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תשע"ח

מכון שכטר ויעדיו

מכון שכטר ויעדיו
מכון שכטר למדעי היהדות הוא מוסד להשכלה גבוהה שמטרתו לחקור ,ללמד ולהנחיל את מדעי היהדות
בגישה אקדמית ,פתוחה ,שוויונית ופלורליסטית ,תוך שימת דגש על משמעותם של תחומים אלו ועל
יישומם בחיים המודרניים.
לשם כך מנהל מכון שכטר תוכנית לתואר שני (מ"א) רב-תחומית וחדשנית במדעי היהדות לקהל שוחרי
הדעת בכלל ולציבור המחנכים בפרט ,מעודד כתיבת מחקרים ופרסומם ,מנהל מכוני-מחקר יישומיים,
ומקיים ימי עיון וכנסים.
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סגל אקדמי

סגל המורים
הסגל הפנימי
פרופ' אלכסנדר אבן-חן ,מחשבת ישראל
ד"ר ארי אקרמן ,חינוך יהודי ,מחשבת ישראל
פרופ' משה בנוביץ ,תלמוד ,הלכה
פרופ' דורון בר ,לימודי ארץ ישראל
פרופ' דוד גולינקין ,תלמוד ,הלכה
ד"ר גליה גלזנר-חלד ,משפחה וקהילה ,חינוך יהודי
פרופ' יוסף טרנר ,מחשבת ישראל ,יהדות זמננו (בשבתון סמ' א)
ד"ר נעה יובל חכם ,לימודי ארץ ישראל ,האמנויות ביהדות
פרופ' רינה לוין מלמד ,תולדות עם ישראל ,לימודי האשה והיהדות ,יהדות ספרד וארצות האסלאם
ד"ר פינחס מנדל ,מדרש ואגדה
פרופ' בת-שבע מרגלית שטרן ,תולדות עם ישראל ,לימודי האשה והיהדות ,יהדות זמננו
ד"ר יאיר פז ,לימודי ארץ ישראל
פרופ' שמא פרידמן ,תלמוד
ד"ר דוד פרנקל ,מקרא (בשבתון סמ' א)
ד"ר תמר קדרי ,מדרש ואגדה
ד"ר עינת רמון ,לימודי האשה והיהדות ,מחשבת ישראל
ד"ר פול שרל-פוקס ,לימודי משפחה וקהילה

מרצים אורחים
ד"ר כרמלה אבדר ,יהדות ספרד וארצות האסלאם
ד"ר חגי אגמון ,משפחה וקהילה
גב' אמירה ארליך ,חינוך יהודי
ד"ר אליעזר באומגרטן ,מחשבת ישראל
ד"ר דרור בונדי ,מחשבת ישראל
ד"ר יונתן בן-הראש ,מחשבת ישראל
ד"ר אתי בן סעדון ,יהדות ספרד וארצות האסלאם
ד"ר נח בנינגה ,יהדות זמננו
ד"ר ימימה בנמלך-חובב ,תולדות עם ישראל
ד"ר ברנדה בקון ,חינוך יהודי ,חינוך חברתי
ד"ר איריס בראון ,לימודי האישה ,תלמוד והלכה
ד"ר רבקה ברגר ,חינוך יהודי
ד"ר מולי (שמואל) ברוג ,לימודי ארץ ישראל
ד"ר אמיתי ברוכי-אונא ,מקרא ,תולדות עם ישראל
ד"ר שרית ברזילאי ,משפחה וקהילה
ד"ר רבקה גולדברג ,מחשבת ישראל
פרופ' שמואל גליק ,תלמוד והלכה
ד"ר חנה דוידסון ,תולדות עם ישראל
פרופ' אלי הולצר ,חינוך יהודי
ד"ר חגית הכהן וולף ,חינוך יהודי
ד"ר גילה וכמן ,מדרש
ד"ר נעמי כהן צנטנר ,האומנויות ביהדות
ד"ר שולה לדרמן ,האמנויות ביהדות
ד"ר דורון לופז ,תולדות עם ישראל
ד"ר עינת ליבל-הס ,חינוך יהודי
ד"ר מיכאל מאך ,מחשבת ישראל
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ד"ר לילה מור ,מחשבת ישראל
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
פרופ' מתיו סילבר ,יהדות זמננו
ד"ר ניצן עמיתי-פרייס ,לימודי ארץ ישראל ,האמנויות ביהדות
ד"ר מימי (מרים שרה) פייגלסון ,תלמוד והלכה
ד"ר אלישיב פרנקל ,תלמוד
ד"ר אירה צ'רניצקי ,האמנויות ביהדות
ד"ר יועד קדרי ,מחשבת ישראל
ד"ר ביטי רואי ,מחשבת ישראל
ד"ר משה רובוביץ ,משפחה וקהילה
ד"ר מריאנה רוח מדבר ,חינוך יהודי ,מחשבת ישראל
ד"ר חזקי שוהם ,יהדות זמננו
ד"ר רונית שטיינברג ,האמנויות ביהדות
ד"ר אלישבע שטרית ,יהדות ספרד וארצות האסלאם ,תולדות עם ישראל
ד"ר איתן שיקלי ,חינוך יהודי
ד"ר תמי שלמון-מאק ,תולדות עם ישראל
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ספריות ושירותים אחרים
בספריית מכון שכטר ,הממוקמת בקומה השניה של בניין המנהלה ,ישנם כ 40,000-ספרים במדעי היהדות
והחברה .כמו כן ,הספריה מחזיקה את חומר הלימוד הדרוש לכל הקורסים הניתנים במכון שכטר .הספריה
פתוחה בימים ב' וה' בין השעות  17:00-8:15ובימי ג' וד' בין השעות  16:00-8:15והיא כוללת שירותי השאלה.
נהלי שימיש בספרייה ראה בעמ' .102
בספריית מכון שכטר נמצא מאגר המידע ("פרוייקט השו"ת") של אוניברסיטת בר-אילן ,כן מאגר המידע של
כתבי-יד של התלמוד הבבלי ומפתח למחקרים שנכתבו על התלמוד שפותחו על-ידי המכון לחקר התלמוד
על שם שאול ליברמן.
בנוסף ,דרך החיבור למלמ"ד (המרכז לשירותי מידע דיגיטליים) ,ניתן לחפש באוספים המיוחדים בארץ ,כגון
הקטלוגים של הספריות האוניברסיטאיות ,רשימת הספרים המאוחדת ,רשימת כתבי-העת המאוחדת,
רשימת מאמרים במדעי היהדות (רמב"י) ,והמפתח לכתבי-עת עבריים.
בבניין הכיתות שוכן בית מדרש המיועד ללימוד בחברותא .למטרה זו נמצא במקום אוסף של למעלה מ-
 1600ספרי יסוד בתחום מדעי היהדות.
תלמידי מכון שכטר רשאים לקבל כרטיס קריאה לספריה הלאומית בגבעת רם בתעריף מוזל לאחר חתימה
על טופס במזכירות האקדמית .לפרטים יש לפנות למזכירה האקדמית.
האחריות של הסטודנטים היא להחזיר ספרים מושאלים לספרייה בזמן .במקרה של ספר לא מוחזר ,עובדי
הספרייה יתריעו בפני הסטודנט עד שלוש פעמים ולאחר מכן ,תהיה להם הזכות לגבות את מחיר הספר
בנוסף לקנסות הנלווים.
ניתן לקבל "כרטיס סטודנט" של התאחדות הסטודנטים הארצית בחודש הראשון של שנת הלימודים.
הכרטיס מקנה הנחה בתחבורה ציבורית ובמופעי בידור.
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התכנית לתואר שני במדעי היהדות
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מטרות ואופי הלימודים ומבנה התוכנית לתואר שני ( )M.A.במדעי היהדות
מטרות ואופי הלימודים
מכון שכטר מעניק לבוגריו תואר שני ישראלי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
התוכנית היא בעלת אופי אינטגרטיבי ומטרתה להעניק בסיס רחב ועשיר בתרבות ישראל .במהלך הלימודים
מושם דגש על פיתוח חשיבה עצמאית וטיפוח גישה ביקורתית ומחקרית .ישנה גם התייחסות להיבטים
הקיומיים והערכיים של החומר הנלמד.
הסטודנטים נדרשים לגלות יצירתיות ,תוצר של בגרות מקצועית ובשלות מחשבתית ,בכדי שאלו יבואו
לידי ביטוי בכתיבת עבודות בעלות אופי מחקרי ,בניתוח מתודולוגי או בבניית פרוייקטים בעלי אופי יישומי
וחינוכי ,כגון כתיבת תוכניות לימודים.
מבנה תוכנית הלימודים ( 18קורסים סמסטריאליים;  36נ"ז סה"כ) *
 9קורסים סמסטריאליים בתחום ראשי (באחד מן התחומים הבאים :מקרא ,תלמוד והלכה ,מדרש ואגדה,
מחשבת ישראל ,תולדות עם ישראל ,לימודי ארץ ישראל ,לימודי האשה והיהדות ,האמנויות ביהדות ,יהדות
( 18נ"ז)
זמננו ,חינוך יהודי/הוראת תרבות ישראל)
 6קורסים סמסטריאליים בתחום משני (באחד מהתחומים הנ"ל או ביהדות ספרד וארצות האסלאם ,חינוך
( 12נ"ז)
חברתי ,לימודי משפחה וקהילה)
( 4נ"ז)
 2קורסי בחירה סמסטריאליים
( 2נ"ז)
 1קורס חובה :זרמים ופלורליזם ביהדות המודרנית
* קורס סמסטריאלי שווה  2נ"ז.
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נוהלי התוכנית לתואר שני
תנאי קבלה
סטודנטים יתקבלו על ידי יועץ/ת אקדמי/ת של המסלול .יתקבלו רק בעלי תואר ראשון ( )B.A.עם ממוצע
ציונים של  80ומעלה ,או תואר ראשון בחינוך ( )B.Ed.עם ממוצע של  85ומעלה.
סטודנטים עם ממוצע נמוך מעט מן הדרוש יכולים להתקבל על תנאי ובלבד שישיגו ממוצע של  80בתום
שנת הלימודים הראשונה .אם עד חודש ספטמבר לפני שנת הלימודים השנייה נמצאים  80%מהציונים
בממוצע של  80ומעלה ,יוכלו הסטודנטים להמשיך בלימודיהם.
מועמדים לתוכנית לתואר שני ימלאו טופס הרשמה וימסרו אותו למזכירות אקדמית מכון שכטר בצירוף
דמי הרשמה בסך  ₪ 400והמסמכים הבאים:
 .1תעודת תואר ראשון
 .2גיליון ציונים וממוצע ציונים של לימודים אקדמיים קודמים
מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי עם היועץ/ת האקדמי/ת של התוכנית.
לימודי השלמה
סטודנטים החסרים רקע במדעי היהדות יחוייבו במספר קורסי השלמה בנוסף למכסת הקורסים הדרושים
לתואר .הקורסים ייקבעו בתיאום עם היועץ/ת האקדמי/ת של התוכנית .סטודנטים ללא רקע יידרשו בדרך
כלל ללמוד את הקורסים הבאים:
( 2נ"ז)
 .1מבוא לתורה שבעל-פה (ספרות תלמודית)
( 2נ"ז)
 .2מבוא לתולדות ותרבות עם ישראל בימי הביניים
( 2נ"ז)
 .3מבוא לתולדות ותרבות עם ישראל בעת החדשה
( 6נ"ז)
 .4שלשה קורסי יסוד
סטודנטים בעלי תואר ראשון במדעי היהדות פטורים מקורסי השלמה.
קורס מקוון בכתיבה אקדמית
כל הסטודנטים חייבים ללמוד קורס מקוון המקנה את הכלים הדרושים לכתיבת עבודות על פי הכללים
הנהוגים באקדמיה .הקורס יינתן בשני הסמסטרים ועלותו הסמלית היא  .₪ 200סטודנטים שהתקבלו על
תנאי חייבים ללמוד את הקורס במהלך הסמסטר הראשון .שאר תלמידי שנה א' ייכולים ללמוד את הקורס
במהלך הסמסטר השני.
קיימת אפשרות לקבל פטור מלימוד קורס זה על בסיס של הצלחה בתרגיל פטור.
זיכוי בשל לימודים קודמים
ככלל ,מכון שכטר רשאי לפטור סטודנטים מלימודים בהיקף של עד ארבעה קורסים סמסטריאליים ( 8נ"ז)
על יסוד לימודיהם לאחר סיום תואר ראשון במוסד אקדמי אחר בתחומים רלוונטים .לא ניתן לאשר
במסגרת זו קורסים שכבר נוצלו לשם מילוי חובה לקראת תואר במוסד אחר או שציונם מתחת ל 80-או
שנלמדו לפני עשר שנים או יותר.
הפסקת לימודים וביטול הרשמה לקורסים
לנוהלי הפסקת לימודים וביטול הרשמה לקורסים ראו להלן.במקרים מיוחדים ,למשל מחלה או פטירת
קרוב משפחה המתרחשים באמצע סמסטר ,ניתן לפנות לוועדת החריגים.
מועדי המבחנים והגשת עבודות
בסוף כל סמסטר יתקיימו שני מועדי מבחנים .מועד ב' מיועד לסטודנטים שמסיבה כלשהי לא נבחנו במועד
א' או לסטודנטים המעונינים לשפר את ציוניהם .אין מועד ב' לעבודות אלא רק למבחנים.
בקורסים בהם יינתנו מבחני בית נתונים מועדי ההגשה לשיקול דעתם של המרצים ולאופי המבחן והקורס.
לא ניתן להגיש עבודות משותפות.

13

תשע"ח

מטרות ואופי הלימודים ומבנה התוכנית לתואר שני

המועד האחרון להגשת עבודות קורס (לא סמינריוניות) הוא תחילת שנת הלימודים שלאחריה .סטודנט
שלא עמד בתאריך זה יוכל להגיש את העבודה במהלך שנתיים נוספות ,תמורת קנס ובתנאי שהמרצה
יסכים לבדוק את העבודה .במידה שהמרצה לא יסכים לבדוק את העבודה שהוגשה באיחור יבוטל הקורס.
קנס להגשת עבודה רגילה באיחור הוא  ₪ 300וקנס להגשת עבודה סמנריונית באיחור הוא .₪ 400

עבודות סמינריוניות
עבודה סמינריונית צריכה להוכיח מיומנות מחקרית ,חשיבה יוצרת וגישה ביקורתית כלפי מקורות וספרות
מחקרית .העבודה תהיה בהיקף של  9,500-7,500מילים ,מודפסת ברווח כפול ,וחייבת לכלול הערות
וביבליוגרפיה המוצגות בשיטה מדעית מקובלת .ספרות המחקר המשמשת לכתיבת העבודה תהיה בעברית
ובשפה מודרנית אחת לפחות (במידה וישנה ספרות לועזית על הנושא) .לא תתקבל עבודה בכתב יד.
על הסטודנטים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות – אחת בתחום הראשי ואחת בתחום המשני – וזאת
בהנחיית שני מרצים שונים .במקרים חריגים יתאפשר ,באישור היועץ ,לכתוב את שתי העבודות בתחום
הראשי בהנחיית שני מרצים שונים מתחום זה.
כל עבודה סמינריונית וכן חריגות מכללים אלה חייבות אישור יועץ התוכנית .כל העבודות הסמינריוניות
ייכתבו במסגרת הלימודים במכון שכטר.
ניתן להגיש עבודה סמינריונית עד סוף השנה שלאחר הוראת הקורס ,כולל הקיץ .סטודנט שלא עמד בתאריך
זה יוכל להגיש את העבודה במהלך שנה נוספת ,תמורת תשלום של  ₪ 400ובתנאי שהמרצה מסכים לבדוק
את העבודה.
הרשמה לקורסים
מכון שכטר מעוניין שתלמידיו ייחשפו לקשת רחבה של מרצים והשקפות במשך לימודיהם .לפיכך ,ניתן
ללמוד עד ארבעה קורסים סמסטראליים עם אותו המרצה.
נוכחות וציונים
הסטודנטים חייבים בנוכחות סדירה בכל קורס (לפחות  90%מן הפגישות או שתי העדרויות) ,בהשתתפות
פעילה ובמילוי שאר החובות שיוטלו על ידי המורים .הציונים הם על בסיס של  ;100ציון עובר בקורס נקבע
ל .60-הסטודנטים נדרשים לקבל לפחות ציון עובר גם בעבודות סמינריוניות ובמבחן הגמר.
מבחן גמר
בתום לימודיהם ,ייבחנו הסטודנטים במבחן גמר בכתב .סטודנטים רשאים לגשת למבחן גמר לאחר הגשת
כל המטלות מלבד עבודה סמינריונית אחת.
מועד הגשת כל המטלות למועד א' ולמועד ב' הוא חודש לפני מועד המבחנים.
מבחן הגמר מורכב משני שאלונים התואמים את שני תחומי ההתמחות של הסטודנטים .הסטודנט יקבל
את חומר הקריאה למבחן מראש .שאלון המבחן נועד לבדוק את יכולת הסינטיזה של הידע והחומרים
שנלמדו במהלך הלימודים בתחום ו לבחון את השימוש בכלים שהוקנו במהלך התואר ועשוי לכלול גם
חומרים נוספים .הסטודנטים יקבלו את השאלון במערכת  MOODLEויהיו חייבים להגיש את גליון
התשובות בתום עשרה ימים.

חישוב ממוצע הציונים
ממוצע הציונים בקורסים
שתי עבודות סמינריוניות
מבחן גמר

60%
30%
 6%( 10%לתחום הראשי 4% ,לתחום המשני)

סיום הלימודים
על הסטודנטים לסיים את כל הדרישות לתואר תוך חמש שנים ממועד התחלת לימודיהם .סטודנטים
המעונינים להשתתף בטקס הסיום חייבים להשלים את כל חובותיהם לכל המאוחר חודשיים לפני הטקס.

14

תשע"ח

מטרות ואופי הלימודים ומבנה התוכנית לתואר שני

שכר הלימוד
שכר הלימוד ייקבע על פי היקף הלימודים של הסטודנטים בכל סמסטר .ראו סעיף "הסדרי תשלום" להלן,
בעמ' .104
שמירת מעמד
על הסטודנטים המבקשים לדחות את המשך לימודיהם למועד מאוחר יותר ,לקבל אישור מהיועצים
האקדמים .המכון יגבה מסטודנטים אלה דמי שמירת מעמד כמפורט להלן בעמ' .105
בעיות אקדמיות
מקרה של סטודנט שנכשל פעמיים באותו הקורס יובא לדיון באגף האקדמי.

נוהל ערעורים
לכל הסטודנטים זכות לערער על ציון שקיבל/ה במבחן או בעבודה.
המרצה שהעניק/ה את הציון הנידון ינמק בכתב בפני הסטודנט/ית את חישוב הציון.
אם לאחר ערעור זה נותר עדיין הסטודנט/ית לא מרוצה ,מותר לו/ה לפנות אל הדיקן .הדיקן יחליט אם
לפנות לבודק נוסף לברור הסוגיה .הדיקן יכריע בנוגע לציון הסופי של העבודה או המבחן.
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תחומי הלימוד ורשימת הקורסים
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קורסי השלמה ,קורסי יסוד ,קורס כתיבה אקדמית וקורס זרמים ופלורליזם ביהדות המודרנית

השלמות קבועות
שו"ת

מבוא לתורה שבעל פה
18:30-17:00
יום ב'
ד"ר פינחס מנדל
סמסטר א'
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 הגדולות של
התנאים והאמוראים – המשנה והתוספתא ,המדרשים והתלמודים – במאות הראשונות לספירה .נערוך
היכרות ראשונית עם יצירות אלו ,ונעמוד על מקצת תוכניהן ודרכי ההתהוותן ,וזאת על רקע תמורות
בחיי היהודים בתקופה ההיא.
מבוא לתורה שבעל פה
סמסטר א'
214444

שו"ת
ד"ר פינחס מנדל

18:30-17:00

יום ה'

קבוצה נוספת של קורס הנ"ל

מבוא לתורה שבעל פה
סמסטר א'
214444

שיעור מקוון
פרופ' שמואל גליק

קבוצה נוספת של הקורס הנ"ל

שו"ת

מבוא לתולדות ותרבות עם ישראל בימי הביניים
14:30-13:00
יום ב'
ד"ר חנה דוידסון
סמסטר א'
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 וממיטב
המחקר על הנושאים .נתחיל במרכזים בבבל ובארץ ישראל בתקופת הגאונים .נעקוב 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.
מבוא לתולדות ותרבות עם ישראל בימי הביניים
ד"ר חנה דוידסון
סמסטר ב'
617777
קבוצה נוספת של הקורס הנ"ל.

שו"ת
יום ה'

18:30-17:00

מבוא לתולדות ותרבות עם ישראל בימי הביניים
ד"ר חנה דוידסון
סמסטר ב'
617777
קבוצה נוספת של הקורס הנ"ל.

שיעור מקוון

מבוא לתולדות ותרבות עם ישראל בעת החדשה
ד"ר תמי שלמון-מאק
סמסטר ב'
626666

שו"ת
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תהליכים מרכזיים של תולדות העם היהודי ושל התפתחותו התרבותית במעבר מחברה מסורתית לחברה
מודרנית; מאמצע המאה ה 18-ועד תחילת המאה ה .20-הדיון ייפתח בראשית השתלבותם של היהודים
בכלכלה המרקנטיליסטית ובמשטרים האבסולוטיסטיים .תתואר היווצרותה של הבורגנות היהודית
במערב אירופה ,בחסות האבסולוטיזם הנאור ,לכלל אידיאולוגיה משכילית-נאורה .יוצג העימות ההולך
ומתפתח בין חילון ורפורמה לבין 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 התרבותיים הבולטים של תנועת ההשכלה באזור זה .יתוארו התפתחות האנטישמיות
המודרנית ,ההגירה הגדולה אל המערב ,ההתעוררות הלאומית והעממית במאה ה ,19-והשפעותיה על
היהודים ,בכלל זה ראשיתה של התנועה הציונית .תתואר ראשית הקולוניאליזם באגן הים התיכון ועמו
האתגרים החדשים שניצבו על דרכם של יהודי צפון אפריקה והמזרח התיכון.
מבוא לתולדות ולתרבות עם ישראל בעת החדשה
פרופ' בת-שבע מרגלית שטרן
סמסטר קיץ
636666
קבוצה נוספת של הקורס הנ"ל.

שיעור מקוון

מבוא לתולדות ותרבות עם ישראל בעת החדשה
סמסטר ב' פרופ' בת-שבע מרגלית שטרן
626666
קבוצה נוספת של הקורס הנ"ל.

שיעור מקוון

קורסי יסוד
קריאה בסוגיות התלמוד
סמסטר א'
215588

שיעור
ד"ר אלישיב פרנקל

יום ב'

10:00-8:30

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

הקורס מיעד לסטודנטים שאין להם רקע בתלמוד

שו"ת

קריאה בפוסקים
סמסטר א'
315588

יום ב'

מבוא למדרש ולאגדה חלק א'
סמסטר א' ד"ר תמר קדרי
417527

יום ב'

12:00-10:30

פרופ' דוד גולינקים
הרב דיאנה וילה
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 המאה השש
עשרה .דגש יושם על מתודולוגיה שתאפשר להם ללמוד באופן עצמאי ולחקור נושאים חדשים בעתיד.

שו"ת
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מטרת הקורס לפרוש בפני הלומדים את ספרות האגדה של חז"ל מתוך עיון במדרשים השונים .נעסוק
בטכסטים מתקופת התנאים והאמוראים במרכזם עומד סיפור המקראי ודמויותיו .נכיר את החיבורים
המדרשיים השונים שנוצרו במאות הראשונות לספירה ,ונראה מה הם השינויים שחלו ביצירה המדרשית
במהלך הזמן .תוך כדי הלימוד נעיין בסוגים ספרותיים שונים כגון :הסיפור הדרשני ,המשל ,הפתיחתא,
הפתירה ועוד .יודגשו שאלות של תוכן ומשמעות ,צורה וסגנון .פרט לכך נכיר מחקרים חשובים וספרי
עזר מרכזיים בתחום.
שו"ת

מבוא למדרש ולאגדה חלק ב'
סמסטר ב' ד"ר תמר קדרי
427527
המשך של הקורס הקודם.

יום ב'

14:30-13:00

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
14:30-13:00
יום ב'
ד"ר דוד פרנקל
סמסטר ב'
129696
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 ,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 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'
ד"ר אמיתי ברוכי-אונא
סמסטר ב'
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

אשנב למחשבת ישראל בימי הביניים
12:00-10:30
יום ה'
פרופ' אלכסנדר אבן-חן
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

אשנב למחשבת ישראל בעת החדשה
14:30-13:00
יום ה'
סמסטר א' פרופ' יוסי טרנר
815001
מהו היחס בין יהדות והיסטוריה? האם עם ישראל הוא עם ככל העמים ,או עם שונה ונבדל? מה יחסה
של היהדות ,או ליתר דיוק – של המחשבה היהודית ,לתופעות מודרניות כגון הדמוקרטיה והלאומיות
המודרנית? כיצד השפיעו התפתחות התרבות המודרנית ,מחשבת החינוך המודרנית והיווצרות המדינה
האזרחית המודרנית על המחשבה היהודית ועל החיים היהודיים בפועל? כל אלה הן שאלות המעסיקות
את המחשבה היהודית המודרנית מאז תקופת ההשכלה והאמנציפציה .הקורס נועד ליצור היכרות כללית
עם המחשבה היהודית המודרנית על רקע התמורות החברתיות ,התרבותיות והאינטלקטואליות
המאפיינות את העת החדשה .על רקע זה נעיין בדרך שבה שורה של הוגים יהודיים מודרניים ,כולל
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נפתלי הרץ וויזל ,משה מנדלסון ,הרב נחמן קרוכמל ,הרמן כהן ,פרנץ רוזנצוויג ,אחד העם ,ומרטין בובר
ביקשו להתמודד עם השאלות שלעיל.

שו"ת

תולדות קהילות ספרד וארצות האסלאם בימי הביניים
14:30-13:00
יום ב
סמסטר א' פרופ' רינה לוין מלמד
617667
הקורס יעסוק בהתפתחות הקהילה היהודית בספרד מראשיתּה ועד לגירושּה ,במשך תקופות השלטון
המוסלמי והשלטון הנוצרי .נחקור את תולדות הקהילות בארצות האסלאם ונעיין בנושאים שונים ,כגון
המעבר של המרכז הרבני מבבל לספרד וצפון-אפריקה; מוסדות הקהילה; חיי האישה ומעמדּה; הקהילה
בתימן ועוד .כמו כן נלמד על יעדיהם של מגורשי ספרד ועל היווצרותה של התפוצה הספרדית.
שו"ת

תולדות קהילות ארצות האסלאם בעת החדשה
16:30-15:00
ד"ר אלישבע שטרית יום ב'
סמסטר ב'
624545
בקורס נדון בסוגיות נבחרות מתולדות היהודים בארצות האסלאם במאות ה 20-19-ונתמקד ,בין 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 ,מעמד האישה ועוד,
כתוצאה מהשינויים הפוליטיים והמדיניים שהתרחשו בארצות האסלאם במהלך המאות ה.20-19-

מבוא לאמנות היהודית מן העת העתיקה עד לשלהי ימי הביניים
יום ה'
ד"ר נעה יובל חכם
סמסטר א'
1219749

שו"ת
10:00-8:30

מטרת הקורס לבחון ולנתח את היצירה החזותית היהודית למן ראשית האמנות היהודית בעת העתיקה
ועד לשלהי ימי הביניים .במהלך הקורס נעמוד על מאפייניה של האמנות היהודית בתקופה זו ועל יחסי
הגומלין בינה ובין האמנות הלא יהודית שנוצרה סביבה .נבחן את 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 והעכשווית
באמצעות התבוננות ביצירות אמנות וניתוחן .במהלך הקורס נדון בשאלת היסוד בדבר זהותה היהודית
של האמנות בתקופה שלאחר האמנציפציה .הנושאים שידונו בקורס יהיו בין השאר האדריכלות
המודרנית של בתי הכנסת ,יצירתם של האמנים היהודים במאה ה ,19-זהות האמן כמהגר ,השואה
באמנות ,האמנות היהודית בארצות הברית ,תשמישי קדושה עכשוויים ופמיניזם דתי באמנות.
שו"ת

מבוא לפמיניזם יהודי
12:00-10:30
יום ה'
סמסטר ב' ד"ר עינת רמון
1426305
התבוננות מרחבית בעם היהודי בדורנו מגלה כי שאלת הפמיניזם ,הבנתו משמעותו ,והשלכותיו
החינוכיות והפוליטיות מאתגרת מאד את כל שדרות העם בדורות האחרונים ומשפיעה על הבנת ההגות
היהודית ,הזהות היהודית והפוליטיקה היהודית .על מנת להבין את טיב הפולמוס הפנים – יהודי
והשפעתו על השיח ההגותי בתחומי ידע ומחקר שונים ,נתוודע בראשית הקורס למגוון של תיאוריות
פמיניסטיות המזינות את התובנות המוסריות והמחקריות בכל הענפים של מדעי היהדות :הבנת התנ"ך,
המדרש ההלכה ,ההיסטוריה היהודית והביואתיקה בכל הכרוך בתפיסת הרבייה האנושית .לאורן נברר
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לעצמנו בהמשך הקורס מה הן הדרכים בהן תיאוריות אלו תורגמו לקריאתם של כתבים שונים ולחשיפת
מידע היסטורי חדש ותובנות פילוסופיות ואתיות חדשות .המכנה המשותף למגוון המחקרים והיצירות
שנלמד בקורס הוא המודעות לחשיבות הבנת היחס בין גברים ונשים ,גבריות ונשיות כמעצב מציאות
וכמפענח מציאות .חוקרת ,פרשנית או יוצרת המתבוננת במציאות דרך נקודת מבט זו מגלה תובנות
חדשות שלא נודעו בדורות בהם השאלה הפמיניסטית לא עלתה על הפרק .בין הכותבות העיקריות
שבכתביהן נעסוק במסגרת הקורס נמנות החוקרות/ההוגות אלנה פרדס ,יהודית פלסקו ,יהודית
האופטמן ,יהודית רומני ווגנר ,תמר רוס ועוד.
שו"ת

מבוא להיסטוריה ולחברה היהודית במאה העשרים
16:30-15:00
סמסטר א' פרופ' בת-שבע מרגלית שטרן יום ה'
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 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.
שיעור

מבוא הגותי ליהדות זמננו
12:00-10:30
יום ה'
פרופ' יוסי טרנר
סמסטר ב'
815242
קורס זה נועד לברר את בעיות הקיום של העם היהודי ,כפי שאלה השתקפו בהגותם של הוגי דעות
יהודיים בני המאה ה 20-ותחילת המאה ה .21-התפרקות החיים היהודיים במזרח אירופה ,ההגירה
ההמונית לאמריקה ,העלייה וההתיישבות בארץ ישראל של יהודים ממזרח וממערב ,השואה והקמת
מדינת ישראל העמידו שורה של שאלות ,תמיהות ואתגרים בתחום הזהות ,הדת 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 לגבי בעיות שהזמן גרמן ,ונסקור את
הפתרונות שהציעו .הסוגיות שידונו במהלך הקורס כוללות המפגש בין יהדות ומודרניות באירופה
ובארצות האיסלאם ,הרהורים שיטתיים על היחס הראוי ללאומיות ,דת וחברה בחשיבה היהודית
שהתפתחה בארצות הברית ובארץ ישראל ,והתייחסויות רעיוניות ואידיאולוגיות למצב היהודים
והיהדות בעידן הגלובליזציה.
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 ושלל פירושים מכל
התקופות .כמו כן ,נעיין במטרות החיבור ,בעריכתו ,בהשפעתו במשך הדורות ובמשמעותו לימינו.

שו"ת

מבוא למחשבה רוחנית יהודית מודרנית
10:00-8:30
יום ה'
ד"ר עינת רמון
סמסטר א'
נוכח תהליך ההתמודדות עם המודרנה והפוסט מודרנה בה התפרקו בהדרגה המסגרות הרשמיות של
הקהילה ,המשפחה והזהות היהודיות המסורתית ,גיבשו רבים מן ההוגים השקפות עולם המקרבות את
האדם היהודי ליהדותו ומסבירות את מהות היהדות לעולם הלא יהודי באמצעות הדגשת הערך הקיומי-
אקזיסטנציאלי של אורח החיים ודרך החשיבה היהודית המסורתית (או של חלקיה) או באמצעות פנייה
לממד המיסטי -הסודי של הקיום האנושי .כך או כך הודגש בדרך החשיבה ה"רוחנית" היהודית הערך
האנושי של הקיום היהודי ברמה האישית כתשתית לקיום משפחתי ,קהילתי ולאומי שהם צינורות
החיבור לקיום האנושי .בקורס זה נקרא ונתבונן בהגויות אלו המדגישות את הערך האישי של הקיום
היהודי ובכך ניתן לאפיינן כהגויות "רוחניות" (בשונה מהגויות יהודיות שהדגישו יותר ממדים בפוליטיקה
היהודית המודרנית) .המשותף למגוון ההוגים שיילמדו בקורס זה  ,על אף הפערים הרעיוניים
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והסוציולוגים בינם והייחוד של כל אחד מהם ,הוא יכולתם לתרגם את ההגות היהודית הקדם מודרנית
להנחיות הנוגעות לדרך החיים היומיומית ועבודת המידות הראויה לאדם המבקש לחיות את חייו
במסגרת העם היהודי בעידן המודרני והפוסט -מודרני.
שו"ת

חסידות – מבוא להגות חסידית
10:00-8:30
יום ה'
ד"ר רבקה גולדברג
סמסטר ב'
תנועת החסידות קמה במזרח אירופה במחצית המאה השמונה עשרה כתנועה של התחדשות דתית,
רוחנית וחברתית .בימינו ,קרוב לשלוש מאות שנים לאחר היווסדה ,במציאות שונה לחלוטין מכל בחינה
שהיא ,תנועה זו עדיין מהווה גורם חשוב בתהליכים החברתיים והרוחניים בעולם היהודי כולו.
בקורס נלמד על ראשיתה של תנועת החסידות ועל הרקע לצמיחתה ונכיר את דמותם של מנהיגי התנועה
הראשונים ומעצבי דרכה ובעיקר את דמות מחוללה ,הבעש"ט .נבחן את החידושים בתפישת העולם
החסידית וביחסה לאדם ולעולם ונכיר את המקורות הספרותיים החסידיים בהגות ובסיפורת וכן את
דרכה הייחודית של הפרשנות החסידית .בקורס נבחן גם את השפעתה של החסידות ,ספרותה ורעיונותיה
על הספרות והתרבות העברית החדשה.

שו"ת

המדרש כמשאב חינוכי :סיפור יציאת מצרים
12:00-10:30
יום ה'
ד"ר תמר קדרי
סמסטר ב'
קורס זה יעסוק בסיפור יציאת מצרים כארוע מכונן בהתהוותו של העם היהודי ובגיבוש זהותו .נבחן
את תקופת השיעבוד ,חבלי הגאולה והיציאה ממצרים מנקודת מבטם של חז"ל .נשאל מה היו ,לדעת
החכמים ,הקשיים וההתמודדויות של בני התקופה .כיצד עיצבו את דמותו של היחיד בזמן של משבר
ושינוי :נחשוף את פניהם של מרים ,המיילדות העבריות ושל בת פרעה כפי שהן מצטיירות במדרש.
נעקוב אחר חינוכו של משה וצמיחתו כמנהיג ,מהן הסכנות השונות שנישקפו לחייו ומעשי הניסים
שהבטיחו את התממש ותה של הגאולה המיוחלת .העיון בנושאים השונים יעלה סוגיות אקטואליות
הנוגעות למציאות בה אנו חיים היום .במהלך הקורס נראה כיצד משמש המדרש כמשאב חינוכי חשוב
בהנחלת ידע וערכים בדורנו אנו.

שו"ת

מעגל החיים היהודי :מנהג ,הלכה ומעשה
14:30-13:00
יום ה'
פרופ' שמואל גליק
סמסטר א'
214667
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 יתמקד בעיקר במנהגים
הקשורים בהדלקת נרות ובמאכלים.
שו"ת

קבלה – זרמים ומושגים
18:30-17:00
יום ה'
ד"ר ביטי רואי
סמסטר א'
814455
בקורס זה נעסוק בהתפתחות הקבלה ומקורותיה ,ונעמוד על החידושים שהיא הביאה לתרבות
היהודית .נכיר מושגים ,סוגות ואישים מרכזיים שפעלו בתחום הקבלה מראשיתה ועד ימינו אנו ,ונעקוב
אחר קשרים פנימיים עם המקורות היהודים כגון ספרות חז"ל ומחשבת ימי הביניים ,כמו גם על השפעות
חיצוניות שעיצבו את הקבלה בתקופות השיא שלה.
נעיין בטקסטים מרכזיים דוגמת ספר יצירה ,ספר הבהיר ,ספר הזוהר ,קבלת צפת ,ר' משה קרדוברו
והאר"י ,הגאון מוילנה ועוד וכל זאת על פי ההתפתחויות אחרונות במחקר
חגי ישראל בחברה ישראלית התחדשת
ד"ר דרור בונדי
סמסטר ב'

יום ה'
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קורסי השלמה ,קורסי יסוד ,קורס כתיבה אקדמית וקורס
זרמים ופלורליזם ביהדות המודרנית

חגים הם מרכיב מרכזי המבנה את חייה ותרבותה של כל חברה אנושית ובוודאי בציוויליזציה היהודית
והם ממלאים תפקיד חשוב בתפיסת הזמן של האדם .הדת היהודית מארגנת את חגי הטבע ואת חגי
המעבר ונותנת להם את תכניה המבטאים את נוכחות האל ואת ציווייה .כבר בראשית תולדות העם
היהודי נוצרו חגים היסטוריים אשר קיבלו נופך דתי .בציונות ,בעת החדשה ,נוספו חגים בעלי אופי
מדיני-היסטורי או חברתי ולאומי .תהליכי המודרניזציה והחילון הביאו לגישות חדשות כלפי החגים
המסורתיים ובמילוי תכנים מודרניים ולאומיים המבטאים את החיים של זמננו .בקורס נברר את
השינויים בחגים מן המקרא ועד ימינו ונשים דגש על הפרשנויות והתוספות בעידן הציוני

קורס כתיבה אקדמית
שיעור מקוון

כתיבה אקדמית
ד"ר ימימה בנמלך-חובב
סמסטר א'
919999
קורס מקוון זה הוא חובה לכל תלמידי שנה א'( .לפרטים נוספים ראו לעיל ,עמ'  .)13קורס זה יעסוק
ברכישת מיומנויות חיוניות לכתיבת עבודה אקדמית ,החל מבניית משפטים ופסקאות הולמים ועד
לעיצוב הערות שוליים ,ציטוטים ותוכן עניינים .הקורס יעסוק בענייני סגנון ,רצף הגיוני ,מבנה ,וזהוי
קול אקדמי ,וכמו כן יסקור נושאים חשובים כגון גניבה ספרותית ,קול ראשון ,והקשר בין מבנה לנרטיב.
בנוסף ,הקורס יעביר טיפים והוראות בנוגע לשימוש יעיל בוורד ובכלים הנמצאים בתוך אפליקציה זו
שעשויים לסייע בבניית עבודה אקדמית.
קורס זה הינו קורס מקוון ,והוא יתקיים כלימוד עצמאי דרך האינטרנט .הקורס הוא ללא ציון.
שיעור מקוון

כתיבה אקדמית
ד"ר נעה יובל חכם
סמסטר ב'
929999
קבוצה נוספת של הקורס הנ"ל.

א .קורס חובה לכל תלמידי המכון
שו"ת

זרמים ופלורליזם ביהדות המודרנית
16:30-15:00
יום ה'
סמסטר א' ד"ר דרור בונדי
816324
אחד ממאפייני היהדות בעידן המודרני הוא ההתפצלות הרבה שארעה בה לזרמים ולתנועות .מהפכות
שעברו על העולם המערבי ומשברים פנימיים ביהדות גרמו ליהודי המערב למחלוקות ופיצולים רבים
בשאלת היחס בין היהדות למערב ,שאלה שלבשה מחלוקות תיאולוגיות והלכתיות .בקורס נערוך היכרות
עם מגוון הזרמים והתנועות שנוצרו כתוצאה מכך ,הן בהיבט הדתי :הרפורמיות ,האורתודוכסיות
והקונסרבטיביות – על תהליכיהם הפנימיים ותת-הקבוצות שנוצרו מכך; והן בהיבט הלאומי :הציונות
לגווניה – התרבותיים והדתיים ,הרוחניים והמשיחיים .בצד סקירת הנושא מזווית היסטורית ,נשים דגש
גם על ההוגים המרכזיים של הזרמים השונים.

