ל תשפ"ג(  תולדות קהילות ארצות האסלאם בעת החדשה

 נ"ז(  2)  דת האסלאם וזיקתה אל היהדות

 

 קורסי בחירה 

 נ"ז(  12) שישה קורסי בחירה בתחום

 
 

גם ארבעה קורסי ליבה וחמישה קורסי בחירה ממסלולים , כל סטודנט נדרש ללמוד נ”ז במסלול הראשי 18 * פרט ל

 .נ”ז לתואר שני 36ובסך הכול  ,נ”ז 18אחרים בהיקף 
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 : יהדות ספרד וארצות האסלאם )שנה ב'(מסלול –  "גשנה"ל תשפ  

 סמסטר א'  – שנייום  

 קורסי בחירה  10:00-8:30

 תולדות קהילות ספרד וארצות האסלאם בימי הביניים*  12:00-10:30
 פרופ' רינה לוין מלמד ופרופ' דניאל צדיק

 הפסקת צהריים  13:00-12:00

14:30-13:00 
 קורסי ליבה 

פסיפס הזהויות  
 בעולם היהודי 

 פרופ' ארי אקרמן 

מבוא לקבלה: מספרות ההיכלות 
 ועד ספר הזוהר 

 ד"ר יונתן בן הראש 

קודש לחול ביצירה  בין 
 היהודית החזותית 

 ד"ר רונית שטיינברג 

 תרבות, חברה ,לאדינו: ספרות 16:30-15:00
 ד"ר מירה כהן שטרקמן

 קורסי בחירה  18:30-17:00

  

 סמסטר ב'  – שנייום  

 קורסי בחירה  10:00-8:30

 * תולדות קהילות ארצות האסלאם בעת החדשה 12:00-10:30
 פרופ' דניאל צדיק

 הפסקת צהריים  13:00-12:00

14:30-13:00 
 קורסי ליבה 

"שמע ישראל": קריאת 
שמע מן המקרא ועד  

 ימינו
 פרופ' משה בנוביץ 

פסיפס הזהויות בעולם  
 היהודי 

 ד"ר דרור בונדי 

יחסם  – בין יהודים לנוכרים 
של נוכרים ליהודים בעולם  

 רומי -היווני
 ד"ר דורון לופז 

 קורסי בחירה  16:30-15:00

 גוף, מגדר ולבוש בארצות האסלאם  18:30-17:00
 ד"ר כרמלה אבדר 

 * קורסי חובה 
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 מחשבת ישראל 
 

מחשבת ישראל היא לפתח אצל הסטודנטים התמצאות ביצירות המופת של המחשבה היהודית  מסלול  מטרת הלימודים ב 

תחום זה לשפר את יכולת הסטודנטים לדון  לדורותיה ולהקנות להם כלים ומיומנויות לניתוח מקורותיה. כמו כן, נועד  

בבעיות דתיות, קיומיות, ותרבותיות המעסיקות את 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 

 ם לבין המציאות ההיסטורית באותה תקופה. היהודית בזמן מסוי

 

 ( נ"ז   18)                  במסלול הראשי   הלימודים   תכנית מבנה  

 נ"ז(   2)    אשנב למחשבת ישראל בימי הביניים א.  

 נ"ז(  2) עת החדשה  אשנב למחשבת ישראל ב ב.  

 נ"ז(  2) תורת המוסר של הרמב"ם : ם.  קורס סמינר מתקופת ימי הבינייג

 נ"ז(  2) : עמנואל לוינס והגות יהודית צרפתיתקורס סמינר מתקופת העת החדשהד.  

 נ"ז(  10) .  חמישה קורסי בחירה  ה

 

גם ארבעה קורסי ליבה וחמישה קורסי בחירה ממסלולים , כל סטודנט נדרש ללמוד נ”ז במסלול הראשי 18 * פרט ל

 .נ”ז לתואר שני 36ובסך הכול  ,נ”ז 18אחרים בהיקף 
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 מחשבת ישראל :מסלול –שנה"ל תשפ"ג   

 סמסטר א'  –יום חמישי  

   * אשנב לפילוסופיה יהודית בימי הביניים 10:00-8:30
 אלי חדד ד"ר 

 * אשנב למחשבת ישראל בעת החדשה 12:00-10:30
 ד"ר נדב ברמן 

 הפסקת צהריים  13:00-12:00

14:30-13:00 
 קורסי ליבה 

פסיפס הזהויות בעולם  
 היהודי 

 ימימה בנמלך חובב ד"ר 

מדרשי   "וקראת לשבת עונג"
 ל ופרשת השבוע "חז

 ד"ר תמר קדרי 

 אמונות ודעות במקרא
 פרופ' דוד פרנקל 

 א"ד גורדון וההגות היהודית/ציונית: פולמוס והשפעה.  16:30-15:00
 ד"ר עינת רמון 

 ר' נחמן מברסלב: סיפורים, תורות ורעיונות  18:30-17:00
 ואירד"ר ביטי 

  

 סמסטר ב'  – יום חמישי 

10:00-8:30 

 א"ד גורדון וההגות היהודית/ציונית: פולמוס והשפעה. 

   **תורת המוסר של הרמב"ם
 פרופ' ארי אקרמן 

 הקבלה וספר הזוהר הזוהר שבחסידות: קריאה בפרשנות החסידית לתורת  12:00-10:30
 ש אד"ר יונתן בן הר

 הפסקת צהריים  13:00-12:00

14:30-13:00 
 קורסי ליבה 

פסיפס הזהויות בעולם  
 היהודי 

 דרור בונדי ד"ר 

חנוך לנער על פי דרכו: דילמות  
 ל "חינוכיות בספרות חז

 ד"ר תמר קדרי 

 דמויות מן המקרא 
 קל נפרופ' דוד פר

   ***והגות יהודית צרפתית עמנואל לוינס 16:30-15:00
 ד"ר רוני קליין 

 שכינה, לילית וחוה: קריאה מגדרית בטקסטים מספרות הקבלה והחסידות 18:30-17:00
 ד"ר ביטי רואי

 
 * קורסי חובה 

 תנאי מוקדם: אשנב לפילוסופיה יהודית בימי הביניים**
 *** תנאי מוקדם: אשנב למחשבת ישראל בעת החדשה 

 
 

 נוספים ביום שני קורסים 

 סמסטר א' 

 ש אד"ר יונתן בן הר, מבוא לקבלה: מספרות ההיכלות ועד ספר הזוהר 13:00-14:30

 סמסטר ב'

 ,  בין הרב סולובייצ'יק לאברהם יהושע השל –ליטאי וחסיד שהתגלגלו למנהטן  15:00-16:30
 ד"ר דרור בונדי 
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 ותולדות הציונות   ארץ ישראל ו ירושלים  לימודי  
 

עיסוקם המקצועי קשור בלימודי ארץ ש ואלמתעניינים בתולדות ירושלים וארץ ישראל ולל מיועד מודים זהלי מסלול

גונית -לאומית והרב-היצירה התרבותית, הרבהכיר לעומק את ישראל, תולדותיה ותרבויותיה. מטרת הלימודים היא ל

 שלושה דגשים ייחודיים:  מסלולב .וירושלים שבמרכזה ארץ ישראל

ירושלים, תולדותיה ותרבותה: מיקומו של מכון שכטר בירושלים וקרבתו לאתרים היסטוריים ותרבותיים רבים  . א

 תיה עם סיורים בשטח.ועל ירושלים לתקופ קורסים עיוניים מאפשרים שילוב של 

היסטורית  הגיאוגרפיה  של ההיסטורי של ארץ ישראל לתקופותיה: הכרת המתודה המחקרית  -המחקר הגיאוגרפי .ב

התייחסות תוך  תיעשה  זו  מחקרית  בסוגה  העמקה  בפרט.  מחקר  כנושא  ישראל  ארץ  של  וייחודיותה  אל   בכלל 

 זורים או נושאים נבחרים. תקופות, א

והתרבותי:   .ג ישראל בהיבט ההגותי  וב עיסוק בתארץ  היהודית  ישראל בהגות  יחס לארץ  פיסות השונות של ארץ 

, היחס לארץ ישראל במחשבת המקרא, ארץ  לאורך ההיסטוריה  ישראל בתרבויות השונות שראו בה מוקד משיכה

הדתות, שלוש  של  הדתית  בהגות  והתפתחות  ישראל  ויהדות   תולדות  ישראל  מדינת  בין  והיחס  הציוני,  הרעיון 

 התפוצות. 

