
 HUCקורסים סגורים  רים"מלכ קורסי חובה :סמסטר א

שעות 
 לימודים

/ חדר שני
 כתה

 כתה/חדר  רביעי

       מחקר כמותי      36936 03.8
 יק'גבי הורנצ

 חינוך יהודי חווייתי 36369
 רים"מלכ, אליק אייזקס

 חינוך בלתי פורמלי  36996 
 צבי בקרמן

הוראת השואה בארץ  36936
 יעל אורביטו נידםובתפוצות 

 גישות אסטרטגיות 'ב' קב 36966
 HUCחינוך יהודי פלורליסטי  36763

 

   עברית לשון שניה 36336 083.8
 נאוה נבו  

 קנין תורה הירשמן 36737
חדשנות בחינוך  – 8.730
 רים"מלכ   מירוויס

הלכה ומעשה בהוראת  36369 
 תרבות ישראל מיכאל גיליס

 מירוויס   חינוך מבוגרים 36966
 דליה מרקסגלגל השנה   36776

 

הצגת הדמות  36363 033.8
 המקראית  האווי דיטשר

 מחקר איכותני    36767
 צבי בקרמן

 

 להיות מחנך דתי  36363 
 בעולם ביקורתי   דיטשר

ל "חגים לפי ספרות חז 36936
 מנחם הירשמן
חקר איכותני מ:המורה כחוקר 8.086

 אשר שקדי

 

ל  "הוראת ספרות חז  36966 043.8
 מיכאל גיליס

קבוצת מחקר על זהות   36736
 צבי בקרמן ותרבות בני נוער

 חדשנות בחינוך היהודי  36763 
 יונתן מירוויס

ביקורת על הליברליזם        36363
 אילון שוורץ

 

אופציה  :ציטוט
לקורס חובה 

בקרמן /איכותני
 7986.בחינוך  

083.8 
 
 
 

חינוך במדרשי תנחומא   36939
 מנחם הירשמן

 

הערכה ככלי לפיתוח תכניות  36963 

 כהן-חגית וולף וקביעת מדיניות חינוך

סדנא בנושא זהות ישראלית  36933
 הודית  צבי בקרמןי

 הוראת המקרא   יונתן כהן 36733

 

 :סמסטר ב

שעות 
 לימודים

/ חדר שני
 כתה

 כתה/חדר  רביעי

 ז"סוגיות ביה  .00.. 03.8
 ציטוט עוזי רבהון

מנהיגות בחינוך היהודי   36966
 יונתן מירוויס

ניהול מערכות חינוך בישראל       36973 
 יונתן מירוויס

אלכס      ס"קבוצת מחקר בתי 36979
 פומסון

 חינוך יהודי פלורליסטי  36763

 

חיים ומוות ביהדות  36969 083.8
 האווי דיטשר

חוקרים מובילים  36936
 בחינוך היהודי הירשמן וגיליס

ל  "ח בספרות חז"היחס לבע 36933 
 הירשמן
חשיבה למידה וחינוך יהודי   36766

 האווי דיטשר
 יהודה מימרן מסורת ומודרנה 6973

 אופציה : ציטוט
לקורס חובה 

בקרמן /איכותני
  בחינוך

.7986 

היבטים פיכולוגיים  36376 033.8
 יק'של זהות יהודית   הורנצ

 תורות פרשנות   36369
 יונתן כהן

פילוסופיה של החינוך היהודי  36376 
 יונתן כהן
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של  8.009

 בקרמןהזהות היהודית  צבי 

 

 חינוך מבוגרים מירוויס 36333 043.8
 ה לומד תורה"הקב 36366
 הירשמןמנחם 

חדשנות בחינוך יהודי קורס  36996 
 יונתן מירוויס  המשך

חינוך יהודי כביקורת  36966
 אילון שוורץתרבותית 

 

עמנואל לוינס והחינוך  36936 083.8
 היהודי  מיכאל גיליס

גישות אסטרטגיות  36966
 ביזמות וחדשנות

 תכניות לימודים    36736 
 האווי דיטשר 

היבטים סוציולוגיים   36339
  צבי ואנתרופולוגיים לזהות יהודית

פילוסופיה של החינוך  - 8.997
 רים"מלכ –מיכאל גיליס   היהודי

 

 