שו"ת

זרמים ופלורליזם ביהדות המודרנית
ד"ר דרור בונדי
סמסטר ב'
827326
קבוצה נוספת של הקורס הנ"ל

יום ה'

זרמים ופלורליזם ביהדות המודרנית
סמסטר קיץ פרופ' אלכסנדר אבן-חן
887325

24

12:00-10:30

שו"ת

תשע"ח

קורסי השלמה ,קורסי יסוד ,קורס כתיבה אקדמית וקורס
זרמים ופלורליזם ביהדות המודרנית

ההגות היהודית עשירה מבחינה מחשבתית ,דבר הבא לידי ביטוי בהתמודדות עם נושאים ומצבים שהתרחשו
בעת החדשה .בעת החדשה נוצרו התנועה הרפורמית ,התנועה האורתודוכסית והתנועה המסורתית .מטרת הקורס
היא להתמודד עם טכסטים מרכזים שנוצרו בתנועות אלה וכן לבחון את ההתמודדות עם הנושאים הבאים :תורה
מן השמים ,ציונות ,אמונה ותבונה.
זרמים ופלורליזם ביהדות המודרנית
פרופ' אלכסנדר אבן-חן
סמסטר א'
816326
קבוצה נוספת של הקורס הנ"ל
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שו"ת
יום ב'

16:30-15:00

תשע"ח

מסלול תלמוד והלכה

תלמוד והלכה
ספרות התלמוד וההלכה היא אחת מהיצירות המרכזיות של העם היהודי שהשפיעה על החיים היהודיים
בכל הזמנים .מטרת הלימוד בתחום היא להקנות לסטודנטים כלים שיאפשרו להם לעיין בספרות התלמוד
וההלכה בצורה מעמיקה וביקורתית .תוכנית הלימודים מתקדמת ממבואות לתרגילים בתלמוד ,בספרות
הפוסקים ובספרות התשובות לסמינרים בסוגיות אקטואליות כגון החינוך בספרות הרבנית ,מעמד האשה
בהלכה ורפואה והלכה.
המסלול פתוח בפני בוגרי קורס ההשלמה "מבוא לתורה שבעל פה" ( 2נ"ז) ,או לבעלי פטור מקורס זה .ניתן
ללמוד את התחום במבנה רחב (כתחום ראשי) או במבנה מצומצם (כתחום משני).
מבנה תוכנית הלימודים כתחום ראשי ( 18נ"ז סה"כ)
קורסי חובה
קורסים העוסקים במסכתות מן התלמוד הבבלי ,הירושלמי והראשונים
קורסים העוסקים בהתפתחות ההלכה

( 6נ"ז)
( 6נ"ז)

קורסי בחירה
קורסים נוספים העוסקים בספרות התלמוד וההלכה
שייבחרו בתיאום עם היועצ/ת

( 6נ"ז)

מבנה תוכנית הלימודים כתחום משני ( 12נ"ז)
קורסי חובה
קורסים העוסקים במסכתות מן התלמוד הבבלי ,הירושלמי וראשונים
קורס העוסק בהתפתחות ההלכה

( 4נ"ז)
( 2נ"ז)

קורסי בחירה
קורסים נוספים העוסקים בספרות התלמוד וההלכה
שייבחרו בתיאום עם היועצ/ת

( 6נ"ז)
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תשע"ח

מסלול תלמוד והלכה

רשימת הקורסים בתלמוד והלכה
קורסים העוסקים במסכתות מן התלמוד הבבלי ,ירושלמי והראשונים
שו"ת

בבלי וירושלמי מגילה :עיון משווה ( 4נ"ז)
12:00-8:30
יום ב'
פרופ' משה בנוביץ
סמסטר א'
115656
קורס כפול זה נועד לפתח מיומנויות בניתוח סוגיות מבבלי מגילה ומקבילותיהן בתלמוד הירושלמי;
להתחקות אחר תולדות העריכה של הסוגיות הללו ,והתפתחות ההלכות שבהן הן עוסקות במשך תקופות
התנאים והאמוראים; לפתח מיומנויות בקריאה והבנה של הפרשנות המסורתית לתלמודים ,ולהשוות
בינה לבין גישות המחקר החדישות.
זהו קורס כפול הנחשב כשני קורסים סמסטריאליים .הקורס מיועד לסטודנטים שיש להם רקע בתלמוד
ופטורים מההשלמה מבוא לתורה שבעל פה (או שכבר למדו אותה).
קריאה בסוגיות תלמודיות
10:00-8:30
יום ב'
ד"ר אלישיב פרנקל
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
הארמית הבבלית בדקדוק ובאוצר מלים .נתנסה גם בפרשנות הגמרא ונכיר גם את עולם כתבי היד של
התלמוד הבבלי.
הקורס מיעד לסטודנטים שאין להם רקע בתלמוד

קריאה בפוסקים
סמסטר א'
315588

יום ב'

12:00-10:30

הרב דיאנה וילה
פרופ' דוד גולינקין
בקורס זה התלמידים ירכשו התמצאות ראשונית בספרות הפוסקים (ספרי הלכה וספרי פסקים) ,בספרי
היסוד (רי"ף ,רמב"ם ,רא"ש ,טור ,שולחן ערוך) ,ובתהליך התפתחות ההלכה מימי התלמוד עד המאה
השש עשרה .דגש יושם על מתודולוגיה שתאפשר להם ללמוד באופן עצמאי ולחקור נושאים חדשים
בעתיד.
הקורס מיועד לסטודנטים שאין להם רקע בתלמוד .יכול להילמד במקביל להשלמה מבוא לתורה שבעל
פה.

קורסים העוסקים בהתפתחות ההלכה
שו"ת

הלכות סעודה וברכות הנהנין :ממקורות תלמודיים ליישומים עכשויים ( 4נ"ז)
12:00-8:30
יום ב'
פרופ' משה בנוביץ
סמסטר ב'
524545
בקורס זה נדון בסוגיות מעשיות בהלכות ברכות והלכות סעודה ,תוך כדי בחינת פשוטם של המקורות
התלמודיים העומדים ביסוד הלכות אלו; התחקות אחר הדרך שבה הבינו הפוסקים את המקורות הללו
במשך הדורות ,וניתוח פסקי הלכה עכשויים ,המתמודדים עם היבטים אקטואליים של הלכות אלו.
הקורס מיועד לסטודנטים שאין להם רקע בהלכה.
פולמוסים בהלכה ( 4נ"ז)
סמסטר ב'

שו"ת
פרופ' דוד גולינקין
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יום ב'

12:00-8:30

תשע"ח

מסלול תלמוד והלכה

בקורס זה נתעמק בארבעה פולמוסים בהלכה מתקופת התלמוד ועד ימינו .נלמד נושאים כגון :קבלת

שכר כדי ללמד תורה; היחס לזמר חילוני ולמנגינות חילוניות בתפילה; הפלות; המחיצה בבית הכנסת;
קבלת מצוות על ידי הגר; ותלמוד תורה ושירות צבאי.

הקורס מיועד לסטודנטים שיש להם רקע בהלכה.

קורסי בחירה – קורסים נוספים העוסקים בספרות התלמוד וההלכה
שו"ת

ליל הסדר כמפעל חינוכי :מן המקרא ועד להגדה
פרופ' משה בנוביץ
סמסטר א'
415352

יום ב'

14:30-13:00

הסעודה המשפחתית הנוהגת בישראל מימות המקרא ואילך בלילה הראשון של פסח נתפסה מאז ומתמיד
כהזדמנות חינוכית" :למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך" (דברים טז:ג) .למימד החינוכי
של ליל הסדר הוענקה חשיבות מרבית בימי התנאים והאמוראים :המצוות והמאכלים של הסעודה שובצו
במסגרת שיח משפחתי או חברתי" ,סיפור יציאת מצרים" .שיח זה לבש צורות שונות בהתאם לרמת
הידע והעניין של המשתתפים :דיון בסמליות המאכלים ,הצהרות בעניין המשמעות של חויית יציאת
מצרים ,דיון בפסוקי המקרא המספרים את סיפור יציאת מצרים ,ו/או דיון בהלכות הפסח .פותחה מסגרת
של שאלות ותשובות שנועדה לשמש מצע לדיון ,ובתלמוד הבבלי הושם דגש מיוחד על תפקיד הילדים
בשיח .הגיבוש הסופי של המסגרת הזאת ,ההגדה של פסח ,הוא סיכום בתר-תלמודי של מגמות שונות
בספרות התלמודית.
בקורס זה נסקור את ההתפתחות של המימד החינוכי בליל הסדר החל מן התורה ,דרך מקורות מימי
הבית השני והמשנה והתלמוד ,עד להגדה .נתבונן בשינויים שחלו בתפיסת הערב ובחשיבותו ,ובאמצעים
החינוכיים המשמשים בו ,במשך השנים ובקרב קבוצות שונות .נשקול תיאוריות שונות של חוקרים
שנועדו להסביר התפתחויות אלו .לקראת סוף הסמסטר ניתן את הדעת גם לחידושים בנות זמננו בסדר
ובהגדה ,שהונהגו בקרב אוכלוסיות שונות של יהודים בהתאם לתפיסותיהם הערכיות.
שו"ת

ספרות השו"ת כמקור היסטורי
14:30-13:00
יום ב
ד"ר תמי שלמון-מאק
סמסטר א
723565
ספרות השו"ת היא ענף מרכזי בספרות הרבנית .מיגוון עצום של ספרי שו"ת עומד לרשותנו ,מכל תפוצות
העם היהודי וכמעט מכל הדורות .שאלות שנשאלו עוסקות בכל היבטי החיים :חיים דתיים ,כלכלה,
קהילה ,משפחה ,יחסים עם החברה הלא-יהודית ,ועוד .ספרי שו"ת משמשים מקור ראשון במעלה להבנת
חיי היהודים בתקופות שונות ולהבנה של התפתחויות בתחום ההלכה והרבנות .הקורס יציג ספרות זו
מתוך שתי נקודות מבט אלו מהלך הקורס יתבסס בדרך כלל על סדר כרונולוגי וגיאוגרפי ,תוך היעזרות
במחקר היסטורי רלוונטי.
שו"ת

סיפורי מעשי חכמים :בין בבל לארץ-ישראל בספרות חז"ל

16:30-15:00
יום ב'
ד"ר פינחס מנדל
סמסטר א'
עיון בסיפורי אגדה כפי שהם מופיעים במקביל בתלמוד הירושלמי ,במדרשים הארץ-ישראליים ,ובתלמוד
הבבלי .נעמוד על האפיונים הספרותיים של ארץ ישראל ובבל ועל דרכי ההבעה והקישור של הסיפורים
בתוך המסגרת התלמודית הרחבה (הסוגיה) .הקורס יפתח כלים להתמודדות עם טקסט תלמודי-מדרשי
באופן ביקורתי.

פרקי אבות
316565

סמינר
סמסטר א'

פרופ' דוד גולינקין
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יום ב'

18:30-17:00

תשע"ח

מסלול תלמוד והלכה

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

פילוסופיה של ההלכה
סמסטר ב'

שו"ת
יום ב'

פרופ' יוסי טרנר

14:30-13:00

מהי הלכה ,ומדוע הייתה מרכזית כל כך לחיי הדת היהודיים במשך הדורות? באיזה אופן מהווה ההלכה
ביטוי של אמונה או של חוויה דתית ,ומה הקשר בינה לבין רעיון ההתגלות? האם ההלכה משתה יחד
עם ההיסטוריה ,ומי יוצר/ת את ההלכה :התורה ,האלוהים ,תלמידי חכמים או סתם בני אדם? התתכן
מדינה דמוקרטית המעניקה חירות לכל שתהיה מבוססת על הלכה? ובכלל ,מה מקומה של ההלכה
במרחב הציבורי ובחיי הפרט?
בקורס זה נעיין בתחום הפילוסופיה של ההלכה אצל שלושה הוגים יהודים בני המאה ה :20-הרב חיים
הירשנזון ,פרנץ רוזנצוויג והרב יוסף דב סולובייצק .בתשובותיו ההלכתיות של הרב הירשנזון הנמצאות
בספרו מלכי בקודש ,נ עיין בדרך שבה חכם זה ראה בתורה חוקת מדינה ,ובפסיקותיו שבהן ביקש (זמן
קצר אחרי הצהרת בלפור) להראות את הדרך להקמתה של מדינה יהודית מודרנית שבה הציבור ,ולא
האלוהים או הרבנים ,הוא מקור הסמכות .נעיין בספרו המפורסם של פרנץ רוזנצוויג ,כוכב הגאולה ,כדי
לברר את גישתו למושג ה'מצווה' כביטוי אקזיסטנציאלי של דו שיח עם האלוהים ,ונדון בדרך שבה הרב
סולובייציק מציב ,בספרו איש ההלכה ,את ההיבט ההלכתי של תלמוד תורה כצורת התגלות הפועלת
על כלל קיומו של האדם באמצעות הפעילות השכלית.

הלכה ומנהג בעדת תימן
18:30-17:00
יום ב'
סמסטר ב' ד"ר אורי מלמד
מטרת הקורס העיקרית היא להכשיר את המשתתפים בהתמצאות בהלכות ובמנהגים שנתייחדו בהם
בניה של עדת תימן .שלושת פוסקי הדורות הבאים שימשו "מרא דאתרא" ,כל אחד בתקופתו ולאחריה.
ואלו הם( :א) רב סעדיה גאון ( ,)942-882מחבר סידור רס"ג; (ב) ר' משה בן מיימון (הרמב"ם) (,)1204-1138
מחבר "משנה תורה"; (ג) ר' יוסף קארו ( ,)1575-1488מחבר ה"שולחן ערוך".
הקורס יתמקד בגלגוליהם של הלכות ומנהגים שהשתרשו בקהילה הזאת בתימן ובארץ לאחר עלייתם
ה'תכְּ לַאל' (מחזור התפילה השנתי) התימני הקדום; השפעות מסידור רס"ג על ההלכה
בתחומים הבאיםִּ :
התימנית; סדר התפילה של הרמב"ם והנהגותיו; חדירת ה"שולחן ערוך" לתימן והשינויים שנוצרו
אמי' .מנהגי ארץ ישראל קדומים
ו'ש ִּ
בעקבותיו; מחלוקת שלושת הנוסחים'ַ :ד ְּר ְּד ִּעי' (רמב"מיסטי)' ,בַ ל ִַּדי' ַ
ששרדו בתימן; מנהגי הרמ"א ששקעו בתימן; רבני תימן ויחסיהם ומורכבות ההלכות והמנהגים
בהשוואה לפסקי הרבנות הראשית בארץ; האם למושג "אחדות ישראל" גוון אחד בלבד ,או מהי מגמת
פניהם של בני העדה בדורנו בעיצוב אמונתם היהודית.
שו"ת

הנוי והנצח :אסתטיקה בהלכה ובאגדה
פרופ' משה בנוביץ'
סמסטר א'

שו"ת
יום ה'

12:00-10:30

בקורס זה נסקור תחומים שונים בהלכה ובאגדה ,בספרות התלמודית ובספרות ההלכה הבתר-התלמודית
שבהם באים לידי ביטוי גישות שונות לאסתטיקה ולאומנויות .נבחן את המגמות הללו בחינה הלכתית,
בחינה היסטורית-עיונית ,ובחינה ערכית-אישית.

סוגיות במגדר והלכה :מצוות עשה
פרופ' משה בנוביץ'
סמסטר א'
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בקורס זה נבחן את המקורות ההלכתיים העוסקים במעמד הגבר והאשה בקיום מצוות עשה :מצוות
עשה שהזמן גרמן ,תלמוד תורה וקריאת התורה ,תפילה וברכת המזון (כולל שאלת ההצטרפות למניין
ותפקוד כשליחי ציבור) .ננתח את המקורות התלמודיים וההלכתיים הנוגעים לעניינים אלו ללא משוא
פנים ,ונדון בהצעות בנות זמננו לגשר על הפערים שבין ההלכה כפי שהיא פותחה והתפרשה במשך
הדורות לבין ערכי השוויון בין המינים המקובלים בחברה של ימינו.

מנהגי ביקור חולים ,אבלות וניחום אבלים ביהדות
889696

סמסטר א'

פרופ' שמואל גליק

שו"ת
יום ה'

16:30-15:00

הקורס יעסוק בתולדות המנהגים בעדות ישראל .נבחן את הקו המקשר בין ההלכות והמנהגים 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

הלכה ,מנהג ומעשה
214667

סמסטר א'

שו"ת
פרופ' שמואל גליק

יום ה'

14:30-13:00

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 יתמקד בעיקר במנהגים
הקשורים בהדלקת נרות ובמאכלים.
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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 הצורות הספרותיות ולדרכי הלימוד והעיון הכלולים בספרות המדרש
והאגדה של חז"ל ,ולהקנות להם כלים שיאפשרו קריאה מעמיקה 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.
המסלול פתוח בפני בוגרי קורס ההשלמה "מבוא לתורה שבעל פה" ( 2נ"ז) ,או לבעלי פטור מקורס זה .ניתן
ללמוד את התחום במדרש ואגדה במבנה רחב (כתחום ראשי) או במבנה מצומצם (כתחום משני).
( 18נ"ז)

מבנה תוכנית הלימודים כתחום ראשי

קורסי חובה לשנה א'
( 4נ"ז)

מבוא למדרש ולאגדה (א+ב)

קורסי בחירה
קורס המוקדש לעיון בחיבור (קורס למתקדמים)
שישה קורסים סמסטריאליים נוספים בתחום המדרש

( 2נ"ז)
( 12נ"ז)

מבנה תוכנית הלימודים כתחום משני

( 12נ"ז)

קורסי חובה לשנה א'
מבוא למדרש ולאגדה (א+ב)

( 4נ"ז)

קורסי בחירה
קורס המוקדש לעיון בחיבור (קורס למתקדמים)
שלושה קורסים סמסטריאליים נוספים בתחום המדרש

( 2נ"ז)
( 6נ"ז)
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רשימת הקורסים במדרש ואגדה
קורסי חובה
שו"ת

מבוא למדרש ולאגדה – חלק א'
14:30-13:00
יום ב'
ד"ר תמר קדרי
סמסטר א'
417527
מטרת הקורס לפרוש בפני הלומדים את ספרות האגדה של חז"ל מתוך עיון במדרשים השונים .נעסוק
בטקסטים מתקופת התנאים והאמוראים במרכזם עומד סיפור המקראי ודמויותיו .נכיר את החיבורים
המדרשיים השונים שנוצרו במאות הראשונות לספירה ,ונראה מה הם השינויים שחלו ביצירה המדרשית
במהלך הזמן .תוך כדי הלימוד נעיין בסוגים ספרותיים שונים כגון :הסיפור הדרשני ,המשל ,הפתיחתא,
הפתירה ועוד .יודגשו שאלות של תוכן ומשמעות ,צורה וסגנון .פרט לכך נכיר מחקרים חשובים וספרי
עזר מרכזיים בתחום.
שו"ת

מבוא למדרש ולאגדה – חלק ב'
סמסטר ב' ד"ר תמר קדרי
427527
המשך של הקורס הנ"ל.

יום ב'

14:30-13:00

קורסים המוקדשים לעיון בחיבור מתוך ספרות המדרש והאגדה
שו"ת

'ילמדנו רבנו'  -עיון במדרשי תנחומא – ילמדנו
10:00-8:30
יום ב'
סמסטר א' ד"ר גילה וכמן
416677
מדרשי תנחומא-ילמדנו שייכים לרובד המאוחר של ספרות חז"ל ,ולעתים קרובות הם מעבדים את
החומר המדרשי מן הרובד הקדום .בקורס זה נלמד להכיר את החיבורים השונים הנמנים עם ספרות זו,
את המאפיינים הספרותיים שלהם ואת הסגנון המיוחד להם ,תוך השוואה לשונית וספרותית לחיבורים
אחרים בספרות חז"ל.

שו"ת

זהות יהודית בעיותות משבר :מדרש איכה רבתי
14:30-13:00
יום ב'
סמסטר ב' ד"ר פינחס מנדל
הקורס יעסוק באופן מעמיק במדרש אגדה לספר איכה ,שהוא אחד ממדרשי האגדה הקדומים .במדרש
זה ניתן ביטוי להתייחסותם של חז"ל לחורבן בית המקדש הראשון והשני והשלכותיהם הנוגעות לשבר
הגדול במישור ההיסטורי ,החברתי והדתי ,לשאלות לגבי המשך הברית בין עם ישראל לבין אלוהיו,
ולתקוות לגאולה שמתמהמהת לבוא .נכיר את דרכי הניתוח של האגדות ואת גלגוליהן בחיבורים שונים
בספרות חז"ל; נתחקה אחר יחסם של חז"ל להיסטוריה דרך השוואה בין הסיפור האגדי לבין תיאוריהם
של היסטוריונים בני אותו הזמן .הקורס יקנה כלים בהתמודדות עם טקסט מדרשי קדום ,כולל ניתוח
פילולוגי ועיסוק בהבדלי גרסה של החיבור כפי שמופיעים בכתבי-יד קדומים ,לצד ניתוח ספרותי של
יחידות מדרש ואגדות חז"ל.
שו"ת

פרקי אבות
18:30-17:00
יום ב'
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 ושלל פירושים מכל
התקופות .כמו כן ,נעיין במטרות החיבור ,בעריכתו ,בהשפעתו במשך הדורות ובמשמעותו לימינו.
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קורסי בחירה נוספים
שו"ת

חנוך לנער על פי דרכו  -דילמות חינוכיות בין מורים לתלמידים בספרות חז"ל
12:00-10:30
יום ב'
סמסטר א' ד"ר תמר קדרי
הקורס יעסוק בדילמות חינוכיות בעולמם של החכמים .נפגוש סוגים שונים של מורים ותלמידים,
וסגנונות הוראה מגוונים .נבחן את מערכת היחסים הנרקמת בבית המדרש בין החכם לבין תלמידיו :עד
היכן מגיעה מעורבותו של המורה בחייהם האישיים של התלמידים .כיצד תפסו התלמידים את החכם
ומה היה מעמדו ועד היכן הגיעה השפעתו .באלו נושאים נתגלעו מתחים בתוך בית המדרש וכיצד נפתרו.
מה יעשה המורה כאשר ההורים מתנגדים להשכלתו של בנם .נבדוק את השקפתם של חז"ל בשאלה
האם יש לפתוח את שערי האקדמיה לכל חפץ ,או שיש להשקיע רק בעתודה .סיפורים אלה יעזרו ללבן
שאלות חינוכיות עקרוניות ,ובעיות מעשיות המתעוררות במהלך ההוראה גם כיום.

שו"ת

ליל הסדר כמפעל חינוכי :מן המקרא ועד להגדה
פרופ' משה בנוביץ
סמסטר א'
415352

יום ב'

14:30-13:00

הסעודה המשפחתית הנוהגת בישראל מימות המקרא ואילך בלילה הראשון של פסח נתפסה מאז ומתמיד
כהזדמנות חינוכית" :למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך" (דברים טז:ג) .למימד החינוכי
של ליל הסדר הוענקה חשיבות מרבית בימי התנאים והאמוראים :המצוות והמאכלים של הסעודה שובצו
במסגרת שיח משפחתי או חברתי" ,סיפור יציאת מצרים" .שיח זה לבש צורות שונות בהתאם לרמת
הידע והעניין של המשתתפים :דיון בסמליות המאכלים ,הצהרות בעניין המשמעות של חויית יציאת
מצרים ,דיון בפסוקי המקרא המספרים את סיפור יציאת מצרים ,ו/או דיון בהלכות הפסח .פותחה מסגרת
של שאלות ותשובות שנועדה לשמש מצע לדיון ,ובתלמוד הבבלי הושם דגש מיוחד על תפקיד הילדים
בשיח .הגיבוש הסופי של המסגרת הזאת ,ההגדה של פסח ,הוא סיכום בתר-תלמודי של מגמות שונות
בספרות התלמודית.
בקורס זה נסקור את ההתפתחות של המימד החינוכי בליל הסדר החל מן התורה ,דרך מקורות מימי
הבית השני והמשנה והתלמוד ,עד להגדה .נתבונן בשינויים שחלו בתפיסת הערב ובחשיבותו ,ובאמצעים
החינוכיים המשמשים בו ,במשך השנים ובקרב קבוצות שונות .נשקול תיאוריות שונות של חוקרים
שנועדו להסביר התפתחויות אלו .לקראת סוף הסמסטר ניתן את הדעת גם לחידושים בנות זמננו בסדר
ובהגדה ,שהונהגו בקרב אוכלוסיות שונות של יהודים בהתאם לתפיסותיהם הערכיות.
שו"ת

סיפורי מעשי חכמים :בין בבל לארץ-ישראל בספרות חז"ל
16:30-15:00
יום ב'
ד"ר פינחס מנדל
סמסטר א'
עיון בסיפורי אגדה כפי שהם מופיעים במקביל בתלמוד הירושלמי ,במדרשים הארץ-ישראליים ,ובתלמוד
הבבלי .נעמוד על האפיונים הספרותיים של ארץ ישראל ובבל ועל דרכי ההבעה והקישור של הסיפורים
בתוך המסגרת התלמודית הרחבה (הסוגיה) .הקורס יפתח כלים להתמודדות עם טקסט תלמודי-מדרשי
באופן ביקורתי.

שו"ת

סוד הגן הנעלם  -עיון במדרשי גן עדן
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 ואחרות ניתנו
תשובות שונות ומשונות ,ובקורס זה נקרא מבחר מקורות ,החל בספרות החיצונית וכלה במדרש
המאוחר (לאו דווקא בסדר זה) ,ונבחן את פרשנותם לסיפור המקראי ואת המגמות האידיאולוגיות
המשתקפות מהם.
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שו"ת

עיון בסיפורי נסים מן הגליל – במקרא ,בברית החדשה ובספרות חז"ל

10:00-8:30
יום ב'
סמסטר ב' ד"ר גילה וכמן
429898
בארץ הגליל פעלו בעת העתיקה דמויות יוצאות דופן ,אשר הנסים שחוללו  -כגון החייאת מתים ,ריפוי
חולים וריבוי מזון  -מתוארים בספרי המקרא ,בברית החדשה ובספרות חז"ל .בקורס זה נעסוק במבחר
סיפורים אודות אישים אלה ,ובהם הנביאים אליהו ואלישע ,ישוע מנצרת ,חנינא בן דוסא ואחרים,
ונחשוף את הקשרים התמאטיים ,ההיסטוריים והספרותיים ביניהם.
שו"ת

נשות המקרא בעיניי חז"ל
12:00-10:30
יום ב'
סמסטר ב' ד"ר תמר קדרי
הקורס יעסוק בנשים מקראיות שהוצגו בספרות חז"ל כלמדניות וכמנהיגות של בני דורן .נבחן מה הם
התפקידים הציבוריים והחברתיים המיוחסים לנשות המקרא ,באלו תחומים באה לידי ביטוי למדנותן
ואלו סמכויות הוענקו להן .נשאל כיצד השפיע תפקידה הציבורי של האישה על תיפקודה כרעיה וכאם,
ומה היו הקונפליקטים שעימם היא נדרשה להתמודד כתוצאה מחשיפתה לעולם הגברי .האם חז"ל ראו
בעין יפה דומיננטיות נשית .נבחן האם תמונה זו עולה בקנה אחד עם המציאות המשתקפת במקורות
הלכתיים והיסטוריים על תקופתם של חז"ל .העיון בדמויות השונות יעלה שאלות אקטואליות הנוגעות
למציאות בה אנו חיים היום .במהלך הקורס נדגים כיצד ניתן להשתמש בחומרים אלו בעבודה בקהילה.
שו"ת

"גשם הקשב לנשים" :ממטר ומגדר בספרות חז"ל
ד"ר גילה וכמן
סמסטר ב'
414444

יום ב'

16:30-15:00

במסגרת הקורס נעיין במבחר סיפורים ומימרות מן התלמוד ומן המדרשים ,העוסקים בירידת הגשמים
ובהיעדרם ,במחזור המים בטבע ובאקלים הארץ-ישראלי ,תוך שימוש בדימויים נשיים וגבריים .נבחן
את יחסם של חז"ל לפריון ולפוריות ,ונעמוד על מקומן של הנשים בסיפורי הורדת גשמים ועל הקשר
שבין האדם לבין אמא-אדמה.
שו"ת

סיפורי אבות בספרות בית שני וחז"ל
ד"ר פינחס מנדל
סמסטר ב'

יום ב'

18:30-17:00

במשך כל תקופת בית שני לא הפסיקו יהודים לכתוב חיבורים חדשים ,שבחלקם הגדול מתייחסים לספרי
המקרא ומגלים פרשנויות מפתיעות לטקסט המקראי ולסיפוריו .ספרות זו לרוב לא שרדה בשפות
המקוריות ,אך היא ידועה בעיקר מתרגומים עתיקים בחיבורים הנקראים 'ספרים חיצוניים' (אפוקריפה
ופסוידפגריפה) .נעסוק במסורות המופיעות בחיבורים אלה ובחיבורים יהודיים אחרים מתקופת בית
שני ,בין השאר במגילות קומראן ,בכתבי פילון האלכסנדרוני ויוספוס פלביוס ,ונשווה אותן לסיפורי
המקרא סביב דמויות כגון אדם הראשון ,חנוך ,נח ,האבות והאמהות ,משה רבנו ,מרים ואהרן ,בלעם
ועוד .נבדוק באיזו מידה מהוות מסורות אלה פריצות דרך בתפישות דתיות וטקסטואליות חדשות ,ובמה
הן תרמו להתפתחותן של מסורות אגדיות מאוחרות בספרות חז"ל.

הנוי והנצח :אסתטיקה בהלכה ובאגדה

שו"ת

12:00-10:30
יום ה'
פרופ' משה בנוביץ
סמסטר א'
בקורס זה נסקור תחומים שונים בהלכה ובאגדה ,בספרות התלמודית ובספרות ההלכה הבתר-התלמודית
שבהם באים לידי ביטוי גישות שונות לאסתטיקה ולאומנויות .נבחן את המגמות הללו בחינה הלכתית,
בחינה היסטורית-עיונית ,ובחינה ערכית-אישית.
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שו"ת

המדרש כמשאב חינוכי

12:00-10:30
יום ה'
ד"ר תמר קדרי
סמסטר ב
קורס זה יעסוק בסיפור יציאת מצרים כארוע מכונן בהתהוותו של העם היהודי ובגיבוש זהותו .נבחן
את תקופת השיעבוד ,חבלי הגאולה והיציאה ממצרים מנקודת מבטם של חז"ל .נשאל מה היו ,לדעת
החכמים ,הקשיים וההתמודדויות של בני התקופה .כיצד עיצבו את דמותו של היחיד בזמן של משבר
ושינוי :נחשוף את פניהם של מרים ,המיילדות העבריות ושל בת פרעה כפי שהן מצטיירות במדרש.
נעקוב אחר חינוכו של משה וצמיחתו כמנהיג ,מהן הסכנות השונות שנישקפו לחייו ומעשי הניסים
שהבטיחו את התממשותה של הגאולה המיוחלת .העיון בנושאים השונים יעלה סוגיות אקטואליות
הנוגעות למציאות בה אנו חיים היום .במהלך הקורס נראה כיצד משמש המדרש כמשאב חינוכי חשוב
בהנחלת ידע וערכים בדורנו אנו.
בין הפרט לכלל :יחסי גומלין במשפחה לפי אגדת חז"ל

שו"ת

18:30-17:00
יום ה'
ד"ר פינחס מנדל
סמסטר ב'
עיון בהבעה הספרותית של חז"ל הקשורה למוקדים המרכזיים בחיי האדם :ערך האדם ובריאתו ,לידה,
יחסי אחים ,לימוד ,נישואין ויחסים בין בני הזוג ,עבודה ומוות .נכיר את דרכי ההבעה השונות של חז"ל,
ובעיקר את סיפורי האגדה הקשורים לנושאים אלו; דרכם גם נלמד דרכי ניתוח של אגדות חז"ל.

שו"ת

יחסי מורה ותלמיד בספרות חז"ל

16:30-15:00
יום ה'
סמסטר ב' ד"ר פינחס מנדל
"תלמוד תורה כנגד כולם" :לימוד התורה נחשב כאחד השיאים של החיים היהודיים .איך ומתי רכשו
תלמידים את ידיעותיהם בתורה בתקופת חז"ל? האם לימוד התורה היה נחלת הכול? איך קיבל ה'חכם'
את הכשרתו ,ומה היו יחסי מורה-תלמיד בתקופה זו? נתחקה אחר שאלות אלה תוך קריאה בהלכה
ובאגדה ונעיין בסיפורי האגדה המתארים יחסי חברות ועימותים בין החכם ובין סביבתו :תלמידיו,
חבריו ,ילדיו ואשתו.
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מחשבת ישראל
מטרת הלימודים במחשבת ישראל היא לפתח אצל הסטודנטים התמצאות ביצירות המופת של
המחשבה היהודית לדורותיה ולהקנות להם כלים ומיומנויות לניתוח מקורותיה .כמו כן ,נועד
תחום זה לשפר את יכולת הסטודנטים לדון 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
היהודית בזמן מסויים לבין המציאות ההיסטורית באותה תקופה.
ניתן ללמוד את התחום במבנה רחב (כתחום ראשי) או במבנה מצומצם יותר (כתחום משני).
מבנה תוכנית הלימודים כתחום ראשי ( 18נ"ז סה"כ)
א .אשנב למחשבת ישראל בימי הביניים
ב .אשנב למשחבת ישראל בעת החדשה
ג .קורס סמינר מתקופת ימי הביניים
ד .קורס סמינר מתקופת העת החדשה
ה .חמישה קורסי בחירה

( 2נ"ז)
( 2נ"ז)
( 2נ"ז)
( 2נ"ז)
( 10נ"ז)

מבנה תוכנית הלימודים כתחום משני ( 12נ"ז סה"כ)
א .אשנב למחשבת ישראל בימי הביניים
ב .אשנב למשחבת ישראל בעת החדשה
ג .קורס סמינר מתקופת ימי הביניים או העת החדשה
ד .שלושה קורסי בחירה *

( 2נ"ז)
( 2נ"ז)
( 2נ"ז)
( 6נ"ז)

* לא כולל הקורס "זרמים ופלורליזם ביהדות המודרנית" שהוא קורס חובה לכל תלמידי המכון.
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רשימת הקורסים במחשבת ישראל
קורסי חובה
שיעור

מבוא למחשבת ישראל בימי הביניים
ד"ר רואי ביטי
סמסטר קיץ
881456
בהגות היהודית בימי הביניים באו לידי ביטוי זרמים מחשבתיים שונים  -הגות מיסטית ,הגות
רציונליסטית והוגים שביקשו לאמץ דרכי מחשבה שיצליחו לחלץ את בני עמם מן השאלות הקשות
העולות מהתמודדות עם המציאות .נבחן כיצד ההוגים השונים הבינו את תפקיד האדם 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 וטוב לו? האם זו רצונו
של אלהים? מה הוא או מי הוא אלוהים? נעסוק בהגותם של פילון; רב סעדיה גאון; הרב יהודה הלוי;
הרב שלמה אבן גבירול; הרב משה בן מימון; חסידות אשכנז; ספר הזוהר; דון יצחק אברבנאל.

אשנב למחשבת ישראל בימי הביניים
815011

סמסטר א'

שיעור

פרופ' אלכסנדר אבן-חן

יום ה'

12:00-10:30

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.
שיעור

מבוא למחשבת ישראל בעת החדשה
ד"ר דרור בונדי
סמסטר קיץ
886466
העת החדשה הציבה קשיים ואתגרים מגוונים בפני ההוגים היהודים בני הזמן .שאלות מרכזיות כמו:
שאלת 'המקורות' – תוקפם וסמכותם של כתבי הקודש; שאלת 'הערכים' – הפער בין ערכי המסורת
היהודית לערכים המודרניים ושאלת 'המיסטיקה' – האם עדיין ניתן להאמין בהתגלות על-טבעית לאור
הישגי המדעים? סוגיות אלו ואחרות יעלו לדיון בקורס ,תוך התמקדות בשאלת 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.

שיעור

אשנב למחשבת ישראל בעת החדשה
14:30-13:00
יום ה'
פרופ' יוסי טרנר
סמסטר ב'
825001
מהו היחס בין יהדות והיסטוריה? האם עם ישראל הוא עם ככל העמים ,או עם שונה ונבדל? מה יחסה
של היהדות ,או ליתר דיוק – של המחשבה היהודית ,לתופעות מודרניות כגון הדמוקרטיה והלאומיות
המודרנית? כיצד השפיעו התפתחות התרבות המודרנית ,מחשבת החינוך המודרנית והיווצרות המדינה
האזרחית המודרנית על המחשבה היהודית ועל החיים היהודיים בפועל? כל אלה הן שאלות המעסיקות
את המחשבה היהודית המודרנית מאז תקופת ההשכלה והאמנציפציה .הקורס נועד ליצור היכרות כללית
עם המחשבה היהודית המודרנית על רקע 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 נחמן קרוכמל ,הרמן כהן ,פרנץ רוזנצוויג ,אחד העם ,ומרטין בובר
ביקשו להתמודד עם השאלות שלעיל.
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קורסי סמינר בתקופת בימי הביניים

סמינר

עיונים במורה נבוכים
12:00-10:30
יום ה'
פרופ' אלכסנדר אבן-חן
סמסטר ב'
829999
מורה נבוכים הוא אחד הספרים שעוררו מחלוקת קשה והערצה עצומים גם יחד .בקורס נעסוק בין
השאר בסוגיות הבאות :על הסוד של מורה נבוכים; על חטא האדם הראשון ותיקונו; על אמונה ותבונה;
על הנבואה; על אלהים; בריאת העולם; על נבואה; על ההשגחה האלוהית; על תורה ומצוות והדמות
לה'.
*תנאי כניסה :קורס אשנב למחשבת ישראל בימי הביניים
שו"ת

סיפורי הזוהר

16:30-15:00
יום ה'
ד"ר יונתן בן הראש
סמסטר ב'
ספר הזוהר ,ספר הספרים של הקבלה היהודית ,מתייחד בסגנונו המשלב את תיאורי הסודות הקבליים
כחלק ממסגרת סיפורית ,במרכזה דמותו של ר' שמעון בר יוחאי ותלמידיו .הקורס יתמקד בסיפורים
שונים מספרות הזוהר .מטרת הקורס להכיר את הדרכים השונות בהם סיפורי הזוהר משמשים תפקיד
מרכזי בעיצוב התורה הקבלית של הזוהר
שו"ת

קבלת צפת
סמסטר א'

ד"ר אליעזר באומגרטן

יום ה'

12:00-10:30

היצירה בצפת של המאה השש-עשרה עיצבו את פניה של היהדות בעת החדשה .צפת ,לאורך זמן קצר
יחסית ,הייתה מוקד יצירה בתחומי ההלכה והקבלה ,יצירה ששינתה את פניה של היהדות .בקורס נתמקד
ביצירה הקבלית ונקרא טקסטים שנכתבו על ידי הוגים שפעלו בצפת בתקופה זו .ביניהם :ר' משה
קורדובירו ,ר' אלעזר אזכרי ,ר' שלמה אלקבץ ,וכמובן ר' יצחק לוריא ותלמידיו .דרך קריאת הטקסטים
נלמד על מקומן של העדות השונות בתוך צפת ,את הזיקה בין צפת לתרבות העות'מנית ,האיטלקית,
הבלקנית ועוד .נתחקה אחר עולמם הדתי של המקובלים ,תוך עיון בתורת הגלגול ,התיקון ,תורת
האלוהות ועוד.
קורסי סמינר בתקופת העת החדשה
פילוסופיה של הדת בעת החדשה :עיונים בהאדם והטבע של אהרון דוד גורדון
14:30-13:00
יום ה'
פרופ' יוסי טרנר
סמסטר ב'

סמינר

הקורס ,פילוסופיה של הדת מהווה סמינר יסוד בתחום מחשבת ישראל של העת החדשה .הפעם נעסוק
בלימוד שיטתי של חיבורו החשוב ביותר של החלוץ הפילוסוף ,בן העלייה השנייה ,אהרון דוד גורדון:
האדם והטבע .בחיבור זה מציב גורדון תפיסה פילוסופית המכוונת לעיצוב מעשי היצירה של הציונות
העובדת בארץ ישראל של זמנו .מדובר במשנה הכוללת פילוסופיה של החברה והדת ,כמו גם של התרבות
ושל האדם בכלל .היא דנה בשאלות הקשורות לצדק חברתי ,עמידה בפני אלוהים ,חינוך ,התחדשות
המסורת ,ועוד .משנתו מהווה ,מצד אחד ,מסכת ביקורתית על מצב האדם בחברה המערבית המודרנית,
והיא מציגה ,מצד שני ,הצעות לארגון העבודה וההתיישבות בארץ ישראל של זמנו .במסגרת הקורס
נתמקד בניתוח המושג המרכזי של משנתו ,ובמקומו של ה'טבע' בתפיסת הדת של גורדון כמפתח להבנת
משנתו באופן כללי.
*תנאי כניסה :הקורס 'אשנב למחשבה היהודית המודרנית' או רקע אחר במחשבה היהודית
המודרנית/פילוסופיה מודרנית
הגותו של אברהם יהושע השל
פרופ' אלכסנדר אבן-חן
סמסטר ב'
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שו"ת
יום ה'

16:30-15:00

תשע"ח
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אברהם יהושע השל הוא אחד ההוגים הבולטים בעת חדשה .המדובר בצאצא של אדמור"ים מרכזיים
בחסידות .בגיל צעיר בחר בדרך אחרת ועבר ללמוד באוניברסיטת ברלין וכתב עבודת מחקר על הנביאים.
הוא נעצר על ידי הנאצים בשנת  ,1938גורש לפולין ומשם הצליח לברוח .ב 1940-הוא הגיע לארצות
הברית .באחר המאמרים הרבים ש כתב מתייחס השל למה שקרה בשואה .אחרי ששואל את אלוהים
למה הוא לא עצר את הרכבות עובר לשאלה  :למה אנחנו לא עצרנו את הרכבות .השל סבור שהאדם
גרש את אלוהים מהעולם .כדי לאפשר לאלוהים לחזור אל העולם על האדם לתקן מבחינה חברתית
ומוסרית את העולם .האחריות המלאה של המתרחש בעולם היא של האדם .האדם יכול לרצוח ,אבל
יכול גם להציל .ננסה לבחון את כתביו של השל ,אלו שנכתבו לפני מלחמת העולם השנייה ואלו שנכתבו
אחרי מלחמה נוראית זו.
קורסי בחירה
שיעור

תגובות הגותיות לנצרות במחשבת ישראל :מחז"ל עד עת החדשה
יום ה'
ד"ר יונתן בן הראש
סמסטר א'

14:30-13:00

הקורס יתמקד בטקסטים שונים מן המסורת הקבלית והפילוסופית מימי הביניים עד העת החדשה,
העוסקים בסוגיית העבודה זרה והכפירה .מטרת הקורס להכיר נקודות מבט שונות במשמעות הדתית
של עבודה זרה וכפירה ובאופן שבו הטקסטים מגדירים ומסמנים את גבולות החריגה הדתית של ה'אחר'
 -העובד עבודה זרה וה'כופר'  -והיחס אליו.