יהודיים, השופכים אור על  -עוסקים במקורות טקסטואליים קלאסיים ומודרניים, יהודיים ולאנוספים קורסים 

לאורך הדורות ועל קשרי הגומלין שבין ארץ ישראל  ארץ ישראלהמציאות החברתית, הפוליטית והתרבותית ב

 והתפוצות, ובין מרכז ופריפריה. 

 

 ( נ"ז   18)             הלימודים במסלול הראשי   תכנית מבנה  

  קורסי חובה 

 נ"ז(  4)  ב'( + גיאוגרפיה היסטורית של ירושלים )א'

 נ"ז(  4)  ב'( + מחנה מחקר )א'

 נ"ז(  2) בהגות המקראיתירושלים ו רץ ישראלא

 קורסי בחירה 

 נ"ז(  8) ותולדות הציונות  ירושלים וארץ ישראל מסלולארבעה קורסים נוספים ב

 

 

גם ארבעה קורסי ליבה וחמישה קורסי בחירה ממסלולים , כל סטודנט נדרש ללמוד נ”ז במסלול הראשי 18 פרט ל

 .נ”ז לתואר שני 36ובסך הכול  ,נ”ז 18אחרים בהיקף 
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 ותולדות הציונות מסלול: לימודי ירושלים וארץ ישראל –שנה"ל תשפ"ג   

 סמסטר א'  –יום חמישי  

 * גיאוגרפיה היסטורית של ירושלים 10:00-8:30
 ד"ר אלדד ברין

 מדינת ישראל והעולם הערבי
1967-1956 

 ד"ר גדי קרויזר 

 * גיאוגרפיה היסטורית של ירושלים 12:00-10:30
 ד"ר אלדד ברין

 לאומיות, ציונות ותולדות הישוב 
 שבע מרגלית שטרן-פרופ' בת

 הפסקת צהריים  13:00-12:00

14:30-13:00 
 קורסי ליבה 

פסיפס הזהויות בעולם  
 היהודי 

 ימימה בנמלך חובב ד"ר 

מדרשי   "וקראת לשבת עונג"
 ל ופרשת השבוע "חז

 ד"ר תמר קדרי 

 אמונות ודעות במקרא
 פרופ' דוד פרנקל 

 ירושלים וארץ ישראל בין נצרות ואסלאם  16:30-15:00
 ד"ר מילכה רובין

ההיסטורית או  הציונות כמרד ביהדות 
 כתחייתה

 ד"ר עינת רמון

 קורסי בחירה  18:30-17:00

  

 סמסטר ב'  –יום חמישי 

 */**מחנה מחקר 10:00-8:30
 ד"ר יאיר פז

 */**מחנה מחקר 12:00-10:30
 ד"ר יאיר פז

 הפסקת צהריים  13:00-12:00

14:30-13:00 
 קורסי ליבה 

פסיפס הזהויות בעולם  
 היהודי 

 בונדי דרור ד"ר 

חנוך לנער על פי דרכו:  
דילמות חינוכיות בספרות 

 ל"חז
 ד"ר תמר קדרי 

 דמויות מן המקרא 
 קל נפרופ' דוד פר

 * ירושלים וארץ ישראל בהגות המקראית 16:30-15:00
 פרופ' דוד פרנקל 

כלילת יופי: ירושלים באמנות היהודית  
 והישראלית

 חכם-ד"ר נעה יובל

18:30-17:00 
 בית שני ירושלים בימי 

 ד"ר דורון לופז 
 

 יום ו' 
14:00-8:00 

 סמסטר ב, קורס סיורים:
 סמלי תרבות בירושלים בעת החדשה 

 ד"ר יאיר פז
 ביוני 16  ,9 ,2במאי   12,  5תאריכים: ב מפגשים בימי שישי 5

 * קורסי חובה 
 ** תנאי מוקדם: גיאוגרפיה היסטורית של ירושלים 
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 הלכה ומעשה   – מגדר ופמיניזם  

המפגש בין מגדר ליהדות הוא נושא אקטואלי, מסעיר ותוסס. המסלול מתמקד בהיבטים החברתיים והתרבותיים של 

הלימודים ממגוון זוויות.    הזהות המגדרית בישראל ובחברה היהודית לדורותיה. נקודת המבט המגדרית תלווה את תכנית

אוניברסליות מגדריות  לתיאוריות  גם  ;נחשף  המקומיל  אך  והוגות  הקשרן  מנהיגות  נפגוש  ומההווה  הייחודי.    מהעבר 

של האישה בישראל בת ימינו ולהשפעת המורשת היהודית    למקומה  נתמודד עם סוגיות הקשורות ליחסים בין המינים,

התכנית כוללת יחידה מעשית שתכשיר את הלומדים להוביל שיח מגדרי במקום עבודתם,   .על החברה והממשל בישראל

 .הילתם ובמשפחתםבק

 

   ( נ"ז 18)   במסלול הראשי   מבנה תכנית הלימודים 

 חובה  קורסי 

 נ"ז(  2) תופמיניסטי ותתיאורי

 נ"ז(  2) נשים יהודיות בפרספקטיבה היסטורית

 נ"ז(  2) דילמות מגדריות עכשוויות בעולם היהודי 

 

 בחירה  קורסי 

 נ"ז כל אחד( 2) שישה קורסים מתוך תכנית המסלול 

 

 

גם ארבעה קורסי ליבה וחמישה קורסי בחירה ממסלולים , כל סטודנט נדרש ללמוד נ”ז במסלול הראשי 18 פרט ל

 .נ”ז לתואר שני 36ובסך הכול  ,נ”ז 18אחרים בהיקף 

. 
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 מגדר ופמיניזם  :מסלול –שנה"ל תשפ"ג   
 סמסטר א'  –יום חמישי  

 נשים יהודיות בפרספקטיבה היסטורית*   10:00-8:30
 וד"ר טלי ברנר  פרופ' רינה לוין מלמד

 נשים יהודיות יוצרות  12:00-10:30
 ד"ר רונית שטיינברג 

 הפסקת צהריים  13:00-12:00

14:30-13:00 
 קורסי ליבה 

פסיפס הזהויות בעולם  
 היהודי 

 ימימה בנמלך חובב ד"ר 

 "וקראת לשבת עונג"
ל ופרשת  "מדרשי חז

 השבוע 
 ד"ר תמר קדרי 

 אמונות ודעות במקרא
 פרופ' דוד פרנקל 

 תיאוריה פמיניסטית*   16:30-15:00
 שבע מרגלית שטרן-בת פרופ'

 דילמות מגדריות עכשוויות בעולם היהודי*  18:30-17:00
 ד"ר רננה רביצקי פילזר

  

 סמסטר ב'  – יום חמישי 

 קונפליקטים בזוגיות ובמשפחה בספרות חז"ל  10:00-8:30
 ד"ר תמר קדרי 

 האישה בספרות המקרא  12:00-10:30
 פרופ' דוד פרנקל 

 הפסקת צהריים  13:00-12:00

14:30-13:00 
 קורסי ליבה 

פסיפס הזהויות בעולם  
 היהודי 

 דרור בונדי ד"ר 

חנוך לנער על פי דרכו:  
דילמות חינוכיות בספרות 

 ל"חז
 ד"ר תמר קדרי 

 דמויות מן המקרא 
 קל נפרופ' דוד פר

 קידום שוויון מגדרי   –כשתיאוריה פוגשת פרקטיקה  16:30-15:00
 ד"ר מיכל סלע

 שכינה, לילית וחווה: קריאה מגדרית בטקסטים בספרות הקבלה והחסידות 18:30-17:00
 איוד"ר ביטי ר

 זום ערב ב קורס
 יום ד'

21:00-19:30 

 מגדר וריטואלים: טקסים של נשים ביהדות זמננו 
 בן שחר -ד"ר רבקה נריה

 קורסים נוספים ביום שני  

 סמסטר ב'

 ד"ר כרמלה אבדר , גוף מגדר ולבוש בארצות האסלאם 18:30–17:00

 * קורסי חובה 
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 האמנויות ביהדות 
 

וחווייתית עם   היכרות מעמיקה  ליצור  זו מיועדת  סוגי  תכנית  ביטוייה המגוון  על  והישראלית  היהודית  רבים היצירה 

מתוך הבנה שתחום היצירה היהודית אינו מוכר מספיק לקהל הרחב והמשכיל, אנו מבקשים להציג את השפע    והמרתקים.

