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אורנים 
קודם כל אנשים

הפקולטה ללימודים מתקדמים

התוכנית להוראת מדעי הרוח והאומנויות בגישה רב-תחומית מציעה מגוון קורסים לסטודנטים 
המעוניינים לגבש ידע רלוונטי בתחום המקצוע "מורשת - תרבות יהודית-ישראלית". על מנת לצבור 

נקודות זכות שיאפשרו להם ללמד את המקצוע "תרבות  ישראלית-יהודית" ולזכות במלגת עידוד 
מטעם משרד החינוך, יהיה עליהם  ללמוד 8 ש"ש  בשתי שנות לימוד בקורסים שיעסקו בתרבות 

היהודית, וכן לעסוק  בקורסי מתודיקה הנכללים בדרכי ההוראה הנדרשות להוראת מקצועות המורשת 
בהתאם לתוכנית הלימודים הבית-ספרית בתחום זה )2 ש"ש(. בנוסף יהיה עליהם להשתתף בשלושה 

ימי לימוד מיוחדים מטעם קרן תל"י בכל שנה. את עבודת הגמר יכתבו בזיקה לתרבות יהודית-
ישראלית )2 ש"ש(.

קורסי בחירה  בתרבות יהודית-ישראלית, תשע"ח-תשע"ט
חינוך יהודי במרחב החילוני – לשם מה?	 
פיוט ופייטנים, אז כאן ועכשיו: שירת הקודש העברית בזמן, במרחב ובלבבות	 
המקרא בגישה רב-תחומית: מיתוס - אמת או שקר?	 
האישה בעולם היהודי	 
מחשבה פילוסופית הומניסטית: תשתית לגיבוש השקפת עולם חינוכית א' + ב' )סמינריון(	 
"למדני אלוהי ברך והתפלל" – על התפילה במרחב החילוני	 
קוראים כותבים אגדות ומדרשים	 
אומנות יהודית - אומנות של יהודים והולדת האומנות הציונית	 
זהות וזהויות יהודיות - מפגש ושיח זהויות עם מובילי תרבות בישראל של ימינו א' + ב' )סמינריון( 	 
העגלה המלאה: ציונות ויהדות - שיח מתמשך	 
ימים מיוחדים באחריות קרן תל"י – שלושה ימי לימוד וחוויה יהודית ישראלית	 
 כתיבת עבודת גמר בנושא הוראת תרבות יהודית-ישראלית: עיון פרשני בשאלות של	 

תרבות יהודית-שראלית )לבחירת הסטודנט(

מסלול אישי בלימודי תרבות יהודית-ישראלית*
M.Ed. - בתוכנית להוראת מדעי הרוח והאומנויות בגישה רב-תחומית

התוכנית להוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית

ימי הלימוד
הלימודים יתקיימו ביום ד' 

תנאי הקבלה
B.A. במדעי הרוח, האומנויות  . / B.Ed תואר ראשון

ומדעי החברה בציון משוקלל 80 ומעלה

תעודת הוראה
ניסיון בהוראה	 
עמידה בריאיון אישי 	 

מלגות ייחודיות
בתשע"ט יוענקו מלגות ע"ש ריינשטיין לסטודנטים 
מצטיינים הכותבים עבודת גמר בתחום של תרבות 

 יהודית-ישראלית במובנה הרחב.
מספר המלגות ייקבע לקראת תחילת שנת הלימודים.
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שלומי ללוש, "וזרח השמש" - סידור,  2016

מיכאל סגן-כהן, )דיפטיך(, 1982, אקריליק על בד 25X41, ירושלים, אוסף פרטי

 Pieter Lastman Jonah and the Whale 1621
google art project 

*מסלול אישי זה מהווה חלק מהדרישות לקבלת תואר שני 
.M.Ed. בתוכנית להוראת מדעי הרוח והאומנויות בגישה רב-

תחומית. בנוסף יהיה על הסטודנטים ללמוד שיעורי חובה 
ובחירה במסגרת התוכנית הכללית עד להיקף של  21 ש"ש 

לתואר.

*על הסטודנטים להגיש בסיום כל שנה את התוכנית וגיליון 
ציונים לאישור משרד החינוך. הסטודנטים שימלאו אחר כל 
הדרישות שפורטו לעיל  יהיו  זכאים למלגה מטעם משרד 

החינוך, הפיקוח על מקצוע תרבות יהודית-ישראלית.

* המסלול מאושר על-ידי הפיקוח על המקצוע "מורשת - תרבות יהודית-ישראלית".