שו"ת

מבוא למחשבה רוחנית יהודית מודרנית
ד"ר עינת רמון
סמסטר א'

10:00-8:30

יום ה'

נוכח תהליך ההתמודדות עם המודרנה והפוסט מודרנה בה התפרקו בהדרגה המסגרות הרשמיות של
הקהילה ,המשפחה והזהות היהודיות המסורתית ,גיבשו רבים מן ההוגים השקפות עולם המקרבות את
האדם היהודי ליהדותו ומסבירות את מהות היהדות לעולם הלא יהודי באמצעות הדגשת הערך הקיומי-
אקזיסטנציאלי של אורח החיים ודרך החשיבה היהודית המסורתית (או של חלקיה) או באמצעות פנייה
לממד המיסטי -הסודי של הק יום האנושי .כך או כך הודגש בדרך החשיבה ה"רוחנית" היהודית הערך
האנושי של הקיום היהודי ברמה האישית כתשתית לקיום משפחתי ,קהילתי ולאומי שהם צינורות
הח יבור לקיום האנושי .בקורס זה נקרא ונתבונן בהגויות אלו המדגישות את הערך האישי של הקיום
היהודי ובכך ניתן לאפיינן כהגויות "רוחניות" (בשונה מהגויות יהודיות שהדגישו יותר ממדים בפוליטיקה
היהודית המודרנית) .המשותף למגוון ההוגים שיילמדו בקורס זה  ,על אף הפערים הרעיוניים
והסוציולוגים בינם והייחוד של כל אחד מהם ,הוא יכולתם לתרגם את ההגות היהודית הקדם מודרנית
להנחיות הנוגעות לדרך החיים היומיומית ועבודת המידות הראויה לאדם המבקש לחיות את חייו
במסגרת העם היהודי בעידן המודרני והפוסט -מודרני.

ארץ ישראל וירושלים בהגות היהודית לדורותיה
816377

סמסטר א

שו"ת

פרופ' אלכסנדר אבן-חן

יום ה'

16:30-15:00

היחס לארץ ישראל ממלא תפקיד מרכזי בהגות היהודית בכל הזמנים .בהתייחסות לנושא זה מפתחים
ההוגים השונים את תפיסותיהם על מעמדה התיאולוגי של הארץ; על משיחיות וגאולה; על זיקת עם
ישראל לאלוהי ישראל; על לאומיות; על כפירה; על לאומיות ואוניברסאליות .בקורס זה נעסוק בארץ
ישראל במחשבה המיסטית של ספר הזוהר; ארץ ישראל במשנת ריה"ל; ארץ ישראל במשנת הרמב"ם;
ארץ ישראל במשנת רבי נחמן קורכמל; ארץ ישראל במשנת פרנץ רוזנצוויג; ארץ ישראל במשנת מרטין
בובר; ארץ ישראל במשנתו של אברהם יהושה השל; על "דחיקת הקץ" – ההגות האנטי ציונית; ארץ
ישראל במשנת הרב קוק.
שו"ת

הגנוזיס – בין יהדות לנצרות
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תשע"ח
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סמסטר א'

יום ה'

ד"ר מיכאל מאך

16:30-15:00

במאות השנים הראשונות לספירה התפתחו מספר זרמים דתיים שחלקם משויכים ל"גנוסיס" (ידיעה).
לא ברור האם זרמים אלה קדמו לנצרות או לא; שמא אינם אלא צורה מסוימת של "נצרויות" .יש להניח
שבמקומות מסוימים לא ידעו על נצרות אחרת אלא הנצרות הגנוסטית .המחנה המשותף לזרמים אלה
הוא התפישה שגאולת האדם תלויה בידיעה מסוימת שאין לאנשים אחרים ושאין טעם לפרסמה אלא
למי שאכן נושא חלקית אל בתוכו .בעזרת "ידיעה" זו יעלה החלק האלהי שבבני אדם אלו חזרה לאל
האין-סופי וישלים אותו.
באסכולות שונות של זרמים אלה יש עליה הדומה ל"ירידה למרכבה" של ספרות "יורדי המרכבה"
היהודית ,בזרמים אחרים זו אינה קיימת .מכל מקום הקדישו הזרמים הגנוסטיים מקום אחר ,מכובד
יותר ,לנשים  -הן במיתוס הן בחיי הקהילה.
הנצרות הפרוטו-אורטודוכזית החלה מסוף המאה השניה לספירה להילחם ב"גנוסיס" ועם זיווגה
בשילטון גרשה את הגנוסיס משטחי האימפריה הרומית .אך הפליטים הגיעו מזרחה (עד סין!) והמשיכו
לאיים על הנצרות האורטודוכסית.
הקורס בנוי מ תרגום עברי של כמה מן הטכסטים המרכזיים שנמצאו בנג' המדי ותגובות של אבות
הכנסייה.
חסידות – מבוא להגות החסידית
ד"ר רבקה גולדברג
סמסטר ב'

יום ה'

10:00-8:30

תנועת החסידות קמה במזרח אירופה במחצית המאה השמונה עשרה כתנועה של התחדשות דתית,
רוחנית וחברתית .בימינו ,קרוב לשלוש מאות שנים לאחר היווסדה ,במציאות שונה לחלוטין מכל בחינה
שהיא ,תנועה זו עדיין מהווה גורם חשוב בתהליכים החברתיים והרוחניים בעולם היהודי כולו.
בקורס נלמד על ראשיתה של תנועת החסידות ועל הרקע לצמיחתה ונכיר את דמותם של מנהיגי התנועה
הראשונים ומעצבי דרכה ובעיקר את דמות מחוללה ,הבעש"ט .נבחן את החידושים בתפישת העולם
החסידית וביחסה לאדם ולעולם ונכיר את המקורות הספרותיים החסידיים בהגות ובסיפורת וכן את
דרכה הייחודית של הפרשנות החסידית .בקורס נבחן גם את השפעתה של החסידות ,ספרותה ורעיונותיה
על הספרות והתרבות העברית החדשה.
נתיבים בקריאה בדרשה החסידית כפרקטיקה רוחנית
יום ה'
פרופ' אלי הולצר
סמסטר ב'

שו"ת
10:00-8:30

מורי החסידות השתמשו בדרשה הדבורה במטרה לתרום להתפתחות התודעתית-רגשית של קהל
שומעיהם במישור הרוחני ,הקיומי והמעשי .נקודת המוצא של קורס זה נשענת על קביעתו של משה
אידל ,כי מטרה דומה עומדת ביסוד הדרשה החסידית הכתובה ,במיוחד כשזו נכתבה ונערכה על ידי
המורה החסידי עצמו .כך הוא המקרה של "שפת אמת" ,ספר דרשות לתורה ולמועדים המכיל רשימות
וסיכומים של קרוב ל 2700-דרשותיו של רבי יהודה אריה לייב אלתר (.)1847-1905
משתתפי הקורס יתחקו אחר דרכי הקריאה והשיחה (הבין-אישית והתוך-אישית) באמצעותן לימוד
דרשות 'שפת אמת' עשוי להוות פרקטיקה להתפתחות רוחנית .לשם כך הקורס יתמקד ברעיונות
מרכזיים ביצירתו של ה'שפת אמת' ,בהיבטים הצורניים וההרמנויטיים של הדרשה ,ובתהליכי הקריאה
של הלומד .הרקע התיאורטי של הקורס יושתת על סלקציה רלוונטית של עבודות בתחום חקר החסידית,
תיאוריות הרמנויטיות וספרות הדנה בפרקטיקות להתפתחות רוחנית .מבחינה פדגוגית ,הקורס ישלב
בין עיון ברקע התיאורטי ,התנסויות בקריאות בדרשות 'שפת אמת' ובתרגולים רוחניים מלווים כגון
מדיטציות וכתיבה יוצרת על בסיס התובנות שיילמדו בדרשה.
סמינר

יהדות זמננו :מבוא מחשבתי-תרבותי
פרופ' יוסי טרנר
סמסטר ב'
825242

יום ה'
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קורס זה נועד לברר את בעיות הקיום של העם היהודי ,כפי שאלהו השתקפו בהגותם של הוגי דעות
יהודיים בני המאה ה 20-ותחילת המאה ה .21-התפרקות החיים היהודיים במזרח אירופה ,ההגירה
ההמונית לאמריקה ,העלייה וההתיישבות בארץ ישראל של יהודים ממזרח וממערב ,השואה והקמת
מדינת ישראל העמידו שורת שאלות ,תמיהות ואתגרים בתחום הזהות ,הדת 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 לגבי בעיות שהזמן גרמן ,ונסקור את
הפ תרונות שהציעו .הסוגיות שידונו במהלך הקורס כוללות את המפגש בין יהדות ומודרניות באירופה
ובארצות האיסלם ,הרהורים שיטתיים על היחס הראוי ללאומיות ,דת וחברה בחשיבה היהודית
שהתפתחה בארצות הברית ובארץ ישראל ,והתייחסויות רעיוניות ואידיאולוגיות למצב היהודים
והיהדות בעידן הגלובליזציה.
שו"ת

פילוסופיה של דו שיח :הרמן כהן ,מרטין בובר ופרנץ רוזנצוויג
10:00-8:30
יום ה'
פרופ' יוסי טרנר
סמסטר א'
מהו דו שיח? מה ההבדל בינו לבין חד שיח? האם רעיון הדו שיח שייך לתפקוד התקשורתי של הלשון,
בלבד ,או האם רעיון זה נושא משמעות דתית ,תרבותית ופילוסופית? האם יש קשר ,למשל ,בין דו שיח
לבין האמונה הדתית ורעיון ההתגלות ,או בינו למושג הצדק?
בקורס זה נעיין במקומו של ה'דו שיח' בחשיבה הפילוסופית של שלושת ההוגים היהודיים החשובים
ביותר בתחילת המאה ה :20-הרמן כהן ,מרטין בובר ופרנץ רוזנצוויג; ונראה כיצד התייחסותם של
פילוסופים יהודיים אלו לממד הדו שיחי של הקיום האנושי חוללה מהפכה במחשבה הפילוסופית של
המערב בכלל ,ויצרה הבנות חדשות לגבי טיבה של דת ישראל בפרט.
שו"ת

בין אמונה למשבר  -הגות יהודית בספרד
12:00-10:30
יום ב'
פרופ' אלכסנדר אבן-חן
סמסטר ב'
יהדות ספרד פרחה מבחינה רעיונית לפני ואחרי גרוש היהודים מספרד .יצירות בעלות עוצמה רבה
מבחינה רעיונית נכתבו על ידי יהודים שנאלצו להתמודד עם מצבים קשים .ננסה לבחון יצירות אלה:
שירים ,ספרים ופרשנויות.

שו"ת

מבוא לפמיניזם יהודי
12:00-10:30
יום ה'
סמסטר ב' ד"ר עינת רמון
1426305
התבוננות מרחבית בעם היהודי בדורנו מגלה כי שאלת הפמיניזם ,הבנתו משמעותו ,והשלכותיו
החינוכיות והפוליטיות מאתגרת מאד את כל שדרות העם בדורות האחרונים ומשפיעה על הבנת ההגות
היהודית ,הזהות היהודית והפוליטיקה היהודית .על מנת להבין את טיב הפולמוס הפנים – יהודי
והשפעתו על השיח ההגותי בתחומי ידע ומחקר שונים ,נתוודע בראשית הקורס למגוון של תיאוריות
פמיניסטיות המזינות את התובנות המוסריות והמחקריות בכל הענפים של מדעי היהדות :הבנת התנ"ך,
המדרש ההלכה ,ההיסטוריה היהודית והביואתיקה בכל הכרוך בתפיסת הרבייה האנושית .לאורן נברר
לעצמנו בהמשך הקורס מה הן הדרכים בהן תיאוריות אלו תורגמו לקריאתם של כתבים שונים ולחשיפת
מידע היסטורי חדש ותובנות פילוסופיות ואתיות חדשות .המכנה המשותף למגוון המחקרים והיצירות
שנלמד בקורס הוא המודעות לחשיבות הבנת היחס בין גברים ונשים ,גבריות ונשיות כמעצב מציאות
וכמפענח מציאות .חוקרת ,פרשנית או יוצרת המתבוננת במציאות דרך נקודת מבט זו מגלה תובנות
חדשות שלא נודעו בדורות בהם השאלה הפמיניסטית לא עלתה על הפרק .בין הכותבות העיקריות
שבכתביהן נעסוק במסגרת הקורס נמנות החוקרות/ההוגות אלנה פרדס ,יהודית פלסקו ,יהודית
האופטמן ,יהודית רומני ווגנר ,תמר רוס ועוד.
טכניקות מיסטיות ביהדות
סמסטר ב'
1012323

שו"ת
יום ה'

ד"ר יועד קדרי
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18:30-17:00

תשע"ח

מסלול מחשבת ישראל

השאיפה להתעלות ודבקות באלוהות מאפיינת את זרמי הסוד של היהדות לאורך ההיסטוריה.
הקורס עוסק בתיאוריות ובפרקטיקות שהתפתחו בעולם הסוד היהודי למן העת העתיקה ועד ימינו על
ידי יורדי המרכבה ,מקובלים וחסידים.
הקורס יציג את הרקע ההיסטורי והטקסטואלי של טכניקות שונות הקשורות באותיות ושפה ,בנשימות,
בבכי ,בתנועה ,בדמיון ועוד ,כדי להגיע למצבי התעלות דבקות ואקסטזה.

פילוסופיה של ההלכה
סמסטר ב'

שו"ת
יום ב'

פרופ' יוסי טרנר

14:30-13:00

מהי הלכה ,ומדוע הייתה מרכזית כל כך לחיי הדת היהודיים במשך הדורות? באיזה אופן מהווה ההלכה
ביטוי של אמונה או של חוויה דתית ,ומה הקשר בינה לבין רעיון ההתגלות? האם ההלכה משתה יחד
עם ההיסטוריה ,ומי יוצר/ת את ההלכה :התורה ,האלוהים ,תלמידי חכמים או סתם בני אדם? התתכן
מדינה דמוקרטית המעניקה חירות לכל שתהיה מבוססת על הלכה? ובכלל ,מה מקומה של ההלכה
במרחב הציבורי ובחיי הפרט?
בקורס זה נעיין בתחום הפילוסופיה של ההלכה אצל שלושה הוגים יהודים בני המאה ה :20-הרב חיים
הירשנזון ,פרנץ רוזנצוויג והרב יוסף דב סולובייצק .בתשובותיו ההלכתיות של הרב הירשנזון הנמצאות
בספרו מלכי בקודש ,נ עיין בדרך שבה חכם זה ראה בתורה חוקת מדינה ,ובפסיקותיו שבהן ביקש (זמן
קצר אחרי הצהרת בלפור) להראות את הדרך להקמתה של מדינה יהודית מודרנית שבה הציבור ,ולא
האלוהים או הרבנים ,הוא מקור הסמכות .נעיין בספרו המפורסם של פרנץ רוזנצוויג ,כוכב הגאולה ,כדי
לברר את גישתו למושג ה'מצווה' כביטוי אקזיסטנציאלי של דו שיח עם האלוהים ,ונדון בדרך שבה הרב
סולובייציק מציב ,בספרו איש ההלכה ,את ההיבט ההלכתי של תלמוד תורה כצורת התגלות הפועלת
על כלל קיומו של האדם באמצעות הפעילות השכלית.

שו"ת

השיבה למקרא בהגות יהודית מודרנית
פרופ' יוסי טרנר
סמסטר ב'

יום ב'

16:30-15:00

אין ספר שנחשב יותר מרכזי לתרבות היהודית מהתנ"ך .אך במשך מאות בשנים נדמה כי המקורות
הרבניים של היהדות האפילו על התנ"ך :בתלמודים ובתרבות היהודית של ימי הביניים התנ"ך נלמד
כמעט תמיד באמצעות פירושים רבניים מאוחרים .מצב זה השתנה מן הקצה אל הקצה בתקופה
המודרנית .באופן שהקביל לחזרתה של התרבות המערבית לקלאסיקה היוונית והרומית ,תוך דילוג על
מקורות כנסייתיים מימי הביניים ,התקיימה במחשבה היהודית המודרנית שיבה לפשוטו של מקרא תוך
דילוג על מקורות רבניים .החזרה לגישה ישירה אל התנ"ך שימשה את מטרת המודרניזציה של התרבות
היהודית אצל הוגי ההשכלה היהודית החל במאה ה ,18-הייתה לבסיס של דו שיח עם התרבות הנוצרית
המודרנית בתקופת האמנציפציה ,ושימשה כאבן יסוד בפיתוח התודעה הציונית הארץ ישראלית במאה
ה.20-
במסגרת הקורס נעמוד ,אפוא ,על מקומה של השיבה לתנ"ך אצל שורה של הוגים ,כולל :משה מנדלסון,
רב נחמן קרוכמל ,אחד העם ,פרנץ רוזנצוויג ואליעזר שביד.
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תשע"ח

מסלול תולדות עם ישראל

תולדות עם ישראל
מטרת הלימוד בתחום זה היא להפגיש את הסטודנטים עם תולדות עם ישראל מתוך גישה ביקורתית.
מטרה נוספת היא להבחין בין השיטות השונות של חקר וכתיבת ההיסטוריה ולעמוד על מאפייניהם.
התוכנית מציעה מבחר של קורסים בתקופות השונות של ההיסטוריה היהודית.
ניתן ללמוד את התחום במבנה רחב (כתחום ראשי) או במבנה מצומצם יותר (כתחום משני).

מבנה תוכנית הלימודים כתחום ראשי ( 18נ"ז סה"כ)
קורסי חובה
ספרות השו"ת כמקור היסטורי
תעודות ופרשנותן מימי הביניים
היסטוריונים ועבודתם
לאומיות ,ציונות ותולדות היישוב

( 2נ"ז)
( 2נ"ז)
( 2נ"ז)
( 2נ"ז)

על הסטודנטים ללמוד ,בנוסף לארבעה קורסי החובה ,עוד חמישה קורסים סמסטריאליים בתחום
תולדות עם ישראל ( 10נ"ז) בתיאום עם היועץ/ת האקדמי/ת .מומלץ שלפחות ארבעה קורסים יתמקדו
באותה התקופה.

מבנה תוכנית הלימודים כתחום משני ( 12נ"ז סה"כ)
קורסי חובה
שני קורסי חובה (מהרשימה לעיל)

( 4נ"ז)

על הסטודנטים ללמוד ,בנוסף לקורס החובה ,עוד ארבעה קורסים סמסטריאליים בתחום תולדות עם
ישראל ( 8נ"ז) בתיאום עם היועץ/ת האקדמי/ת .מומלץ שלפחות שני קורסים יתמקדו באותה התקופה.
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תשע"ח

מסלול תולדות עם ישראל

רשימת הקורסים בתולדות עם ישראל
קורסי מבוא
קורסי חובה
שו"ת

היסטוריונים ועבודתם
12:00-10:30
יום ב'
סמסטר א' פרופ' בת-שבע מרגלית שטרן
616346
מהי מלאכת ההיסטוריון? האם קיימת היסטוריה 'אובייקטיבית'? מה 'מקובל' ומה 'פסול' בפרשנות
ההיסטורית והאם בעידן הפוסט-מודרני הכל 'עובר'? הקורס יתמקד בניתוח טקסטים ותעודות מסוגות
שונות ,שיסייעו לנו לבחון ולהבין תהליכים מרכזיים בתולדות היהודים בעת החדשה .מאימתי מתחילים
הזמנים החדשים בתולדות היהודים ומהי משמעותם? היכן היתה 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

ספרות השו"ת כמקור היסטורי
14:30-13:00
יום ב'
סמסטר א' ד"ר תמי שלמון-מאק
713565
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 ואל מקומו בתוך
הספרות והפסיקה ההלכתית ,ובד בבד גם נתנסה בתהליך של הסקת מסקנות היסטוריות מתוך השו"ת.
המגוון העצום העומד לרשותנו – אלפי כרכים מודפסים מכל תפוצות 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 התפתחות הפסיקה ההלכתית ,והתבוננות
משווה בין מזרח למערב ,בין ארצות האסלאם לארצות הנצרות .מהלך הקורס יתבסס בדרך כלל על
סדר כרונולוגי וגיאוגרפי ,תוך היעזרות במחקר היסטורי רלוונטי.
שו"ת
תעודות ופרשנותן מימי הביניים
18:30-17:00
יום ב'
סמסטר א' ד"ר חנה דוידסון
616346
קורס חובה לתלמידים הלומדים היסטוריה של עם ישראל כתחום ראשי או כתחום משני והוא פתוח
אף לכל חובבי תולדות עם ישראל .התלמידים ירכשו כלים שיסייעו להם להבנת טקסטים שונים
ולהשוואת גישות שונות של היסטוריונים .בשיעור יידונו תעודות ומחקרים הנוגעים בתרבויות השונות
של ימי הביניים.
קורסי בחירה
שו"ת

מהמרת דת לגירוש :בעיות של זהות יהודית אצל אנוסי ספרד
10:00-8:30
יום ב'
פרופ' רינה לוין מלמד
סמסטר א'
616602
הקורס יעסוק בתהליך היווצרותה של חברת האנוסים בספרד ובהשלכותיו במהלך המאה הט"ו .יושם
דגש על תפקידה של האינקויזיציה לאורך התפתחותה ופעילויותיה השונות .כמו-כן יידונו רישומי
השפעותיה על החברה היהודית ,על "החברה היהודית בסתר" ועל החברה הספרדית עד שנת הגירוש
תולדות קהילות ספרד וארצות האסלאם בימי הביניים
 617667סמסטר א'

פרופ' רינה לוין מלמד

שו"ת
יום ב'
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16:30-15:00

תשע"ח

מסלול תולדות עם ישראל

הקורס יעסוק בהתפתחות הקהילה היהודית בספרד מראשיתּה ועד לגירושּה ,במשך תקופות השלטון
המוסלמי והשלטון הנוצרי .נחקור את תולדות הקהילות בארצות האסלאם ונעיין בנושאים שונים כגון
המעבר של המרכז הרבני מבבל לספרד וצפון-אפריקה; מוסדות הקהילה; חיי האישה ומעמדּה; הקהילה
בתימן ועוד .כמו כן נלמד על יעדיהם של מגורשי ספרד ועל היווצרותה של התפוצה הספרדית.
מרבד ללא קסמים
618898

סמסטר א'

שו"ת
פרופ' בת-שבע מרגלית שטרן

יום ב'

16:30-15:00

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 יושם על חוויותיהן של
העולות ,רווקות ובעלות משפחה ,צעירות ומבוגרות כאחת .לכל מגזר 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 ויזואליים ,בהם סרטי קולנוע ,בזמר ובספרות התקופה.
לאומיות ,ציונות ותולדות היישוב
פרופ' בת-שבע מרגלית שטרן
סמסטר ב'
926303

שו"ת
יום ב

12:00-10:30

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 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 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 נעשה שימוש במקורות כתובים וחזותיים
מגוונים וייחודיים.
שו"ת

נשים יהודיות בפרספקטיבה היסטורית א'
10:00-8:30
יום ה'
פרופ' רינה לוין מלמד
סמסטר א'
1416311
הקורס יעסוק בהערכת מעמדה של האשה היהודייה כפרט וכקבוצה על פי תעודות היסטוריות במהלך
התקופות הטרום-מודרניות .יושם דגש על ניתוח המסמכים השונים בהקשר לחברה ולסביבה שבתקופה
המתאימה .נעיין בחיי הנשים במקרא ,ביב ובתקופת בית שני בארץ 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

נשים יהודיות בפרספקטיבה היסטורית ב'
10:00-8:30
יום ה'
סמסטר ב' פרופ' רינה לוין מלמד
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) ,באשכנז,
באיטליה ,בכורדיסתאן ,בגרמניה ובארה"ב .נעקוב אחר שינויים והתפתחויות שהתרחשו כתוצאה מן
המפגש עם המודרנה.
דרישה מוקדמת :לפחות קורס השלמה אחד בהיסטוריה של עם ישראל או פטור מאותו קורס.
קהילות ארצות האסלאם בעת החדשה
ד"ר אלישבע שטרית
סמסטר ב'
624545
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בקורס נדון בסוגיות נבחרות מתולדות היהודים בארצות האסלאם במאות ה 20-19-ונתמקד ,בין 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 ,מעמד האישה ועוד,
כתוצאה מהשינויים הפוליטיים והמדיניים שהתרחשו בארצות האסלאם במהלך המאות ה.20-19-
סמינר

מקדם ומים :יחסים בין-עדתיים בחברה היהודית בארץ ישראל
16:30-15:00
פרופ' בת-שבע מרגלית שטרן יום ב'
סמסטר ב
725424
מדוע ישבו שבעה במשפחת החתן טרם נכנס לחופתו? מיהו הבנקאי שמימן את השכונות הראשונות
מחוץ לחומות בירושלים ומדוע לא נודע שמו ברבים? פרשיות אלה ואחרות מלמדות על מערכת היחסים
בין העדות שחיו זו לצד זו וזו עם זו .בחברה היהודית בארץ ישראל במאות התשע עשרה והעשרים.
ניתוח היחסים בין העדות על מקורותיהם התרבותיים וההיסטוריים יעמדו במרכז הקורס שלפנינו .נבחן
וננתח את מערכות הכוח שהופעלו על ידי גורמים שונים בחברה ,מקורות העוצמה והחולשה שלהן,
אופן פעולתן ,ומידת יעילותן; כמו כן נצביע על ההבחנות שרווחו בין דימויי ומציאות בפרק הזמן הנדון
בקורס.
שו"ת

יהודים ורומאים בין המרידות
18:30-17:00
יום ב'
ד"ר דורון לופז
סמסטר ב'
721221
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 של תקופה
חדשה  -תקופה ששילבה ייאוש ותקווה ,חורבן וצמיחה .במהלך הקורס נבחן את המצב בארץ ישראל
אחרי המרד ואת מדיניותה של רומא כלפי המורדים לשעבר .נעסוק 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 השונים נכיר מתוך עיון במקורות בני
התקופה כמו גם הספרות המחקרית המודרנית.

שו"ת

חברה ותרבות בארץ ישראל בתקופה הרומית והביזנטית
14:30-13:00
יום ה'
ד"ר נעה יובל חכם
סמסטר א'
715534
מטרת הקורס היא לבחון סוגיות מרכזיות בעולמם החברתי והתרבותי של היהודים בתקופה הרומית
והביזנטית באמצעות מגוון המקורות העומדים לרשותנו מתקופה זו :מקורות 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 החומרית ,תרבות הפנאי ועוד.

שו"ת

מבוא להיסטוריה ולחברה היהודית במאה העשרים
16:30-15:00
יום ה'
סמסטר א' פרופ' בת-שבע מרגלית שטרן
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 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.
חי צומח דומם :יצוגיים חזותיים בתרבות הציונית
723545

סמסטר ב'

פרופ' בת-שבע מרגלית שטרן

שו"ת
יום ה'

16:30-15:00

קורס זה יעסוק בסמלים המרכזיים שעיצבו את התודעה הישראלית החזותית .המסד העיקרי להתפתחות
'תודעה חזותית' בארץ היא חברת היישוב בטרם עצמאות .מה היו סמלים אלו? היכן זירות תפוצתם?
אילו מטרות שירתו? מה היו מקורותיהם הרעיוניים? קריאה חתרנית וביקורתית של הטקסטים החזותיים
תסייע לנו להשיב על שאלות אלה.
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סמינר

חברת הים התיכון על פי תעודות גניזת קהיר

14:30-13:00
יום ב'
פרופ' רינה לוין מלמד
סמסטר ב'
624545
גניזת קהיר מהווה אוסף עשיר של תעודות מחיי היהודים באגן הים התיכון בראשית ימי הביניים ,בעיקר
בין השנים  .1250-950הקורס יעסוק בהיבטים שונים של החברה היהודית ,בהשפעת האסלאם על חיי
היהודים ובמאפיינים שונים של התעודות עצמן.
שו"ת

המקרא על רקע המזרח הקדום וספרותו
10:00-8:30
יום ב'
ד"ר אמיתי ברוכי-אונא
סמסטר ב'
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

יהודי ארה"ב :מאפיינים ותמורות בתחומי דת ,חברה ופוליטיקה
14:30-13:00
יום ה'
פרופ' מתיו סילבר
סמסטר א'
הקורס מנתח מאפיינים ותהליכים חיוניים בקרב יהודי ארה"ב ,מראשית ההתיישבות היהודית בצפון
אמריקה ב 1654 -ועד ימינו .דגש יינתן להתפתחות היהדות בארה"ב – הקורס ינתח את פיצולה של
היהדות לשלושה זרמים ממוסדים ,והתמודדויותיהם של זרמי היהדות ומנהיגיהם עם נסיבות חברתיות
ותרבותיות בארה"ב .כמו-כן ,הקורס יסקור גישות חשובות ב"-פוליטיקה היהודית" בארה"ב ,והשינויים
בגישות הללו לאחר ההגירה היהודית הגדולה בתחילת המאה ה ;20-האם ביסודו היהודי בארה"ב
"ליברלי" מבחינה פוליטית ,ואם כן ,מהי המשמעות של עליית גישת ה"ניו-שמרנות" לקראת סוף המאה
ה ?20-כמו-כן ,יתמקדו כמה שיעורים ברעיון הציוני בארה"ב – כיצד התמודדו ארגונים וקהילות יהודיים
בארה"ב עם התנועה הציונית לפני  ,1948ומהם דפוסי התקשרויות שהתפתחו בין יהודי ארה"ב והמדינה
ב 70 -השנים האחרונות?
שו"ת

גרמניה ו"-בעיית היהודים" :מוילהלם מאר ועד אושוויץ
14:30-13:00
יום ה'
ד"ר נח בנינגה
סמסטר ב
בקורס זה נסקור את היחס ל"-בעיית היהודים" ,מראשיתה של האנטישמיות המודרנית בשלהי המאה
ה 19-ועד  ,1945ונבקש להבין את היחס ליהודי כראי של התקופה .כמו כן ,נעסוק בוויכוחים
ההיסטוריוגרפיים המרכזיים ביחס ל"-הפתרון הסופי" והתפתחות המדיניות האנטי יהודית ברייך
השלישי .בעוד שבראשית התקופה הנסקרת היה היחס ליהודים במישור הרעיוני ,הרי שמעלית המפלגה
הנאצית לשלטון ,הפכה סוגיית היהודים לנושא של מדיניות .ככזה ,הוא היווה במה להתבטאות בעניין
שאלות של אידיאולוגיה ,נאמנות ודאגה ל"-קהילת העם" בשעת מלחמה .בקורס נעסוק בשלוש חטיבות:
גורמים ארוכי טווח ועליית שיח שונה ביחס ליהודים (האנטישמיות המודרנית); פתרונות ביניים ופעולות
שנקטו הנאצים להדרת היהודים מהחיים הציבוריים ועידוד הגירתם; התפתחות ויישום "הפתרון הסופי"
כחלק אינטגרלי ממלחמת העולם.
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לימודי ירושלים וארץ ישראל :תרבות ומרחב
תוכנית זו מיועדת למתעניינים בתולדות ירושלים וארץ ישראל ולאלו שעיסוקם המקצועי קשור בלימודי
ארץ ישראל ,תולדותיה ותרבויותיה .מטרת הלימודים היא להכיר לעומק את היצירה התרבותית ,הרב-
לאומית והרב-גונית שבמרכזה ארץ ישראל וירושלים.
בתוכנית שלושה דגשים ייחודיים:
א .ירושלים ,תולדותיה ותרבותה :מיקומו של מכון שכטר בירושלים וקרבתו לאתרים היסטוריים
ותרבותיים רבים מאפשרים שילוב של לימודים פורמאליים על ירושלים לתקופתיה עם סיורים
בשטח.
ב .המחקר הגיאוגרפי-היסטורי של ארץ ישראל לתקופותיה :הכרת המתודה המחקרית של הגיאוגרפיה
ההיסטורית בכלל וייחודיותה של ארץ ישראל כנושא מחקר בפרט .העמקה בסוגה מחקרית זו תיעשה
תוך התייחסות אל תקופות ,איזורים או נושאים נבחרים.
ג.

ארץ ישראל בהיבט ההגותי והתרבותי :עיסוק בתפיסות השונות של ארץ ישראל בהגות היהודית
וביחס לארץ ישראל בתרבויות השונות שראו בה מוקד משיכה לאורך ההיסטוריה ,היחס לארץ ישראל
במחשבת המקרא ,היחס לארץ ישראל בסידור התפילה ,ארץ ישראל בהגות הדתית של שלוש הדתות,
הרעיון הציוני ,והיחס בין מדינת ישראל ויהדות התפוצות.
קורסים נוספים עוסקים במקורות טקסטואליים קלאסיים ומודרניים ,יהודיים ולא-יהודיים,
השופכים אור על המציאות החברתית ,הפוליטית והתרבותית בארץ ישראל לאורך הדורות ועל קשרי
הגומלין שבין ארץ ישראל והתפוצות ,ובין מרכז ופריפריה.

ניתן ללמוד את התוכנית במבנה רחב (כתחום ראשי) או במבנה מצומצם יותר (כתחום משני).
מבנה התוכנית כתחום ראשי ( 18נ"ז)
( 10נ"ז)
( 4נ"ז)
( 4נ"ז)
( 2נ"ז)

א .קורסי חובה
מחנה מחקר (א' ,ב')
גיאגרפיה היסטורית של ירושלים (א' ,ב')
א"י בהגות היהודית

( 8נ"ז)

קורסי בחירה
ארבעה קורסים נוספים בלימודי ארץ ישראל
מבנה התוכנית כתחום משני ( 12נ"ז)
קורסי חובה
גיאגרפיה היסטורית של ירושלים (א' ,ב')

( 4נ"ז)
( 4נ"ז)

קורסי בחירה
ארבעה קורסים נוספים בתחום לימודי ארץ ישראל

( 8נ"ז)
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רשימת הקורסים בלימודי ירושלים וארץ ישראל :תרבות ומרחב
קורסי חובה
סמינר

מחנה מחקר ( 4נ"ז)
14:30-10:30
יום ה'
ד"ר יאיר פז
סמסטר ב'
726590
מחנה מחקר הוא קורס בהשתתפות פעילה של התלמידים ,שמטרתו היא לימוד שיטות מחקר
בגיאוגרפיה היסטורית ,תוך התמקדות בתא שטח ייחודי .בכל שנה מתנסים התלמידים בשיטת מחקר
זו באזור נבחר בירושלים או בסביבותיה .כחלק מתהליך הלמידה יוגדרו תחומי האזור ומאפייניו לפי
פרמטרים שונים ולאחר מכן יבחרו התלמידים נושאי מחקר עצמאיים בתוך התחום ,ויחקרו אותם באופן
מודרך במהלך הקורס.
שיעורים וסיורים

גיאגרפיה היסטורית של ירושלים ( 4נ"ז)
8:30-12:00
יום ה'
פרופ' דורון בר
סמסטר א'
716572
מטרת הקורס היא להקנות כלי חשיבה ומושגים מתחום המחקר של הגיאוגרפיה ההיסטורית ולהדגימם
באמצעות סוגיות מתולדות ירושלים .הקורס יתקיים במתכונת של שיעורי כיתה וסיורים ויעסוק
בתולדות ירושלים מאז שחר בריאתה של העיר ועד ראשית העת החדשה .נקודת המבט הגיאוגרפית-
היסטורית תאפשר התמקדות בהתפתחות המרחבית של העיר בתקופות אלו ועיסוק בסוגיות של
התרחבות והתכווצות העיר ,מים ,ביטחון ,דת וקדושה.