ייחשפו למגווןואת המורכבות המרתקת של התחום.   העוסקים בתחומי האמנות החזותית  הסטודנטים  ,  של קורסים 

ם מסוג בנוסף, תוכנית המסלול כוללת גם קורסי  העכשווית.תקופה  לאורך ההיסטוריה ועד לשנוצרו    המוסיקה והקולנוע,

ילמדו טכניקות יצירה בדו ממד ובתלת ממד, צילום  יבקורסים אלה    .התנסות מעשית באמנות"מעשה חשב" בהם ישנה  

לימודי עם התכנים הנלמדים ב המשתלב    להקנות לסטודנטים כלי לביטוי יצירתי  מטרתם היא  ות חמר ועוד.  סטילס, יציק

מסלול הלימודים בתחום זה נועד להקנות ידע מעמיק על התרבות היהודית, על בעולם היהודי.   והמעוגנים  התואר השני  

 עם אתגרים אלו לאורך הדורות ועד ימינו אנו. המתח שבין המסורת היהודית והיצירה החזותית ועל דרכי ההתמודדות 

 

 ( נ"ז 18) במסלול הראשי מבנה תכנית הלימודים  

 קורסי חובה  

 נ"ז(  2) ימי הבינייםוב עת העתיקה במבוא לאמנות יהודית 

 נ"ז(  2) מבוא לאמנות יהודית מודרנית

 נ"ז(  2)  חז"לויופי בספרות אסתטיקה 

 

 בחירה קורסי  

 נ"ז כל אחד( 2) שישה קורסים מתוך תוכנית המסלול 

 

 
גם ארבעה קורסי ליבה וחמישה קורסי בחירה ממסלולים , כל סטודנט נדרש ללמוד נ”ז במסלול הראשי 18 פרט ל

 .נ”ז לתואר שני 36ובסך הכול  ,נ”ז 18אחרים בהיקף 
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 אמנויות ביהדות :מסלול –שנה"ל תשפ"ג   

 סמסטר א'  –חמישי יום  

 *ויופי בספרות חז"לאסתטיקה  10:00-8:30
 ד"ר תמר קדרי 

12:00-10:30 
מבוא לאמנות יהודית בעת העתיקה  

 ובימי הביניים * 
 ד"ר נעה יובל חכם

 נשים יהודיות יוצרות  
 ד"ר רונית שטיינברג 

 הפסקת צהריים  13:00-12:00

14:30-13:00 
 קורסי ליבה 

פסיפס הזהויות בעולם  
 היהודי 

 פרופ' ארי אקרמן 

 "וקראת לשבת עונג"
ל ופרשת  "מדרשי חז

 השבוע 
 ד"ר תמר קדרי 

 אמונות ודעות במקרא
 פרופ' דוד פרנקל 

17:30-15:00 
 מעשה חשב 

 על הקדושה: הקדוש והאנושי באדם ובמרחב 
 והאמנית נגה גרינברג   ד"ר אירה צ'רניצקי

 
  

 סמסטר ב'  – יום חמישי 

 אתוסים תנ"כים בראי המוסיקה  10:00-8:30
 ד"ר ענת רובינשטיין

 מבוא לאמנות יהודית מודרנית*  12:00-10:30
 ד"ר רונית שטיינברג 

"החוט המשולש לא במהרה ינתק":  
 יחסים מורכבים בתנ"ך בראי האמנות

 בשיתוף מוזיאון ארצות המקרא 
 ד"ר שולה לדרמן

 הפסקת צהריים  13:00-12:00

14:30-13:00 
 קורסי ליבה 

פסיפס הזהויות בעולם  
 היהודי 

 דרור בונדי ד"ר 

חנוך לנער על פי דרכו:  
דילמות חינוכיות בספרות 

 ל"חז
 ד"ר תמר קדרי 

 דמויות מן המקרא 
 קל נפרופ' דוד פר

17:30-15:00 
 מעשה חשב 

 המילה העברית והיצירה החזותית   –שפה שסועה  
 האמנית יפעת שטיינמץ הרסט 

 

 כלילת יופי: ירושלים באמנות היהודית והישראלית   16:30-15:00
 חכם-ד"ר נעה יובל

 קורס ערב בזום 
 יום ג' 

20:30-19:00 

 דימוי היהודי בקולנוע האמריקאי  
  עמנואל כהן

 

 קורסים נוספים ביום שני  

 סמסטר ב'

 ד"ר כרמלה אבדר ם, גוף מגדר ולבוש בארצות האסלא 18:30-17:00

 * קורסי חובה 
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 תכניות מיוחדות 

 תחומי בשנה אחת - מדעי היהדות רב   – מיר"ב  
 

וללומדים אפשרות ללמוד מגוון תחומים במדעי היהדות ולקבל פרספקטיבה רחבה על   ב מעניקה ללומדות"וכנית מירת
הכוללת  אחת משך הלימודים: שנת לימודים טוריה והתרבות היהודית לדורותיה.הספרים היהודי ועל ההיסארון 

בנוסף ילמדו הסטודנטים קורסים בזום בשעות  רים במהלך השנה וסמסטר קיץ נוסף.סמסטר קיץ ראשון, שני סמסט
 הערב.

בל, ומאפשרת להם ללמוד תואר שני איכותי  התוכנית מתאימה למורים בשבתון ולעובדים ממגזרים נוספים שזמנם מוג
 .ומשמעותי בפרק זמן קצר

 התוכנית כוללת:

 נ"ז(  12) מדרש ואגדהמסלול קורסים ב 6

 נ"ז(  4) קורסים בתחום תולדות עם ישראל  2

 נ"ז(  2) פסיפס הזהויות בעולם היהודי  :קורס 1

 נ"ז(  2) ם מקרא קורס בתחו 1

 נ"ז(  2) קורס בתחום מחשבת ישראל  1

 נ"ז(  2) קורס בתחום אמנות יהודית 1

 נ"ז(  2) לימוד בית מדרשי: השבת מן המקרא ועד לספרות החדשה  1

 נ"ז(  10) קורסי בחירה כלליים   5

 בשכר הלימוד 10%תלמידי תכנית מיר"ב זכאים למלגה של 
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 מיר"ב  תכנית –שנה"ל תשפ"ג   
 

 סמסטר א'  –יום שני  

 ופשרם באגדת חז"ל חלומות  10:00-8:30
 ד"ר תמר קדרי 

 התהוות ספרות המקרא
 פרופ' דוד פרנקל 

 * 'מבוא למדרש ואגדה א 12:00-10:30
 ד"ר תמר קדרי 

 הפסקת צהריים  13:00-12:00

14:30-13:00 
 קורסי ליבה 

 פסיפס הזהויות בעולם היהודי
 פרופ' ארי אקרמן 

16:30-15:00 

לאדינו: ספרות, 
 תרבות, חברה 
ד"ר מירה כהן 

 שטרקמן

עיון בחיבורי  
 ספרות בית שני
פרופ' משה  

 בנוביץ

המלך הראשון  
בישראל: עיון  

 בסיפור מלכות שאול
 ד"ר שרה שורץ 

המפתח לבית 
 המדרש

 ד"ר גילה וכמן

 * לימוד בית מדרשי: השבת מן המקרא ועד לספרות החדשה 18:30-17:00
 ד"ר גילה וכמן

 קורס ערב בזום 
 יום רביעי 

20:30-19:00 

 *עשרת הדברות, מחז"ל ועד בכלל: סדנה במדרש
 ד"ר ענת שפירא 

 סמסטר ב'  –יום שני  

10:00-8:30 
גשם הקשב לנשים: ממטר ומגדר  

 בספרות חז"ל 
 ד"ר גילה וכמן

סיפור וחוק בתורה בראי הפרשנות 
 המקראית לדורותיה 
 פרופ' משה בנוביץ 

 * 'מבוא למדרש ואגדה ב 12:00-10:30
 ד"ר תמר קדרי 

 הפסקת צהריים  13:00-12:00

14:30-13:00 
 קורסי ליבה 

 רומי -יחסם של נוכרים ליהודים בעולם היווני – בין יהודים לנוכרים 
 ד"ר דורון לופז 

16:30-15:00 

ליטאי וחסיד 
שהתגלגלו למנהטן 

בין הרב   -
סולובייצ'יק  

לאברהם יהושע  
 ** השל

 ד"ר דרור בונדי 

 מגילת אסתר 
 שרה שורץ ד"ר 

תוכו רצוף אהבה:  
שירת האהבה  

המקראית בראי 
 חז”ל 

 ד"ר תמר קדרי 

 נסים מן הגליל
 ד"ר גילה וכמן

 מאחורי הקלעים של הסיפור המקראי 18:30-17:00
 פרופ' דוד פרנקל 

 גוף מגדר ולבוש בארצות האסלאם 
 ד"ר כרמלה אבדר 

 קורס סיורים 
14:00-8:00 

 החדשה סמלי תרבות בירושלים בעת 
 ד"ר יאיר פז

 ביוני 16  ,9 ,2במאי   12,  5תאריכים: ב מפגשים בימי שישי 5
 * קורסי חובה 

 ** קורס חובה למבקשים לסיים את התואר בשנת לימודים אחת 
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 תכניות מיוחדות 

 חברתית מעוגנת בידע - עשייה יהודית   – משל"י  
 

על יסוד ידיעותיהם  להוסיף  לאנשים שמעוניינים  . התוכנית מיועדת  ביהדותנרחב  ידע  ללומדים בה  תכנית משל"י מעניקה  

 יהדות. הממוקדת בשל עשייה חברתית  נדבכים נוספים

הם יעניקו ללומדים ידע אקדמי שיטתי בתלמוד, הטקסט המרכזי   .בסיס הידעמן הקורסים בתכנית יוקדשו להנחת    תחצימ

היהודית ידע  .  סביבו התעצבה התרבות  לזה  בסיס  בין תלמוד  בנקודות החיבור  העיסוק  דרך  הלכה  בין  יורחב  מדרש, 

 מחשבת חז"ל. ו

של  חצימ שנייה  יהודית הקורסים  ת  בעשייה  אלו  -יתמקדו  קורסים  עשייה  לסטודנטים  יעניקו  חברתית.  לקידום  כלים 

קהילתית - חינוכית  חברתית  במישור הקהילתי, החינוכי או הציבורי. קורסים מגוונים אלה יעסקו בבית המדרש ובעבודה

טקסט בעיסוק  עם  יתמקדו  הלימודים  ואיתן  .  ביניהן  שיח  ובקידום  היהודית  בחברה  הזהויות  של  ובמגוון  בפרקטיקה 

 הלימודים בתכנית מתקיימים באוירה סולידרית ואינטימית וברוח פתוחה ודיאלוגית.   תפילה, טקס, חג ומועד.

 למלגה.  זכאים  משל"י תכנית תלמידי
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 תוכנית משל”י –שנה"ל תשפ"ג   

 סמסטר א'  –יום שני  

10:00-8:30 
  מסכת – וגיות תלמודיות  קריאה בס

 א בבא מציעא 
 ד"ר גלעד לנדאו 

 : עיון משווה א סוטה  בבלי וירושלמי
 פרופ' משה בנוביץ 

12:00-10:30 
מסכת    -וגיות תלמודיות  קריאה בס

 בבבא מציעא 
 ד"ר גלעד לנדאו 

 : עיון משווה ב סוטה  וירושלמיבבלי 
 פרופ' משה בנוביץ 

 הפסקת צהריים  13:00-12:00

14:30-13:00 
התחדשות יהודית  

 בישראל: רעיון ומעשה 
 ד"ר ליאורה פסקל

מבוא לקבלה: מספרות 
 ההיכלות ועד ספר הזוהר 

 ד"ר יונתן בן הראש 

בין קודש לחול ביצירה  
 היהודית החזותית 

 שטיינברג ד"ר רונית 

16:30-15:00 
בין המקרא לחז"ל: עיון בספרות בית  

 שני
 פרופ' משה בנוביץ 

 על מפתן החיים
 ד"ר מימי פייגלסון

 למידת עמיתים )לא אקדמי(  18:30-17:00

 קורס ערב בזום 
 ג'יום 

20:30-19:00 

 סוגיות שכדאי להכיר  –התלמוד ואנחנו 
 פרופ' דוד גולינקין  

  

 סמסטר ב'  –יום שני  

 גשם הקשב לנשים 10:00-8:30
 ד”ר גילה וכמן

 תלמוד בקיאות
 פרופ' דוד גולינקין 

 התפתחות ההלכה  12:00-10:30
 דיאנה וילה 

 סוגיות בהלכה 
 פרופ’ דוד גולינקין 

 הפסקת צהריים  13:00-12:00

14:30-13:00 

קריאת  ""שמע ישראל:
שמע מן המקרא ועד  

 ימינו
 פרופ' משה בנוביץ 

אוטונומיה רדיקלית או  
קונפורמית?  -מסורתית נון

 ח'וליקריאה ב'מי הש 
 פייגלסוןד"ר מימי 

  – בין יהודים לנוכרים 
יחסם של נוכרים ליהודים  

 רומי-בעולם היווני
 ד"ר דורון לופז 

 * פסיפס הזהויות חלק א 16:30-15:00
 אקרמן פרופ' ארי 

 לימוד בית מדרשי 18:30-17:00
 ד"ר גלעד לנדאו 

 * קורסי חובה 
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 תכניות מיוחדות 

 קהילתית ברוח היהדות   מנהיגות   – מקב"י  
 

תפיסת העולם המנחה המתבססת על מסלול לימודי קהילה יהודית.  תכנית לימודים ייחודית לתואר שני במכון שכטר  
הדרך הנכונה להנחיל את אוצרות הידע,    עולמות המקיימים זיקה טבעית ביניהם.כנית היא כי יהדות וקהילה הם  ואת הת

  את ערכי התרבות והרוח הגלומים ביהדות היא הדרך הקהילתית. ולהיפך: הדרך הנכונה לבנות קהילה היא להישען על
ישראלית:   היהודית  והתרבות  וההיסטוריה  המסורת  המורשת  והעבריים,  היהודיים  והטקסטים  כלים   – הטקסים  הם 
 השואף להקנות לקהלו תחושות של משמעות, שייכות ובטחון.ומוביל הקהילה, העומדים לרשותו של העובד הקהילתי 

; נעמיק את הלימוד על  21-המשתנה במאה ה  הונעסוק במעמדקהילה  ושגי יסוד של מבנה  במהלך הלימודים נתמקד במ
הילה היהודית לאורך הדורות. התוכנית גם תעסוק בהיבטים ונבחן את התפתחות הק  ,קהילות יהודיות בישראל ובעולם

כנית ו את הת פיתוח מנהיגות קהילתית בחברה הישראלית.מיומנויות וכלים למעשיים של ניהול והובלת קהילה ותדגיש 
ם מובילה רוח פלורליסטית הרואה את הידע היהודי כנחלת הכלל, כאוצר המזמין אותנו לעשות בו שימוש קהילתי, להתאי

 ולהנגיש אותו לציבור שבטיפולנו בהתאם לצרכיו.

 ( נ"ז 36)   מבנה תכנית הלימודים

 נ"ז(  28) קורסי חובה  

 נ"ז(   16)    יהדות וזהות יהודית   . א

 נ"ז(  2) (לא יינתן בתשפ"ג)קורס היסטורי על קהילות יהודיות  

 נ"ז(  2)  (לא יינתן בתשפ"ג)יהודית: בין ציון לתפוצות הקהילה קורס על ה 

 נ"ז(  2) קורס על פסיפס הזהויות בעולם היהודי  

 נ"ז(   2) קורס על התחדשות יהודית בישראל: רעיון ומעשה  

   נ"ז( 2)  (לא יינתן בתשפ"ג) במעגל החיים בקהילה וטקסטים טקסים  עלקורס 

 נ"ז(   2) קורס על טקסים וטקסטים במעגל השנה בקהילה  

 נ"ז(  4)  2מפגש עם קהילות ישראליות שונות –קורס סיורים בקיץ 

 

 נ"ז(   12)  מנהיגות קהילתית והובלת שינוי בקהילה   .ב

   נ"ז( 2) חברתי וחינוכי  כוחה של הקהילה בהובלת שינוי קורס על 

 נ"ז(  2) על יחיד, משפחה וקהילה קורס 

 נ"ז(  2) קורס על רב תרבותיות וקהילה 

 נ"ז(  2)  מחצבתי לסיפור מנהיגותיהסיפור האישי ככור על קורס 

   נ"ז(  2)   (א יינתן בתשפ"גל)קורס על מנהיגות וניהול קהילה 

   נ"ז( 2)   (א יינתן בתשפ"גל)קורס על יצירה יהודית מקומית ושילוב אומנויות בקהילה 

 

 נ"ז(   8)    קורסי בחירה 

  נוספים במהלך התואר םקורסי 4

 המתקיים  בנוסף לתוכנית הלימודים האקדמית, הסטודנטים בתוכנית מקב"י מתחייבים להשתתף בפורום מקב"ים