שו"ת

ארץ ישראל בהגות היהודית
16:30-15:00
יום ה'
סמסטר א' פרופ' אלכסנדר אבן-חן
816377
היחס לארץ ישראל ממלא תפקיד מרכזי בהגות היהודית בכל הזמנים .בהתייחסות לנושא זה מפתחים
ההוגים השונים את תפיסותיהם על מעמדה התיאולוגי של הארץ; על משיחיות וגאולה; על זיקת עם
ישראל לאלוהי ישראל; על לאומיות; על כפירה; על לאומיות ואוניברסאליות .בקורס זה נעסוק בארץ
ישראל במחשבה המיסטית של ספר הזוהר; ארץ ישראל במשנת ריה"ל; ארץ ישראל במשנת הרמב"ם;
ארץ ישראל במשנת רבי נחמן קורכמל; ארץ ישראל במשנת פרנץ רוזנצוויג; ארץ ישראל במשנת מרטין
בובר; ארץ ישראל במשנתו של אברהם יהושע השל; על "דחיקת הקץ" – ההגות האנטי ציונית; ארץ
ישראל במשנת הרב קוק.
קורסי בחירה
סמינר

ועשו לי מקדש :מבני פולחן בארץ ישראל בעת העתיקה

10:00-8:30
יום ה'
ד"ר נעה יובל חכם
סמסטר ב'
725588
מטרתו של קורס זה להתוודע אל דרכי היצירה החזותית והאדריכלית של קבוצות דתיות ותרבותיות
שונות שפעלו במרחב הארצישראלי בתקופות הרומית ,הביזנטית והמוסלמית הקדומה .נבחן את
המאפיינים הייחודיים לכל אחת מן הקבוצות המשמשים כביטויי זהות והיבדלות ,לצד האינטראקציה
שבין הקבוצות השונות המתבטאת במעבר של מוטיבים וסגנונות אמנותיים מקבוצה אחת לשנייה .עוד
נעמוד על קווים משותפים לכלל היצירה הארצישראלית המבטאים זהות מקומית המשותפת לכלל
התושבים.
לדעת את ירושלים ,לחקור את ירושלים
728188

סמסטר ב'

שו"ת
יום ה'

פרופ' דורון בר
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קורס מתודולוגי אשר יעסוק בגישות ובשיטות המחקר של הגיאוגרפיה ההיסטורית .בקורס נלמד על
"אבני הבניין" של הגיאוגרפיה ההיסטורית ,מקורות מסוגים שונים כגון מפות ,תצלומי אוויר ,מקורות
היסטוריים לסוגיהם השונים ועוד .במהלך הלימוד ניחשף לסוגים השונים של שיטות המחקר
הגיאוגרפיות היסטוריות ונבקר בארכיונים ,ספריות ואוספי מקורות גיאוגרפיים-היסטוריים .חלק נוסף
של הקורס ידון במידע אינטרנטי ובחשיבותו ללימוד הדיסציפלינה.
לאומיות ,ציונות ותולדות היישוב
פרופ' בת-שבע מרגלית שטרן
סמסטר ב'
926303

שו"ת
יום ב

12:00-10:30

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 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 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 נעשה שימוש במקורות כתובים וחזותיים
מגוונים וייחודיים.
שיעורים וסיורים
כלילת יופי :ירושלים באמנות היהודית והישראלית
14:30-13:00
יום ה'
ד"ר נעה יובל חכם
סמסטר ב'
1227868
מטרת הקורס לבחון את הביטויים החזותיים והאמנותיים של העיר ירושלים ובית המקדש באמנות
היהודית לדורותיה ,תוך כדי מבט משווה עם האמנות שנוצרה בתרבויות הסובבות .נעקוב אחר הייצוגים
של ירושלים הפיזית ,הרוחנית והסימבולית ,והמשמעויות שחבויות בתיאורים הויזואליים השונים .ננסה
להבין מהם הדימויים שנקשרו בעיר ,מה בין דמיון למציאות בדימויים הללו וכיצד הם משקפים את
עולמם התרבותי ,הרוחני והאידיאולוגי של יוצריהם.
שיעורים וסיורים

צפת והגליל העליון בראשית העת החדשה
ד"ר יאיר פז
קיץ
788889
בשנת  1516כבש הסולטן העות'מאני סלים הראשון את א"י ובשנת  1538שיקם ממשיכו ,סולימן
'המפואר' ,את חומות ירושלים .למרות זאת ,נראה שהתמורות הבולטות באותה מאה ,בוודאי מנקודת
מבט יהודית ,התמקדו דווקא באזור הגליל .תופעה זו בולטת במיוחד ביישוב היהודי בצפת ,מה שכונה
"תור הזהב" או "דור מקובלי צפת" .במקביל לכך מתרחשים אירועים דרמטיים גם סביב טבריה .הקורס
ינתח את הרקע והגורמים הגיאוגרפיים-היסטוריים והתרבותיים שתרמו לכך ,והביאו להתעניינות
החריגה בצפת ובטבריה ולהפיכת העיר צפת לאחת מארבע ערי הקודש של א"י .הבחינה תיעשה תוך
השוואה לצמיחתה של ירושלים במאת הט"ז ,תוך שימוש במתודות מתחום הגיאוגרפיה ,ההיסטוריה
וחקר התרבות .במהלך הדיון נתרגל גם ניתוח טקסטואלי של מקורות יהודיים ואחרים.
שו"ת

ירושלים בין הסהר לצלב
18:30-17:00
יום ה'
סמסטר א' ד"ר ניצן עמיתי-פרייס
1199555
הקורס יכלול דיון וניתוח של ארכיטקטורה מוסלמית בארץ-ישראל – בירושלים ,רמלה ,טבריה וחיפה
לאורך התקופות האסלאמיות השונות .הארכיטקטורה שנלמד היא של ארמונות ,מסגדים ומבנים
פרטיים.
במהלך הסמסטר נלמד על הקשר בין השלטון והאוכלוסיה שבא לידי ביטוי באמצעות מטבעות ,משקולות
וכתובות מונומנטליות שנטבעו ,הונפקו או נכתבו מטעם השליטים השונים.
כמו כן נלמד על אמצעי הביטוי של אומנים פרטיים אשר מבוטאים בצורת קמיעות ,תכשיטים ,כלי
קרמיקה וכלי זכוכית.
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זמן קדוש ,מקום קדוש :ירושלים כאיקונה
סמסטר ב'

שו"ת
יום ה'

ד"ר מולי ברוג

16:00-15:00

הקורס יתמקד בירושלים כמקרה בוחן להיבטים שונים של הקדושה .קדושתה של ירושלים באה לידי
ביטוי מובהק הן בממד הארצי כ  Landscapeוהן בממד הרוחני כ  Mindscapeולא פחות מכך ,במתח
שנוצר ביניהם .כל אלו השפיעו באופן מכריע על מעמדה הפוליטי ,תבניתה האורבנית ונוכחותה ביצירה
התרבותית של שלוש הדתות :יהדות ,נצרות ואסלם .הקורס מברר מושגי יסוד של מעמד הקדושה ולבחון
את אופן ביטויים במרחבי הזמן והמקום בירושלים .לשם כך ידונו בו נושאים כגון :גיאוגרפיה קדושה,
עליה לרגל ,ארכיטקטורה של קדושה ,חגים ומועדים ,אלים ואנשים ,טאבו ומצוות ,פולחן וקרבן,
תשמישי קדושה ועוד .הקורס ישלב הרצאות במכון וסיורים באתרים נבחרים.
שו"ס

פוליטיקה חברה ומרחב בירושלים המודרנית
יום ה'

18:30-17:00

פרופ' דורון בר
סמסטר ב'
מר מריק שטרן
ירושלים המודרנית :1917-2017 ,היסטוריה ,גיאו-פוליטיקה והתפתחות חברתית .הקורס יעסוק
בהיסטוריה של ירושלים המודרנית מהכיבוש הבריטי ב 1917-ועד לירושלים העכשווית בעידן פוסט-
אוסלו.
נבחן נרטיבים דתיים ולאומיים ביחס לעיר ,מרקם היחסים בין קבוצות האוכלוסייה השונות ,אופייה של
הפוליטיקה המקומית והלאומית ותהליכים חברתיים וכלכליים שונים אשר עיצבו את פני העיר ואופני
תפקודה לאורך התקופות השונות .מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנטים להבין תהליכים ומגמות
ותופעות המאפיינים את ירושלים היום ,כבבואה עתידית של פני החברה הישראלית כולה.
חי צומח דומם :יצוגיים חזותיים בתרבות הציונית
723545

סמסטר ב'

שו"ת

פרופ' בת-שבע מרגלית שטרן

יום ה'

16:30-15:00

קורס זה יעסוק בסמלים המרכזיים שעיצבו את התודעה הישראלית החזותית .המסד העיקרי להתפתחות
'תודעה חזותית' בארץ היא חברת היישוב בטרם עצמאות .מה היו סמלים אלו? היכן זירות תפוצתם?
אילו מטרות שירתו? מה היו מקורותיהם הרעיוניים? קריאה חתרנית וביקורתית של הטקסטים החזותיים
תסייע לנו להשיב על שאלות אלה.
סמינר

מקדם וים :יחסים בין-עדתיים בחברה היהודית בארץ ישראל

16:30-15:00
פרופ' בת-שבע מרגלית שטרן יום ב'
סמסטר ב
725424
מדוע ישבו שבעה במשפחת החתן טרם נכנס לחופתו? מיהו הבנקאי שמימן את השכונות הראשונות
ומדוע לא נודע שמו ברבים? פרשיות אלה ואחרות מלמדות על מערכת היחסים בין העדות שחיו זו לצד
זו וזו עם זו .בחברה היהודית בארץ ישראל במאות התשע עשרה והעשרים .ניתוח היחסים בין העדות
על מקורותיהם התרבותיים וההיסטוריים יעמדו במרכז הקורס שלפנינו .נבחן וננתח את מערכות הכוח
שהופעלו על ידי גורמים שונים בחברה ,מקורות העוצמה והחולשה שלהן ,אופן פעולתן ,ומידת יעילותן;
כמו כן נצביע על ההבחנות שרווחו בין דימויי ומציאות בפרק הזמן הנדון בקורס.
סמלי תרבות בירושלים
627656

סמסטר ב'

שיעורים וסיורים
יום ו'

יאיר פז

13:00-9:00

עניינו המרכזי של קורס זה הוא דיון במשמעות הסמלית והערכית של מקומות כגורם בהעדפה המרחבית
וכן דיון בתהליך הפיכתם של מקומות לכאלה בתקופה המודרנית .נדגים זאת בהתפתחותה של ירושלים
בעת-החדשה ,תוך ניתוח משקלם של אתרים סמליים בירושלים בתקופות-משנה שונות בעידן המודרני,
ומנקודת מבטן של קבוצות שונות ,וכיצד השפיע הדבר על עיצוב הנוף העירוני.
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הקורס מבוסס על "לימוד בשטח" ולכן הוא בנוי על חמישה סיורים בני  7-6שעות כל אחד ,אשר בהם
משולבים גם מספר הרצאות רקע ותרגילי ניתוח ,ובסיום הקורס יתקיים מפגש מסכם בכיתה
שו"ת

חברה ותרבות בארץ ישראל בתקופה הרומית והביזנטית
14:30-13:00
יום ה'
ד"ר נעה יובל חכם
סמסטר א'
715534
מטרת הקורס היא לבחון סוגיות מרכזיות בעולמם החברתי והתרבותי של היהודים בתקופה הרומית
והביזנטית באמצעות מגוון המקורות העומדים לרשותנו מתקופה זו :מקורות 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 החומרית ,תרבות הפנאי ועוד.

52

תשע"ח

מסלול לימודי האשה והיהדות

לימודי האשה והיהדות
חוגים ותוכניות ללימודי האשה הקיימים באוניברסיטאות בארץ ובעולם נמנעים בדרך כלל מלהתמודד עם
הסוגיות הקשורות לאשה ביהדות .התוכנית במכון שכטר הייתה הראשונה בארץ ונשארה היחידה שמציעה
תואר שני במדעי היהדות עם תחום התמחות בלימודי האשה והיהדות.
לתחום זה מספר מטרות:
א .עד לא מזמן נטה המחקר בתולדות עם ישראל ובספרות היהודית המסורתית להתעלם מקיומן של נשים
בחברה היהודית .תרומתן ,חוויותיהן והוויתן של הנשים הוזנחו .המחקר הענף בשנים האחרונות בא ,בין
השאר ,להדגיש את מקומן של נשים יהודיות לאורך ההיסטוריה.
ב .הגישה של חקר המינים מעלה שאלות חדשות ,זוויות ראייה שונות ממה שהיה מקובל ואפילו מערערת
על מוסכמות מסוימות .כאשר הנשים וחוויותיהן נכללות בלימודי היהדות ,הרי נרקמות הגדרות חדשות
ו שונות למושגים כמו "קהילה"" ,רוחניות" או "אוריינות" .בהשפעת חקר המגדר ,נלמדים היום תחומים
רבים שבעבר לא נחקרו :המיניות ,ההגדרות של נשיות וגבריות ,נטיות מיניות ,היחס לגוף האדם ,לידה
והורות וכיוצא באלה .עקב כך ,המחקר וההוראה בלימודי האשה מעשירים את כל תחומי מדעי היהדות.
ניתן ללמוד את התחום במבנה רחב (כתחום ראשי) או במבנה מצומצם יותר (כתחום משני).
מבנה תוכנית הלימודים כתחום ראשי ( 18נ"ז סה"כ)
קורסי חובה
תיאוריה פמיניסטית (סמס' א')
מבוא לפמיניזם יהודי (סמס' ב')
קורס בנושא האשה במקרא
קורס בנושא האשה בספרות חז"ל
קורס בנושא מגדר והלכה
נשים יהודיות בפרספקטיבה היסטורית (א+ב)

( 2נ"ז)
( 2נ"ז)
( 2נ"ז)
( 2נ"ז)
( 2נ"ז)
( 4נ"ז)

קורסי בחירה
שני קורסים נוספים בתחום לימודי האשה

( 4נ"ז)

מבנה תוכנית הלימודים כתחום משני ( 12נ"ז סה"כ)
קורסי חובה
תיאוריה פמיניסטית (סמס' א')
מבוא לפמיניזם יהודי (סמס' ב')
נשים יהודיות בפרספקטיבה היסטורית (א+ב)

( 2נ"ז)
( 2נ"ז)
( 4נ"ז)

קורסי בחירה
שני קורסים נוספים בתחום לימודי האשה

( 4נ"ז)
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רשימת הקורסים בלימודי האשה והיהדות
קורסי חובה
שו"ת

מבוא לתיאוריה פמיניסטית
12:00-10:30
יום ה'
פרופ' בת-שבע מרגלית שטרן
סמסטר א'
1416001
בקורס שלפנינו שתי מסגרות דיון :האחת היסטורית-כרונולוגית והשנייה נושאית .נפתח בהכרת
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 בכלל ,ושל הנשים
בפרט; והאם בכוחן להעניק כלי התמודדות ממשיים כיום ,תידונה אף הן .הקורס יעשה שימוש בטקסטים
פמיניסטיים מרכזיים ,במקורות ויזואליים ואחרים.
שו"ת

מבוא לפמיניזם יהודי
12:00-10:30
יום ה'
סמסטר ב' ד"ר עינת רמון
1426305
התבוננות מרחבית בעם היהודי בדורנו מגלה כי שאלת הפמיניזם ,הבנתו משמעותו ,והשלכותיו
החינוכיות והפוליטיות מאתגרת מאד את כל שדרות העם בדורות האחרונים ומשפיעה על הבנת ההגות
היהודית ,הזהות היהודית והפוליטיקה היהודית .על מנת להבין את טיב הפולמוס הפנים – יהודי
והשפעתו על השיח ההגותי בתחומי ידע ומחקר שונים ,נתוודע בראשית הקורס למגוון של תיאוריות
פמיניסטיות המזינות את התובנות המוסריות והמחקריות בכל הענפים של מדעי היהדות :הבנת התנ"ך,
המדרש ההלכה ,ההיסטוריה היהודית והביואתיקה בכל הכרוך בתפיסת הרבייה האנושית .לאורן נברר
לעצמנו בהמשך הקורס מה הן הדרכים בהן תיאוריות אלו תורגמו לקריאתם של כתבים שונים ולחשיפת
מידע היסטורי חדש ותובנות פילוסופיות ואתיות חדשות .המכנה המשותף למגוון המחקרים והיצירות
שנלמד בקורס הוא המודעות לחשיבות הבנת היחס בין גברים ונשים ,גבריות ונשיות כמעצב מציאות
וכמפענח מציאות .חוקרת ,פרשנית או יוצרת המתבוננת במציאות דרך נקודת מבט זו מגלה תובנות
חדשות שלא נודעו בדורות בהם השאלה הפמיניסטית לא עלתה על הפרק .בין הכותבות העיקריות
שבכתביהן נעסוק במסגרת הקורס נמנות החוקרות/ההוגות אלנה פרדס ,יהודית פלסקו ,יהודית
האופטמן ,יהודית רומני ווגנר ,תמר רוס ועוד.
שו"ת

נשים יהודיות בפרספקטיבה היסטורית (חלק א')
10:00-8:30
יום ה'
פרופ' רינה לוין מלמד
סמסטר א'
1416311
הקורס יעסוק בהערכת מעמדה של האשה היהודייה כפרט וכקבוצה על פי תעודות היסטוריות במהלך
התקופות הטרום-מודרניות .יושם דגש על ניתוח המסמכים השונים בהקשר לחברה ולסביבה שבתקופה
המתאימה .נעיין בחיי הנשים במקרא ,ביב ובתקופת בית שני בארץ 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

נשים יהודיות בפרספקטיבה היסטורית (חלק ב')
10:00-8:30
יום ה'
סמסטר ב' פרופ' רינה לוין מלמד
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) ,באשכנז,
באיטליה ,בכורדיסתאן ,בגרמניה ובארה"ב .נעקוב אחר שינויים והתפתחויות שהתרחשו כתוצאה מן
המפגש עם המודרנה.
דרישה מוקדמת :לפחות קורס השלמה אחד בהיסטוריה של עם ישראל או פטור מאותו קורס.
האישה במקרא
129549

שו"ת
סמסטר ב'

יום ה'

ד"ר דוד פרנקל
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בקורס זה נעסוק באישה המקראית בעיקר כדמות ספרותית אך גם מבחינה סוציולוגית ,על פי התפקידים
החברתיים שהיא ממלאת (נביאה ,מכשפה ,אישה חכמה) .ננסה לעמוד על הדרכים בהם מציגים את
האי שה בסיפור המקראי כמנאפת ,שחושקת נערים יפים (אשת פוטיפר ,האישה הנכרייה בספר משלי),
כחסודה ונאמנה ("אשת חיל" ,רות) ,כמשתמשת בתחבולות לטוב ולרע (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.

שו"ת

סוגיות במגדר והלכה :מצוות עשה
14:30-13:00
יום ה'
פרופ' משה בנוביץ
סמסטר א'
בקורס זה נבחן את המקורות ההלכתיים העוסקים במעמד הגבר והאשה בקיום מצוות עשה :מצוות
עשה שהזמן גרמן ,תלמוד תורה וקריאת התורה ,תפילה וברכת המזון (כולל שאלת ההצטרפות למניין
ותפקוד כשליחי ציבור) .ננתח את המקורות התלמודיים וההלכתיים הנוגעים לעניינים אלו ללא משוא
פנים ,ונדון בהצעות בנות זמננו לגשר על הפערים שבין ההלכה כפי שהיא פותחה והתפרשה במשך
הדורות לבין ערכי השוויון בין המינים המקובלים בחברה של ימינו.

שו"ת

בין הפרט לכלל :יחסי גומלין במשפחה לפי אגדת חז"ל
18:30-17:00
יום ה'
ד"ר פינחס מנדל
סמסטר ב'
עיון בהבעה הספרותית של חז"ל הקשורה למוקדים המרכזיים בחיי האדם :ערך האדם ובריאתו ,לידה,
יחסי אחים ,לימוד ,נישואין ויחסים בין בני הזוג ,עבודה ומוות .נכיר את דרכי ההבעה השונות של חז"ל,
ובעיקר את סיפורי האגדה הקשורים לנושאים אלו; דרכם גם נלמד דרכי ניתוח של אגדות חז"ל.

קורסי בחירה
סמינר

נשות המקרא בעיניי חז"ל
12:00-10:30
יום ב'
ד"ר תמר קדרי
סמסטר ב'
הקורס יעסוק בנשים מקראיות שהוצגו בספרות חז"ל כלמדניות וכמנהיגות של בני דורן .נבחן מה הם
התפקידים הציבוריים והחברתיים המיוחסים לנשות המקרא ,באלו תחומים באה לידי ביטוי למדנותן
ואלו סמכויות הוענקו להן .נשאל כיצד השפיע תפקידה הציבורי של האישה על תיפקודה כרעיה וכאם,
ומה היו הקונפליקטים שעימם היא נדרשה להתמודד כתוצאה מחשיפתה לעולם הגברי .האם חז"ל ראו
בעין יפה דומיננטיות נשית .נבחן האם תמונה זו עולה בקנה אחד עם המציאות המשתקפת במקורות
הלכתיים והיסטוריים על תקופתם של חז"ל .העיון בדמויות השונות יעלה שאלות אקטואליות הנוגעות
למציאות בה אנו חיים היום .במהלך הקורס נדגים כיצד ניתן להשתמש בחומרים אלו בעבודה בקהילה.

שו"ת

ציוני דרך במאבק לזכויות נשים במדינת ישראל
18:30-17:00
יום ה'
ד"ר אומי לייסנר
סמסטר א'
במגילת העצמאות לקחה על עצמה מדינת ישראל לקיים "שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה
בלי הבדל  ...מין ".בפועל ,נשים טרם השיגו שוויון בישראל .יחד עם זאת ,לאורך ההיסטוריה של המדינה
נרשמו שורה של ניצחונות מרשימים בכל הקשור לזכויות נשים .הקורס לעוקב אחר הישגים אלה –
בעיקר ברובד המשפטי – ומנתח אותם בין היתר על-פי תיאוריות פמיניסטיות ועל-פי מבחן התוצאה –
מהי ההשפעה בשטח ועם מי מטיב ההישג? נושאים שיעלו לדיון ייכללו זכות הבחירה של נשים; חקיקת
חוק שיווי זכויות האשה וחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו; והפרשיות של לאה שקדיאל ,שדולת הנשים
(הפליה מתקנת) ,כרמלה בוחבוט" ,הא ונס בשומרת" ,אליס מילר ועוד .בתוך כך ,נחפש גם את הנשים
ש"עשו היסטוריה" עבור נשים בישראל במשך השנים.
דמות האשה התנ"כית באמנות היהודית והנוצרית בימי הביניים
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14:30-13:00
יום ה
ד"ר שולה לדרמן
סמסטר א'
במהלך הקורס נבחן וננתח יצירות אמנות בכתבי יד ביזנטיים ואף מערביים ,בפסיפסים וציורי קיר,
בתבליטים ובפסלים המציגים את דמות האישה התנ"כית .דרך הממצא האמנותי נלמד על דמותה
ומעמדה של האישה היהודייה והנוצרייה בימי הביניים .על מנת להבין את הלך הרוח של התקופות
המסוימות בהן נעשו היצירות בהם נעסוק נלמד טקסטים רלוונטיים יהודים ונוצריים שעניקו לנו את
הרקע וההבנה ליצירות השונות ולמעמד האישה הרווקה ,הנשואה והאלמנה והתנהלותה בסביבה
המשפחתית והקהילתית.
בשיתוף מוזיאון ארצות המקרא

שו"ת

הפסיכולוגיה של המגדר

16:30-15:00
יום ה'
סמסטר א' ד"ר פול שרל-פוקס
1411481
כולנו מבלים זמן רב על מנת להבין מה עושה "בן" ומה עושה "בת" .כולנו חיים בקרבת אנשים ונשים
ולכן כולנו מתמודדים עם הנושא של מגדר במודע או שלא במודע .המדע החברתי חוקר זה זמן רב את
המגדר על מנת להבין מה גורם לו ומה נגזר ממנו .במקורותינו היהודיים ישנם דיונים מרתקים מתקופת
המקרא ועד לזמננו סביב השאלה האם העובדה שנולדתי גבר או אשה משנה את חיי? במהלך הקורס
נשתדל להבין עד כמה ההבדלים בין נשים לגברים הם מוטבעים בגלל כרומוזום אחד או שמא נגלה
שהכל נלמד ממסורות חברתיות עתיקות יומין.

שו"ת

היום אני אשה? בת-מצוה ועיצוב זהות מגדרית

10:00-8:30
יום ה'
סמסטר ב ד"ר ברנדה בקון
926676
חגיגת בת-מ צוה היא תופעה מודרנית והדרכים להתכונן לקראתה ולחגוג אותה מגוונות .כטקס מעבר
יש לבת המצווה השפעה על עיצוב הזהות הנשית והיהודית של הבת הצעירה .נבחן את המודלים
המוצגים בתוכניות לימודים בזרמים השונים של מערכת החינוך הישראלית (ממלכתי ,תל"י וממלכתי-
דתי) באמצעות ניתוח בקורתי של תכניות לימודים אלה .כחומר רקע נלמד על תפקידם של טקסי מעבר
וכן על התפתחות חגיגת בת המצווה בעולם היהודי במאה העשרים והקשר בין התפתחות זאת וזרמים
שונים בתנועה הפמיניסטית.
גוף ,מגדר ולבוש של נשים יהודיות בארצות האסלאם
1422342

סמסטר ב'

ד"ר כרמלה אבדר

שו"ת
יום ה'

14:30-13:00

הקורס יעסוק בסגנונות לבוש של נשים יהודיות בארצות האסלאם ,על רקע תיאוריות הדנות בגוף
הלבוש ,במגדר ובטקס ,במתח בין היות הגוף אובייקט/סובייקט .הלבוש ייבחן מהיבטים שונים :מערכת
סמיוטית המסמנת את זהות הלובש ב כדי ליצור גבולות בין קבוצות חברתיות ,לפי דת ,אתניות ,מעמד
כלכלי ,גיל ומגדר; מערכת סמלית נושאת רבדים של משמעות – מעצבת את הגוף הנשי בטקסי מעבר,
בעיקר חתונה ,לפי אידיאל היופי ,שמכוון לחקיקת נורמות התנהגות מוסריות וערכים תרבותיים עמוק
בגופה של האישה [האביטוס] לחיזוק שליטה דתית-גברית; מציגה באמצעות תכשיטים-קמיעות על הגוף
מעמד חברתי-כלכלי ,ומהווה תזכורת מוסרית קבועה בשל כובדם ,ומתפקדת גם כאמצעי מאגי להגנה
ולהבטחת בריאות ופוריות.
שו"ת

רוחניות פמיניסטית
18:30-17:00
יום ה'
ד"ר מריאנה רוח מדבר
סמסטר ב'
בקורס נעסוק בתפיסות ופרקטיקות רוחניות עכשוויות של נשים וביחס לנשים ,שמושתתות על גישה
פמיניסטית .כמו כן ,נעסוק בניתוח פמיניסטי של דת ורוחניות ,מהמסורת היהודית ומסורות נוספות.
נפתח בשאלות יסוד במעמדן של נשים בעולם הדתי  -בעמדות ,קונפליקטים ופרדוקסים במפגש זה.
המשך הקורס יילמד דרך העמקה במקרי מבחן משדה הרוחניות ,תוך התמקדות בזירה העכשווית
האלטרנטיבית (כלומר ,מעֵ בר לזרם המרכזי של ממסדים דתיים מערביים) – פמיניזם יהודי ,ניאו-
פגאניזם ,ניו אייג' ועוד.
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מעבר לדיון התיאורטי ,הקורס יזמן מפגש בלתי אמצעי עם תיאולוגיה פמיניסטית (ותיָאלוגיה) –
באמצעות קריאת מקורות ראשוניים ,צפיה בקטעי סרטים רוחניים ,ומפגש להתנסות ושיח עם
מנהיגות/ים ו/או פעילות/ים בשדה הרוחני האלטרנטיבי .בדרך זו ,יתרגלו הסטודנטים/ות את המתח
שבין דיון ביקורתי לבין מפגש התנסותי עם הפמיניזם הרוחני.

שו"ת

נשים בתיאטרון ובקולנוע היהודי :ייצוגים ויוצרות
12:00-10:30
יום ה'
פרופ' יהודה מורלי
סמסטר ב'
הקורס יציג יצירות תיאטרון וקולנוע יהודיות שנוצרו על ידי נשים וכן את דרכי הייצוג של נשים יהודיות
על הבמה ועל מסך הקולנוע .נעסוק בדמות האמא היהודיה בתיאטרון ובקולנוע ,בשדכניות וזוגיות,
במימוש עצמי נשי ועוד.
כמו כן נלמד על יצירותיהן של השחקנית מולי פיקון ,הבמאית רינה ירושלמי ,הבמאית רות קנר  ,קבוצת
התיאטרון הירושלמי ועוד.
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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 החוויה היצירתית
ייחשפו הסטודנטים למגוון של קורסים העוסקים בחיבורים שבין האמנות הפלסטית ,המוסיקה,
המבע הקולנועי ,התיאטרון ומדעי היהדות .הלימוד ,העיון והצפייה ילוו בחוויה יצירתית במסגרת
של סדנאות כגון סדנא בבית האמן בשיטת "מדרש במו ידיך" – וסדנא חווייתית במוסיקה
היהודית .מטרת מסלול הלימודים של 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.
ניתן ללמוד את התוכנית במבנה רחב (כתחום ראשי) או במבנה מצומצם (כתחום משני).
מבנה תוכנית הלימודים כתחום ראשי ( 18נ"ז סה"כ)
קורסי חובה
מבוא לאמנות יהודית מן העת העתיקה ועד לשלהי ימי הביניים
מבוא לאמנות יהודית מודרנית
דמות היהודי ודימויו באמנות ימי הביניים
אסתטיקה ויופי בעיני חז"ל

( 2נ"ז)
( 2נ"ז)
( 2נ"ז)
( 2נ"ז)

קורסים נוספים
חמישה קורסים נוספים בתחום האמנויות ביהדות

( 10נ"ז)

מבנה תוכנית הלימודים כתחום משני ( 12נ"ז סה"כ)
קורסי חובה
מבוא לאמנות יהודית מן העת העתיקה ועד לשלהי ימי הביניים
מבוא לאמנות יהודית מודרנית

( 2נ"ז)
( 2נ"ז)

קורסים נוספים
ארבעה קורסים נוספים בתחום האמנויות ביהדות

( 8נ"ז)
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רשימת הקורסים באמנויות ביהדות
קורסי חובה
שו"ת

הנוי והנצח :אסתטיקה בהלכה ובאגדה
12:00-10:30
יום ה'
פרופ' משה בנוביץ'
סמסטר א'
416787
בקורס זה נסקור תחומים שונים בהלכה ובאגדה ,בספרות התלמודית ובספרות ההלכה הבתר-התלמודית
שבהם באים לידי ביטוי גישות שונות לאסתטיקה ולאומנויות .נבחן את המגמות הללו בחינה הלכתית,
בחינה היסטורית-עיונית ,ובחינה ערכית-אישית.
מבוא לאמנות היהודית מן העת העתיקה עד לשלהי ימי הביניים
יום ה'
ד"ר נעה יובל חכם
סמסטר א'
1219749

שו"ת
10:00-8:30

מטרת הקורס לבחון ולנתח את היצירה החזותית היהודית למן ראשית האמנות היהודית בעת העתיקה
ועד לשלהי ימי הביניים .במהלך הקורס נעמוד על מאפייניה של האמנות היהודית בתקופה זו ועל יחסי
הגומלין בינה ובין האמנות הלא יהודית שנוצרה סביבה .נבחן את 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 והעכשווית
באמצעות התבוננות ביצירות אמנות וניתוחן .במהלך הקורס נדון בשאלת היסוד בדבר זהותה היהודית
של האמנות בתקופה שלאחר האמנציפציה .הנושאים שידונו בקורס יהיו בין השאר האדריכלות
המודרנית של בתי הכנסת ,יצירתם של האמנים היהודים במאה ה ,19-זהות האמן כמהגר ,השואה
באמנות ,האמנות היהודית בארצות הברית ,תשמישי קדושה עכשוויים ופמיניזם דתי באמנות.
שו"ת

דמות היהודי ודימויו באמנות
10:00-8:30
יום ה'
סמסטר ב' ד"ר שולה לדרמן
1224103
מטרת הקורס היא להעלות את דמותו ודימויו של היהודי מתוך הממצא האמנותי בתקופת ימי 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 הוצג באמנות הנוצרית?
האם ניתן להבחין בייצוג שונה של דמות היהודי באמנות הנוצרית-ביזנטית לעומת ייצוגו באמנות
הנוצרית-מערבית? כיצד נראה היהודי בארצות השונות באירופה כגון ספרד ,אשכנז ואיטליה?
על מנת להבין את תוכנם ומשמעותם של התיאורים הוויזואלים בהם נתבונן ,נעיין אף במקורות מספרות
ההלכה והשו"ת לצד מקורות מספרות הפולמוס הנוצרית – המשליכים אור על התגבשות הדימוי של
היהודי באמנות ימי הביניים.
קורסי בחירה

דמות האישה התנ"כית באמנות היהודית והנוצרית בימי הביניים

שו"ת

14:30-13:00
יום ה'
ד"ר שולה לדרמן
סמסטר א'
במהלך הקורס נבחן וננתח יצירות אמנות בכתבי יד ביזנטיים ואף מערביים ,בפסיפסים וציורי קיר,
בתבליטים ובפסלים המציגים את דמות האישה התנ"כית .דרך הממצא האמנותי נלמד על דמותה
ומעמדה של האישה היהודייה והנוצרייה בימי הביניים .על מנת להבין את הלך הרוח של התקופות
המסוימות בהן נעשו היצירות בהם נעסוק נלמד טקסטים רלוונטיים יהודים ונוצריים שעניקו לנו את
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הרקע וההבנה ליצירות השונות ולמעמד האישה הרווקה ,הנשואה והאלמנה והתנהלותה בסביבה
המשפחתית והקהילתית.
בשיתוף מוזיאון ארצות המקרא

זהות יהודית באמנות הישראלית
1212565

סמסטר א'

שו"ת
יום ה'

ד"ר רונית שטיינברג

16:30-15:00

האמנות הישראלית פיתחה יחס מורכב ומשתנה כלפי היהדות .בקורס זה נבחן את מהותו של המושג
יהדות בהקשרו האמנותי ,נכיר את המגמות המשתנות והדרכים המגוונות בהן השתלבה היהדות באמנות
הישראלית ואת האופן הבעייתי שבו התייחס הממסד האמנותי לנושא .באמצעות ניתוח פרשני של
יצירות אמנות נעסוק במגוון נושאים כגון מקומות קדושים ,עקדת יצחק ,האות העברית וסמלי הזהות
הישראלית והיהודית.
סדנא

מן הטיש החסידי להיפ הופ ציוני :סוגיות במוסיקה בישראל
12:00-10:30
יום ה'
סמסטר ב' ד"ר נעמי כהן צנטנר
12119181
קורס זה עוסק באופן שבו המציאות הישראלית על מורכבויותיה מתגלמת במוסיקה פופולרית
ומסורתית .תחילה נכיר את הרפרטואר והז'אנר של שירי ארץ ישראל ונתהה על תיפקודה כתפילה
חילונית .נתבונן במזרחיות כהשראה למוסיקה ישראלית ,מהמצאת השיר העברי דרך הפופ הים תיכוני
ועד ליהודים ישראלים השרים בערבית כביטוי לזהותם .נתיחס לז'אנרים ייחודיים שנוצרו בארץ על
בסיס המוסיקה הפופולרית העולמית וביניהם :טנגו ארץ ישראלי ,רוק ישראלי והיפ הופ ציוני .בהמשך
הקורס נבחן את השינויים שעברה המוסיקה הדתית היהודית במפגש עם מדינת הלאום היהודית ,את
ההתאמות שנעשו לתפילה ואת המתח המתמיד שבין מסורת וחידוש בתוך המצב הישראלי .מלבד
הלימוד המעמיק ,השיעור מתקיים גם כמרחב חוויתי שבו נאזין יחד למוסיקה ,נארח אומנים ומרצים
אורחים ונשתתף בשירה תוך הבנת הקונטקסט ההיסטורי והתרבותי הרחב יותר.

שו"ת

בין פירנצה לאמסטרדם :יהודים ואמנות יהודית בתרבות הרנסנס והבארוק
18:30-17:00
יום ה'
סמסטר א' ד"ר אירה צ'רניצקי
1216767
מטרת הקורס היא לבחון את השיח התרבותי והאמנותי בין היהודים והנוצרים באיטליה והולנד
בתקופות הרנסנס והבארוק .נתמקד באמנות נוצרית ויהודית שצמחה בשתי ערים :רומא ואמשטרדם.
תחילה נכיר את התרבות ההומניסטית שהתפתחה ברומא ,אשר הפכה במאה ה 16-למרכז התרבותי
והאמנותי החשוב באירופה .האמנים עבדו בשירותם של אפיפיורים שאפתניים אשר ביקשו להחזיר
לרומא את התהילה של האימפריה הגדולה .נמשיך לאמשטרדם של המאה ה ,17מקום מושבו ופעילותו
של הצייר הנודע רמברנדט .בשתי הערים הללו נחשפו היהודים ליצירה אמנותית משגשגת ,אשר היוותה
מקור השראה ליצירתם ובסיס לדיאלוג חזותי בין העולם היהודי והנוצרי.
סדנא

מדרש במו ידיך
19:00-17:00
יום ה'
ד"ר יוכבד מילגרום
סמסטר א'
1219878
הקורס מיועד לכל אלו המעוניינים לחרוג מעט מהשגרה היומיומית ולהתנסות בחוויה מסוג אחר .במהלך
הקורס נקרא טקסטים משמעותיים מהמקרא ,מהמדרש ומהפיוט .נשתמש בכלים יצירתיים בכדי להביא
לידי ביטוי את עולמנו הפנימי ואת ההתנסויות האישיות שעברנו .הקורס איננו דורש כל ידע מוקדם
באמנות אך נדרשת יכולת לקרוא טקסטים באנגלית.

ועשו לי מקדש :מבני פולחן בארץ ישראל בעת העתיקה
725588

סמסטר ב'

ד"ר נעה יובל חכם

סמינר
יום ה'
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מטרתו של קורס זה להתוודע אל דרכי היצירה החזותית והאדריכלית של קבוצות דתיות ותרבותיות
שונות שפעלו במרחב הארצישראלי בתקופות הרומית ,הביזנטית והמוסלמית הקדומה .נבחן את
המאפיינים הייחודיים לכל אחת מן הקבוצות המשמשים כביטויי זהות והיבדלות ,לצד האינטראקציה
שבין הקבוצות השונות המתבטאת במעבר של מוטיבים וסגנונות אמנותיים מקבוצה אחת לשנייה .עוד
נעמוד על קווים משותפים לכלל היצירה הארצישראלית המבטאים זהות מקומית המשותפת לכלל
התושבים.
כלילות יופי :ירושלים באמנות היהודית והישראלית

סמינר

14:30-13:00
יום ה'
ד"ר נעה יובל חכם
סמסטר ב'
8027868
מטרת הקורס לבחון את הביטויים החזותיים והאמנותיים של העיר ירושלים ובית המקדש באמנות
היהודית לדורותיה ,תוך כדי מבט משווה עם האמנות שנוצרה בתרבויות הסובבות .נעקוב אחר הייצוגים
של ירושלים הפיזית ,הרוחנית והסימבולית ,והמשמעויות שחבויות בתיאורים הויזואליים השונים .ננסה
להבין מהם הדימויים שנקשרו בעיר ,מה בין דמיון למציאות בדימויים הללו וכיצד הם משקפים את
עולמם התרבותי ,הרוחני והאידיאולוגי של יוצריהם.
שו"ת

גוף ,מגדר ולבוש של נשים יהודיות בארצות האסלאם

14:30-13:00
יום ה'
ד"ר כרמלה אבדר
סמסטר ב'
1422342
הקורס יעסוק בסגנונות לבוש של נשים יהודיות בארצות האסלאם ,על רקע תיאוריות הדנות בגוף
הלבוש ,במגדר ובטקס ,במתח בין היות הגוף אובייקט/סובייקט .הלבוש ייבחן מהיבטים שונים :מערכת
סמיוטית המסמנת את זהות הלובש בכדי ליצור גבולות בין קבוצות חברתיות ,לפי דת ,אתניות ,מעמד
כלכלי ,גיל ומגדר; מערכת סמלית נושאת רבדים של משמעות – מעצבת את הגוף הנשי בטקסי מעבר,
בעיקר חתונה ,לפי אידיאל היופי ,שמכוון לחקיקת נורמות התנהגות מוסריות וערכים תרבותיים עמוק
בגופה של האישה [האביטוס] לחיזוק שליטה דתית-גברית; מציגה באמצעות תכשיטים-קמיעות על הגוף
מעמד חברתי-כלכלי ,ומהווה תזכורת מוסרית קבועה בשל כובדם ,ומתפקדת גם כאמצעי מאגי להגנה
ולהבטחת בריאות ופוריות.
חי צומח דומם :יצוגיים חזותיים בתרבות הציונית
723545

סמסטר ב'

פרופ' בת-שבע מרגלית שטרן

שו"ת
יום ה'

16:30-15:00

קורס זה יעסוק בסמלים המרכזיים שעיצבו את התודעה הישראלית החזותית .המסד העיקרי להתפתחות
'תודעה חזותית' בארץ היא חברת היישוב בטרם עצמאות .מה היו סמלים אלו? היכן זירות תפוצתם?
אילו מטרות שירתו? מה היו מקורותיהם הרעיוניים? קריאה חתרנית וביקורתית של הטקסטים החזותיים
תסייע לנו להשיב על שאלות אלה.
שו"ת

נשים בתיאטרון וקולנוע היהודי :ייצוגים ויוצרות
12:00-10:30
יום ה'
סמסטר ב' פרופ' יהודה מורלי
הקורס יציג יצירות תיאטרון וקולנוע יהודיות שנוצרו על ידי נשים וכן את דרכי הייצוג של נשים
יהודיות על הבמה ועל מסך הקולנוע.
נעסוק בדמות האמא היהודיה בתיאטרון ובקולנוע ,בשדכניות וזוגיות ,במימוש עצמי נשי ועוד.
כמו כן נלמד על יצירותיהן של השחקנית מולי פיקון ,הבמאית רינה ירושלמי ,הבמאית רות קנר  ,קבוצת
התיאטרון הירושלמי ועוד.
פסיפס של זהויות :אמנים יחודיים במאה ה 19-ובראשית המאה ה20-
יום ה'
סמסטר ב' ד"ר שולה לדרמן
גב' אלה צ'רניאק
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הקורס יעסוק בשאלת הזהות היהודית בתקופה המהפכנית של המאה ה 19-וראשית המאה ה.20-
בתקופה זו חלו תמורות דרמטיות לא רק בגורלם של היהודים :שינויים מהירים וגישות חדשניות
טילטלו את עולם האמנות כולו וסללו את הדרך לאמנות המודרנית והעכשווית רבת הפנים.
ניחשף למגוון של היוצרים היהודיים על רקע שינויים אלו :לאמנים ואמניות ,יוצאי מזרח ומערב,
ל"כוכבים הגדולים"  -האמנים שהשאירו חותם בתולדות האמנות ומוכרים לכל ,ול"אוצרות החבויים"
– אלה שעשייתם מוכרת יותר לחוקרים מאשר לציבור הרחב ,לאמנים שתרמו להתהוות של האמנות
הישראלית בראשית דרכה.
נעקוב אחרי הביטויים האמנותיים של הזהות האישית והלאומית ,החל מההצהרות הגלויות בדבר
יהדותם של היוצרים ועד למאפיינים אישיים ויצירתיים ,וגם נתוודע למחיר ששילמו האמנים תמורת
השתלבותם בחברה הסובבת.