 ה.בסיורים לימודיים ובימי עיון והעשר , 18:30-17:00פעמים בכל סמסטר בין השעות   3

 .בשכר הלימוד 40%תכנית מקב"י זכאים למלגה של תלמידי 

  

 
 קורסי סיורים: קורס סיורים בשנה א' וקורס סיורים בשנה ב'.   2בתואר יינתנו   2



   29עמוד | 
 

 

 תכנית מקב"י  –שנה"ל תשפ"ג   
 סמסטר א'  –יום שני  

 פסיפס הזהויות בעולם היהודי 10:00-8:30
   ד"ר יניב מזומן

12:00-10:30 
הסיפור האישי ככור שנה א': 

 מחצבתי לסיפור מנהיגותי
 ד"ר שרית ברזילאי

 קורסי בחירה 

 הפסקת צהרים  13:00-12:00

 בישראל: רעיון ומעשה התחדשות יהודית  14:30-13:00
 ד"ר ליאורה פסקל

 קורסי בחירה  16:30-15:00

 פורום מקב"ים )למידת עמיתים, לא אקדמי( 18:30-17:00
 16.1.23/   12.12.22/   14.11.22תאריכים: 

  

 סמסטר ב'  –יום שני  

 בין טקסטים לטקסים במעגל השנה בקהילה  10:00-8:30
 ד"ר רננה רביצקי פילזר

 יחיד, משפחה וקהילה שנה א':  12:00-10:30
 ד"ר רחל ורצברגר 

 כוחה של הקהילה בהובלת שינוי   :שנה ב' 
 ד"ר ליאורה פסקל

 הפסקת צהרים  13:00-12:00

 רב תרבותיות וקהילה  14:30-13:00
 ד"ר נגה וולף

 קורסי בחירה  16:30-15:00

 )למידת עמיתים, לא אקדמי( פורום מקב"ים 18:30-17:00
 5.6.23/  1.5.23/  27.3.23תאריכים: 

 

 
 לתלמידי שנה א'+ב' קורס סיורים

 
 ניתוח תרבותי ארגוני, ד"ר יהודה צור –מפגשים עם קהילות ישראליות 

 יתקיימו במהלך סמסטר א'  ימי סיורים 4
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 תכניות מיוחדות 

 תכנית ללווי רוחני   – מרפא  
א  )משלי י"ב: י"ח(  ּוְלׁשֹון ֲחָכִמים ַמְרפֵּ

מטרת תכנית מרפא: ליווי רוחני היא לשלב בין ידע אקדמי בליווי רוחני לידע בתחומי המורשת היהודית לגווניה, לצורך  

ופיתוחו של תחום ה בישראל. מכון שכטר נמצא בחזית העשייה לקידומו  זה  ליווי הרוחני קידומו של תחום מקצועי 

בישראל ובמסגרתו תלמידי התכנית עוברים הכשרה על פי עקרונות מקצועיים מקובלים בתחום הליווי הרוחני במערב 

 אירופה, ובישראל ושוזרים בה תובנות מן המורשת היהודית.   
 

גויות, יצירות ספרותיות, מנהגים והלכות ההראשון, לימוד ועיון ב מקיף שלשה היבטים מרכזיים:  מסלול הלימודים במרפא 

ה"כלים"   ותרגול של  לימודיות עם מצוקות. ההיבט השני,  נוכח התמודדושל חיי אדם, בעיקר  ת  וקיומיהנוגעות בשאלות  

לדורותיהם  הגלומים בכתבי הלומדים מציגים בשעורים מקרים לדיון    .היהדות  הוא המרכיב המעשי:  ההיבט השלישי 

מהתנסויות קליניות בליווי רוחני במסגרת מקומות הכשרה שונים. המעוניינים בהשלמת החובות    מתחומי עבודתם או

שעות של עבודה    400  - ל    300ללימודי תעודת מלווה רוחני/ת אקדמי/ת בנוסף לתואר השני בתחום נדרשים להשלים בין  

ימי עיון בשנה המאפשרים   3, מתקיימים  מעשית. דרישות תכנית כוללות גם הדרכות אישיות עם מדריכות התכנית.  בנוסף

 העמקה והתמקדות בנושאים שונים הנוגעים ללווי רוחני ורוחניות יהודית.  
 

המסלול מתאים ללומדים המעוניינים להעשיר את תחום עיסוקם/התנדבותם/ סיוע למשפחותיהם בכלים של לווי רוחני 

לווה רוחני אקדמי ולנכונים לעבור מסע העמקה ותרגול בהשראת מקורות היהדות, למעוניינים בתעודה מקצועית של מ

 אישי של כלים ותובנות מעולם הרוח היהודי. 

. 

 בהשראת מורשת ישראל  רוחני ליווי : במרפא הלימודים תכנית
 : א שנה –  רוחני בליווי יסודקורסי  2

 נ"ז(  2) כלים ומשאבים ממורשת ישראל במקצוע הליווי הרוחני.
 נ"ז(  2)  אוכלוסיות שונות במרחב הישראלי.ליווי רוחני ל

 

 שנה ב:  – בליווי רוחני  יסוד קורסי 2
 נ"ז(  2) . והרפואה הטיפול עולםבהגות חז"ל ובהתמודדות רוחנית של  תפיסות

 נ"ז(  2) .רוחני ללווי כמשאב ואחת העשרים ובמאה העשרים  במאה יהודית הגות
 קורסים נלווים חובה:  2

 נ"ז(  2)   הלכה בקץ החייםו  רפואהאתיקה, 
 "ז( נ 2)   אתגרי החיים במבט מקראי

 

 : מרפא במסלול לבחירה נלווים קורסים 3
 "ז( נ 2) .רוחני וליווי  יהודי  תיאטרון

 נ"ז(  2) .  בישראל ומגזרים עדות
 נ"ז(   2) יצירות בספרות העברית בראי הסיפרותרפיה 

 מפגשים(  20) אישית   הדרכה
 

 :הבאים הקורסים את להוסיף יש לתואר השני  לימודיםהשלמת  לצורך

 "ז( נ 2) פסיפס הזהויות בעולם היהודי   קורס 1
 "ז( נ 6)  מתכנית המ"אקורסי ליבה  3
 "ז( נ 10)   ממסלולי לימוד אחרים בתכנית המ"א בחירה קורסי 5

 

המעשירים את עבודת   הבאיםמליץ לסטודנטים ללמוד קורסי בחירה בתחומים תשל התכנית  ת*היועצת האקדמי
 עוד. , זוהר, מדרש, אמנות, מוסיקה וקבלהרב תרבותיות,  :הרוחני/ת  ווהלהמ
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 תכנית מרפא –שנה"ל תשפ"ג   
 סמסטר א'  –יום חמישי  

10:00-8:30 
 *  ומשאבים כללים ויהודים במקצוע הליווי הרוחני  כלים

 ד"ר עינת רמון
 )שנה א' בלבד(

 קורסי בחירה  12:00-10:30

 הפסקת צהריים  13:00-12:00

14:30-13:00 
 קורסי ליבה 

פסיפס הזהויות בעולם  
 היהודי 

 ימימה בנמלך חובב ד"ר 

 "וקראת לשבת עונג"
ל ופרשת  "מדרשי חז

 השבוע 
 ד"ר תמר קדרי 

 אמונות ודעות במקרא
 פרופ' דוד פרנקל 

16:30-15:00 
 אתיקה, היסטוריה וסוציולוגיה מגזרים ועדות בישראל: 

 ד"ר איריס בראון 
 )שנה א'+ שנה ב'(  

18:30-17:00 
 *   תפיסות של התמודדות רוחנית בהגות חז"ל ובעולם הטיפול והרפואה

 ד"ר עינת רמון
 )שנה ב' בלבד(

  

 סמסטר ב' –יום שני/ חמישי 

10:00-8:30 
 * ליווי רוחני לאוכלוסיות שונות במרחב הישראלי

 ד"ר עינת רמון 
 )שנה א' בלבד( 

 קורסי בחירה  12:00-10:30

 הפסקת צהריים  13:00-12:00

14:30-13:00 
 קורסי ליבה 

פסיפס הזהויות בעולם  
 היהודי 

 דרור בונדי ד"ר 

חנוך לנער על פי דרכו:  
דילמות חינוכיות בספרות 

 ל"חז
 ד"ר תמר קדרי 

 דמויות מן המקרא 
 קל נפרופ' דוד פר

16:30-15:00 
 שחקנים במשחק החיים: לווי רוחני ותיאטרון 

 אורה אביקסיס
 )מרפא שנה א'+ שנה ב'(

18:30-17:00 
 *   הגות יהודית במאה העשרים ובמאה העשרים ואחת כמשאב ללווי רוחני

 ד"ר עינת רמון
 )שנה ב' בלבד(

 קורס ערב בזום 

 א'יום 
20:30-19:00 

 אתגרי החיים במבט מקראי 
 ורץ שרה שד"ר 

 * קורסי חובה 
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 א רב תחומי( " משלי, מקבי, מיר"ב )מ  , יהדות ספרד   מערכת שעות יום שני: מקרא, מדרש, 
 

 סמסטר א' 

 חובה/ בחירה  תוכנית   מסלול/  מרצה  שם הקורס  שעה 

08:30 
10:00 

 חובה  משל"י/תלמוד  פרופ' משה בנוביץ  : עיון משווה א'סוטהבבלי וירושלמי 

מסכת בבא  -בסוגיות תלמודיות קריאה 
 א  מציעא

 חובה  משל"י/תלמוד  ד"ר גלעד לנדאו 

 חובה  מקב"י בלבד ד"ר יניב מזומן פסיפס הזהויות בעולם היהודי 

 בחירה מדרש  ד"ר תמר קדרי  חלומות ופשרם באגדת חז"ל 

 חובה  מקרא  פרופ' דוד פרנקל  התהוות ספרות המקרא 

 

10:30 
12:00 

 חובה  משל"י/תלמוד  פרופ' משה בנוביץ  : עיון משווה ב'סוטהבבלי וירושלמי 

מסכת בבא  -קריאה בסוגיות תלמודיות 
 חובה  משל"י/תלמוד  ד"ר גלעד לנדאו  ב'  מציעא

 בחירה מקרא  ד"ר עדי מרילי   כרון בספרות הנבואהיחורבן גלות וז

 תולדות קהילות ספרד וארצות האסלאם  
 בימי הביניים 

פרופ' רינה לוין מלמד ופרופ' דניאל  
 חובה  יהדות ספרד/תע"י  צדיק

הסיפור האישי ככור מחצבתי לסיפור 
 חובה  מקב"י שנה א' בלבד ד"ר שרית ברזילאי  מנהיגותי 

 חובה  מדרש/מיר"ב  ד"ר תמר קדרי  מבוא למדרש ואגדה א' 
 

13:00 
14:30 

 מקב"י   ד"ר ליאורה פסקל  התחדשות יהודית בישראל: רעיון ומעשה 
 משל"י 

 חובה 
 בחירה

 ליבה מיר"ב חובה פרופ' ארי אקרמן  פסיפס הזהויות בעולם היהודי 

מבוא לקבלה: מספרות ההיכלות ועד ספר  
 ליבה  ד"ר יונתן בן הראש הזוהר 

 ליבה  רונית שטיינברגד"ר  בין קודש לחול ביצירה היהודית החזותית 

 

15:00 
16:30 

 בחירה יהדות ספרד  ד"ר מירה כהן שטרקמן  לאדינו: ספרות, תרבות, חברה 

 בחירה מדרש/משל"י/ תלמוד/מקרא  פרופ' משה בנוביץ  בין מקרא לחז"ל: עיון בספרות בית שני

המלך הראשון בישראל: עיון בסיפור 
 בחירה מקרא  ד"ר שרה שורץ  מלכות שאול 

 בחירה מדרש  ד"ר גילה וכמן  המפתח לבית המדרש 

 בחירה תלמוד  /משל"י ד"ר מימי פייגלסון על מפתן החיים

 

17:00 
18:30 

לימוד בית מדרשי: השבת מן המקרא ועד  
 חובה  מיר"ב  ד"ר גילה וכמן  לספרות החדשה 

 בכתוב עמים: סוגות ספרותיות במקרא 
 חובה  מקרא/תע"י  ברוכי אונא  ד"ר אמיתי ובמזרח הקדום 

 פורום מקב"ים 
 חובה  מקב"י  ד"ר ליאורה פסקל  16.1.23/   12.12.22/  14.11.22תאריכים: 
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 מערכת שעות יום שני: מקרא, מדרש,   יהדות ספרד,   משלי, מקבי, מיר"ב )מ" א רב תחומי( 
 

 סמסטר ב' 

 חובה/ בחירה  מסלול/ תוכנית  מרצה  שם הקורס  שעה 

08:30 
10:00 

 חובה  משל"י/תלמוד  פרופ' דוד גולינקין תלמוד בקיאות 

בין טקסטים לטקסים במעגל השנה 
 חובה  מקב"י בלבד ד"ר רננה רביצקי פילזר בקהילה

 בחירה משל"י/מדרש  ד"ר גילה וכמן  גשם הקשב לנשים

 בחירה מקרא  ד״ר ג׳ורג׳ סברן  השירה המקראית 

הפרשנות סיפור וחוק בתורה בראי 
 חובה  מקרא  פרופ' משה בנוביץ  המקראית לדורותיה 

 

10:30 
12:00 

למנצח בנגינות: המוזיקה במקרא ובספרות 
 בחירה מדרש/מקרא  פרופ' משה בנוביץ  חז"ל 

 חובה  משל"י/תלמוד  דיאנה וילה התפתחות ההלכה 

 חובה  משל"י/תלמוד  פרופ' דוד גולינקין סוגיות בהלכה 

קהילות ארצות האסלאם בעת תולדות 
 חובה  יהדות ספרד/תע"י  פרופ' דניאל צדיק  החדשה 

 חובה  מקב"י שנה א' בלבד ד"ר רחל ורצברגר  יחיד משפחה וקהילה 

 חובה  מקב"י שנה ב' בלבד  ד"ר ליאורה פסקל  שנה ב': כוחה של הקהילה בהובלת שינוי 

 חובה  מדרש/מיר"ב  ד"ר תמר קדרי  מבוא למדרש ואגדה ב' 

 בחירה מקרא  פרופ' דוד פרנקל  יא: סמנריון מתקדם -בראשית א

 

13:00 
14:30 

 חובה  מקב"י בלבד ד"ר נגה וולף  רב תרבותיות וקהילה

"שמע ישראל": קריאת שמע מן המקרא  
 ליבה  פרופ' בנוביץ ועד ימינו 

 ליבה  ד"ר דרור בונדי  פסיפס הזהויות בעולם היהודי 

יחסם של נוכרים  –לנוכרים בין יהודים 
 ליבה  מיר"ב חובה ד"ר דורון לופז  רומי-ליהודים בעולם היווני

- אוטונומיה רדיקלית או מסורתית נון
  משל"י בלבד  ד"ר מימי פייגלסון ח'ול יקונפורמית? קריאה ב'מי הש

 

15:00 
16:30 

  -ליטאי וחסיד שהתגלגלו למנהטן  
 בחירה מיר"ב /מחשבת  ד"ר דרור בונדי  לאברהם יהושע השל  בין הרב סולובייצ'יק

 בחירה מקרא  ד"ר שרה שורץ  מגילת אסתר 

 חובה  תלמוד /מדרש  ד"ר גילה וכמן  נסים מן הגליל

תוכו רצוף אהבה: שירת האהבה המקראית  
 בחירה תלמוד /מדרש  ד"ר תמר קדרי  בראי חז"ל 

 חובה  בלבד משל"י  פרופ' ארי אקרמן  פסיפס הזהויות 

 

17:00 
18:30 

 בחירה מקרא  פרופ' דוד פרנקל  מאחורי הקלעים של הסיפור המקראי 

 חובה  משל"י בלבד  ד"ר גלעד לנדאו  לימוד בית מדרשי

 בחירה מגדר   /יהדות ספרד/אמנויות ד"ר כרמלה אבדר  גוף מגדר ולבוש בארצות האסלאם

 פורום מקב"ים 
 חובה  מקב"י ד"ר ליאורה פסקל  5.6.23/  1.5.23/   27.3.23תאריכים: 
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 אמנות, מחשבת, מגדר, א"י וציונות, מרפא :  חמישי   מערכת שעות יום 

 
 סמסטר א' 

 חובה/ בחירה  תוכנית   מסלול/  מרצה  שם הקורס  שעה 

08:30 
10:00 

 חובה  מגדר/תע"י  וד"ר טלי ברנר מלמד לויןפרופ' רינה  נשים יהודיות בפרספקטיבה היסטורית 