משפחות יהודיות בקולנוע :היבטים פסיכולוגיים והלכתיים

שו"ת

18:30-17:00
יום ה'
סמסטר ב' ד"ר פול שרל-פוקס
"הקולנוע" ,אם יש כזה דבר ,מתעד תודעה והתרחשויות ובמידה מסוימת אף מעצב אותן .בקורס נדון
באופנים בהם סרטים מייצגים תהליכים פסיכולוגיים וסוגיות הלכתיות .נבחן את התרומה מיוחדת
להבנת עניינים אלו עם משפחות יהודיות במרכז .מה ניתן ללמוד על יהדות הגולה דרך ההסתכלות של
וודי אלן ומה לומדים על העולמות הדתיים השונים בסרטים כמו אושפיזין ,הערות שוליים וישמח חתני.
האם קניית אתרוג בסכום מופרך הוא מעשה הלכתי? וגם אם לא ,נשתדל להבין מדוע נעשה המעשה?
האם לנשים מותר להיפרד מבעליהן על מנת להשפיע על סוגיה הלכתית-חברתית .האם הלחץ הוא
הלכתי ,פסיכולוגי ביולוגי או שילוב של הכל? האם לחץ של אבא יכול להביא לילד בוגר לוותר על פרס
יוקרתי?
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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 אופי רב – תחומי .הם יתבססו על קורסי חובה 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 ראשי ומשני.
מבנה תוכנית הלימודים כתחום ראשי ( 18נ"ז סה"כ)
קורסי חובה שנה א'
תולדות קהילות ספרד וארצות האסלאם בימי הביניים
תולדות קהילות ארצות האסלאם בעת החדשה
תרבות האסלאם והשלכותיה לעולם היהודי

( 6נ"ז)
( 2נ"ז)
( 2נ"ז)
( 2נ"ז)

קורסים עד תום הלימודים
קורס על קהילה יהודית ספציפית בארצות האסלאם
קורס העוסק בהוגים ספרדיים\מזרחיים או במורשת ההלכתית שלהם
קורס בלאדינו או אמנות או ספרות

( 2נ"ז)
( 2נ"ז)
( 2נ"ז)

מבנה תוכנית הלימודים כתחום משני ( 12נ"ז סה"כ)
קורסי חובה
תולדות קהילות ספרד וארצות האסלאם בימי הביניים
תולדות קהילות ארצות האסלאם בעת החדשה
תרבות האסלאם והשלכותיה לעולם היהודי

( 6נ"ז)
( 2נ"ז)
( 2נ"ז)
( 2נ"ז)

שלושה קורסי בחירה בתחום

( 6נ"ז)
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רשימת הקורסים ביהדות ספרד וארצות האסלאם
קורסי חובה
שו"ת
תולדות קהילות ספרד וארצות האסלאם בימי הביניים
14:30-13:00
יום ג'
פרופ' רינה לוין מלמד
סמסטר א'
617667
הקורס יעסוק בהתפתחות הקהילה היהודית בספרד מראשיתּה ועד לגירושּה ,במשך תקופות השלטון
המוסלמי והשלטון הנוצרי .נחקור את תולדות הקהילות בארצות האסלאם ונעיין בנושאים שונים ,כגון
המעבר של המרכז הרבני מבבל לספרד וצפון-אפריקה; מוסדות הקהילה; חיי האישה ומעמדּה; הקהילה
בתימן ועוד .כמו כן נלמד על יעדיהם של מגורשי ספרד ועל היווצרותה של התפוצה הספרדית.
שו"ת
תולדות קהילות ארצות האסלאם בעת החדשה
16:30-15:00
יום ב'
ד"ר אלישבע שטרית
סמסטר ב'
624545
בקורס נדון בסוגיות נבחרות מתולדות היהודים בארצות האסלאם במאות ה 20-19-ונתמקד ,בין 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 ,מעמד האישה ועוד,
כתוצאה מהשינויים הפוליטיים והמדיניים שהתרחשו בארצות האסלאם במהלך המאות ה.20-19-
שו"ת
תרבות האסלאם
12:00-10:30
יום ב
ד"ר אמיר מזור
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 .מחד גיסא ,נבחן כיצד
תרמו הדתות המונותואיסטיות הקודמות ,ובייחוד היהדות ,לעיצוב דמותה 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 ולמעשה ,וביחסי יהודים-מוסלמים בימי הביניים.
קורסי בחירה
מהמרת דת לגירוש :בעיות של זהות יהודית אצל אנוסי ספרד

סמינר

10:00-8:30
יום ב'
פרופ' רינה לוין מלמד
סמסטר א'
616602
הקורס יעסוק בתהליך היווצרותה של חברת האנוסים בספרד ובהשלכותיו של תהליך זה במהלך המאה
הט"ו .יושם דגש על תפקידה של האינקויזיציה לאורך התפתחותה ופעילויותיה השונות .כמו-כן יידונו
רישומי השפעותיה על החברה היהודית ,על "החברה היהודית בסתר" ועל החברה הספרדית עד לגירוש
ספרד.
שו"ת

התפתחות הפיוט מספרד לצפון אפריקה
14:30-13:00
יום ב'
ד"ר אתי בן סעדון
סמסטר ב'
624959
בקורס נעסוק בפואטיקה ובהתפתחותו של הפיוט תוך כדי בחינת חידושי תוכן וצורה בסוגות הפיוט
השונות .נפתח ברקע על הפיוט הארץ ישראלי הקדום -האנונימי ,הפיוט הקלאסי והפיוט במזרח .לאחר
רקע זה נתמקד בספרד ובצפון אפריקה .בספרד נדון בפיוטי דונש ,יצחק איבן מר שאול ,אביתור ,רשב"ג
רמב"ע ,ריה"ל וראב"ע .לאחר מכן נעבור לפיוט בצפון אפריקה .נפתח במאה העשירית שבה כתבו פייטנים
בסגנון הפיוט הקדום .נציגי תקופה זו הם :ר' יהודה בן קורייש ,יעקב בן דונש .נמשיך בתקופה המקבילה
לשירת ספרד שנציגה רבי יהודה בן שמואל עבאס .נתמקד בפיוטי מגורשי פרעות קנ"א ריב"ש ורשב"ץ
באלג'יר ונחתום בפיוטי משוררי גירוש ספרד וצאצאיהם בצפון אפריקה :רבי סעדיה אבן דנאן  ,רבי
שמעון לביא  ,מנדיל ,יעב"ץ ,רדב"ח ופרג'י שוואט.
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מרבד ללא קסמים
618898

סמסטר א'

שו"ת
פרופ' בת-שבע מרגלית שטרן

יום ב'

16:30-15:00

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 יושם על חוויותיהן של
העולות ,רווקות ובעלות משפחה ,צעירות ומבוגרות כאחת .לכל מגזר 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 ויזואליים ,בהם סרטי קולנוע ,בזמר ובספרות התקופה.

שו"ת

אנוסי ספרד ופורטוגל לאחר הגירוש

10:00-8:30
יום ב'
פרופ' רינה לוין מלמד
סמסטר ב'
626602
הקורס יעסוק בבעיית אנוסי ספרד ופורטוגל לאחר  1492ויכלול עיון בתהליך היווצרותן של קהילות
חדשות מחוץ לאי האיברי כגון :הולנד ,איטליה ,צרפת ואנגליה .תשומת לב מיוחדת תינתן לשרידי
קהילות האנוסים בדורנו ,למשל :בלמונטה וניו מקסיקו.

שו"ת

בין יהדות לאסלאם :הגות יהודית בספרד

12:00-10:30
יום ב'
פרופ' אלכסנדר אבן-חן
סמסטר ב'
יהדות ספרד פרחה מבחינה רעיונית לפני ואחרי גרוש היהודים מספרד .יצירות בעלות עוצמה רבה
מבחינה רעיונית נכתבו על ידי יהודים שנאלצו להתמודד עם מצבים קשים .ננסה לבחון יצירות אלה:
שירים ,ספרים ופרשנויות.
שו"ת

הלכה ומנהג בעדת תימן
18:30-17:00
יום ב'
ד"ר אורי מלמד
סמסטר ב'
617677
מטרת הקורס העיקרית היא להכשיר את המשתתפים בהתמצאות בהלכות ובמנהגים שנתייחדו בהם
בניה של עדת תימן .שלושת פוסקי הדורות הבאים שימשו "מרא דאתרא" ,כל אחד בתקופתו ולאחריה.
ואלו הם( :א) רב סעדיה גאון ( ,)942-882מחבר סידור רס"ג; (ב) ר' משה בן מיימון (הרמב"ם) (,)1204-1138
מחבר "משנה תורה"; (ג) ר' יוסף קארו ( ,)1575-1488מחבר ה"שולחן ערוך".
הקורס יתמקד בגלגוליהם של הלכות ומנהגים שהשתרשו בקהילה הזאת בתימן ובארץ לאחר עלייתם
ה'תכְּ לַאל' (מחזור התפילה השנתי) התימני הקדום; השפעות מסידור רס"ג על ההלכה
בתחומים הבאיםִּ :
התימנית; סדר התפילה של הרמב"ם והנהגותיו; חדירת ה"שולחן ערוך" לתימן והשינויים שנוצרו
אמי' .מנהגי ארץ ישראל קדומים
ו'ש ִּ
בעקבותיו; מחלוקת שלושת הנוסחים'ַ :ד ְּר ְּד ִּעי' (רמב"מיסטי)' ,בַ ל ִַּדי' ַ
ששרדו בתימן; מנהגי הרמ"א ששקעו בתימן; רבני תימן ויחסיהם ומורכבות ההלכות והמנהגים בהשוואה
לפסקי הרבנות הראשית בארץ; האם למושג "אחדות ישראל" גוון אחד בלבד ,או מהי מגמת פניהם של
בני העדה בדורנו בעיצוב אמונתם היהודית.
גוף ,מגדר ולבוש של נשים יהודיות בארצות האסלאם
 1422342סמסטר ב'

ד"ר כרמלה אבדר

שו"ת
יום ה'

14:30-13:00

הקורס יעסוק בסגנונות לבוש של נשים יהודיות בארצות האסלאם ,על רקע תיאוריות הדנות בגוף
הלבוש ,במגדר ובטקס ,במתח בין היות הגוף אובייקט/סובייקט .הלבוש ייבחן מהיבטים שונים :מערכת
סמיוטית המסמנת את זהות הלובש בכדי ליצור גבולות בין קבוצות חברתיות ,לפי דת ,אתניות ,מעמד
כלכלי ,גיל ומגדר; מערכת סמלית נושאת רבדים של משמעות – מעצבת את הגוף הנשי בטקסי מעבר,
בעיקר חתונה ,לפי אידיאל היופי ,שמכוון לחקיקת נורמות התנהגות מוסריות וערכים תרבותיים עמוק
בגופה של האישה [האביטוס] לחיזוק שליטה דתית-גברית; מציגה באמצעות תכשיטים-קמיעות על הגוף
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מעמד חברתי-כלכלי ,ומהווה תזכורת מוסרית קבועה בשל כובדם ,ומתפקדת גם כאמצעי מאגי להגנה
ולהבטחת בריאות ופוריות.

סמינר

חברת הים התיכון על פי תעודות גניזת קהיר

14:30-13:00
יום ב'
פרופ' רינה לוין מלמד
סמסטר ב'
624545
גניזת קהיר מהווה אוסף עשיר של תעודות מחיי היהודים באגן הים התיכון בראשית ימי הביניים,
בעיקר בין השנים  .1250-950הקורס יעסוק בהיבטים שונים של החברה היהודית ,בהשפעת האסלאם
על חיי היהודים ובמאפיינים שונים של התעודות עצמן.
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יהדות זמננו
מטרת הלימודים בתחום היא לחשוף את הסטודנטים למגוון פניה של החוויה היהודית מראשית המאה
העשרים ועד ימינו ולאתגרים שחוויה זו העמידה ומוסיפה להעמיד בפני העולם היהודי.
בתקופה זו התרחשו מספר אירועים שעיצבו מחדש את העולם היהודי :תהליכי משבר והתחדשות בקרב
היהודים בעולם הישן (באירופה בארצות והאסלאם) ,השמדת המרכזים היהודים באירופה בשואה וכן
עלייתן של קהילות חדשות בראשן שני המרכזים החדשים בישראל ובארה"ב .תמורות מעצבות אלו הולידו
שאלות חדשות בתחומי האמונה ,ההלכה ,החברה ,התרבות והפוליטיקה היהודית.
הלימודים בתחום יהדות זמננו יהיו בעלי אופי רב תחומי – הן בתחומי הדעת (דיסציפלינות) והן בתכני
הלימוד .הם ישלבו בין עיון היסטורי בהיבטים המרכזיים של החוויה היהודית במאה 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.
מבנה תוכנית הלימודים כתחום ראשי ( 18נ"ז סה"כ)
( 4נ"ז)
( 2נ"ז)
( 2נ"ז)

קורס חובה  -שנה א'
יהדות זמננו :מבוא היסטורי
יהדות זמננו :מבוא הגותי ותרבותי
קורסי חובה עד תום הלימודים
קורס בתחום ההיסטוריה של השואה או המחשבה היהודית הנוגעת לשואה
קורס הנוגע לציונות או לחברה הישראלית
קורס בתחום הספרות היהודית או אמנות
קורס הנוגע לפולמוסים בהלכה או למחשבת ישראל במאה העשרים

( 8נ"ז)
( 2נ"ז)
( 2נ"ז)
( 2נ"ז)
( 2נ"ז)

קורסי בחירה
שלושה קורסים נוספים בתחום יהדות זמננו
מבנה תוכנית הלימודים כתחום משני ( 12נ"ז סה"כ)

( 6נ"ז)

קורס חובה  -שנה א'
יהדות זמננו :מבוא היסטורי
יהדות זמננו :מבוא הגותי ותרבותי

( 4נ"ז)
( 2נ"ז)
( 2נ"ז)

קורסי חובה עד תום הלימודים
קורס הנוגע לשואה ,לציונות או למדינת ישראל
קורס העוסק בפולמוסים בהלכה במאה העשרים או
במחשבת ישראל במאה העשרים

( 4נ"ז)
( 2נ"ז)

קורסי בחירה
שני קורסים נוספים בתחום יהדות זמננו

( 2נ"ז)
( 4נ"ז)
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רשימת הקורסים ביהדות זמננו
קורסי חובה
שו"ת

מבוא להיסטוריה ולחברה היהודית במאה העשרים
16:30-15:00
יום ה'
סמסטר א' פרופ' בת-שבע מרגלית שטרן
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 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

יהדות זמננו :מבוא הגותי ותרבותי
12:00-10:30
יום ה'
פרופ' יוסי טרנר
סמסטר ב'
825242
קורס זה נועד לברר את בעיות הקיום של העם היהודי ,כפי שאלהו השתקפו בהגותם של הוגי דעות
יהודיים בני המאה ה 20-ותחילת המאה ה .21-התפרקות החיים היהודיים במזרח אירופה ,ההגירה
ההמונית לאמריקה ,העלייה וההתיישבות בארץ ישראל של יהודים ממזרח וממערב ,השואה והקמת
מדינת ישראל העמידו שורת שאלות ,תמיהות ואתגרים בתחום הזהות ,הדת 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 לגבי בעיות שהזמן גרמן ,ונסקור את
הפתרונות שהציעו .הסוגיות שידונו במהלך הקורס כוללות את המפגש בין יהדות ומודרניות באירופה
ובארצות האיסלם ,הרהורים שיטתיים על היחס הראוי ללאומיות ,דת וחברה בחשיבה היהודית
שהתפתחה בארצות הברית ובארץ ישראל ,והתייחסויות רעיוניות ואידיאולוגיות למצב היהודים
והיהדות בעידן הגלובליזציה.

קורסים בתחום השואה
שו"ת

חוויה סובייקטיבית של השואה – בין כותבים לקוראים

10:00-8:30
יום ה'
ד"ר גליה גלזנר-חלד
סמסטר א'
714512
חוקרים רבים טוענים כי בעבר נדחקו סיפורי השואה האישיים בפני הסיפור הקולקטיבי ,אך כיום מקומם
ככלי עיקרי ללימוד השואה אינו מוטל בספק .ספרות עדות ,יומנים וספרי זיכרונות ,הרצאות של עדים
– כל אלה הם נחלת הכלל ואנו רואים בכך התקדמות ועשיית צדק .אך בכל זאת יש לשאול מה מעמדם
של הסיפורים האישיים עבור הקהילה היהודית/ישראלית ולנסות להבין את ההשלכות של ההתמקדות
בהם ,את יתרונותיה וחסרונותיה ,ואת ההשפעות האפשריות של ז'אנר הסיפור האישי על הבנת השואה.
נבחן את הדברים משתי נקודות מבט :מצד הקוראים :מה מלמדים אותנו סיפורי הניצולים? איזו תועלת
טמונה בניסיון לגעת בקשה מנשוא? האם בכלל ניתן להבין את מה שהיה שם? האם אנו ממלאים חובה
מוסרית כלפי הניצולים או שמא מציצים? ומצד הכותבים :איזו תועלת יש בחשיפה? בעבור מי הם
כותבים? האם ציפיותיהם מן הקוראים מתמלאות? לבירור אפשרות המפגש בין כותב לקורא ניגש דרך
ניתוח של סיפורים אישיים ,כאלה של הסופרים ק.צטניק ואפלפלד ,של אליעזר גרינבוים שהיה קאפו
באושוויץ ,של בנימין וילקומירסקי שהתחזה לניצול שואה ,זאת שימוש בתיאוריות פסיכולוגיות,
היסטוריות וחברתיות.
מה אספר לילד :ספרי השואה לילדים ולנוער
719959

סמסטר א'

שו"ת

ד"ר רבקה גולדברג

68

יום ה'

18:30-17:00

תשע"ח

מסלול יהדות זמננו

בקורס נעסוק בספרי ילדים ונוער בנושא השואה החל מן התקופה הסמוכה לה ,בשנות הארבעים של
המאה העשרים ועד לימינו ,ונבחן את השינויים שחלו בהתייחסות לנושא במשך השנים .נעסוק בספרים
שנכתבו ע"י עדים וניצולים ,ספרים שנכתבו ע"י אנשים שלא חוו אותה על בשרם וע"י בני הדור השני,
בניהם של ניצולים .נעסוק בייצוגה של השואה בסוגות כתיבה שונות ,בשירה ,בסיפורת ,בספרות
זיכרונות וביומנים .בקורס נבדוק גם כיצד הגיבו עיתוני הילדים בארץ בתקופת השואה ומיד לאחריה
למתרחש בגולה.
גרמניה ו"-בעיית היהודים" :מוילהלם מאר ועד אושוויץ
סמסטר ב'

יום ה'

ד"ר נח בנינגה

14:30-13:00

בקורס זה נסקור את היחס ל"-בעיית היהודים" ,מראשיתה של האנטישמיות המודרנית בשלהי המאה
ה 19-ועד  ,1945ונבקש להבין את היחס ליהודי כראי של התקופה .כמו כן ,נעסוק בוויכוחים
ההיסטוריוגרפיים המרכזיים ביחס ל"-הפתרון הסופי" והתפתחות המדיניות האנטי יהודית ברייך
השלישי .בעוד שבראשית התקופה הנסקרת היה היחס ליהודים במישור הרעיוני ,הרי שמעלית המפלגה
הנאצית לשלטון ,הפכה סוגיית היהודים לנושא של מדיניות .ככזה ,הוא היווה במה להתבטאות בעניין
שאלות של אידיאולוגיה ,נאמנות ודאגה ל"-קהילת העם" בשעת מלחמה .בקורס נעסוק בשלוש חטיבות:
גורמים ארוכי טווח ועליית שיח שונה ביחס ליהודים (האנטישמיות המודרנית); פתרונות ביניים ופעולות
שנקטו הנאצים להדרת היהודים מהחיים הציבוריים ועידוד הגירתם; התפתחות ויישום "הפתרון הסופי"
כחלק אינטגרלי ממלחמת העולם.

קורסים בתחום הציונות או החברה הישראלית
ציוני דרך במאבק לזכויות נשים במדינת ישראל
1416363

סמסטר א'

שו"ת
יום ה'

ד"ר לייסנר נעמי

18:30-17:00

במגילת העצמאות לקחה על עצמה מדינת ישראל לקיים "שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה
בלי הבדל  ...מין ".בפועל ,נשים טרם השיגו שוויון בישראל .יחד עם זאת ,לאורך ההיסטוריה של המדינה
נרשמו שורה של ניצחונות מרשימים בכל הקשור לזכויות נשים .הקורס לעוקב אחר הישגים אלה –
בעיקר ברובד המשפטי – ומנתח אותם בין היתר על-פי תיאוריות פמיניסטיות ועל-פי מבחן התוצאה –
מהי ההשפעה בשטח ועם מי מטיב ההישג? נושאים שיעלו לדיון ייכללו זכות הבחירה של נשים; חקיקת
חוק שיווי זכויות האשה וחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו; והפרשיות של לאה שקדיאל ,שדולת הנשים
(הפליה מתקנת) ,כרמלה בוחבוט" ,האונס בשומרת" ,אליס מילר ועוד .בתוך כך ,נחפש גם את הנשים
ש"עשו היסטוריה" עבור נשים בישראל במשך השנים.
יהדות ,לאומיות ודמוקרטיה ב'מלחמות דת' בארץ ישראל
סמסטר א'

יום ה'

ד"ר איריס בראון

שו"ת
12:00-10:30

רעיון 'כור ההיתוך' של החברה הישראלית עם קום המדינה נכשל במידה רבה ואת מקומו תפס רעיון
ה'רב תרבותיות' המבקש לאפשר לכל קבוצה להמשיך לשאת את המטענים הייחודיים לה ויחד עם זאת
לצור פסיפס ישראלי שלם .למרות כל זאת נוצרו בתוך החברה הישראלית שסעים דתיים ,עדתיים,
חברתיים ופוליטיים .הקורס עורך היכרות עם הזהויות המרכזיות המרכיבות את החברה הישראלית תוך
הצבעה על המתחים ביניהן ועם אפשרויות החיבור ביניהן .להניח תשתית מושגית ורעיונית רחבה
לבחינה ההיסטורית ,הפוליטית והתרבותית של התפתחות הקבוצות השונות בתוך החברה הישראלית,
לעמוד על המאפיינים השונים של כל קבוצה ,על הקונפליקטים שבפניהם היא עומדת ,על השינויים
שחלו מקום המדינה ועד ימינו ולבחון עד כמה השסעים הפיכים .הקורס יפרוש בפני הסטודנט מחקרים
שנכתבו אודות הנושא ויפגיש אותו באופן בלתי אמצעי עם הדעות השונות על ידי סרטים ,קטעי עמדה
בעיתונות ראיונות טלוזיוניות ,סדרות טלוזיה ועוד.
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חי צומח דומם :יצוגיים חזותיים בתרבות הציונית
723545

סמסטר ב'

שו"ת

פרופ' בת-שבע מרגלית שטרן

יום ה'

16:30-15:00

קורס זה יעסוק בסמלים המרכזיים שעיצבו את התודעה הישראלית החזותית .המסד העיקרי להתפתחות
'תודעה חזותית' בארץ היא חברת היישוב בטרם עצמאות .מה היו סמלים אלו? היכן זירות תפוצתם?
אילו מטרות שירתו? מה היו מקורותיהם הרעיוניים? קריאה חתרנית וביקורתית של הטקסטים החזותיים
תסייע לנו להשיב על שאלות אלה.

שו"ת

תרבות וחברה בישראל

14:30-13:00
יום ה'
ד"ר גליה גלזנר-חלד
סמסטר ב'
722323
קורס זה מגולל את סיפור זהותה התרבותית והחברתית המשתנה של החברה הישראלית .הוא שואל
את השאלה – האם ניתן לספר "את סיפורה של "החברה הישראלית"? האם מדובר בסיפור אחד?
בסיפורים רבים? מה אנחנו חושבים על הנסיון ועל האפשרות לספר מכלול של סיפורים ,במרחב שבין
השאיפה לקונצנזוס לבין הערכים של קבלת השונות .נתחקה אחר צירים מרכזיים בסיפור הישראלי –
מיתוסים וסמלים ,זיכרון ושכול ,מיליטריזם -ואחר השתנותם על ציר הזמן .נעקוב אחר המשא ומתן
שמתקיים בין הסיפור התרבותי המשותף לבין השיח על רב תרבותיות ,ריבוי תרבויות והנרטיבים שלהן.
בפרט נתמקד במתחים שבין פריפריה למרכז ,מזרחים לאשכנזים ויהודים לערבים.
שו"ת

פוליטיקה חברה ומרחב בירושלים המודרנית
יום ה'

18:30-17:00

פרופ' דורון בר
סמסטר ב'
מר מריק שטרן
ירושלים המודרנית :1917-2017 ,היסטוריה ,גיאו-פוליטיקה והתפתחות חברתית הקורס יעסוק
בהיסטוריה של ירושלים המודרנית מהכיבוש הבריטי ב 1917-ועד לירושלים העכשווית בעידן פוסט-
אוסלו.
נבחן נרטיבים דתיים ולאומיים ביחס לעיר ,מרקם היחסים בין קבוצות האוכלוסייה השונות ,אופייה של
הפוליטיקה המקומית והלאומית ותהליכים חברתיים וכלכליים שונים אשר עיצבו את פני העיר ואופני
תפקודה לאורך התקופות השונות .מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנטים להבין תהליכים ומגמות
ותופעות המאפיינים את ירושלים היום ,כבבואה עתידית של פני החברה הישראלית כולה.

קורסים בתחום פולמוסים בהלכה במאה העשרים
שו"ת

סוגיות במגדר והלכה :מצוות עשה
18:30-17:00
יום ה'
סמסטר ב' פרופ' משה בנוביץ
בקורס זה נבחן את המקורות ההלכתיים העוסקים במעמד הגבר והאשה בקיום מצוות עשה :מצוות עשה
שהזמן גרמן ,תלמוד תורה וקריאת התורה ,תפילה וברכת המזון (כולל שאלת ההצטרפות למניין ותפקוד
כשליחי ציבור) .ננתח את המקורות התלמודיים וההלכתיים הנוגעים לעניינים אלו ללא משוא פנים ,ונדון
בהצעות בנות זמננו לגשר על הפערים שבין ההלכה כפי שהיא פותחה והתפרשה במשך הדורות לבין ערכי
השוויון בין המינים המקובלים בחברה של ימינו.
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קורסים בתחום מחשבת ישראל במאה העשרים
פילוסופיה של הדת בעת החדשה :עיונים בהאדם והטבע של אהרון דוד גורדון
14:30-13:00
יום ה'
פרופ' יוסי טרנר
סמסטר ב'

סמינר

הקורס ,פילוסופיה של הדת מהווה סמינר יסוד בתחום מחשבת ישראל של העת החדשה .הפעם נעסוק
בלימוד שיטתי של חיבורו החשוב ביותר של החלוץ הפילוסוף ,בן העלייה השנייה ,אהרון דוד גורדון:
האדם והטבע .בחיבור זה מציב גורדון תפיסה פילוסופית המכוונת לעיצוב מעשי היצירה של הציונות
העובדת בארץ ישראל של זמנו .מדובר במשנה הכוללת פילוסופיה של החברה והדת ,כמו גם של התרבות
ושל האדם בכלל .היא דנה בשאלות הקשורות לצדק חברתי ,עמידה בפני אלוהים ,חינוך ,התחדשות
המסורת ,ועוד .משנתו מהווה ,מצד אחד ,מסכת ביקורתית על מצב האדם בחברה המערבית המודרנית,
והיא מציגה ,מצד שני ,הצעות לארגון העבודה וההתיישבות בארץ ישראל של זמנו .במסגרת הקורס
נתמקד בניתוח המושג המרכזי של משנתו ,ובמקומו של ה'טבע' בתפיסת הדת של גורדון כמפתח להבנת
משנתו באופן כללי.
*תנאי כניסה :הקורס 'אשנב למחשבה היהודית המודרנית' או רקע אחר במחשבה היהודית
המודרנית/פילוסופיה מודרנית
הגותו של אברהם יהושע השל
סמסטר ב'

שו"ת
פרופ' אלכסנדר אבן-חן

יום ה'

16:30-15:00

אברהם יהושע השל הוא אחד ההוגים הבולטים בעת חדשה .המדובר בצאצא של אדמור"ים מרכזיים
בחסידות .בגיל צעיר בחר בדרך אחרת ועבר ללמוד באוניברסיטת ברלין וכתב עבודת מחקר על הנביאים.
הוא נעצר על ידי הנאצים בשנת  ,1938גורש לפולין ומשם הצליח לברוח .ב 1940-הוא הגיע לארצות
הברית .באחר המאמרים הרבים ש כתב מתייחס השל למה שקרה בשואה .אחרי ששואל את אלוהים
למה הוא לא עצר את הרכבות עובר לשאלה  :למה אנחנו לא עצרנו את הרכבות .השל סבור שהאדם
גרש את אלוהים מהעולם .כדי לאפשר לאלוהים לחזור אל העולם על האדם לתקן מבחינה חברתית
ומוסרית את העולם .האחריות המלאה של המתרחש בעולם היא של האדם .האדם יכול לרצוח ,אבל
יכול גם להציל .ננסה לבחון את כתביו של השל ,אלו שנכתבו לפני מלחמת העולם השנייה ואלו שנכתבו
אחרי מלחמה נוראית זו.
שו"ת

פילוסופיה של דו שיח :הרמן כהן ,מרטין בובר ופרנץ רוזנצוויג
10:00-8:30
יום ה'
פרופ' יוסי טרנר
סמסטר א'
מהו דו שיח? מה ההבדל בינו לבין חד שיח? האם רעיון הדו שיח שייך לתפקוד התקשורתי של הלשון,
בלבד ,או האם רעיון זה נושא משמעות דתית ,תרבותית ופילוסופית? האם יש קשר ,למשל ,בין דו שיח
לבין האמונה הדתית ורעיון ההתגלות ,או בינו למושג הצדק?
בקורס זה נעיין במקומו של ה'דו שיח' בחשיבה הפילוסופית של שלושת ההוגים היהודיים החשובים
ביותר בתחילת המאה ה :20-הרמן כהן ,מרטין בובר ופרנץ רוזנצוויג; ונראה כיצד התייחסותם של
פילוסופים יהודיים אלו לממד הדו שיחי של הקיום האנושי חוללה מהפכה במחשבה הפילוסופית של
המערב בכלל ,ויצרה הבנות חדשות לגבי טיבה של דת ישראל בפרט.

קורסי בחירה
מבוא לפמיניזם יהודי
סמסטר ב'
1426305

שו"ת
יום ה'

ד"ר עינת רמון
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התבוננות מרחבית בעם היהודי בדורנו מגלה כי שאלת הפמיניזם ,הבנתו משמעותו ,והשלכותיו
החינוכיות והפוליטיות מאתגרת מאד את כל שדרות העם בדורות האחרונים ומשפיעה על הבנת ההגות
היהודית ,הזהות היהודית והפוליטיקה היהודית .על מנת להבין את טיב הפולמוס הפנים – יהודי
והשפעתו על השיח ההגותי בתחומי ידע ומחקר שונים ,נתוודע בראשית הקורס למגוון של תיאוריות
פמיניסטיות המזינות את התובנות המוסריות והמחקריות בכל הענפים של מדעי היהדות :הבנת התנ"ך,
המדרש ההלכה ,ההיסטוריה היהודית והביואתיקה בכל הכרוך בתפיסת הרבייה האנושית .לאורן נברר
לעצמנו בהמשך הקורס מה הן הדרכים בהן תיאוריות אלו תורגמו לקריאתם של כתבים שונים ולחשיפת
מידע היסטורי חדש ותובנות פילוסופיות ואתיות חדשות .המכנה המשותף למגוון המחקרים והיצירות
שנלמד בקורס הוא המודעות לחשיבות הבנת היחס בין גברים ונשים ,גבריות ונשיות כמעצב מציאות
וכמפענח מציאות .חוקרת ,פרשנית או יוצרת המתבוננת במציאות דרך נקודת מבט זו מגלה תובנות
חדשות שלא נודעו בדורות בהם השאלה הפמיניסטית לא עלתה על הפרק .בין הכותבות העיקריות
שבכתביהן נעסוק במסגרת הקורס נמנות החוקרות/ההוגות אלנה פרדס ,יהודית פלסקו ,יהודית
האופטמן ,יהודית רומני ווגנר ,תמר רוס ועוד.
יהודי ארה"ב :מאפיינים ותמורות בתחומי דת ,חברה ופוליטיקה
יום ה'
פרופ' מתיו סילבר
סמסטר א'

שו"ת
14:30-13:00

הקורס מנתח מאפיינים ותהליכים חיוניים בקרב יהודי ארה"ב ,מראשית ההתיישבות היהודית בצפון
אמריקה ב 1654 -ועד ימינו .דגש יינתן להתפתחות היהדות בארה"ב – הקורס ינתח את פיצולה של
היהדות לשלושה זרמים ממוסדים ,והתמודדויותיהם של זרמי היהדות ומנהיגיהם עם נסיבות חברתיות
ותרבותיות בארה"ב .כמו-כן ,הקורס יסקור גישות חשובות ב"-פוליטיקה היהודית" בארה"ב ,והשינויים
בגישות הללו לאחר ההגירה היהודית הגדולה בתחילת המאה ה ;20-האם ביסודו היהודי בארה"ב
"ליברלי" מבחינה פוליטית ,ואם כן ,מהי המשמעות של עליית גישת ה"ניו-שמרנות" לקראת סוף המאה
ה ?20-כמו-כן ,יתמקדו כמה שיעורים ברעיון הציוני בארה"ב – כיצד התמודדו ארגונים וקהילות יהודיים
בארה"ב עם התנועה הציונית לפני  ,1948ומהם דפוסי התקשרויות שהתפתחו בין יהודי ארה"ב והמדינה
ב 70 -השנים האחרונות?
שו"ת

קולנוע רוחני

18:00-17:00
יום ה'
ד"ר לילה מור
סמסטר א'
הקורס עוסק ביחסים המורכבים בין קולנוע ,דת ,ורוחניות עכשווית ,בייצוגים של אמונה וחוויה מיסטית
בקולנוע ,בהשפעה שיש לתהליכים פוליטיים ,סוציולוגיים ותרבותיים על דימויים דתיים ,וכיצד מושגים
ומסרים דתיים מסורתיים או המשויכים לזרמים ברוחניות העכשווית באים לידי ביטוי באופן ישיר או
עקיף בסרטים רבים .הקורס מקנה כלים להבנת הדיאלוג האקדמי בין קולנוע לתיאולוגיה ,בין קולנוע
לתיאוריות העוסקות בתופעות של רוחניות עכשווית ,ולקריאה ביקורתית של טקסטים בעלי אופי דתי
ורוחני ,פולחני ומיסטי בז'אנרים השונים של הקולנוע והמדיה.לצורך זה ,מובאות מתודולוגיות לקריאה,
ניתוח ,ופרשנות של סרטים בעלי צביון רוחני ,ומחקרים הבוחנים את ההשפעה העצומה של הקולנוע
והמדיה על עיצוב תפיסות עולם דתיות ורוחניות במאה ה.21-
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חינוך יהודי/הוראת תרבות ישראל
החינוך היהודי מחבר אותנו לעבר ובה בעת מהווה כר פורה להתחדשות ולחדשנות .תכנית הלימודים
במסלול החינוך היהודי במכון שכטר שמה לה למטרה לשמר את המתח הפורה בין שני הקטבים האלה.
התכנית מעגנת את המעשה החינוכי במורשת היהודית וביסודות הערכיים הצומחים ממנה .במקביל ,היא
מפנ ה מקום לקסם שבחינוך ,ליצירתיות הפורצת את תכתיבי השגרה ולכח לשנות בדרכים יצירתיות
ורעננות .זוהי תכנית לימודים מגוונת ,מעניינת וחווייתית 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 משני) .כאשר
סטודנטים לומדים חינוך יהודי כתחום ראשי ,התחום המשני אינו יכול להיות חינוך חברתי או לימודי
משפחה וקהילה.

מבנה תוכנית הלימודים כתחום ראשי ( 18נ"ז סה"כ)*
חינוך יהודי :קורסי חובה
קורס בתולדות החינוך היהודי
קורס בפילוסופיה של החינוך היהודי או גישות לחינוך יהודי
קורס בספרות חז"ל הקשור לחינוך היהודי
בנוסף לשלושת הקורסים הנ"ל ,על הסטודנטים ללמוד עוד ששה קורסים סמסטריאליים
( 12נ"ז) בתיאום עם היועץ/ת האקדמי/ת.

( 6נ"ז)
( 2נ"ז)
( 2נ"ז)
( 2נ"ז)
בחינוך היהודי

מבנה תוכנית הלימודים כתחום משני ( 12נ"ז סה"כ)
( 4נ"ז)
קורסי חובה
( 2נ"ז)
קורס בתולדות החינוך היהודי
( 2נ"ז)
קורס בפילוסופיה של החינוך היהודי או גישות לחינוך יהודי
בנוסף לשני הקורסים הנ"ל ,על הסטודנטים ללמוד עוד ארבעה קורסים סמסטריאליים בחינוך היהודי (8
נ"ז) בתיאום עם היועץ/ת האקדמי/ת.
* ללימודי תעודה בהוראת תרבות ישראל ,ראו להלן עמ' .79
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רשימת הקורסים בחינוך יהודי
קורסי חובה

קורס בתולדות החינוך היהודי
סמינר

תולדות החינוך היהודי במאה העשרים
12:00-10:30
יום ה'
ד"ר עינת ליבל-הס
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 הגותיים
ודילמות חינוכיות .בין השאר נעיין בתמורות שחלו בחינוך המסורתי לנשים ,במתווים חילוניים לחינוך
יהודי ,בהשפעתם של אירועים היסטוריים כמו השואה והקמת מדינת ישראל 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.

קורס בחינוך יהודי וספרות חז"ל
שו"ת

יחסי מורה ותלמיד בספרות חז"ל
18:30-17:00
יום ה'
סמסטר ב' ד"ר פינחס מנדל
119549
"תלמוד תורה כנגד כולם" :לימוד התורה נחשב כאחד השיאים של החיים היהודיים .איך ומתי רכשו
תלמידים את ידיעותיהם בתורה בתקופת חז"ל? האם לימוד התורה היה נחלת הכול? איך קיבל ה'חכם'
את הכשרתו ,ומה היו יחסי מורה-תלמיד בתקופה זו? נתחקה אחר שאלות אלה תוך קריאה בהלכה
ובאגדה ונעיין בסיפורי האגדה המתארים יחסי חברות ועימותים בין החכם ובין סביבתו :תלמידיו,
חביריו ,ילדיו ואשתו.

קורסי בחירה
שו"ת

היום אני אשה? בת-מצוה ועיצוב זהות מגדרית

10:00-8:30
יום ה'
ד"ר ברנדה בקון
סמסטר ב
926676
חגיגת בת-מ צוה היא תופעה מודרנית והדרכים להתכונן לקראתה ולחגוג אותה מגוונות .כטקס מעבר
יש לבת המצווה השפעה על עיצוב הזהות הנשית והיהודית של הבת הצעירה .נבחן את המודלים
המוצגים בתוכניות לימודים בזרמים השונים של מערכת החינוך הישראלית (ממלכתי ,תל"י וממלכתי-
דתי) באמצעות ניתוח בקורתי של תכניות לימודים אלה .כחומר רקע נלמד על תפקידם של טקסי מעבר
וכן על התפתחות חגיגת בת המצווה בעולם היהודי במאה העשרים והקשר בין התפתחות זאת וזרמים
שונים בתנועה הפמיניסטית.
יצירות נבחרות מהספרות העברית בראי הספרותראפיה
יום ה'
ד"ר רבקה ברגר
סמסטר ב'
1222777

שו"ת
12:00-10:30

הקורס יכוון לקריאה מונחית ביצירות נבחרות מן הספרות העברית ,שמטרתה לפתח בנו יחס של
פתיחות כלפי התנסויותינו ורגשותינו ,להקנות לנו נכונות וכושר לחיפוש עצמי ולמודעות ,וכן לפתח
את הבנתנו את התהליכים הנפשיים המונחים ביסוד התנהגות האדם ומחשבתו במצבי חייו .באמצעות
דיון מובנה בתהליכים נפשיים שהדמויות עוברות יוכלו המשתתפים בקורס לרכוש תובנות משמעותיות
לגבי התנסויותיהם שלהם ,להיות מודעים לרגשות שהם חווים במצבים דומים ,ואולי אף להתמודד אתם
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בצורה שונה בעתיד .נקרא טקסטים העוסקים בכמה מבין הנושאים הבאים :במשפחה ,אהבה וקשר זוגי,
בין הפרט לחברה ,בין אדם לעצמו ,שאלות זהות.
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 .קורס זה
יעסוק במפגש עם ה'אחר' ,הפנים יהודי והלא יהודי ,בהקשרו האישי והחינוכי .בבסיסו קורס זה עומדות
שלוש הנחות יסוד :הראשונה – אורח חיים פלורליסטי הוא רצוי ובריא ומהווה חלופה ברת השגה
למציאות חברתית של אלימות ושנאה .הרווח אינו רק ,כפי שנהוג לחשוב – של ה'אחר' הסובל והמקופח,
הרווח הוא גם של ה'אני' ,המעשיר ומרחיב את עצמיותו .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 בירור אישי כנה של זהות ה'אני' אל מול ה'אחר' ,ושל
משמעות המושג פלורליזם עבורי .ההנחה השלישית היא כי פלורליזם תיאורטי אינו מספיק .להלכה
יתלווה המעשה ,מעשה המפגש עם ה'אחר' ,היהודי והלא יהודי.
קורס זה מציע די ון אישי ,ישיר וגלוי ,תיאורטי ומעשי ,בשאלות הקשות העומדות בדרכינו במפגש עם
ה'אחר' אותו יתבקשו הסטודנטיות/ים ליזום .זאת תוך נסיון לתת כלים תיאורטיים ,חשיבתיים ורגשיים
להבנה ולניתוח של סיטואציית המפגש ,ובתקוה – גם לסיטואציות מפגש עתידיות ,במישור האישי
ובשדה החינוך.
גישות לחינוך יהודי בחברה הישראלית לגווניה
919787

סמסטר א'

שו"ת

ד"ר איתן שיקלי

14:30-13:00

יום ה'

בחלקו הראשון יבדוק הקורס את מקומם של התכנים היהודיים בחינוכו של היהודי בעת החדשה ,יציב
מגוון גישות בנות זמננו למטרות החינוך היהודי במגזר הלא-דתי ויקנה כלים לניתוח הגישות השונות.
בחלקו השני של הקורס,יוצגו מספר ניסיונות שנעשו בתחום זה במדינת ישראל ,מתוכנית "תודעה
יהודית" ועד להמלצות ועדת שנהר .מקום ניכר יוקדש לניתוח חינוך תל"י ולייחודיותו.
גישות לחינוך יהודי בחברה הישראלית לגווניה
929787

סמסטר ב'

שו"ת

ד"ר איתן שיקלי

14:30-13:00

יום ה'

חלק ב' של הקורס הנ"ל

ארון הספרים ההלכתי ,הכרתו והשפעתו על חיי המעשה
סמסטר א'

215959

ד"ר גילה וכמן

שו"ת
יום ה'

12:00-10:30

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 דור ודור .חלק מן הקורס
יוקדש ללימוד עצמי בחברותות .מפגשים אחדים יתקיימו בספרייה
הלכה ,מנהג ומעשה
214667

סמסטר א'

שו"ת
פרופ' שמואל גליק

יום ה'

14:30-13:00

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 יתמקד בעיקר במנהגים
הקשורים בהדלקת נרות ובמאכלים.
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השואה בספרות ילדים
719959

סמסטר א'

שו"ת
ד"ר רבקה גולדברג

יום ה'

18:30-17:00

בקורס נעסוק בספרי ילדים ונוער בנושא השואה החל מן התקופה הסמוכה לה ,בשנות הארבעים של
המאה העשרים ועד לימינו ,ונבחן את השינויים שחלו בהתייחסות לנושא במשך השנים .נעסוק בספרים
שנכתבו ע"י עדים וניצולים ,ספרים שנכתבו ע"י אנשים שלא חוו אותה על בשרם וע"י בני הדור השני,
בניהם של ניצולים .נעסוק בייצוגה של השואה בסוגות כתיבה שונות ,בשירה ,בסיפורת ,בספרות
זיכרונות וביומנים .בקורס נבדוק גם כיצד הגיבו עיתוני הילדים בארץ בתקופת השואה ומיד לאחריה
למתרחש בגולה.
אינטרנט – תרבות ,רוחניות וחינוך
10:00-8:30
יום ה'
ד"ר מריאנה רוח-מדבר שפירא
סמסטר ב'
התרבות הדיגיטלית איננה עוד תופעה בעולמנו – היא מחוללת מהפכה מתמשכת בכל תחומי החיים.
הקורס יעסוק במפגשים השונים בין אינטרנט ודת/רוחניות ,מזווית תרבותית אינטר-דיסציפלינרית,
ויבחן גם את השלכות המגמות שיידונו על החינוך .נתבונן בשינויים המתחוללים בערכים ואסתטיקות,
במבנים חברתיים וברעיונות דתיים בעקבות צמיחת התרבות הדיגיטלית
נתיבים בקריאה בדרשה החסידית כפרקטיקה רוחנית
10:00-8:30
יום ה'
סמסטר ב' פרופ' אלי הולצר
מורי החסידות השתמשו בדרשה הדבורה במטרה לתרום להתפתחות התודעתית-רגשית של קהל
שומעיהם במישור הרוחני ,הקיומי והמעשי .נקודת המוצא של קורס זה נשענת על קביעתו של משה
אידל ,כי מטרה דומה עומדת ביסוד הדרשה החסידית הכתובה ,במיוחד כשזו נכתבה ונערכה על ידי
המורה החסידי עצמו .כך הוא המקרה של "שפת אמת" ,ספר דרשות לתורה ולמועדים המכיל רשימות
וסיכומים של קרוב ל 2700-דרשותיו של רבי יהודה אריה לייב אלתר (.)1847-1905
משתתפי הקורס יתחקו אחרי דרכי הקריאה והשיחה (הבין-אישית והתוך-אישית) באמצעותן לימוד
דרשות 'שפת אמת' עשוי להוות פרקטיקה להתפתחות רוחנית .לשם כך הקורס יתמקד ברעיונות
מרכזיים ביצירתו של ה'שפת אמת' ,בהיבטים הצורניים וההרמנויטיים של הדרשה ,ובתהליכי הקריאה
של הלומד .הרקע התיאורטי של הקורס יושתת על סלקציה רלוונטית של עבודות בתחום חקר החסידית,
תיאוריות הרמנויטיות וספרות הדנה בפרקטיקות להתפתחות רוחנית .מבחינה פדגוגית ,הקורס ישלב
בין עיון ברקע התיאורטי ,התנסויות בקריאות בדרשות 'שפת אמת' ובתרגולים רוחניים מלווים כגון
מדיטציות וכתיבה יוצרת על בסיס התובנות שיילמדו בדרשה.
המדרש כמשאב חינוכי :סיפור יציאת מצרים
12:00-10:30
יום ה'
סמסטר ב' ד"ר תמר קדרי
קורס זה יעסוק בסיפור יציאת מצרים כארוע מכונן בהתהוותו של העם היהודי ובגיבוש זהותו .נבחן
את תקופת השיעבוד ,חבלי הגאולה והיציאה ממצרים מנקודת מבטם של חז"ל .נשאל מה היו ,לדעת
החכמים ,הקשיים וההתמודדויות של בני התקופה .כיצד עיצבו את דמותו של היחיד בזמן של משבר
ושינוי :נחשוף את פניהם של מרים ,המיילדות העבריות ושל בת פרעה כפי שהן מצטיירות במדרש.
נעקוב אחר חינוכו של משה וצמיחתו כמנהיג ,מהן הסכנות השונות שנישקפו לחייו ומעשי הניסים
שהבטיחו את התממשותה של הגאולה המיוחלת .העיון בנושאים השונים יעלה סוגיות אקטואליות
הנוגעות למציאות בה אנו חיים היום .במהלך הקורס נראה כיצד משמש המדרש כמשאב חינוכי חשוב
בהנחלת ידע וערכים בדורנו אנו.
שו"ת

תפילה במרחב החילוני
12:00-10:30
יום ה'
סמסטר ב' ד"ר איתן שיקלי
915677
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 מבעד לתפילות,
ובתוך כך נתהה על מעמד המתפלל/ת .יושם דגש על מדרשי חז"ל העוסקים בתפילה ונערוך השוואה בין
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כמה דוגמאות של תפילות במקרא לאלו במחשבת חז"ל .נעסוק 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 את המשתתפים בעבודת הכנה לפני כל שיעור,
שתכלול עיון מעמיק בטקסט התפילה המדובר וקריאת מחקרים .תיערך בחינה שתבדוק את בקיאות
התלמידים בחומר העיוני ואת יכולתם להתמודד עם טקסט תפילה בלתי מוכר.
שו"ת

חגי ישראל בחברה הישראלית המתחדשת
14:30-13:00
יום ה'
סמסטר ב' ד"ר דרור בונדי
חגים הם מרכיב מרכזי המבנה את חייה ותרבותה של כל חברה אנושית ובוודאי בציוויליזציה היהודית
והם ממלאים תפקיד חשוב בתפיסת הזמן של האדם .הדת היהודית מארגנת את חגי הטבע ואת חגי
המעבר ונותנת להם את תכניה המבטאים את נוכחות האל ואת ציווייה .כבר בראשית תולדות העם
היהודי נוצרו חגים היסטוריים אשר קיבלו נופך דתי .בציונות ,בעת החדשה ,נוספו חגים בעלי אופי
מדיני-היסטורי או חברתי ולאומי .תהליכי המודרניזציה והחילון הביאו לגישות חדשות כלפי החגים
המסורתיים ובמילוי תכנים מודרניים ולאומיים המבטאים את החיים של זמננו .בקורס נברר את
השינויים בחגים מן המקרא ועד ימינו ונשים דגש על הפרשנויות והתוספות בעידן הציוני.
שו"ת

טכניקות מיסטיות ביהדות
18:30-17:00
יום ה'
סמסטר ב' ד"ר יועד קדרי
1012323
השאיפה להתעלות ודבקות באלוהות מאפיינת את זרמי הסוד של היהדות לאורך ההיסטוריה.
הקורס עוסק בתיאוריות ובפרקטיקות שהתפתחו בעולם הסוד היהודי למן העת העתיקה ועד ימינו על
ידי יורדי המרכבה ,מקובלים וחסידים.
הקורס יציג את הרקע ההיסטורי והטקסטואלי של טכניקות שונות הקשורות באותיות ושפה ,בנשימות,
בבכי ,בתנועה ,בדמיון ועוד ,כדי להגיע למצבי התעלות דבקות ואקסטזה.

שו"ת

חנוך לנער על פי דרכו  -דילמות חינוכיות בין מורים לתלמידים בספרות חז"ל
12:00-10:30
יום ב'
סמסטר ב' ד"ר תמר קדרי
הקורס יעסוק בדילמות חינוכיות בעולמם של החכמים .נפגוש סוגים שונים של מורים ותלמידים,
וסגנונות הוראה מגוונים .נבחן את מערכת היחסים הנרקמת בבית המדרש בין החכם לבין תלמידיו :עד
היכן מגיעה מעורבותו של המורה בחייהם האישיים של התלמידים .כיצד תפסו התלמידים את החכם
ומה היה מעמדו ועד היכן הגיעה השפעתו .באלו נושאים נתגלעו מתחים בתוך בית המדרש וכיצד נפתרו.
מה יעשה המורה כאשר ההו רים מתנגדים להשכלתו של בנם .נבדוק את השקפתם של חז"ל בשאלה
האם יש לפתוח את שערי האקדמיה לכל חפץ ,או שיש להשקיע רק בעתודה .סיפורים אלה יעזרו ללבן
שאלות חינוכיות עקרוניות ,ובעיות מעשיות המתעוררות במהלך ההוראה גם כיום.
שו"ת

ליל הסדר כמפעל חינוכי :מן המקרא ועד להגדה
14:30-13:00
יום ב'
פרופ' משה בנוביץ
סמסטר א'
415352
הסעודה המשפחתית הנוהגת בישראל מימות המקרא ואילך בלילה הראשון של פסח נתפסה מאז ומתמיד
כהזדמנות חינוכית" :למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך" (דברים טז:ג) .למימד החינוכי
של ליל הסדר הוענקה חשיבות מרבית בימי התנאים והאמוראים :המצוות והמאכלים של הסעודה שובצו
במסגרת שיח משפחתי או חברתי" ,סיפור יציאת מצרים" .שיח זה לבש צורות שונות בהתאם לרמת
הידע והעניין של המשתתפים :דיון בסמליות המאכלים ,הצהרות בעניין המשמעות של חויית יציאת
מצרים ,דיון בפסוקי המקרא המספרים את סיפור יציאת מצרים ,ו/או דיון בהלכות הפסח .פותחה מסגרת
של שאלות ותשובות שנועדה לשמש מצע לדיון ,ובתלמוד הבבלי הושם דגש מיוחד על תפקיד הילדים
בשיח .הגיבוש הסופי של המסגרת הזאת ,ההגדה של פסח ,הוא סיכום בתר-תלמודי של מגמות שונות
בספרות התלמודית.
בקורס זה נסקור את ההתפתחות של המימד החינוכי בליל הסדר החל מן התורה ,דרך מקורות מימי
הבית השני והמשנה והתלמוד ,עד להגדה .נתבונן בשינויים שחלו בתפיסת הערב ובחשיבותו ,ובאמצעים
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החינוכיים המשמשים בו ,במשך השנים ובקרב קבוצות שונות .נשקול תיאוריות שונות של חוקרים
שנועדו להסביר התפתחויות אלו .לקראת סוף הסמסטר ניתן את הדעת גם לחידושים בנות זמננו בסדר
ובהגדה ,שהונהגו בקרב אוכלוסיות שונות של יהודים בהתאם לתפיסותיהם הערכיות.
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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 זאת :זהות יהודית-
ישראלית ,חינוך לערכים ,חזון בחינוך יהודי ,תוכניות לימודים ואידיאולוגיות ,מגדר בחינוך יהודי ,תולדות
החינוך היהודי ,פילוסופיה של החינוך ,ועוד.
סמינר

חוויה סובייקטיבית של השואה – בין כותבים לקוראים

10:00-8:30
יום ה'
ד"ר גליה גלזנר-חלד
סמסטר א'
714512
חוקרים רבים טוענים כי בעבר נדחקו סיפורי השואה האישיים בפני הסיפור הקולקטיבי ,אך כיום מקומם
ככלי עיקרי ללימוד השואה אינו מוטל בספק .ספרות עדות ,יומנים וספרי זיכרונות ,הרצאות של עדים
– כל אלה הם נחלת הכלל ואנו רואים בכך התקדמות ועשיית צדק .אך בכל זאת יש לשאול מה מעמדם
של הסיפורים האישיים עבור הקהילה היהודית/ישראלית ולנסות להבין את ההשלכות של ההתמקדות
בהם ,את יתרונותיה וחסרונותיה ,ואת ההשפעות האפשריות של ז'אנר הסיפור האישי על הבנת השואה.
נבחן את הדברים משתי נקודות מבט :מצד הקוראים :מה מלמדים אותנו סיפורי הניצולים? איזו תועלת
טמונה בניסיון לגעת בקשה מנשוא? האם בכלל ניתן להבין את מה שהיה שם? האם אנו ממלאים חובה
מוסרית כלפי הניצולים או שמא מציצים? ומצד הכותבים :איזו תועלת יש בחשיפה? בעבור מי הם
כותבים? האם ציפיותיהם מן הקוראים מתמלאות? לבירור אפשרות המפגש בין כותב לקורא ניגש דרך
ניתוח של סיפורים אישיים ,כאלה של הסופרים ק.צטניק ואפלפלד ,של אליעזר גרינבוים שהיה קאפו
באושוויץ ,של בנימין וילקומירסקי שהתחזה לניצול שואה ,זאת שימוש בתיאוריות פסיכולוגיות,
היסטוריות וחברתיות.

ארון הספרים ההלכתי ,הכרתו והשפעתו על חיי המעשה
215959

סמסטר א'

ד"ר גילה וכמן

שו"ת
יום ה'

12:00-10:30

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 דור ודור .חלק מן הקורס
יוקדש ללימוד עצמי בחברותות .מפגשים אחדים יתקיימו בספרייה

סמינר

תולדות החינוך היהודי במאה העשרים
12:00-10:30
יום ה'
ד"ר עינת ליבל-הס
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 הגותיים
ודילמות חינוכיות .בין השאר נעיין בתמורות שחלו בחינוך המסורתי לנשים ,במתווים חילוניים לחינוך
יהודי ,בהשפעתם של אירועים היסטוריים כמו השואה והקמת מדינת ישראל 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.
סמינר

גישות לחינוך יהודי בחברה הישראלית לגווניה
14:30-13:00
יום ה'
סמסטר א' ד"ר איתן שיקלי
919787
בחלקו הראשון יבדוק הקורס את מקומם של התכנים היהודיים בחינוכו של היהודי בעת החדשה ,יציב
מגוון גישות בנות זמננו למטרות החינוך היהודי במגזר הלא-דתי ויקנה כלים לניתוח הגישות השונות.
בחלקו השני של הקורס,יוצגו מספר ניסיונות שנעשו בתחום זה במדינת ישראל ,מתוכנית "תודעה
יהודית" ועד להמלצות ועדת שנהר .מקום ניכר יוקדש לניתוח חינוך תל"י ולייחודיותו.
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סמינר

גישות לחינוך יהודי בחברה הישראלית לגווניה
סמסטר ב' ד"ר איתן שיקלי
929787
המשך של הקורס הנ"ל

יום ה'

14:30-13:00

הלכה ,מנהג ומעשה
214667

סמסטר א'

שו"ת
פרופ' שמואל גליק

יום ה'

14:30-13:00

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 יתמקד בעיקר במנהגים
הקשורים בהדלקת נרות ובמאכלים.

שו"ת

זרמים ופלורליזם ביהדות המודרנית
14:30-13:00
יום ה'
ד"ר דורר בונדי
סמסטר ב'
826326
בקורס נעסוק באידיאולוגיה ,בהתפתחות ההיסטורית וביחס להלכה של הזרמים השונים ביהדות
המודרנית (החרדים ,האורתודוכסים המודרניים ,הרפורמים ,הקונסרבטיבים והחילונים) .בין היתר
נעסוק בהוגים כמו אברהם גייגר ,מרדכי קפלן ,אברהם יהושע השל ,אחד העם והרב קוק.

מה אספר לילד :ספרי השואה לילדים ולנוער
719959

סמסטר א'

שו"ת

ד"ר רבקה גולדברג

יום ה'

18:30-17:00

בקורס נעסוק בספרי ילדים ונוער בנושא השואה החל מן התקופה הסמוכה לה ,בשנות הארבעים של
המאה העשרים ועד לימינו ,ונבחן את השינויים שחלו בהתייחסות לנושא במשך השנים .נעסוק בספרים
שנכתבו ע"י עדים וניצולים ,ספרים שנכתבו ע"י אנשים שלא חוו אותה על בשרם וע"י בני הדור השני,
בניהם של ניצולים .נעסוק בייצוגה של השואה בסוגות כתיבה שונות ,בשירה ,בסיפורת ,בספרות
זיכרונות וביומנים .בקורס נבדוק גם כיצד הגיבו עיתוני הילדים בארץ בתקופת השואה ומיד לאחריה
למתרחש בגולה.

שו"ת

ציוני דרך במאבק לזכויות נשים במדינת ישראל
18:30-17:00
יום ה'
ד"ר אומי לייסנר
סמסטר א'
במגילת העצמאות לקחה על עצמה מדינת ישראל לקיים "שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה
בלי הבדל  ...מין ".בפועל ,נשים טרם השיגו שוויון בישראל .יחד עם זאת ,לאורך ההיסטוריה של המדינה
נרשמו שורה של ניצחונות מרשימים בכל הקשור לזכויות נשים .הקורס לעוקב אחר הישגים אלה –
בעיקר ברובד המשפטי – ומנתח אותם בין היתר על-פי תיאוריות פמיניסטיות ועל-פי מבחן התוצאה –
מהי ההשפעה בשטח ועם מי מטיב ההישג? נושאים שיעלו לדיון ייכללו זכות הבחירה של נשים; חקיקת
חוק שיווי זכויות האשה וחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו; והפרשיות של לאה שקדיאל ,שדולת הנשים
(הפליה מתקנת) ,כרמלה בוחבוט" ,האונס בשומרת" ,אליס מילר ועוד .בתוך כך ,נחפש גם את הנשים
ש"עשו היסטוריה" עבור נשים בישראל במשך השנים.

היום אני אשה? בת-מצוה ועיצוב זהות מגדרית
926676

סמסטר ב

שו"ת
יום ה'

ד"ר ברנדה בקון
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חגיגת בת-מ צוה היא תופעה מודרנית והדרכים להתכונן לקראתה ולחגוג אותה מגוונות .כטקס מעבר
יש לבת המצווה השפעה על עיצוב הזהות הנשית והיהודית של הבת הצעירה .נבחן את המודלים
המוצגים בתוכניות לימודים בזרמים השונים של מערכת החינוך הישראלית (ממלכתי ,תל"י וממלכתי-
דתי) באמצעות ניתוח בקורתי של תכניות לימודים אלה .כחומר רקע נלמד על תפקידם של טקסי מעבר
וכן על התפתחות חגיגת בת המצווה בעולם היהודי במאה העשרים והקשר בין התפתחות זאת וזרמים
שונים בתנועה הפמיניסטית.

שו"ת

אינטרנט – תרבות ,רוחניות וחינוך
10:00-8:30
יום ה'
ד"ר מריאנה רוח-מדבר שפירא
סמסטר ב'
התרבות הדיגיטלית איננה עוד תופעה בעולמנו – היא מחוללת מהפכה מתמשכת בכל תחומי החיים.
הקורס יעסוק במפגשים השונים בין אינטרנט ודת/רוחניות ,מזווית תרבותית אינטר-דיסציפלינרית,
ויבחן גם את השלכות המגמות שיידונו על החינוך .נתבונן בשינויים המתחוללים בערכים ואסתטיקות,
במבנים חברתיים וברעיונות דתיים בעקבות צמיחת התרבות הדיגיטלית

שו"ת

המדרש כמשאב חינוכי :סיפור יציאת מצרים
12:00-10:30
יום ה'
ד"ר תמר קדרי
סמסטר ב'
קורס זה יעסוק בסיפור יציאת מצרים כארוע מכונן בהתהוותו של העם היהודי ובגיבוש זהותו .נבחן
את תקופת השיעבוד ,חבלי הגאולה והיציאה ממצרים מנקודת מבטם של חז"ל .נשאל מה היו ,לדעת
החכמים ,הקשיים וההתמודדויות של בני התקופה .כיצד עיצבו את דמותו של היחיד בזמן של משבר
ושינוי :נחשוף את פניהם של מרים ,המיילדות העבריות ושל בת פרעה כפי שהן מצטיירות במדרש.
נעקוב אחר חינוכו של משה וצמיחתו כמנהיג ,מהן הסכנות השונות שנישקפו לחייו ומעשי הניסים
שהבטיחו את התממש ותה של הגאולה המיוחלת .העיון בנושאים השונים יעלה סוגיות אקטואליות
הנוגעות למציאות בה אנו חיים היום .במהלך הקורס נראה כיצד משמש המדרש כמשאב חינוכי חשוב
בהנחלת ידע וערכים בדורנו אנו.

שו"ת

תפילה במרחב החילוני
12:00-10:30
יום ה'
ד"ר איתן שיקלי
סמסטר
915677
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 מבעד לתפילות,
ובתוך כך נתהה על מעמד המתפלל/ת .יושם דגש על מדרשי חז"ל העוסקים בתפילה ונערוך השוואה בין
כמה דוגמאות של תפילות במקרא לאלו במחשבת חז"ל .נעסוק 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 את המשתתפים בעבודת הכנה לפני כל שיעור,
שתכלול עיון מעמיק בטקסט התפילה המדובר וקריאת מחקרים .תיערך בחינה שתבדוק את בקיאות
התלמידים בחומר העיוני ואת יכולתם להתמודד עם טקסט תפילה בלתי מוכר.

שו"ת

חגי ישראל בחברה הישראלית המתחדשת
14:30-13:00
יום ה'
סמסטר ב' ד"ר דרור בונדי
726868
חגים הם מרכיב מרכזי המבנה את חייה ותרבותה של כל חברה אנושית ובוודאי בציוויליזציה היהודית
והם ממלאים תפקיד חשוב בתפיסת הזמן של האדם .הדת היהודית מארגנת את חגי הטבע ואת חגי
המעבר ונותנת להם את תכניה המבטאים את נוכחות האל ואת ציווייה .כבר בראשית תולדות העם
היהודי נוצרו חגים היסטוריים אשר קיבלו נופך דתי .בציונות ,בעת החדשה ,נוספו חגים בעלי אופי
מדיני-היסטורי או חברתי ולאומי .תהליכי המודרניזציה והחילון הביאו לגישות חדשות כלפי החגים
המסורתיים ובמילוי תכנים מודרניים ולאומיים המבטאים את החיים של זמננו .בקורס נברר את
השינויים בחגים מן המקרא ועד ימינו ונשים דגש על הפרשנויות והתוספות בעידן הציוני.
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שו"ת

הגותו של אברהם יהושע השל
16:30-15:00
יום ה'
פרופ' אלכסנדר אבן-חן
סמסטר ב'
אברהם יהושע השל הוא אחד ההוגים הבולטים בעת חדשה .המדובר בצאצא של אדמור"ים מרכזיים
בחסידות .בגיל צעיר בחר בדרך אחרת ועבר ללמוד באוניברסיטת ברלין וכתב עבודת מחקר על הנביאים.
הוא נעצר על ידי הנאצים בשנת  ,1938גורש לפולין ומשם הצליח לברוח .ב 1940-הוא הגיע לארצות
הברית .באחר המאמרים הרבים ש כתב מתייחס השל למה שקרה בשואה .אחרי ששואל את אלוהים
למה הוא לא עצר את הרכבות עובר לשאלה  :למה אנחנו לא עצרנו את הרכבות .השל סבור שהאדם
גרש את אלוהים מהעולם .כדי לאפשר לאלוהים לחזור אל העולם על האדם לתקן מבחינה חברתית
ומוסרית את העולם .האחריות המלאה של המתרחש בעולם היא של האדם .האדם יכול לרצוח ,אבל
יכול גם להציל .ננסה לבחון את כתביו של השל ,אלו שנכתבו לפני מלחמת העולם השנייה ואלו שנכתבו
אחרי מלחמה נוראית זו.
חי צומח דומם :יצוגיים חזותיים בתרבות הציונית
723545

סמסטר ב'

פרופ' בת-שבע מרגלית שטרן

שו"ת
יום ה'

16:30-15:00

קורס זה יעסוק בסמלים המרכזיים שעיצבו את התודעה הישראלית החזותית .המסד העיקרי להתפתחות
'תודעה חזותית' בארץ היא חברת היישוב בטרם עצמאות .מה היו סמלים אלו? היכן זירות תפוצתם?
אילו מטרות שירתו? מה היו מקורותיהם הרעיוניים? קריאה חתרנית וביקורתית של הטקסטים החזותיים
תסייע לנו להשיב על שאלות אלה.

שו"ת

פוליטיקה ,חברה ומרחב בירושלים המודרנית
יום ה'

פורפ' דורון בר
סמסטר ב'
מר מריק שטרן
ירושלים המודרנית :1917-2017 ,היסטוריה ,גיאו-פוליטיקה והתפתחות חברתית הקורס יעסוק
בהיסטוריה של ירושלים המודרנית מהכיבוש הבריטי ב 1917-ועד לירושלים העכשווית בעידן פוסט-
אוסלו.
נבחן נרטיבים דתיים ולאומיים ביחס לעיר ,מרקם היחסים בין קבוצות האוכלוסייה השונות ,אופייה של
הפוליטיקה המקומית והלאומית ותהליכים חברתיים וכלכליים שונים אשר עיצבו את פני העיר ואופני
תפקודה לאורך התקופות השונות .מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנטים להבין תהליכים ומגמות
ותופעות המאפיינים את ירושלים היום ,כבבואה עתידית של פני החברה הישראלית כולה.
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18:30-17:00

תשע"ח

מסלול לימודי משפחה וקהילה

לימודי משפחה וקהילה
המשפחה והקהילה הם שני מבני יסוד חברתיים הממלאים תפקיד מרכזי ברמה האוניברסלית ,בתרבות
המערבית בכלל ובעולם היהודי בפרט .במסגרת לימודי התחום נבחן את מעמדו של הפרט אל מול מבנים
אלה באספקלריה של המאה ה ,21-דור האינטרנט והגלובליזציה ,עידן המעמיד את מושגי הזהות
הקולקטיבית המוכרים לנו במבחן.
התוכנית פותחת צוהר גם אל עולם הקהילה והמשפחה היהודית .נעיין בשאלת אופיין וייחודן של הקהילה
והמשפחה הישראלית והיהודית  -בערכים ובהגות ,במסורות ובדרכי ההתמודדות הטיפוסיות להן .עיון זה
יתבסס על מגוון של מקורות החל מן המקורות היהודים הקלאסיים וכלה במקורות ישראלים מודרניים.
נבחן תיאוריות עכשוויות על נושא ההתנהגות האנושית כולל תיאוריית האבולוציה ,הפסיכולוגיה
האבולוציונית ,סוציאולוגיה וחקר המוח .נדון כיצד ,אם בכלל ,תחומים אלו משפיעים על ההבנה של
הקהילה היהודית-הישראלית בעשור השני של המאה ה.21-
ניתן ללמוד תחום זה כתחום משני בלבד.
קיימת אפשרות לבחור במגמה של "תמיכה רוחנית יהודית" כמפורט להלן.
תוכנית הלימודים ( 12נ"ז)
קורסי חובה לשנה א
יחיד ,משפחה וקהילה
מעגל החיים היהודי  -מבט פסיכולוגי חברתי

( 2נ"ז)
( 2נ"ז)

קורסי חובה עד תום הלימודים
קורס נוסף בפסיכולוגיה שדן גם במקורות יהודיים
קורס נוסף הנוגע לחברה הישראלית

( 2נ"ז)
( 2נ"ז)

שני קורסים נוספים בתחום לימודי משפחה וקהילה

( 4נ"ז)

קורסי חובה למגמה של תמיכה רוחנית יהודית ( 12נ"ז)
קורסי יסוד בתמיכה רוחנית יהודית
רפואה ,מוסר והלכה
מעגל החיים היהודי או הכוח לסלוח

( 8נ"ז)
( 2נ"ז)
( 2נ"ז)

עבודות סמינריוניות
על הסטודנטים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות  -אחת בתחום הראשי בו בחרו ואחת בלימודי משפחה וקהילה.
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תשע"ח

מסלול לימודי משפחה וקהילה

רשימת הקורסים בלימודי משפחה וקהילה
קורסי חובה
שו"ת

יחיד ,משפחה וקהילה
12:00-10:30
יום ה'
ד"ר גליה גלזנר-חלד
סמסטר א'
1117858
המעבר מקולקטיביזם לאינדיבידואליזם מאפיין את התפתחותה של החברה המערבית ואת החיים
במדינת ישראל .עם זאת דווקא הדגש החזק על אינדיבידואליזם ,הוא שהביא לתחייתו ולשגשוגו
המחודש של מושג הקהילה .נפתח את הקורס בעיון בהתפתחות ההיסטורית של מושג 'גן העדן האבוד',
נשווה בין תיאוריות העוסקות בזהות הפרט בתקופה המודרנית והפוסט-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.
סמינר

מעגל החיים היהודי
14:30-13:00
סמסטר ב' ד"ר פול שרל-פוקס יום ה'
1427885
מהלידה ועד הקבורה ,יהודים מציינים כמעט כל אירוע ואירוע בטקס הנותן מענה לצרכים פסיכולוגיים
בסיסיים של תענוג ,שליטה ,שייכות ומשמעות .הקורס ידון בבסיס ההלכתי/מסורתי של טקסי מעבר
במעגל החיים היהודי ובמשמעות שניתן להפיק מהם גם בימינו .ננסה לעמוד על דעת ההוגים והיוצרים
של הדורות הקודמים על מנת ליצור טקסים חדשים שיתייחסו לאירועים ומצבים חדשים בחיי היחיד
והקהילה .נדון גם בתיאוריות של דת המתבססות על ממצאי חקר המוח והפסיכולוגיה הקוגניטיבית
והאבולוציונית.
קורסים הדנים בפסיכולוגיה בעזרת מקורות יהודיים

שו"ת

הפסיכולוגיה של המגדר

16:30-15:00
יום ה'
סמסטר א' ד"ר פול שרל-פוקס
1411481
כולנו מבלים זמן רב על מנת להבין מה עושה "בן" ומה עושה "בת" .כולנו חיים בקרבת אנשים ונשים
ולכן כולנו מתמודדים עם הנושא של מגדר במודע או שלא במודע .המדע החברתי חוקר זה זמן רב את
המגדר על מנת להבין מה גורם לו ומה נגזר ממנו .במקורותינו היהודיים ישנם דיונים מרתקים מתקופת
המקרא ועד לזמננו סביב השאלה האם העובדה שנולדתי גבר או אשה משנה את חיי? במהלך הקורס
נשתדל להבין עד כמה ההבדלים בין נשים לגברים הם מוטבעים בגלל כרומוזום אחד או שמא נגלה
שהכל נלמד ממסורות חברתיות עתיקות יומין.

משפחות יהודיות בקולנוע :היבטים פסיכולוגיים והלכתיים

שו"ת

18:30-17:00
יום ה'
סמסטר ב' ד"ר פול שרל-פוקס
"הקולנוע" ,אם יש כזה דבר ,מתעד תודעה והתרחשויות ובמידה מסוימת אף מעצב אותן .בקורס נדון
באופנים בהם סרטים מייצגים תהליכים פסיכולוגיים וסוגיות הלכתיות .נבחן את התרומה מיוחדת
להבנת עניינים אלו עם משפחות יהודיות במרכז .מה ניתן ללמוד על יהדות הגולה דרך ההסתכלות של
וודי אלן ומה לומדים על העולמות הדתיים השונים בסרטים כמו אושפיזין ,הערות שוליים וישמח חתני.
האם קניית אתרוג בסכום מופרך הוא מעשה הלכתי? וגם אם לא ,נשתדל להבין מדוע נעשה המעשה?
האם לנשים מותר להיפרד מבעליהן על מנת להשפיע על סוגיה הלכתית-חברתית .האם הלחץ הוא
הלכתי ,פסיכולוגי ביולוגי או שילוב של הכל? האם לחץ של אבא יכול להביא לילד בוגר לוותר על פרס
יוקרתי?
הכוח לסלוח :תהליך הסליחה בראי יהודי ,פסיכולוגי וביולוגי
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שו"ת

תשע"ח
1416688

מסלול לימודי משפחה וקהילה
סמסמטר א'

יום ה'

ד"ר פול שרל-פוקס

10:00-8:30

כל אחד במהלך חייו מגיע לצומת בה הוא חייב להחליט לסלוח למי שפגע בו .החוויה האישית היא
שאנו מחליטים באופן מודע לסלוח – אם לאו .האם הסליחה היא תכונה אנושית בלבד או שמא יש לה
זכר גם בקרב יצורים ביולוגיים אחרים? ואם אפשר להסביר את הסליחה בראי הביולוגי מדוע חז"ל
הורו על הסליחה ומדוע הרמב"ם קובע להלכה את המצווה לסלוח?

קורסים הנוגעים בחברה הישראלית
הכוח לסלוח :תהליך הסליחה בראי יהודי ,פסיכולוגי וביולוגי
1416688

סמסמטר א'

יום ה'

ד"ר פול שרל-פוקס

שו"ת
10:00-8:30

כל אחד במהלך חייו מגיע לצומת בה הוא חייב להחליט לסלוח למי שפגע בו .החוויה האישית היא
שאנו מחליטים באופן מודע לסלוח – אם לאו .האם הסליחה היא תכונה אנושית בלבד או שמא יש לה
זכר גם בקרב יצורים ביולוגיים אחרים? ואם אפשר להסביר את הסליחה בראי הביולוגי מדוע חז"ל
הורו על הסליחה ומדוע הרמב"ם קובע להלכה את המצווה לסלוח?
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 .קורס זה
יעסוק במפגש עם ה'אחר' ,הפנים יהודי והלא יהודי ,בהקשרו האישי והחינוכי .בבסיסו של קורס זה
עומדות שלוש הנחות יסוד :הראשונה  -אורח חיים פלורליסטי הוא רצוי ובריא ומהווה חלופה ברת
השגה למציאות חברתית של אלימות ושנאה .הרווח אינו רק ,כפי שנהוג לחשוב – של ה'אחר' הסובל
והמקופח ,הרווח הוא גם של ה'אני' ,המעשיר ומרחיב את עצמיותו .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 בירור אישי כנה של זהות ה'אני' אל מול
ה'אחר' ,ושל משמעות המושג פלורליזם עבורי .ההנחה 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 במפגש עם
ה'אחר' אותו יתבקשו הסטודנטיות/ים ליזום .זאת תוך נסיון לתת כלים תיאורטיים ,חשיבתיים ורגשיים
להבנה ולניתוח של סיטואציית המפגש ,ובתקוה – גם לסיטואציות מפגש עתידיות ,במישור האישי
ובשדה החינוך.
מה אספר לילד :ספרי השואה לילדים ולנוער
719959

סמסטר א'

שו"ת

ד"ר רבקה גולדברג

יום ה'

18:30-17:00

בקורס נעסוק בספרי ילדים ונוער בנושא השואה החל מן התקופה הסמוכה לה ,בשנות הארבעים של
המאה העשרים ועד לימינו ,ונבחן את השינויים שחלו בהתייחסות לנושא במשך השנים .נעסוק בספרים
שנכתבו ע"י עדים וניצולים ,ספרים שנכתבו ע"י אנשים שלא חוו אותה על בשרם וע"י בני הדור השני,
בניהם של ניצולים .נעסוק בייצוגה של השואה בסוגות כתיבה שונות ,בשירה ,בסיפורת ,בספרות
זיכרונות וביומנים .בקורס נבדוק גם כיצד הגיבו עיתוני הילדים בארץ בתקופת השואה ומיד לאחריה
למתרחש בגולה.

תרבות וחברה בישראל
722323

סמסטר ב'

שו"ת
ד"ר גליה גלזנר-חלד
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יום ה'

14:30-13:00

תשע"ח

מסלול לימודי משפחה וקהילה

קורס זה מגולל את סיפור זהותה התרבותית והחברתית המשתנה של החברה הישראלית .הוא שואל
את השאלה – האם ניתן לספר "את סיפורה של "החברה הישראלית"? האם מדובר בסיפור אחד?
בסיפורים רבים? מה אנחנו חושבים על הנסיון ועל האפשרות לספר מכלול של סיפורים ,במרחב שבין
השאיפה לקונצנזוס לבין הערכים של קבלת השונות .נתחקה אחר צירים מרכזיים בסיפור הישראלי –
מיתוסים וסמלים ,זיכרון ושכול ,מיליטריזם -ואחר השתנותם על ציר הזמן .נעקוב אחר המשא ומתן
שמתקיים בין הסיפור התרבותי המשותף לבין השיח על רב תרבותיות ,ריבוי תרבויות והנרטיבים שלהן.
בפרט נתמקד במתחים שבין פריפריה למרכז ,מזרחים לאשכנזים ויהודים לערבים.

היום אני אשה? בת-מצוה ועיצוב זהות מגדרית
926676

סמסטר ב

שו"ת
יום ה'

ד"ר ברנדה בקון

10:00-8:30

חגיגת בת-מ צוה היא תופעה מודרנית והדרכים להתכונן לקראתה ולחגוג אותה מגוונות .כטקס מעבר
יש לבת המצווה השפעה על עיצוב הזהות הנשית והיהודית של הבת הצעירה .נבחן את המודלים
המוצגים בתוכניות לימודים בזרמים השונים של מערכת החינוך הישראלית (ממלכתי ,תל"י וממלכתי-
דתי) באמצעות ניתוח בקורתי של תכניות לימודים אלה .כחומר רקע נלמד על תפקידם של טקסי מעבר
וכן על התפתחות חגיגת בת המצווה בעולם היהודי במאה העשרים והקשר בין התפתחות זאת וזרמים
שונים בתנועה הפמיניסטית.
שו"ת

בין הפרט לכלל :יחסי גומלין במשפחה לפי אגדת חז"ל
16:30-15:00
יום ה'
ד"ר פינחס מנדל
סמסטר ב'
עיון בהבעה הספרותית של חז"ל הקשורה למוקדים המרכזיים בחיי האדם :ערך האדם ובריאתו ,לידה,
יחסי אחים ,לימוד ,נישואין ויחסים בין בני הזוג ,עבודה ומוות .נכיר את דרכי ההבעה השונות של חז"ל,
ובעיקר את סיפורי האגדה הקשורים לנושאים אלו; דרכם גם נלמד דרכי ניתוח של אגדות חז"ל.
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קורסי יסוד בליווי רוחני במסגרת מרפא:
תכנית הכשרה דו-שנתית אקדמית ללווי רוחני
מרפא היא תכנית ייחודית ללימודי ליווי רוחני ,מורשת ישראל ויהדות ,המעניקה הכשרה לסיוע ליחידים
ומשפחות המתמודדים עם מצוקות שונות ,באמצעות כלים מתחום "הרוח" – לימוד בחברותא ,שיחה על
משמעות ועוד ,המעצימים את יכולת השרידות הרוחנית של האדם.
התכנית המתקיימת בשיתוף עם ה NAJC-מציעה לימודי תעודה* לקראת הסמכה רשמית בליווי רוחני,
עם אפשרות לשילוב בלימודי תואר שני במסלול משפחה וקהילה.
הלימודים בתכנית כוללים לימוד מעמיק במחשבה היהודית לדורותיה ובתובנותיה בנוגע להתמודדות עם
סבל ואתגרים ,הדרכה אישית ,למידה בקבוצה קטנה ואינטימית ,יום לימודים אחת לשבוע במשך
שנתיים ,סגל הוראה מעולה וייעוץ מקצועי מחו"ל.
שו"ת

כלים ויסודות ללווי הרוחני בחינוך ,בקהילה ובמערכת הרפואית בעולם היהודי
ובישראל
16:00-15:00
יום ה'
ד"ר עינת רמון
סמסטר א'
1416666
הסמסטר הראשון מעניק ללומדי הלווי הרוחני את "כלי העבודה" הראשוניים והבסיסיים של התחום
כמו גם השתקפויות של עבודת המלווה הרוחני בספרות המקצועית .כתכנית המתרכזת בלימודי הליווי
הרוחני בישראל ובאמצעות עושרה של המורשת היהודית -הישראלית הפלורליסטית בעיקר ,נתבונן
בכתביהם של פסח קראוס ,זהרה דוידוביץ – פרקש ,ימימה אביטל ואלחנן ניר ממניחי היסודות
המחשבתיים המקצועיים ללווי הרוחני בעולם היהודי ובישראל .בהמשך נקרא מאמרים על הכלים
העיקריים העומדים לרשות המלווה הרוחני -התשאול הרוחני ושימושים שונים במקורות היהדות
המגוונים העתיקים והחדשים ,בכתיבת ועריכת תפילות וטקסים בהקשרי הליווי הרוחני השונים עם
האנשים אותם אנו מלווים והמקורבים להם .הלומדים מתנסים ב"כלים" אלו תוך כדי עבודתם בבית
ובכתה .דרכי הלימוד בקורסי היסוד הן קבוצתיות ומתבוננות -רפלקטיבית ונלווית להן עבודה מעשית
– לרוב התנדבותית עם אוכלוסיות הזקוקות ללווי רוחני (קשישים ,חולים ,משפחות החינוך המיוחד
וכו') בקהילה או במוסדות סעד ובריאות וכן הדרכה אישית מטעם המרצה בקורס ומדריכות אחרות
המתמחות בהדרכת ליווי רוחני.
שו"ת

ליווי רוחני והתמודדות עם סבל בקרב אוכלוסיות יעד שונות בישראל
14:30-13:00
יום ה'
סמסטר ב' ד"ר עינת רמון
14229989
לימודי היסוד של הליווי הרוחני בסמסטר השני ימשיכו להתמקד בעבודה המתבוננת ובמקרים של ליווי
רוחני השאובים מן ה"שטח" תוך שיחה קבוצתית ,למידת עמיתים והכרות עם אוצר מקורות השראה
המוצגים על ידי הלומדים" .נושא העל" בו תתמקד הקריאה לקראת השעורים והשיחות בשעורים עצמם
יהיה האופן בו פילוסופים יהודים (בעיקר) של הרפואה ,ובייחוד של רפואת הנפש אימצו תבניות של
חוסן רוחני מן המקורות היהודים הקלאסיים ומדרך החיים 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 -רוס ,ויקטור פרנקל ,אירווינג יאלום ,דניאל גולדמן ,הרווי
צ'וצ'ינוב ,נעמי רמן ,בנימין מוזס ומירה אציל .נלמד ביחד את מאמריהם ונברר את הדרכים בהן ניתן
להיעזר בכתביהם בליווי הרוחני לגווניו בישראל.

פלורליזם הלכה למעשה
916464

סמסטר א'

שו"ת
ד"ר גליה גלזנר-חלד

יום ה'

14:30-13:00

פלורליזם היא התפיסה הרואה בחיוב קיומן של זהויות ,עמדות או תרבויות שונות זו לצד זו .קורס זה
יעסוק במפגש עם ה'אחר' ,הפנים יהודי והלא יהודי ,בהקשרו האישי והחינוכי .בבסיסו של קורס זה
עומדות שלוש הנחות יסוד :הראשונה  -אורח חיים פלורליסטי הוא רצוי ובריא ומהווה חלופה ברת
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השגה למציאות חברתית של אלימות ושנאה .הרווח אינו רק ,כפי שנהוג לחשוב – של ה'אחר' הסובל
והמקופח ,הרווח הוא גם של ה'אני' ,המעשיר ומרחיב את עצמיותו .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 בירור אישי כנה של זהות ה'אני' אל מול
ה'אחר' ,ושל משמעות המושג פלורליזם עבורי .ההנחה 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 במפגש עם
ה'אחר' אותו יתבקשו הסטודנטיות/ים ליזום .זאת תוך נסיון לתת כלים תיאורטיים ,חשיבתיים ורגשיים
להבנה ולניתוח של סיטואציית המפגש ,ובתקוה – גם לסיטואציות מפגש עתידיות ,במישור האישי
ובשדה החינוך.
שו"ת

הגות יהודית במאה ה 20-ובמאה ה 21-כמשאב לליווי רוחני

14:30-13:00
יום ה'
ד"ר עינת רמון
סמסטר א'
1416666
עניינו של קורס היסוד השלישי במרפא הוא בניית השקפת עולם רוחנית בעיקר כזו הנותנת את הדעת
על מושגי יסוד ברוחניות היהודית" :נשמה" "חסד" "ניהול רגשות" "הכרת תודה" "משמעות הקיום"
"אמונה" ועוד מתוך מקורות היהדות ,בעיקר ,אלו המודרניים .במהלך הקורס נדון במושגים אלו
והשלכותיהם על חיינו ,במסגרת הסמסטר השלישי בלימודי לווי רוחני בתכנית מרפא נתבונן בהגויות
המתמקדות במשמעות חיי האדם נוכח סופיות החיים שנכתבו במאות העשרים והעשרים ואחת בכל
הזרמים היהודים המודרניים ובאופן בו הגויות אלו יכולות לשמש משאב ללווי רוחני .במסגרת "מסענו"
בין הגויות אלו נתוודע ונשוחח על כתביהם של ההוגים הבאים ,:זלדה מישקובסקי ,פנחס שדה ,אהרן
דוד גורדון ,מרדכי מרטין בובר ,הרב קוק ,הרי"ד סולובייצ'יק ,מרדכי קפלן ,אברהם יהושע השל ,הרולד
קושנר ,ר' נח ברזובסקי בעל ה"נתיבות שלום" ,הרב שלום ארוש .הלימוד יכלול עבודה קבוצתית
רפלקטיבית תוך התבוננות במקרים של ליווי רוחני מן השטח .הלומדים יביאו לדיון מקרים מן ההתנסות
הקלינית בליווי רוחני אשר מהם "מהדהדות" תובנות של ההוגים שלהגותם נתוודע .אנו נבחן בהקשר
זה את הזיקה בין הגות תיאולוגית והשתקפותה בחייהם של הפונים ללווי רוחני ובחיי אלו המעניקים
אותו לזולתם ,ההתמודדות עם פערים בהשקפות עולם והגישור על הפערים .בסוף הסמסטר כל לומד/ת
יכתוב בסוף הסמסטר ע ל יסודם של מקורות אלו את השקפת עולמו/עולמה הרוחנית .נמשיך לעסוק
בתמלולים שייכתבו על ידי הלומדים ,בהתלבטויות העולות מן העבודה בשטח בעיקר בהקשר של
ההדרכות האישיות .דרכי הלימוד בקורס יסוד זה הן קבוצתיות – רפלקטיביות ונלווית להן עבודה
מעשית – התנדבותית עם אוכלוסיות הזקוקות ללווי רוחני (קשישים ,חולים ,משפחות החינוך המיוחד
וכו') בקהילה או במוסדות סעד ובריאות וכן הדרכה אישית מטעם המרצה בקורס ומדריכות אחרות
המתמחות בהדרכת ליווי רוחני.
שו"ת

ליווי רוחני והתמודדות עם סבל לאוכלוסיות יעד שונות בישראל
16:30-15:00
יום ה'
ד"ר עינת רמון
סמסטר ב'
1429989-1
הסמסטר השני מבין קורסי הגרעין בתכנית מרפא מתמקד במגוון אוכלוסיות בישראל להן מוענק ליווי
רוחני ובדרכי הליווי הרוחני הייחודיות המותאמות לכל אוכלוסייה .בשנת הלימודים תשע"ז ילמדו
תלמידי שנה א' ותלמידי שנה ב' (כל קבוצה בנפרד) את הקורס הזה .בין סוגי הליווי הרוחני השונים
בהם נדון בסמסטר זה  :עבודה עם נגמלים מאלכוהול וסמים באמצעות עיבוד התכנית הרוחנית של 12
הצעדים להקשר יהודי -ישראלי ,ובהבנת הזקנה כאתגר קיומי בישראל ובהתוודעות ליחס כלפי הקשישים
ביהדות ובמדינת ישראל ,בפרספקטיבות רוחניות נוכח אתגרי החיים והמוות בחינוך היהודי בישראל,
וכן בליווי רוחני על רקע של טראומות לאומיות של העם היהודי :שרידי השואה ומשפחותיהם ואנשי
ונשות "משפחת השכול" הישראלית .נלמד גם על ההיבטים הייחודיים של ליווי רוחני לנוער בסיכון
ולאוכלוסיות מוסלמיות בישראל וכן על המאפיינים הייחודיים לליווי רוחני לחולי סרטן ולנפגעי פגיעות
מיניות .בנוסף לדיון בחומרי הקריאה הלומדים/לומדות בקורס מביאים לראשונה לקורס מקרים לדיון
(תמלולים) מעבודתם בשטח.
לומדי הקורס מתנסים גם בעבודה עם הספר אמת וחסד הכולל מקורות לימוד מן היהדות העתיקה
והמודרנית בהקשר של ליווי רוחני לצוותים רפואיים ובהקשרים של עבודה עם אבלים .דרכי הלימוד
בסמינר הן קבוצתיות ומתבוננות -רפלקטיביות ונלווית להן עבודה מעשית – התנדבותית ,בעיקר ,עם
אוכלוסיות הזקוקות ללווי רוחני (קשישים ,חולים ,חינוך מיוחד ,נוער בסיכון ,דרי רחוב וכו') וכן הדרכה
אישית מטעם המרצה בקורס ומדריכות אחרות המתמחות בהדרכת ליווי רוחני.
אתיקה ,הלכה ומנהג בקץ החיים
פרופ' שמואל גליק
סמסטר א'
889696
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הקורס יעסוק בתולדות המנהגים בעדות ישראל .נבחן את הקו המקשר בין ההלכות והמנהגים 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
שו"ת

יצירות נבחרות מהספרות העברית בראי הספרותראפיה
12:00-10:30
יום ה'
ד"ר רבקה ברגר
סמסטר ב'
1222777
הקורס יכוון לקריא מונחית ביצירות נבחרות מן הספרות העברית ,שמטרתה לפתח בנו יחס של פתיחות
כלפי התנסויותינו ורגשותינו ,להקנות לנו נכונות וכושר לחיפוש עצמי ולמודעות ,וכן לפתח את הבנתנו
את התהליכים הנפשיים המונחים ביסוד התנהגות האדם ומחשבתו במצבי חייו .באמצעות דיון מובנה
בתהליכים נפשיים שהדמויות עוברות יוכלו המשתתפים בקורס לרכוש תובנות משמעותיות לגבי
התנסויותיהם שלהם ,להיות מודעים לרגשות שהם חווים במצבים דומים ,ואולי אף להתמודד אתם
בצורה שונה בעתיד .נקרא טקסטים העוסקים בכמה מבין הנושאים הבאים :במשפחה ,אהבה וקשר זוגי,
בין הפרט לחברה ,בין אדם לעצמו ,שאלות זהות.
סמינר

מעגל החיים היהודי
14:30-13:00
סמסטר ב' ד"ר פול שרל-פוקס יום ה'
1417885
מהלידה ועד הקבורה ,יהודים מציינים כמעט כל אירוע ואירוע בטקס הנותן מענה לצרכים פסיכולוגיים
בסיסיים של תענוג ,שליטה ,שייכות ומשמעות .הקורס ידון בבסיס ההלכתי/מסורתי של טקסי מעבר
במעגל החיים היהודי ובמשמעות שניתן להפיק מהם גם בימינו .ננסה לעמוד על דעת ההוגים והיוצרים
של הדורות הקודמים על מנת ליצור טקסים חדשים שיתייחסו לאירועים ומצבים חדשים בחיי היחיד
והקהילה .נדון גם בתיאוריות של דת המתבססות על ממצאי חקר המוח והפסיכולוגיה הקוגניטיבית
והאבולוציונית.

חינוך יהודי למבוגרים בהקשר של הכשרת מלווים רוחניים

שו"ת

יום ד'
ד"ר עינת רמון
13:00-9:00
סמסטר א'
בסמסטר השלישי (מבין ארבעה סמסטרים) של תכנית המחנכים של תכנית מרפא נלמד על האופן בו
מתגבשות דרכים לעסוק ב"חינוך" להכשרת מלווים רוחניים באמצעות הבנת דרכי הלמידה המאפיינות
כל תלמיד/ה העובר/ת הכשרה להיות מלווה רוחני/ת .נעסוק בשאלות :כיצד ניתן להתאים עצמנו
לתלמידינו ,לסייע לתלמידים בהכשרת ליווי רוחני להתקדם ,למצוא את קולם הייחודי בתחום ובמקצוע?
כבכל תכניות הליווי הרוחני ידרשו הלומדים גם בקורס זה להביא מקרים מניסיונם האישי .במסגרת
הליך הלימוד הקבוצתי גם נעסוק במיומנויות שונות שנדרשות מן המדריכים/מחנכים בליווי רוחני.
התיאוריות אותן נלמד שאובות מעולם הידע על הלמידה ולמידת מבוגרים בעיקר .אנו נתאים להקשרים
של הוראת הליווי הרוחני ונבחן לאור מבחר ממקורות היהדות על למידה .במהלך הסמסטר הראשון
יציג/תציג כל לומדת את תפיסת עולמו/עולמה הרוחנית וכיצד זו באה לידי ביטוי בהדרכת תלמידים
ללווי רוחני .הקורס נלמד בדרך של הכשרה קבוצתית .לקורס נלווה פרקטיקום בהתבוננות בקורסי היסוד
של מרפא ובהעברת חלקים מהם בנוכחות מדריכת הקורס ומפגשי הדרכה קבועים.
תפיסת האדם ביהדות ובפסיכולוגיה כתשתית תיאורטית להכשרת מדריכים בליווי רוחני

שו"ת

יום ד'
ד"ר עינת רמון
13:00-9:00
סמסטר ב'
בסמסטר הרביעי (מבין ארבעה סמסטרים המובנים) של תכנית המחנכים של תכנית מרפא נלמד על
האופן בו הבנת האישיות של הלומד/ת ושל המפגש בינו/בינה ובין המדריכ/ה המחנכת בליווי רוחני
יכולים להועיל בהכשרת מלווים רוחניים .נעשה זאת תוך בירור של תיאוריות אישיות ה"מדברות" ללב
הלומ דים/לומדות .במקביל נבחן השקפות עולם ממקורות היהדות על השאלה מהו האדם וכיצד אנו
מבינים את צמיחתו ויכולים לתרום לה ,בהקשר של הדרכת מלווים רוחניים .בקורס זה נמשיך את אשר
התחלנו :הבאת מקרי הדרכה מן השטח ובחינת התיאוריות הנלמדות דרכם ,כתיבת מסמך המייצג את
עולמה הרוחנית/עולמו הרוחני של הלומדת/לומד בהקשרים של הדרכה למלווים רוחניים בהכשרה,
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בקבוצה או כיחידים ,דיון במיומנויות הדרכת הליווי הרוחני ,צפייה בהדרכת ליוויים רוחניים ,פרקטיקום
עם תלמידי לווי רוחני של מרפא והדרכות אישיות.
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תכנית מנהיגות קהילתית ברוח היהדות (מקב"י)
תכנית לימודים ייחודית לתואר שני במכון שכטר המשלבת לימודי קהילה ברוח היהדות עם לימודי מדרש
ואגדה .תפיסת העולם המנחה את התכנית היא כי יהדות וקהילה הם עולמות המקיימים זיקה טבעית
ביניהם .הדרך הנכונה להנחיל את אוצרות הידע ,את ערכי התרבות והרוח הגלומים ביהדות היא הדרך
הקהילתית .ולהיפך :הדרך הנכונה לבנות קהילה היא להישען על אדנים מסורתיים; הטקסים והטקסטים
היהודיים והעבריים ,המורשת וההיסטוריה  -הם כלים העומדים לרשותו של העובד הקהילתי השואף
להקנות לקהלו תחושות של משמעות ,שייכות ובטחון .התכנית מעניקה כלים מעשיים בעבודה הקהילתית
ומיועדת לעובדי קהילה בעלי זיקה בסיסית ליהדות .את התכנית מובילה רוח פלורליסטית הרואה את הידע
היהודי כנחלת הכלל ,כאוצר המזמין אותנו לעשות בו שימוש קהילתי ,להתאים ולהנגיש אותו לציבור
שבטיפולנו בהתאם לצרכיו.

קורסים לתכנית לשנה א'
שו"ת

פסיפס הזהויות בישראל
16:30-15:00
יום ב'
ד"ר איריס בראון
סמסטר א'
912244
הקורס יעסוק בפסיפס הזהויות ממנו בנויה החברה בישראל ויתמקד בעיקר (אך לא רק) בחברה היהודית
בישראל .נלמד להבחין בין הזהויות על פי מרכיביהן השונים כגון היחס לדת ,ללאום ,לחברה ,למדינה
ולזהויות האחרות .לשם כך נשתמש בכלים סטטיסטיים כדי לעמוד על שאלת הכמויות ובכלים
סוציולוגיים כדי לעמוד על שאלת האיכויות .נבקש לברר מהם קווי השסע העיקריים בפסיפס הזהויות
בישראל .כמו כן נברר עד כמה יש בהרכב הזהויות הכללי בישראל השפעה על הקהילה הנתונה וכיצד
ניתן לעשות שימוש במידע זה לצורך הקהילה שבה אני חי ו/או פועל .מטלת סוף הקורס מבחן בית ו/או
עבודה סמינריונית.
שו"ת

התחדשות קהילתית יהודית הלכה למעשה
12:00-10:30
יום ב'
ד"ר חגית הכהן וולף
סמסטר א'
913355
תנועת ההתחדשות היהודית בישראל התפתחה בעשורים האחרונים ומקיפה כיום עשרות ארגונים
ומאות קהילות ברחבי הארץ .על רקע העושר והמגוון של ביטויי ההתחדשות היהודית-ישראלית ,יתמקד
הקורס במאפיינים ובביטויים של תרבות יהודית קהילתית במרחבי חיים שונים .במסגרת הקורס נסקור
תאוריות ומודלים קהילתיים להתחדשות יהודית ,נחשף למגוון תכניות ויוזמות להתחדשות יהודית
בקהילות בישראל ובעולם היהודי ,נכיר דמויות מפתח בתחום ונדון בסוגיות מרכזיות ובכיוונים לעתיד.

שו"ת

מבוא למדרש ואגדה ,חלק א'
14:30-13:00
יום ב'
ד"ר תמר קדרי
סמסטר א'
417527
מטרת הקורס לפרוש בפני הלומדים את ספרות האגדה של חז"ל מתוך עיון במדרשים השונים .נעסוק
בטקסטים מתקופת התנאים והאמוראים שבמרכזם עומד הסיפור המקראי ודמויותיו .נכיר את החיבורים
המדרשיים השונים שנוצרו במאות הראשונות לספירה ,ונראה מהם השינויים שחלו ביצירה המדרשית
במהלך הזמן .תוך כדי הלימוד נעיין בסוגים ספרותיים שונים כגון :הסיפור הדרשני ,המשל ,הפתיחתא,
הפתירה ועוד .יודגשו שאלות של תוכן ומשמעות ,צורה וסגנון .פרט לכך נכיר מחקרים חשובים וספרי
עזר מרכזיים בתחום
שו"ת

יחיד ,משפחה וקהילה
10:00-8:30
יום ב'
ד"ר גליה גלזנר-חלד
סמטר א'
1117858
המעבר מקולקטיביזם לאינדיבידואליזם מאפיין את התפתחותה של החברה המערבית ואת החיים
במדינת ישראל .עם זאת דווקא הדגש החזק על אינדיבידואליזם ,הוא שהביא לתחייתו ולשגשוגו
המחודש של מושג הקהילה .נפתח את הקורס בעיון בהתפתחות ההיסטורית של מושג 'גן העדן האבוד',
נשווה בין תיאוריות העוסקות בזהות הפרט בתקופה המודרנית והפוסט-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.
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שו"ת

נרטיבים בונים קהילה
10:00-8:30
יום ב'
סמסטר ב' ד"ר שרית ברזילאי
925533
מנהיגי ם יוצרים את סיפור חייהם וסיפור חייהם יוצר את סיפור מנהיגותם .פיתוח מודעות של המנהיג
לסיפורו האישי מהווה דרך משמעותית לבניית סיפור מנהיגותו .בסיפורו האישי של 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 הנרטיבית ונתוודע לכוחם של סיפורים
ביצירת שינויים אישיים וקהילתיים .המשתתפים בקורס יפגשו עם הסיפור האישי שלהם וסיפורי חיים
של מנהיגים חברתיים ,ויחוו על עצמם את שיטת הייעוץ הנרטיבית ליצירת שינוי אישי וקהילתי.
שו"ת

מבוא למדרש ואגדה ,חלק ב'
14:30-13:00
יום ב'
ד"ר תמר קדרי
סמסטר ב'
427527
מטרת הקורס היא לפרוש בפני הלומדים את ספרות האגדה של חז"ל מתוך עיון במדרשים השונים.
נעסוק בטקסטים מתקופת התנאים והאמוראים במרכזם עומד סיפור המקראי ודמויותיו .נכיר את
החיבורים המדרשיים השונים שנוצרו במאות הראשונות לספירה ,ונראה מהם השינויים שחלו ביצירה
המדרשית במהלך הזמן .תוך כדי הלימוד נעיין בסוגים ספרותיים שונים כגון :הסיפור הדרשני ,המשל,
הפתיחתא ,הפתירה ועוד .יודגשו שאלות של תוכן ומשמעות ,צורה וסגנון .פרט לכך נכיר מחקרים
חשובים וספרי עזר מרכזיים בתחום.
שו"ת

"גשם הקשב לנשים" :ממטר ומגדר בספרות חז"ל
16:30-15:00
יום ב'
ד"ר גילה וכמן
סמסטר ב'
414444
במסגרת הקורס נעיין במבחר סיפורים ומימרות מן התלמוד ומן המדרשים ,העוסקים בירידת הגשמים
ובהיעדרם ,במחזור המים בטבע ובאקלים הארץ-ישראלי ,תוך שימוש בדימויים נשיים וגבריים .נבחן
את יחסם של חז"ל לפריון ולפוריות ,ונעמוד על מקומן של הנשים בסיפורי הורדת גשמים ועל הקשר
שבין האדם לבין אמא-אדמה.

שו"ת

סיפורי אבות בספרות בית שני וחז"ל
18:30-17:00
יום ב'
ד"ר פינחס מנדל
סמסטר ב'
במשך כל תקופת בית שני לא הפסיקו יהודים לכתוב חיבורים חדשים ,שבחלקם הגדול מתייחסים לספרי
המקרא ומגלים פרשנויות מפתיעות לטקסט המקראי ולסיפוריו .ספרות זו לרוב לא שרדה בשפות
המקוריות ,אך היא ידועה בעיקר מתרגומים עתיקים בחיבורים הנקראים 'ספרים חיצוניים' (אפוקריפה
ופסוידפגריפה) .נעסוק במסורות המופיעות בחיבורים אלה ובחיבורים יהודיים אחרים מתקופת בית
שני ,בין השאר במגילות קומראן ,בכתבי פילון האלכסנדרוני ויוספוס פלביוס ,ונשווה אותן לסיפורי
המקרא סביב דמויות כגון אדם הראשון ,חנוך ,נח ,האבות והאמהות ,משה רבנו ,מרים ואהרן ,בלעם
ועוד .נבדוק באיזו מידה מהוות מסורות אלה פריצות דרך בתפישות דתיות וטקסטואליות חדשות ,ובמה
הן תרמו להתפתחותן של מסורות אגדיות מאוחרות בספרות חז"ל.
שו"ת

הובלת שינוי בקהילה – חלק א'
12:00-10:30
יום ב'
ד"ר גליה גלזנר-חלד
סמסטר ב'
926575
גב' אמירה ארליך
הקורס נועד להעניק לסטודנטים תשתית תיאורטית והתנסות פרקטית באמנות הובלת שינוי במערכות
קהילתיות וחברתיות .סטודנטים יכירו תיאוריות מתחומי הפסיכולוגיה הארגונית ,היזמות החברתית,
והמגזר השלישי; וייחשפו לכלים יישומיים משלב איתור הצורך ,דרך שלב החלימה ,המשך בתכנון ,ביצוע
והערכה; כמו גם למודלים תיאורטיים ברוח מחקר הפעולה .במהלך הקורס סטודנטים יתנסו בהבניית
תמונת עתיד קהילתית מתוך מיפוי צרכים ואתגרים של ההווה .הקורס יעצים את הסטודנטים כיזמים
חברתיים הפועלים לקידום תפיסת הקהילה הראויה בהקשר שבתוכו הם חיים ופועלים .הקורס ישלב
בין תיאוריה לפרקטיקה ,וידרוש מן הסטודנטים ליישם מושגים העולים מתוך הספרות התיאורטית
בהשלכה על מסגרות הפרקטיקה האישית שלהם.
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קורסים לתכנית לשנה ב'
דיאלוג קהילתי ועבודה רב תרבותית
10:00-8:30
יום ב'
ד"ר חגי אגמון שניר
סמסטר א'
1415577
הקורס יתמקד במודלים וגישות מעשיות לדמוקרטיה דליברטיבית (מתדיינת) בקהילות רב-תרבותיות.
לאחר מבוא המתמקד בפילוסופיה פוליטית של רב-תרבותיות ,בהבנת המודל התיאורטי של התחום
הקרוי "דיאלוג קהילתי" ,ובהבנת ההבדלים בין הגישה האנליטית-תוצאתית לבין הגישה המכילה-יוצרת,
נכיר מגוון כלים פרקטיים המסתמכים על הבסיס התיאורטי לעיל :תהליכי קבלת הסכמות רחבות ,מרחב
פתוח ,חקר מוקיר ,קפה עולמי ,שימוש משתף במדיה חברתית ועוד .בנוסף ,נכיר תובנות של כשירות
תרבותית בעבודה קהילתית הרלוונטיות לתחום הדיאלוג הקהילתי.

שו"ת

הובלת שינוי בקהילה – חלק ב'
12:00-10:30
יום ב'
ד"ר גליה גלזנר-חלד
סמסטר א'
916575
גב' אמירה ארליך
הקורס נועד להעניק לסטודנטים תשתית תיאורטית והתנסות פרקטית באמנות הובלת שינוי במערכות
קהילתיות וחברתיות .סטודנטים יכירו תיאוריות מתחומי הפסיכולוגיה הארגונית ,היזמות החברתית,
והמגזר השלישי; וייחשפו לכלים יישומיים משלב איתור הצורך ,דרך שלב החלימה ,המשך בתכנון ,ביצוע
והערכה; כמו גם למודלים תיאורטיים ברוח מחקר הפעולה .במהלך הקורס סטודנטים יתנסו בהבניית
תמונת עתיד קהילתית מתוך מיפוי צרכים ואתגרים של ההווה .הקורס יעצים את הסטודנטים כיזמים
חברתיים הפועלים לקידום תפיסת הקהילה הראויה בהקשר שבתוכו הם חיים ופועלים .הקורס ישלב
בין תיאוריה לפרקטיקה ,וידרוש מן הסטודנטים ליישם מושגים העולים מתוך הספרות התיאורטית
בהשלכה על מסגרות הפרקטיקה האישית שלהם.
שו"ת

ליל הסדר כמפעל חינוכי :מן המקרא ועד להגדה
14:30-13:00
יום ב'
פרופ' משה בנוביץ
סמסטר א'
415352
הסעודה המשפחתית הנוהגת בישראל מימות המקרא ואילך בלילה הראשון של פסח נתפסה מאז ומתמיד
כהזדמנות חינוכית" :למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך" (דברים טז:ג) .למימד החינוכי
של ליל הסדר הוענקה חשיבות מרבית בימי התנאים והאמוראים :המצוות והמאכלים של הסעודה שובצו
במסגרת שיח משפחתי או חברתי" ,סיפור יציאת מצרים" .שיח זה לבש צורות שונות בהתאם לרמת
הידע והעניין של המשתתפים :דיון בסמליות המאכלים ,הצהרות בעניין המשמעות של חויית יציאת
מצרים ,דיון בפסוקי המקרא המספרים את סיפור יציאת מצרים ,ו/או דיון בהלכות הפסח .פותחה מסגרת
של שאלות ותשובות שנועדה לשמש מצע לדיון ,ובתלמוד הבבלי הושם דגש מיוחד על תפקיד הילדים
בשיח .הגיבוש הסופי של המסגרת הזאת ,ההגדה של פסח ,הוא סיכום בתר-תלמודי של מגמות שונות
בספרות התלמודית.
בקורס זה נסקור את ההתפתחות של המימד החינוכי בליל הסדר החל מן התורה ,דרך מקורות מימי
הבית השני והמשנה והתלמוד ,עד להגדה .נתבונן בשינויים שחלו בתפיסת הערב ובחשיבותו ,ובאמצעים
החינוכיים המשמשים בו ,במשך השנים ובקרב קבוצות שונות .נשקול תיאוריות שונות של חוקרים
שנועדו להסביר התפתחויות אלו .לקראת סוף הסמסטר ניתן את הדעת גם לחידושים בנות זמננו בסדר
ובהגדה ,שהונהגו בקרב אוכלוסיות שונות של יהודים בהתאם לתפיסותיהם הערכיות.

סיפורי מעשי חכמים :בין בבל לארץ-ישראל בספרות חז"ל

שו"ת

16:30-15:00
יום ב'
ד"ר פינחס מנדל
סמסטר א'
עיון בסיפורי אגדה כפי שהם מופיעים במקביל בתלמוד הירושלמי ,במדרשים הארץ-ישראליים ,ובתלמוד
הבבלי .נעמוד על האפיונים הספרותיים של ארץ ישראל ובבל ועל דרכי ההבעה והקישור של הסיפורים
בתוך המסגרת התלמודית הרחבה (הסוגיה) .הקורס יפתח כלים להתמודדות עם טקסט תלמודי-מדרשי
באופן ביקורתי.

עיון בסיפורי נסים מן הגליל – במקרא ,בברית החדשה ובספרות חז"ל
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10:00-8:30
יום ב'
סמסטר ב' ד"ר גילה וכמן
429898
בארץ הגליל פעלו בעת העתיקה דמויות יוצאות דופן ,אשר הנסים שחוללו  -כגון החייאת מתים ,ריפוי
חולים וריבוי מזון  -מתוארים בספרי המקרא ,בברית החדשה ובספרות חז"ל .בקורס זה נעסוק במבחר
סיפורים אודות אישים אלה ,ובהם הנביאים אליהו ואלישע ,ישוע מנצרת ,חנינא בן דוסא ואחרים,
ונחשוף את הקשרים התמאטיים ,ההיסטוריים והספרותיים ביניהם.
שו"ת

נשות המקרא בעיניי חז"ל
12:00-10:30
יום ב'
סמסטר ב' ד"ר תמר קדרי
הקורס יעסוק בנשים מקראיות שהוצגו בספרות חז"ל כלמדניות וכמנהיגות של בני דורן .נבחן מה הם
התפקידים הציבוריים והחברתיים המיוחסים לנשות המקרא ,באלו תחומים באה לידי ביטוי למדנותן
ואלו סמכויות הוענקו להן .נשאל כיצד השפיע תפקידה הציבורי של האישה על תיפקודה כרעיה וכאם,
ומה היו הקונפליקטים שעימם היא נדרשה להתמודד כתוצאה מחשיפתה לעולם הגברי .האם חז"ל ראו
בעין יפה דומיננטיות נשית .נבחן האם תמונה זו עולה בקנה אחד עם המציאות המשתקפת במקורות
הלכתיים והיסטוריים על תקופתם של חז"ל .העיון בדמויות השונות יעלה שאלות אקטואליות הנוגעות
למציאות בה אנו חיים היום .במהלך הקורס נדגים כיצד ניתן להשתמש בחומרים אלו בעבודה בקהילה.

שו"ת

זהות יהודית בעיותות משבר :מדרש איכה רבתי
14:30-13:00
יום ב'
סמסטר ב' ד"ר פינחס מנדל
הקורס יעסוק באופן מעמיק במדרש אגדה לספר איכה ,שהוא אחד ממדרשי האגדה הקדומים .במדרש
זה ניתן ביטוי להתייחסותם של חז"ל לחורבן בית המקדש הראשון והשני והשלכותיהם הנוגעות לשבר
הגדול במישור ההיסטורי ,החברתי והדתי ,לשאלות לגבי המשך הברית בין עם ישראל לבין אלוהיו,
ולתקוות לגאולה שמתמהה לבוא .נכיר את דרכי הניתוח של האגדות ואת גלגוליהן בחיבורים שונים
בספרות חז"ל; נתחקה אחר יחסם של חז"ל להיסטוריה דרך השוואה בין הסיפור האגדי לבין תיאוריהם
של היסטוריונים בני אותו הזמן .הקורס יקנה כלים בהתמודדות עם טקסט מדרשי קדום ,כולל ניתוח
פילולוגי ועיסוק בהבדלי גרסה של החיבור כפי שמופיעים בכתבי-יד קדומים ,לצד ניתוח ספרותי של
יחידות מדרש ואגדות חז"ל.

מוסר יהודי ואוניברסלי כבסיס לניהול על פי ערכים
18:30-17:00
יום ב'
ד"ר משה רובוביץ'
סמסטר ב'
1429989
הקורס מיועד לאנשי חינוך וקהילה ,בפועל ולעתיד ,העוסקים בעבודה קהילתית וביזמות חברתית,
במערכות חינוך חוץ בית ספריות ובמערכות פנאי.
הקורס עוסק במיומנויות ניהול ומנהיגות במערכות הנ"ל ,עם דגש מיוחד על ניהול על פי ערכים ,תוך
יישום תפישת החינוך הלא-פורמלית והגישה האינגרטיבית הקהילתית בין מערכות החינוך הבית ספריות
לבין מערכות החינוך ,החברה והפנאי שמחוץ לבית הספר .הנחת היסוד של 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 רלוונטיות .במהלך הקורס ייפגשו הסטודנטים עם
תפישות מוסריות/ערכיות ,אוניברסליות ויהודיות ,ועם חשיבה חינוכית מודרנית ופוסט-מודרנית
הנובעת מתפישות אלו .במסגרת הקורס יוצגו גישות והתנסויות חינוכיות ויוצגו מתודות סנדאיות
ואסטרטגיות ,המתרגמות את הגישות לעשייה שיטתית יומיומית בזירה החינוכית .במידת האפשר
יתקיימו מפגשים עם מרצים אורחים הפועלים בזירות הרלוונטיות לקורס

החגים היהודיים ומשמעותם במבחן הזמן
ד"ר חזקי שוהם
סמסטר ב'

יום ב'
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מהו הרקע התרבותי לקיומם של ימי חג ואילו פונקציות חברתיות הם ממלאים? אילו זיקות מתקיימות
בין פרקטיקות חגיגה לבין פולחנים ומיתוסים מקבילים ממקורות שונים ,יהודיים ולא יהודיים? הקורס
ייפתח בהקדמה שתעסוק בבעיות המתודולוגיות המיוחדות המלוות חקר פרקטיקות תרבותיות לאורך
אלפי שנים ומשלבות את ה"מודרני" עם ה"לא-מודרני" בלימודי היהדות .ליבת הקורס תהיה סקירת
חגים שונ ים "מהתנ"ך עד הפלמ"ח" תוך דגש על תמורות במשמעויות תרבותיות בהקשרים היסטוריים
משתנים ,ותוך דיון בשאלת ההמשכיות והשינוי בתולדות החגים לכשעצמם .ננתח את החגים במרחבים
תרבותיים שונים – מ שפחה ,קהילה ,לאום ,מקדש ,ונבדוק את משמעויותיהם התרבותיות תוך שימוש
בדיסציפלינות שונות – היסטוריה ,אנתרופולוגיה ,תורת הספרות ,דת השוואתית ,ומחקר טקסטואלי.
עבור כל חג ייבחנו ההשלכות של הדיון ההיסטורי-אנתרופולוגי על האופן שבו נחגגים החגים בקהילותינו
ועל משמעותם כיום.
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תכנית משל"י  -מובילי שינוי להתחדשות יהודית
שו"ת

קריאה בסוגיות תלמודיות
10:00-8:30
יום ב'
ד"ר אלישיב פרנקל
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
הארמית הבבלית בדקדוק ובאוצר מלים .נתנסה גם בפרשנות הגמרא ונכיר גם את עולם כתבי היד של
התלמוד הבבלי.
הקורס מיעד לסטודנטים שאין להם רקע בתלמוד
שו"ת

בבלי וירושלמי ברכות :עיון משווה ( 4נ"ז)
12:00-8:30
יום ב'
פרופ' משה בנוביץ
סמסטר א'
115656
קורס כפול זה נועד לפתח מיומנויות בניתוח סוגיות מבבלי ברכות ומקבילותיהן בתלמוד הירושלמי;
להתחקות אחר תולדות העריכה של הסוגיות הללו ,והתפתחות ההלכות שבהן הן עוסקות במשך תקופות
התנאים והאמוראים; לפתח מיומנויות בקריאה והבנה של הפרשנות המסורתית לתלמודים ,ולהשוות
בינה לבין גישות המחקר החדישות.
הקורס מיועד לסטודנטים שיש להם רקע בתלמוד ופטורים מהשלמה מבוא תורה שבעל פה (או שכבר
למדו אותה)
קריאה בפוסקים
סמסטר א'
315588

יום ב'

12:00-10:30

פרופ' דוד גולינקין
הרב דיאנה וילה
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 המאה השש
עשרה .דגש יושם על מתודולוגיה שתאפשר להם ללמוד באופן עצמאי ולחקור נושאים חדשים בעתיד.
הקורס מיועד לסטודנטים שאין להם רקע בתלמוד .יכול להילמד במקביל להשלמה מבוא לתורה שבעל
פה.
שו"ת

פסיפס הזהויות בעולם היהודי (חלק א)
14:30-13:00
יום ב'
ד"ר ארי אקרמן
סמסטר א'
816324
ביהדות תמיד היו כיווני מחשבה שונים .עד העת החדשה אנשים ,לרוב ,הגדירו את עצמם על פי הדת.
בעת החדשה התאפשר לאדם להגדיר את עצמו כאדם .זאת ,משום שהמציאות החדשה מאפשרת הגדרה
חילונית של האדם .ההשתייכות החילונית-לאומית של האדם לא מחייבות השתייכות לדת זו או אחרת.
ברוך שפינוזה הוא דוגמא לאדם שנטש את אמונת אבותיו ולא עבר לאמונה אחרת .המציאות בהולנד
איפשרה זאת .בקורס נעסוק בכיווני מחשבה שונים שהתפתחו בעת החדשה .כיווני מחשבה שונים
ביחס לתורה ,ביחס להלכה ,ביחס ללאומיות היהודית .נעסוק בתפיסותיהם של מנדלסון ,הרב שמשון
רפאל הירש ,הרב קוק ועוד.

שו"ת

פסיפס הזהויות בעולם היהודי (חלק ב)
ד"ר ארי אקרמן
סמסטר ב'
826324
המשך של הקורס הנ"

14:30-13:00

יום ב'

שו"ת

ליל הסדר כמפעל חינוכי :מן המקרא ועד להגדה
פרופ' משה בנוביץ
סמסטר א'
415352

יום ב'
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הסעודה המשפחתית הנוהגת בישראל מימות המקרא ואילך בלילה הראשון של פסח נתפסה מאז ומתמיד
כהזדמנות חינוכית" :למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך" (דברים טז:ג) .למימד החינוכי
של ליל הסדר הוענקה חשיבות מרבית בימי התנאים והאמוראים :המצוות והמאכלים של הסעודה שובצו
במסגרת שיח משפחתי או חברתי" ,סיפור יציאת מצרים" .שיח זה לבש צורות שונות בהתאם לרמת
הידע והעניין של המשתתפים :דיון בסמליות המאכלים ,הצהרות בעניין המשמעות של חויית יציאת
מצרים ,דיון בפסוקי המקרא המספרים את סיפור יציאת מצרים ,ו/או דיון בהלכות הפסח .פותחה מסגרת
של שאלות ותשובות שנועדה לשמש מצע לדיון ,ובתלמוד הבבלי הושם דגש מיוחד על תפקיד הילדים
בשיח .הגיבוש הסופי של המסגרת הזאת ,ההגדה של פסח ,הוא סיכום בתר-תלמודי של מגמות שונות
בספרות התלמודית.
בקורס זה נסקור את ההתפתחות של המימד החינוכי בליל הסדר החל מן התורה ,דרך מקורות מימי
הבית השני והמשנה והתלמוד ,עד להגדה .נתבונן בשינויים שחלו בתפיסת הערב ובחשיבותו ,ובאמצעים
החינוכיים המשמשים בו ,במשך השנים ובקרב קבוצות שונות .נשקול תיאוריות שונות של חוקרים
שנועדו להסביר התפתחויות אלו .לקראת סוף הסמסטר ניתן את הדעת גם לחידושים בנות זמננו בסדר
ובהגדה ,שהונהגו בקרב אוכלוסיות שונות של יהודים בהתאם לתפיסותיהם הערכיות.
שו"ת

ספרות השו"ת כמקור היסטורי
14:30-13:00
יום ב
ד"ר תמי שלמון-מאק
סמסטר א'
713565
ספרות השו"ת היא ענף מרכזי בספרות הרבנית .מיגוון עצום של ספרי שו"ת עומד לרשותנו ,מכל תפוצות
העם היהודי וכמעט מכל הדורות .שאלות שנשאלו עוסקות בכל היבטי החיים :חיים דתיים ,כלכלה,
קהילה ,משפחה ,יחסים עם החברה הלא-יהודית ,ועוד .ספרי שו"ת משמשים מקור ראשון במעלה להבנת
חיי היהודים בתקופות שונות ולהבנה של התפתחויות בתחום ההלכה והרבנות .הקורס יציג ספרות זו
מתוך שתי נקודות מבט אלו מהלך הקורס יתבסס בדרך כלל על סדר כרונולוגי וגיאוגרפי ,תוך היעזרות
במחקר היסטורי רלוונטי.

שו"ת

בין ישראליות ליהדות  -מבטים מן השטח (העשרה ,קורס ללא נ"ז)
16:30-15:00
יום ב'
הרב אבי נוביס-דויטש
סמסטר א'
בשיעור זה נפגש כקבוצה ,נכיר אחד את השני ואת נקודות המבט השונות בחדר ,נתבונן בשאלות עומק
על זהותה הישראלית והיהודית של מדינת ישראל ובעיקר ננסה לראות באופן ביקורתי את סוגי העשייה
השונים בתחום זה ,יתרונותיהם וחסרונותיהם .חלקים מן הקורס יבנו על ידי הקבוצה.
שו"ת

הלכות ברכות :מקורות תלמודיים ויישומים עכשויים ( 4נ"ז)
12:00-8:30
יום ב'
פרופ' משה בנוביץ
סמסטר ב'
524545
בקורס זה נדון בסוגיות מעשיות בהלכות ברכות והלכות סעודה ,תוך כדי בחינת פשוטם של המקורות
התלמודיים העומדים ביסוד הלכות אלו; התחקות אחר הדרך שבה הבינו הפוסקים את המקורות הללו
במשך הדורות ,וניתוח פסקי הלכה עכשויים ,המתמודדים עם היבטים אקטואליים של הלכות אלו

שו"ת

פולמוסים בהלכה ( 4נ"ז)
12:00-8:30
יום ב'
פרופ' דוד גולינקין
סמסטר ב'
בקורס זה נתעמק בארבעה פולמוסים בהלכה מתקופת התלמוד ועד ימינו .נלמד נושאים כגון :קבלת
שכר כדי ללמד תורה; היחס לזמר חילוני ולמנגינות חילוניות בתפילה; הפלות; המחיצה בבית הכנסת;
קבלת מצוות על ידי הגר; ותלמוד תורה ושירות צבאי.
החגים היהודיים ומשמעותם במבחן הזמן
ד"ר חזקי שוהם
סמסטר ב'

יום ב'
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מהו הרקע התרבותי לקיומם של ימי חג ואילו פונקציות חברתית הם ממלאים? אילו זיקות מתקיימות
בין פרקטיקות חגיגה לבין פולחנים ומיתוסים מקבילים ממקורות שונים ,יהודיים ולא יהודיים? הקורס
ייפתח בהקדמה שתעסוק בבעיות המתודולוגיות המיוחדות המלוות חקר פרקטיקות תרבותיות לאורך
אלפי שנים ומשלבות את ה"מודרני" עם ה"לא-מודרני" בלימודי היהדות .ליבת הקורס תהיה סקירת
חגים שונים "מהתנ"ך עד הפלמ"ח" תוך דגש על תמורות במשמעויות תרבותיות בהקשרים היסטוריים
משתנים ,ותוך דיון בשאלת ההמשכיות והשינוי בתולדות החגים לכשעצמם .ננתח את החגים במרחבים
תרבותיים שונים – משפחה ,קהילה ,לאום ,מקדש ,ונבדוק את משמעויותיהם התרבותיות תוך שימוש
בדיסציפלינות שונות – היסטוריה ,אנתרופולוגיה ,תורת הספרות ,דת השוואתית ,ומחקר טקסטואלי.
עבור כל חג ייבחנו ההשלכות של הדיון ההיסטורי-אנתרופולוגי על האופן שבו נחגגים החגים בקהילותינו
ועל משמעותם כיום.
שו"ת

מורי נבוכי התפילה
16:30-15:00
יום ב'
סמסטר ב' ד"ר מימי פייגלסון
המתודולוגיה ומגמת הקורס הינן עיון במקורות חז"ל (סוגיות בבלי) ,הלכה (רמב"ם ,שולחן ערוך ,משנה
ברורה) וארון הספרים החסידי (בעיקר אבות החסידות) על מנת לשאול שאלות המעצבות את תודעת
המתפללים – הן שליחי הצבור והן הקהל .אין יעד הקורס יכולת פסיקה בהלכות תפילה אלא ההתדיינות
במקורות הילכתיים ומיסטיים על מנת לשאוב מהם מוקדי חשיבה ויצירה למתפללי המאה ה.21-
בין הנושאים שילובנו בקורס :הארכיטקטורה של מקום התפילה ,הכריאוגרפיה של המתפללים,
ריטוליזציה של מטבע תפילה ו"מתפללים מקצועיים" ,יחיד וציבור בציבור ,המשמעות המיסטית של
מעשה התפילה ,מקום האלוקות בתפילה.
שו"ת

ממדרש למעורבות חברתית
18:30-17:00
יום ב'
סמסטר א' ד"ר יעקב מעוז
הקורס יעסוק בחיבור תכניות ליזמות יהודית חברתית יישומן בקהילה .נתמקד במספר סוגיות חברתיות
המעסיקות את החברה בישראל בימים אלה ואשר לדעתנו מצריכות תיקון .בכלל זה נעסוק בסוגיות של
צדקה וצדק חברתי ,קיימות ,פערים חברתיים כלכליים ,חוסן קהילתי ,חינוך ,סובלנות וכבוד האדם
וחירותו .נבדוק כיצד התמודדו חכמות וחכמי ישראל ,נשות ואנשי רוח עם סוגיות אלה ומה היה להם
להציע בכל אחת מן הסוגיות .נשלב בין טקסטים ישנים לחדשים :מקרא ופרשניו ,מדרש ,ספרות ימי
הביניים והספרות המודרנית .בנוסף לכך ,נקרא גם מאמרי דעה עכשוויים המתפרסמים בעיתונות .כל
אחד ממשתתפי בית המדרש יקבל על עצמו לקדם יוזמה חברתית המיישמת את אחד הערכים מן
הסוגיות הנ"ל .את היוזמה נהפוך לתכנית פעולה מפורטת המתחילה בניתוח הסוגיה הערכית במקורות
ובמורשת ומסתכמת בתכנית פעולה המכילה רציונל ,קהל יעד ,מטרות ,יעדים ,דרכי פעולה ,מדדי
הצלחה ,לוח זמנים ותקציב.
ממדרש למעורבות חברתית
סמסטר ב'
המשך של הקורס הנ"ל

שו"ת
יום ב'

ד"ר יעקב מעוז
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תקנון משמעת אקדמית
מכון שכטר למדעי היהדות רואה בחומרה רבה כל נסיון להעתיק או להונות בעבודות ובמבחנים 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" (שמות כ"ג:ז')
ושנוי בנביאים" :שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא יימצא בפיהם לשון תרמית" (צפניה
ג':י"ג) ומשולש בכתובים" :על כן שנאתי כל אורח שקר" (תהלים קי"ט:ק"ד) .וכן גרסינן בתלמוד" :אמר רבי
חנינא" :חותמו של הקב"ה אמת" (שבת נ"ה ע"א) .וכן אנו מתפללים בסידור התפילה" :לעולם יהא אדם...
מודה על האמת ודובר אמת בלבבו" .לפיכך ,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 דבר בשם אומרו
מביא גאולה לעול ם" (אבות ו':ו') ומאידך גיסא" :כל מי שאינו אומר דבר בשם אומרו עליו הכתוב אומר
'אל תגזול דל כי דל הוא' (משלי כ"ב:כ"ב)" (מדרש תנחומא ,במדבר ,סימן כ"ז).
אסור לפיכך סטודנטים להעתיק מחבריהם או לצטט דברים ממחבר אחר כולל מאתרי אינטרנט מבלי לציין
את מקורו במבחן ,במבחן בית ,בעבודה או בעבודה סמינריונית.
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.
ה .מתן עדות שקר בדיון בפני רשויות המשמעת.
ו .אי הופעה להעיד בפני רשויות המשמעת.
ז .התנהגות שאינה הולמת את תלמיד המכון ,שנעשתה בקשר ללימודיו במכון.
התהליך המשמעתי
תלונה על עבירת משמעת תוגש בכתב על ידי המתלונן לדיקן שיעביר אותה לוועדת המשמעת .הדיקן או
היועץ האקדמי לענייני תלמידים יקבל את הראיות הקשורות לתלונה וישמור אותן עד 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 ביחד עם פירוט עבירת המשמעת ,כתב
התלונה והעתק של תקנון המשמעת .המועד שייקבע לדיון יהיה בהקדם האפשרי ,אך לא פחות משבועיים
ממשלוח ההודעה על מועד הדיון .אם הנתבע לא יופיע לדיון ,רשאי הדיקן או היועץ האקדמי לענייני
תלמידים לקיים דיון בהעדרו .הדיון יתקיים בדלתיים סגורות .סמוך ככל האפשר לאחר סיום הדיון ולא
יאוחר מארבעה שבועות מאותו מועד תתן ועדת המשמעת פסק-דין מנומק בכתב ,ועותק ממנו יישלח
לסטודנט הנתבע .גם לדיקן שמורה הזכות להגיש תלונה על עבירת משמעת.

הרכב ועדת המשמעת:
א .הדיקן (או חבר סגל קבוע אחר של המכון במידה והדיקן לא יכול לקחת חלק בדיון)
ב .שני חברי סגל קבועים של המכון
ג .נציג הסטודנטים שישתתף כמשקיף
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סטודנטים שנמצאו אשמים בעבירת משמעת צפויים לאחד או לאחדים מן העונשים הבאים ופסק-הדין
ייכנס לתוקפו ביום נתינתו:
א .נזיפה
ב .הורדת נקודות מאותו מבחן או עבודה
ג .פסילת הבחינה או העבודה הנידונה
ד .פסילת כל הקורס או נקודות הזכות (תלמיד בקורס חובה יצטרך לחזור על אותו קורס; תלמיד בקורס
בחירה יצטרך לחזור על אותו קורס או על קורס אחר כדי להשלים את נקודות הזכות)
ה .פסילת סמסטר של לימודים
ו .פסילת שנת הלימודים
ז .הרחקה ממכון שכטר לתקופה מוגדרת
ח .הרחקה ממכון שכטר לצמיתות
ט .רישום דבר העברה והעונש בגליון הציונים
י .ביטול הנחה בשכר לימוד ,מלגה בחלקה או במלואה לרבות ביטול רטרואקטיבי מתחילת הלימודים.
לימודים שלמד תלמיד במסגרת כלשהיא בתקופת הרחקתו מהמכון לא יוכרו כמזכים בנקודות זכות.
בתום התהליך ייכתב מכתב עם פירוט העבירה ועונשה שיוכנס לתיק האישי של הסטודנט.

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 פרופסור ,נציג סגל
ההוראה ומנציג הסטודנטים.
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.
יושב ראש ועדת הערעורים יקבע מועד לשמיעת הערעור ויזמין את הצדדים לדיון בערעור 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.
ועדת הערעורים תנהל פרוטוקול תמציתי של הדיון בכתב ותיתן את החלטתה בכתב סמוך ככל 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 למתלונן ,ורשאי הוא
להעביר את המלצותיו בענין התלונה לכל גורם מוסמך במוסד .כמו כן ,ידווח הנציב לנשיא המוסד ,מידי
שנה ,על פעולותיו לבירור התלונות באותה השנה .ניתן לפנות לפרופ' רינה לוין מלמד ,הנציבה ,בטלפון
 074-7800623או במייל rlm@schechter.ac.il

הטרדה מינית
הטרדה מינית פוגעת בכבוד האדם ,בחירותו ובעקרון השוויון והינה עבירה על החוק.
מכון שכטר מעוניין להבטיח את היותו מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית.
אם ראית עצמך נפגע/ת ,הנך מוזמן/ת לפנות לד"ר גליה חלד-גלזנר בטלפון  054-8015004או במייל
.galia.heled@schechter.ac.il
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
שעות פעילות הספרייה :ימים ב' עד ה' בין השעות  08:15עד  18:00במהלך שנת הלימוד ,ועד השעה  16:45במהלך
הפגרות .הספרייה סגורה בימי ראשון ,שישי וערבי חגים.
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 לשבועיים נוספים
וזאת עד לתקופה מצטברת של חצי שנה בלבד.
ניתן לבקש הארכה בטלפון  074-7800-607בשעות פעילות הספרייה או במייל esther@schechter.ac.il
במקרה של ספר מוזמן על השואל להחזירו תוך שבוע ימים מיום קבלת התראה .כלל זה חל גם על ספר המושאל
לתקופה של חצי שנה.
התראות תשלחנה לקורא על ידי צוות הספרייה.
חל קנס של  ₪ 10על איחור של כל שבוע בהחזרת הספר .הקורא יקבל עד שלוש התראות ובמידה וספר לא יוחזר
לספרייה הרי גזברות המכון תחייב את הקורא בעלות רכישה של ספר חדש.
במקרה שספר ניזוק או אבד ,על הקורא להודיע לצוות הספרייה .הקורא יתבקש להביא עותק חדש או 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.
קורא המסיים את לימודיו במכון שכטר זקוק לאישור הספרייה טרם קבלת זכאות לתואר .תוארו של קורא אשר חייב
קנסות או דמי רכישה לספריה ,לא יאושר.
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כללים בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים
סטודנט שנעדר ממועד מבחן או אינו יכול להגיש עבודה עקב שירות מילואים זכאי למועד חלופי למבחן
ולהארכת זמן להגשת העבודה .סטודנט לאחר שירות מילואים רשאי לפנות אל המרצים בבקשה לקבל
עזרה בהשלמת חומר הלימודים שהפסיד ולקבל ללא תשלום כל חומר שחולק לסטודנטים בתקופת שירות
המילואים .היועצת לענייני הסטודנטים ,פרופ' רינה לוין מלמד ,אחראית על כל בעיה או ערעור הקשור
לסטודנטים המשרתים במילואים .ניתן להשיגה בטלפון  074-7800623או במייל rlm@schechter.ac.il
נוהל בקשה להתאמות לסטודנט/ית עקב טיפולי פוריות ,הריון ,לידה ,אימוץ ,או קבלת ילד למשמורת או
אומנה
סטודנטים הנעדרים מלימודיהם לתקופה של  21ימים במהלך סמסטר במכון שכטר בגין אחת הסיבות
הבאות :טיפול פוריות; הריון; לידה; אימוץ; קבלת ילד למשמורת או אומנה ,יפנו לרכזת 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.
רכזת ההתאמות תבחן את ההתאמות להן זקוקים הסטודנטים ואת זכאותם לכך בתיאום עם 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.
בנוסף יחולו הזכויות הבאות:
.1

סטודנטיות בהריון תהיינה זכאיות ליציאה לשירותים בזמן בחינה ולתוספת זמן בבחינה.

 .2סטודנט ,בן זוג של אישה לאחר לידה ,שנעדר מבחינה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה ,יהיה
זכאי למועד בחינה נוסף אם ישנם כאלו או למטלה חלופית לפי החלטת מכון שכטר.
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הסדרי תשלום
הסברים אלו נועדו להקל על הסטודנטים להכיר את הנוהלים וההסדרים לתשלום שכר-לימוד במכון שכטר.
מומלץ מאד לקרוא פרק זה בעיון על מנת לחסוך זמן וכסף .נשמח לסייע בכל שאלה שתתעורר .אנו מאחלים
לכם הצלחה והנאה בלימודים.
קבלת קהל בגזברות אצל גב' דינה גודאי בקומה ג' ,חדר :310
בין השעות 12:00-10:00
ימים א' ,ד'
בין השעות 14:30-11:30
יום ג'
בין השעות 14:30-09:00
ימים ב' ה'
לא ניתן לקבל שירות שלא בשעות הקבלה.
ניתן להסדיר את כל התשלומים טלפונית .מספר הטלפון לבירורים ולתשלומים.074-7800643 :
ניתן לקבל שירות גם בדואר אלקטרוני בכתובת.dina@schechter.ac.il :
בכל פנייה בכתב יש לציין את שמכם המלא ,כתובת עדכנית ,מיקוד וטלפון.
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חלק א'  -ייעוץ לשנת הלימודים תשע"ח
כתנאי לקבלת ייעוץ לשנת הלימודים תשע"ח ולהכנת תוכנית לימודים ,על הסטודנטים להחתים את הבנק
(חותמת וחתימה) על הרשאה בנקאית (הוראת קבע) ולהעבירה אלינו .ניתן להעביר הרשאה זו גם בפקס
ויש לוודא שטופס זה הגיע לידינו .חתימה זו על הוראת קבע תשמש את הסטודנטים לכל תקופת לימודיהם.
יש לחדשה רק במקרה של שינוי פרטי בנק .אין לבטלה עד לאחר סיום הלימודים וגמר התשלומים.
טפסי "הוראה לחיוב חשבון" נמצאים בתאים מחוץ להנהלת החשבונות (קומה ג' ,חדר .)310
קליטת טפסי לימודים תיעשה אך ורק לסטודנטים שהעבירו למכון שכטר את טפסי הוראת הקבע כנדרש.
סטודנטים שאין ברשותם הוראת קבע בעלת תוקף ,ייחסמו במחשב ולא יוכלו לקבל ייעוץ ולהירשם
לקורסים השונים.
סטודנטים אשר יעדיפו לשלם בדרך אחרת מהרשאה בנקאית (ראו חלק ד') ,יוכלו להגיע עד ליום פתיחת
שנת הלימודים להסדיר את תשלומיהם .במקרים אלה לא ייעשה על-ידינו שימוש בהרשאה הבנקאית.
אולם ,מסירת ההרשאה טרם הייעוץ היא חובה החלה על כל הסטודנטים.

חלק ב'  -שכר הלימוד לסטודנטים ישראלים
 .1מחיר לקורס סמסטריאלי :גובה שכ"ל הוא  ₪ 1,650לקורס .מחיר לקורס השלמה הוא  ₪ 1,000לקורס.
מחיר לקורס השלמה מקוון הוא  ₪ 800לקורס .מחיר לקורס מקוון בכתיבה אקדמית הוא .₪ 200מחיר
קורס ללא קרדיט אקדמי הוא .₪ 825
 .2אגרת שירותים :תשלום שנתי של  ₪ 350עבור שימוש בספריה ,אינטרנט ,חנייה ,ייעוץ ,תג אבטחה
ראשוני ושירותים נלווים.
 .3דמי הרשמה :סטודנטים חדשים ישלמו  ₪ 400באופן חד-פעמי בעת רישומם ללימודים .לנרשמים בימים
פתוחים תינתן הנחה בגובה  50%מדמי ההרשמה אשר תקוזז משכר הלימוד לאחר תחילת הלימודים.
 .4תשלום בסך  ₪ 2,500בגין קורס סמסטראלי בהדרכה אישית.
 .5תשלום בסך  ₪ 300על איחור בהגשת עבודת קורס רגילה ושל  ₪ 400על איחור בהגשת עבודה
סמינריונית (על כל עבודה) .ראו הסבר לעיל עמ' .13
 .6תשלום עבור שמירת מעמד חל על:
א .סטודנטים שמקבלים אישור לצאת לחופשה ולהפסיק את הלימודים לשנה או יותר – בגובה 400
 ₪לשנה.
ב .סטודנטים שטרם סיימו להגיש את כל עבודותיהם בשנה הראשונה לאחר השלמת חובות השמיעה
– בגובה  ₪ 200לשנה.
ג .סטודנטים שטרם סיימו להגיש את כל עבודותיהם וחלפה שנה אקדמית מסיום השנה האקדמית
שבה השלימו את חובות השמיעה שלהם – בגובה  ₪ 400לשנה.
 .7תשלום בגין סיורים לימודיים ייגבה בנפרד .יש להסדיר את התשלום קודם היציאה לסיור.

חלק ג'  -נוהלי חיוב שכר הלימוד והנחות
 .1הסטודנט יחוייב על פי מספר הקורסים שילמד.
 .2תלמידי שנה א' מן המניין יקבלו הנחה בשכ"ל לשנה אחת (כולל קורסי קיץ שלפני פתיחת שנת הלימודים
בלבד) .גובה ההנחה יהיה לפי תאריכי רישום ובכפוף לתקנון ההנחות לשנת תשע"ח .מספר המלגות
מוגבל והן תינתנה על בסיס כל הקודם זוכה .תוך  14יום מיום הרישום על הנרשם להשלים יעוץ ולשלם
מקדמה בסך  .₪ 1,000השלמת היעוץ ותשלום המקדמה מהווים תנאי מקדים לזכאות למלגה .את
המקדמה ניתן לשלם ב 4-תשלומים בצ'קים כשהאחרון שבהם יהיה לכל המאוחר ל 12.2017.2-או
בכרטיס אשראי בתשלום יחיד או בקרדיט .הסכום יקוזז מתשלומי שכר הלימוד בשנה זו .במידה ותלמיד
מעוניין לדחות את הנחת שנה א' לשנת הלימודים השניה ,עליו לפעול על פי נהלי המילגה של מכון
שכטר (פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת הנהלת חשבונות).
 .3מלגת מצטיינים תינתן לסטודנטים חדשים בעלי ציון  90ומעלה ב B.A.-או  94ומעלה ב .B.Ed.-ההנחה
תהיה בגובה  50%ועד לסך  ₪ 9,000ומוגבלת ל 12-הנרשמים הראשונים על בסיס כל הקודם זוכה.
המלגה תינתן בשני שלבים  50% :משכר הלימוד ועד  ₪ 4,500בשנה א' ,ו  50%משכר הלימוד ועד 4,500
 ₪בשנה ב' .הזכאות להנחה היא רק לשנתיים מתחילת הלימודים  -סטודנט שלומד שנה שלישית אינו
זכאי להשלמת ההנחה.
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 .4מורים בעיירות פיתוח יוכלו לקבל עד  50%הנחה ,ובכפוף לתקנון ההנחות לשנת תשע"ח.
 .5שומע חופשי (אשר קיבל אישור לכך מהמזכירות האקדמית) יהנה מהנחה של  50%משכ"ל.
 .6גמלאים (מגיל  )65יהנו מהנחה של  50%משכ"ל.
 .7רבני התנועה המסורתית יהנו מהנחה של  50%משכ"ל.
 .8עובדי התנועה המסורתית יהנו מהנחה של  30%משכ"ל.
 .9הנחת "חבר מביא חבר" בגובה  500ש"ח תינתן לסטודנט המביא סטודנט חדש ללמוד במכון שכטר ובעת
הרשמתו מצהיר הנרשם על זה שהמליץ לו .ההנחה תינתן בסוף הסמסטר השני ,בתנאי שהסטודנט
החדש סיים את שנת הלימודים הראשונה .בכפוף לתקנון ההנחות לשנת תשע"ח .ניתן לקבל הנחה זו
בגין מספר סטודנטים חדשים (עד ארבעה).
 .10ההנחות תינתנה רק על מחיר קורס סמסטריאלי וקורסי השלמה רגילים (חלק ב' ,סעיף  1לעיל) ובכפוף
לתקנון ההנחות של כל הנחה לשנה זו.
 .11אין כפל הנחות.
 .12ההנחות תינתנה רק לאחר הסדרתן בגזברות .יש להמציא מסמך המאשר את השתייכות הסטודנט
לקטגוריה בעלת הזכאות להנחה (למעט הנחת סעיף  2לעיל הניתנת באופן אוטומטי).

חלק ד'  -אפשרויות תשלום שכ"ל
לכל סטודנט קיימים מספר ערוצי תשלום:
 .1תשלום מראש :סטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד עד לפתיחת שנת הלימודים ( 22.10.2017כולל)
יהיה זכאי להנחה בשיעור ( 2.5%על שכר הלימוד ולא על האגרות) .תשלום זה יכול להתבצע במזומן או
בשיק בלבד.
 .2כרטיסי אשראי :ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי שונים .התשלום יכול להתבצע גם טלפונית .ניתן
לשלם בתשלום אחד או בקרדיט (אין אפשרות לשלם בתשלומים ללא ריבית).
 .3תשלום באמצעות קרדיט מאפשר לסטודנטים לשלם מ 3-עד  18תשלומים (בכפוף לאישור חברת
האשראי) .החיוב בריבית על תשלום באופן זה יתבצע ישירות על ידי חברת האשראי.
 .4הוראת קבע :החיוב יתבצע בארבעה תשלומים ,אחת לחודשיים ,במועדים המפורטים בהמשך.
כאמור בחלק א' ,על כל סטודנט לדאוג כי תהיה ברשות הגזברות הוראת קבע ברת-תוקף .צורת תשלום
זו תמומש אם הסטודנט לא יסדיר את תשלומיו בדרך אחרת קודם למועד התשלום הראשון.
 .5שיקים דחויים :הבוחר בדרך זו ישלם עד ארבעה תשלומים במועדי התשלום המפורטים בהמשך .כל
השיקים יימסרו מראש.

חלק ה'  -פריסת תשלומים
סטודנט הבוחר בדרך של הוראת קבע או שיקים דחויים רשאי לשלם בארבעה תשלומים לא יאוחר
מהמועדים המפורטים להלן:
בגובה  25%משכ"ל  +אגרת שירותים.
תשלום מס'  :1עד 20.11.17
תשלום מס'  :2עד  22.1.18בגובה  25%משכ"ל.
תשלום מס'  :3עד  20.3.18בגובה  25%משכ"ל.
תשלום מס'  :4עד  22.5.18בגובה  25%משכ"ל.
עבור קורסי הקיץ בתשע"ח ייגבה התשלום ב .23.07.18-יש לדאוג לתשלום עבור הקורסים עד למועד זה.

חלק ו'  -הערות והבהרות
 .1סטודנט שישלם שכ"ל בהמחאה או בכל דרך אחרת אשר לא תכובד בבנק ,יחוייב ב ₪ 35-דמי טיפול.
 .2סטודנט אשר נרשם לשנת תשע"ח ויש לו חוב כספי קודם חייב לכסות את חובו בהקדם .מכון שכטר
יהיה רשאי להפסיק את לימודיו ו/או להימנע מלתת לו ציונים או תעודות בכל שלב עד לכיסוי החוב.
 .3הסטודנט אחראי לסיום תשלומיו הכספיים .רק עם גמר התשלומים יהיה הסטודנט זכאי לקבל תעודות
ואישורים.
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 .4סטודנט שסיים לשלם ונשארה בחשבונו יתרת זכות (בגין תשלומי יתר) ,תוחזר לו היתרה בהעברה
בנקאית לחשבונו .יתרת הזכות נכונה למועד ההחזר ואין בה להעיד על גמר חשבון לשנת הלימודים אם
יהיו שינויים שעשויים לגרום לייתרת חוב חדשה .לא ניתן להעביר יתרה משנה לשנה.
 .5סטודנטים אשר הוסיפו קורסים לאחר תשלום שכ"ל ,חייבים לפנות לגזברות להסדרת הפרשי התשלום.
 .6האחריות לתשלום שכ"ל חלה על הסטודנט ,גם אם גורם אחר התחייב לממנו .הסטודנט ישלם למכון
שכטר ויקבל החזר מהמוסד המממן.
 .7ניתן להסדיר תשלומים באופנים הבאים:
א .תשלום דרך הטלפון באמצעות כרטיס אשראי.
ב .בירור טלפוני של החוב ותשלום בשיקים באמצעות מכתב רשום לגזברות מכון שכטר.
ג.

הגעה למכון שכטר בשעות קבלת הקהל.

ד .חתימה על הוראת הקבע ללא צורך לפנות או להגיע למכון שכטר.
 .8אין באפשרותינו להוציא קבלות מקוריות בשנית ולכן יש לשמור היטב על הקבלות.

חלק ז'  -נוהל הפסקת לימודים וביטול הרשמה לקורסים
סטודנט שנרשם למכון שכטר למדעי היהדות והחליט שלא ללמוד בו ,חייב להודיע על כך 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 השתתף
בשיעורים ו/או לא נבחן .מועד הפסקת הלימודים ידוע כיום בו הגיע המכתב למזכירות 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 ביטול אוטומטי של כל ההנחות בשכ"ל
שבהן זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה באופן יחסי לחלקיות לימודיו בפועל .לפיכך הביטול עשוי
ליצור חוב כספי של הסטודנט למכון שכטר.
במידה ותשלום שכר הלימוד נעשה בשקים עתידיים ,החישוב הסופי ייעשה רק לאחר פדיון השק האחרון
שניתן .במידה והתשלום בוצע בכרטיס אשראי במסלול קרדיט התשלומים ימשיכו להיפרע עד האחרון
שבהם וההחזר יעשה במקביל לתלמיד.

לוח הפסקת לימודים בסמסטר א'
תאריך הודעה על הפסקת הלימודים
עד 1.9.17
2.10.17 – 2.9.17
3.10.17-20.10.17
 21.10.17ואילך

גובה החיוב בגין הביטול
אין חיוב (פרט לדמי הרשמה ששולמו)
₪ 500
מקדמה  +אגרת השירותים
יחויב באופן יחסי לחלקיות לימודיו בתוספת 10%
אך לא פחות מ + ₪ 1,000 -אגרת השירותים

לוח הפסקת לימודים למתחילים בסמסטר ב'
גובה החיוב בגין הביטול
אין חיוב (פרט לדמי הרשמה שבוטלו)
₪ 500
מקדמה  +אגרת שירותים
יחוייב באופן יחסי לחלקיות לימודיו בתוספת 10%
אך לא פחות מ + ₪ 1,000-אגרת השירותים

תאריך הודעה על הפסקת הלימודים
עד 5.02.18
27.02.18 – 6.02.18
14.03.18 – 28.02.18
 15.03.18ואילך
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ביטול הרשמה לקורס
סטודנט לא יחוייב בתשלום על ביטול הרשמה לקורס במשך השבועיים הראשונים של הקורס .לאחר מכן
הוא יחוייב בתשלום מלא .בקשה לביטול קורס תוגש בכתב למזכירות האקדמית תוך השבועיים הראשונים
של הקורס.
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לוח שנת הלימודים

לוח לשנת הלימודים תשע"ח ()2018-2017
פתיחת קורסי קיץ
סיום קורסי קיץ
פתיחת שנת הלימודים
חופשת חנוכה

יום ראשון ,ח' בתמוז ,תשע"ז
יום חמישי ,ה' באב תשע"ז

2.07.2017
28.07.2017

יום ראשון ,ב' בחשוון תשע"ח

22.10.2017

יום רביעי ,כ"ה בכסלו תשע"ח
עד רביעי ,ב' בטבת תשע"ח

20.12.2017 - 13.12.2017

סיום סמסטר א'

יום שישי ,י"ז בשבט ,תשע"ח

2.2.2018

פתיחת סמסטר ב'

יום ראשון ,י"ז אדר תשע"ח

4.3.2018

חופשת פסח
טקס יום השואה
טקס יום הזיכרון לחללי
צה"ל
חופשת יום הזיכרון
ויום העצמאות
חופשת שבועות
סיום סמסטר ב'
פתיחת תקופת הבחינות

יום ראשון ,ט' בניסן תשע"ח
עד יום ראשון ,כ"ג בניסן תשע"ח

8.04.2018 - 25.03.2018

יום חמישי ,כ"ז בניסן תשע"ח

12.04.2018

יום שלישי ,ב' באייר תשע"ח

17.04.2018

יום רביעי ,ג' באייר תשע"ח
עד יום חמישי ,ד' באייר תשע"ח
יום שבת ,ה' בסיון תשע"ח
עד יום ראשון ,ו' בסיון תשע"ח
יום ששי ,ט' בתמוז תשע"ח
יום שני ,יט' בתמוז תשע"ח
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19.04.2018 - 18.04.2018
20.05.2018 - 19.05.2018
22.06.2018
2.07.2018

תשע"ח

אינדקס שמות מרצים

מפתח לפי שמות המרצים
אבדר ,כ
אגמון-שניר ,ח
אקרמן ,א
ארליך ,א
באומגרטן ,א
בונדי ,ד
בן הראש ,י
בן סעדון ,א

65 ,61 ,56
,49 ,41 ,39-37 ,24 ,20
82 ,71 ,65
,93
,96
93 ,92
,38
81 ,80 ,77 ,37 ,24 ,23
39 ,38
64
,70 ,59 ,55 ,34-33 ,29-27
97-96 ,93 ,77
69 ,47

מעוז ,י

בנמלך-חובב ,י

24

מרגלית שטרן ,ב

בקון ,ב
בר ,ד
בראון ,א
ברגר ,ר
ברוג ,מ
ברוכי-אונא ,א
ברזילאי ,ש
גולדברג ,ר
גולינקין ,ד

86 ,80 ,74 ,56
82 ,70 ,51 ,49
91 ,69
89 ,74
51
47 ,20
92
85 ,80 ,76 ,68 ,40 ,22
97-96 ,32 ,28-27 ,22
,85-84 ,79 ,75 ,70 ,68
93-91 ,87
88 ,80 ,75 ,30 ,23 ,18

נוביס-דויטש ,א
סילבר ,מ
עמיתי-פרייס ,נ
פז ,י
פייגלסון ,מ
פרנקל ,א
פרנקל ,ד
צ'רניאק ,א
צ'רניצקי ,א

דוידסון ,ח
הולצר ,א
הכהן וולף ,ח
וילה ,ד
וכמן ,ג

44 ,18
76 ,40
91
96 ,69 ,47 ,27 ,19
94 ,92 ,79 ,75 ,34-32
,42-40 ,38-37 ,29 ,22 ,20
71 ,68
,52 ,50-49 ,46 ,24 ,21
61-60 ,59
60
61 ,59 ,56
,66-64 ,54 ,47 ,45-44 ,21
103 ,101

אבן-חן ,א'

בנוביץ ,מ
בנינגה ,נ

גלזנר חלד ,ג
גליק ,ש

טרנר ,י
יובל חכם ,נ
כהן צנטנר ,נ
לדרמן ,ש
לוין מלמד ,ר

לופז ,ד

46

ליבל הס ,ע

79 ,74

לייסנר ,נ
מאך ,מ
מור ,ל
מורלי ,י
מזור א
מילגרום ,י
מלמד ,א

80 ,69 ,55
40
72
61 ,57
64
60
65 ,29

מנדל ,פ

94-92 ,86 ,74 ,55 ,32-35 ,28 ,18
98
,61 ,54 ,51-50 ,46-44 ,22 ,19
82 ,70 ,68 ,65
97
72 ,47
50
51-49
98
96 ,27 ,19
54 ,20
,61
60

רואי ,ב
רובוביץ ,ב
רוח מדבר ,מ
רמון ,ע
שוהם ,ח

77 ,41
,81 ,77-76 ,55 ,35-32 ,23 ,20-19
94 ,92-91
23
94
56
89-87 ,71 ,54 ,41 ,39 ,22-21
97 ,94

קדרי ,י

שטיינברג ,ר

60-59 ,21

שטרית ,א

64 ,45 ,21

שיקלי ,א
שלמון מאק ,ת

81-79 ,76-75
97 ,44 ,28 ,18

שרל-פוקס ,פ

89 ,85-84 ,62 ,56

קדרי ,ת
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