 חובה  אמנויות/מדרש   ד"ר תמר קדרי  אסתטיקה ויופי בספרות חז"ל 

 חובה  מחשבת   אלי חדד ד"ר  אשנב לפילוסופיה יהודית בימי הביניים 

 חובה  לימודי א"י  ד ברין דד"ר אל גיאוגרפיה היסטורית של ירושלים

 בחירה א"י/ציונות לימודי  ד"ר גדי קרויזר  1967-1956מדינת ישראל והעולם הערבי 

 חובה  מרפא שנה א' בלבד  ד"ר עינת רמון  כלים בליווי רוחני 

 

10:30 
12:00 

 בחירה ת/מגדר יואמנו ד"ר רונית שטיינברג נשים יהודיות יוצרות  

 חובה  לימודי א"י  ד ברין דד"ר אל גיאוגרפיה היסטורית של ירושלים

 מרגלית שטרן שבע -פרופ' בת לאומיות, ציונות ותולדות הישוב 
 ציונות 

 לימודי א"י 
 חובה 

 בחירה

 חובה  מחשבת   ד"ר נדב ברמן אשנב למחשבת ישראל בעת החדשה 

מבוא לאמנות יהודית בעת העתיקה ובימי 
 חובה  אמנויות  ד"ר נעה יובל חכם  הביניים 

 

13:00 
14:30 

 ליבה  ימימה בנמלך חובב ד"ר  פסיפס הזהויות בעולם היהודי 

חז"ל  מדרשי –"וקראת לשבת עונג" 
 ליבה  ד"ר תמר קדרי  ופרשת השבוע 

 ליבה  פרופ' דוד פרנקל  אמונות ודעות במקרא 

 

15:00 
16:30 

 חובה  מגדר  שבע מרגלית שטרן -פרופ' בת תיאוריה פמיניסטית 

 בחירה לימודי א"י  ד"ר מילכה רובין  ירושלים וא"י בין נצרות לאסלאם

כמרד ביהדות ההיסטורית או הציונות 
מחשבת/לימודי א"י/   ד"ר עינת רמון  כתחייתה

 בחירה ציונות 

מגזרים ועדות בישראל: אתיקה, הסטוריה 
 בחירה מרפא  ד"ר איריס בראון וסוציולוגיה 

 

15:00  
17:30 

ש והאנושי באדם ו על הקדושה: הקד
 בחירה מעשה חשב  –אמנויות   ונגה גרינברג ד"ר אירה צ'רניצקי ובמרחב 

 

17:00 
18:30 

 חובה  מגדר  ד"ר רננה רביצקי פילזר דילמות מגדריות עכשוויות בעולם היהודי

ר' נחמן מברסלב: סיפורים, תורות 
 בחירה מחשבת  ואי רד"ר ביטי  ורעיונות 

 חובה  מרפא שנה ב' בלבד ד"ר עינת רמון  פילוספיה יהודית ורפואית של חוסן רוחני  

 
'  
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 מערכת שעות יום   חמישי :  אמנות, מחשבת, מגדר, א"י וציונות, מרפא 
 

 סמסטר ב' 

 חובה/ בחירה  תוכנית   מסלול/  מרצה  שם הקורס  שעה 

08:30 
10:00 

 בחירה אמנויות   ד"ר ענת רובינשטיין אתוסים תנ"כיים בראי המוסיקה

 חובה  מחשבת  פרופ' ארי אקרמן  תורת המוסר של הרמב"ם 

 חובה  לימודי א"י בלבד  ד"ר יאיר פז מחנה מחקר 

 חובה  מרפא שנה א' בלבד  ד"ר עינת רמון  ליווי רוחני לאוכלוסיות שונות בישראל 

קונפליקטים בזוגיות ובמשפחה בספרות  
 בחירה מגדר/מדרש  ד"ר תמר קדרי  חז"ל 

 

10:30 
12:00 

 בחירה מגדר/מקרא  פרופ' דוד פרנקל  האישה בספרות המקרא 

 חובה  אמנויות   ד"ר רונית שטיינברג לאמנות יהודית מודרנית מבוא 

הזוהר שבחסידות: קריאה בפרשנות 
 בחירה מחשבת   ד"ר יונתן בן הראש החסידית לתורת הקבלה וספר הזוהר 

 חובה  לימודי א"י בלבד  ד"ר יאיר פז מחנה מחקר 

"החוט המשולש לא במהרה ינתק": יחסים 
 בחירה אמנויות   ד"ר שולה לדרמן  האמנות מורכבים בתנ"ך בראי 

 

13:00 
14:30 

 ליבה  דרור בונדי ד"ר  פסיפס הזהויות בעולם היהודי 

חנוך לנער על פי דרכו: דילמות חינוכיות  
 ליבה  ד"ר תמר קדרי  בספרות חז"ל 

 ליבה  פרופ' דוד פרנקל  דמויות מן המקרא 

 

15:00 
16:30 

קידום  -פרקטיקהכשתיאוריה פוגשת 
 בחירה מגדר  ד"ר מיכל סלע  שוויון מגדרי 

 בחירה מחשבת  ד"ר רוני קליין עמנואל לוינס והגות יהודית צרפתית

כלילת יופי: ירושלים באמנות היהודית 
 בחירה  אמנויות/לימודי א"י  ד"ר נעה יובל חכם  והישראלית 

 לימודי א"י  פרופ' דוד פרנקל  ירושלים וא"י בהגות המקראית 
 מקרא 

 חובה 
 בחירה

שחקנים במשחק החיים: לווי רוחני 
 בחירה מרפא בלבד  אורה אביקסיס  ותיאטרון

 

15:00  
17:30 

המילה העברית והיצירה  –"שפה שסועה" 
 בחירה מעשה חשב  –אמנויות   הרסט  יפעת שטיינמץ  החזותית 

  

17:00 
18:30 

שכינה, לילית וחוה: קריאה מגדרית 
 בחירה מחשבת/מגדר  ד"ר ביטי רואי  בטקסטים מספרות הקבלה והחסידות

 בחירה לימודי א"י  ד"ר דורון לופז  ירושלים בימי בית שני 

המחשבה היהודית המודרנית כמשאב 
 חובה  מרפא שנה ב' בלבד ד"ר עינת רמון  לליווי רוחני 
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   מלגות שכר לימוד לסטודנטים לתואר שני תשפ"ג* 

 הנחותאין כפל  *

 ₪ לקורס  1,500 :שכ"ל מלא

 ₪ לקורס 1950: )מעשה חשב( במסלול האמנויות ביהדות מעשיים קורסים 

 שח לקורס  900קורס השלמה: 

 שח לקורס  900שומעים חופשיים:  

 לתעודה:  או לתואר הלומדים הסטודנטים כל על החלים נוספים תשלומים

 ₪   ) 400ההרשמה  בעת פעמי חד תשלום (הרשמה דמי

 ₪  450 לימוד שנת כל עבור שירותים אגרת

 ₪ 300 אקדמית סדנא בכתיבה

 הנחות ומלגות 

 ₪ לקורס(  1,350) 10%עובד/ת חינוך, עובד/ת מדינה/רשות, עובד/ת עמותות:   .1

 

 ₪ לקורס( 1,275)  15%:  65פנסיונרים מגיל   .2

 לקורס ₪   900עלות קורס ם לפני תשפ"ג: ה לימודי   ו את פנסיונרים שהתחיל 

 

 ₪ לקורס(  1,200הנחה בשכ"ל ) 20%מלגות למצטיינים   .3

 ומעלה ממכללה. 94ומעלה מאוניברסיטה או ממוצע   90נרשמים ראשונים בעלי ממוצע בתואר ראשון  5 -ל

 .היא רק לשנתיים מתחילת הלימודיםלמלגה הזכאות 

 

 מלגות למצטיינים בלימודי ירושלים וא"י     .4

 לקורס(  1,200הנחה בשכ"ל )  20%

  94ומעלה מאוניברסיטה או ממוצע   90נרשמים ראשונים ללימודי ירושלים וא"י בעלי ממוצע בתואר ראשון   4 -ל
 ומעלה ממכללה. 

 הזכאות למלגה היא רק לשנתיים מתחילת הלימודים.

 

   ₪ לקורס( 1,200)הנחה בשכ"ל    20%מלגות הצטיינות ייעודיות   .5

 מלגות לשני תלמידים מצטיינים בתכנית מדרש/כללית א( שתי 

 ב( שתי מלגות לשני מורים/מנהלים/מחנכים מצטיינים. 

 ג( מלגת רוטנברג למורה מצטיין/ת

 הזכאות למלגה היא רק לשנתיים מתחילת הלימודים. 
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 ₪ לקורס(  900מלגה בשכ"ל ) 40%מיוחדת למורות/ים ועובדי חינוך בפריפריה    מלגה  .6

 מיועד לסטודנטים העובדים בהוראה/הדרכה שאינם זכאים להחזר שכ"ל: 

 ( בבית ספר או  בקהילה בפריפריה  1

 . (בהתאם לאישור ומעלה  7) ( בבי"ס בעל מדד סוציו כלכלי נמוך2

 החינוך(.   עצמאית למשרדפניה  ב)החזר  80%עד  מקבלים  משרד החינוךשל מורים הזכאים להחזר 

 

 מסלולים/תכניות מסובסדים תשפ"ג 

 

 מנהיגות במכון שכטר ת  ו תכני  .1

o     :לקורס( 900כולל השלמות ) מלגה בשכ"ל 40%מקב"י ₪ 

o     :לקורס( 900כולל השלמות ) מלגה בשכ"ל 40%עמיתי משל"י ₪ 

o     :לקורס(  1,275כולל השלמות )לימוד ה בשכר  הנחה  15%משל"י ₪ 

   אישי על סמך ראיוןועמיתי משל"י  קבלה לתכניות מקב"י

 

 ₪ לקורס(. 1,125הנחה בשכ"ל ) 25%  מסלול מקראלסטודנטים ב   מלגות  .2

 אינם זכאים למלגת מקרא.  משרד החינוךשכ"ל ממורים הזכאים להחזר 

 

 שנתי(  - הנחות לסטודנטים במיר"ב )מדעי היהדות רב תחומי חד  .3

o 10%  (1,350  לסטודנטים בתכנית מיר"ב )לקורס ₪ 

o  20% (1,200 למורה בתכנית מיר"ב שאינו זכאי להחזר שכ"ל ממשרד החינוך )לקורס ₪ 

 .  50%שמועסק/ת כמורה בהיקף מעל 

 

 מסלול מרפא    שכ"ל ומלגות  .4

o 15%  לקורס(   1,275) לימוד הבשכר  הנחה ₪ 

o  לתלמידי תעודה בליווי רוחני.   ₪ לקורס( ₪1,700 )  15,300שכ"ל של 

o קורסים עד  תום שנתיים מתחילת הלימודים יחויב שכ"ל של לימודי   11-תלמיד/ה מ"א במסלול שלמד/ה פחות מ
 ₪(.  15,300תעודה )

o   לשנה(.   1,700שעות הדרכה )   30- ₪ ל   5,100סה"כ    – תוספת הדרכה לכל תלמידי תעודה ₪ 

 

 ני תשפ"ג מלגות והנחות נוספות לסטודנטים לתואר ש 

 בצע "חבר מביא חבר" מ .1

  (.₪ על כל נרשם  500לסטודנט שמביא נרשם חדש )מסה"כ שכ"ל ₪  500הנחה של   –לסטודנטים 

 .סיים את שנת הלימודים הראשונה הנרשם החדשבתנאי ש בסמסטר ב, ההנחה מוענקת
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 ₪ לקורס( 750) הנחה בשכ"ל 50%הנחה לבני משפחה של עובדי עמותות שכטר   .2

 משפחה של עובדי עמותות שכטר בדרגה הראשונה: בן/בת זוג, בן/בת של העובד/תלבני 

 

 לקורס(  1,125הנחה בשכ"ל )  25%מלגות למורות/ים בבתי ספר של רשת תל"י   .3

 ובאישור קרן תל"י/בית ספר תל"י  50%למורים בהיקף משרה של 

 

 לקורס(   1,125הנחה בשכ"ל )  25%  עובדות/ים של התנועה המסורתית .4

 50%לעובדים בהיקף משרה של   

 

 ₪(  1,125הנחה בשכ"ל ) 25%בוגרי תואר שני של מכון שכטר   .5

 לבוגרי תואר שני של מכון שכטר הנרשמים ללימודים לתואר שני נוסף

ללא תשלום  בוגר תואר שני של מכון שכטר רשאי להירשם כשומע חופשי, עד קורס אחד בסמסטר לשנת לימודים •
 )על בסיס מקום פנוי(. 

 

 ע על בסיס כלכלי מלגות סיו  .6
רשאי  ה/שהתקבל  ית/סטודנט שני  תואר  כלכליות  ת/ללימודי  נסיבות  בשל  סיוע  למלגת  בקשה  בנוסף   להגיש 

כלכלי/הכנסות הסטודנט או . החלטות הוועדה מתקבלות על בסיס הנתונים הבאים: מצב  למלגות/הנחות שצוינו לעיל
עלויות נוספות )נסיעות מרחוק כדוגמה( הכרוכות ; מספר נפשות בבית/; מצב בריאותי; מצב משפחתימשפחת הסטודנט

  בלימודים; מקורות מימון נוספים.
 

. ועדת המלגות של כל סמסטר  שניעד סוף השבוע ה יש להעביר את טופס הבקשה ומכתב/מסמכים נלווים ללינק באתר  
החלטה על גודל ההנחה היא לפי שיקול דעת הוועדה בהתאם  ה   .כל סמסטר לדון בבקשותשבוע השלישי של  ב  תתכנסמ

י ותחולק בין שני הסמסטרים במהלך שנת למצב הסטודנט ולמספר הפונים באותו סמסטר. המלגה היא על בסיס שנת
 החלטות הוועדה הן סופיות.  ה.הלימודים. ניתן להגיש בקשה להנחת סיוע פעם אחת כל שנ

 

 . 90%  - 80%של עד   ורים מטעם משרד החינוך החזר שכ"ל:מלגות עידוד למ  .7
א פנו ישירות למשרד החינוך  משרד החינוך מציע מלגות לעידוד מורים, בכפוף לזכאות על פי תקנון משרד החינוך, אנ

 לקבלת הפרטים ולברור זכאותכם. 
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 מכון שכטר למדעי היהדות

 ( 2023-2022לוח שנה אקדמי לשנת הלימודים תשפ"ג ) 

 פתיחת שנת הלימודים
 תשפ"ג 

 30.10.2022 "גבחשוון, תשפה' יום ראשון, 

 חופשת חנוכה
 "ג בכסלו, תשפ ו, כ"מיום שלישי

 "ג ' בטבת, תשפג )כולל(,שלישי עד יום 

20.12.2022  – 27.12.2022 
 חזרה ללימודים

 27.12.2022ביום שלישי  

 מבחן גמר מועד חורף 
 ג”יום שני, כ"ה בכסלו תשפ
 ג”עד יום שני, ה' בטבת תשפ

19.12.2022  – 29.12.2022 

 03.02.2023 תשפ”גבשבט,  י"ביום שישי,   סיום סמסטר א' 

 12.03.2023 תשפ”ג, י"ט באדר, ראשוןיום  פתיחת סמסטר ב' 

 חופשת פסח 
 תשפ”ג בניסן,  י"אמיום ראשון, 

 תשפ”גבניסן,  ז , כ"יום שלישיעד 
 בניסן כ"ז  שלישי חזרה ללימודים ביום  

02.4.23 –  18.4.23 
 חזרה ללימודים

 18.4.2023ביום שלישי  

ערב יום הזיכרון לשואה  
 ולגבורה

 יום שני, כ"ו בניסן תשפ"ג
17.04.2023 

קורסי ערב יסתיימו עד  
 20:00השעה 

 24.04.2023 ג”ביום שני ג' באייר, תשפ הזיכרון יום טקס 

 חופשת יום הזיכרון  
 ויום העצמאות 

 ג ”ביום שלישי, ד' באייר, תשפ 
   תשפ”ג' באייר, ה  רביעי,יום 

25.04.2023  – 26.04.2023   
 לא יתקיימו לימודי ערב

 25.05.2023 תשפ”גון, ובסי ה'  ,חמישייום  חופשת שבועות 

 30.06.2023 תשפ”ג, י"א בתמוזיום שישי,   סיום סמסטר ב' 

 03.07.2023 תשפ”ג, שני, י"ד בתמוזיום  בחינות סוף סמסטר ב' 

 ג ”שני, כ"ח בתמוז, תשפיום  מבחן גמר מועד קיץ
 תשפ”ג באב,  י"ג, שניהגשה עד יום  

17.07.2023  – 31.07.2023 

 פתיחת שנת הלימודים
 דתשפ" האקדמית

 15.10.2023 ל' תשרי תשפ"דיום ראשון, 

 

 

 


