המרכז ללימודי המשך ופיתוח מקצועי

בס"ד

äéúåøåãì úéãåäéä úåðùøôä éàøá ê"ðú úàøåäá (M.Ed.) éðù øàåú
רציונל חינוכי
לימודי התואר השני בהוראת תנ"ך בראי הפרשנות היהודית לדורותיה י ְַקנוּ ללומדים ידע וכלים להעמקת העיון בטקסט
המקראי ובפרשנויותיו; כלים קוגניטיביים וחווייתיים לעיצוב תפיסת הוראה ,המחפשת קשרים בין תחומי-דעת
אחדים; מודלים להבניית יחידות הוראה; התנסות בשיטות עדכניות בפיתוח צוותי הוראה ולמידה והערכת התוצרים.
התכנית כוללת לימודי מבוא ובהם סקירת-על של הפרשנות היהודית מראשיתה ועד תקופתנו;
לימודי התמחות ,הבוחנים מקרוב פרשנות קדומה ,של ימה"ב ושל העת החדשה ומבחר
מונוגרפיות ועיונים בספרי מקרא; כמו כן ,סיורים בעקבות המקרא והדגשת תרומתן של
דיסציפלינות משיקות להבנת המקרא.
במסגרת הלימודים ילמדו קורסים סמינריוניים וכן תוּכן עבודת גמר ,אשר תשלב דיסציפלינה
ומתודה.
התכנית כוללת גם לימודי תשתית בחינוך ובהם כלי מחקר מתודולוגיים ,פיתוח חשיבה בסביבות לימודיות ויישומים
טכנולוגיים מתקדמים.
מובילי התכנית:
פרופ' ישעיהו מאורי – ראש החוג למקרא
פרופ' טליה הורוביץ – ראש התכנית
מסגרת הלימודים
היקף כולל 23 :ש"ש
מועד:
הלימודים יתקיימו בע"ה יום אחד בשבוע ,יום רביעי ,בין השעות  18:45-8:45במשך שנתיים ,באווירה תומכת,
מאתגרת ופתוחה.
תנאי קבלה:
א.

מורים בעלי תואר ראשון בתנ"ך ) + B.A.תעודת הוראה ,או בעלי תואר .(B.Ed.

ב.

ותק של שלוש שנים בהוראה ויותר.

ג.

ציון ממוצע  80ומעלה בלימוד התואר הראשון.

ד.

ראיון אישי )זימון לראיון יישלח רק לאחר קבלת טופס הרישום והמסמכים הנלווים(.

ה.

לימודי השלמה למי שלא למד תנ"ך לתואר ראשון .היקף ההשלמה יקבע לפי הלימודים הקודמים.

לפרטים נוספים:

ד"ר ערן לויזון – מנהל המרכז ללימודי המשך
פרופ' טלי הורוביץ – ראש התכנית

להרשמה:
מכללת שאנן – היחידה ללימודים מתקדמים
ת.ד 906 .קרית שמואל ,חיפה 26109

04-8780023
04-8712211
טל04-8780021/23 :
פקס04-8714446 :
מיילlevison@shaanan.ac.il :

ê"ðú úàøåäá M.Ed. – íéãåîéìä úéðëú
 .1לימודי תשתית בחינוך –  3ש"ש

 3ש"ש מתוך  5ש"ש

שיטות מחקר והערכה

ד"ר שרה כ"ץ

 1ש"ש

סדנת יישומי טכנולוגיה מתקדמים בהוראה

ד"ר יעקב אמיד

 1ש"ש

פיתוח צוותי הוראה ולמידה

ד"ר יעקב אמיד

 1ש"ש

פיתוח חשיבה בסביבות לימודיות

ד"ר זהבה ביגמן

 2ש"ש

2.

לימודי התמחות –  14ש"ש
.2א .מבואות –  3ש"ש

 3ש"ש מתוך  4ש"ש

סדנה טקסטואלית

פרופ' ישעיהו מאורי

 1ש"ש

גישות ומגמות בפרשנות המקרא מהמקרא ועד סוף תקופת הגאונים

פרופ' ישעיהו מאורי

 1ש"ש

גישות ומגמות בפרשנות המקרא לאחר תקופת הגאונים ועד העת החדשה

פרופ' ישעיהו מאורי

 1ש"ש

תרומת האפיונים הספרותיים של המקרא לפרשנותו

פרופ' טליה הורוביץ

 1ש"ש

 .2ב .שיעורי התמחות –  11ש"ש

 11ש"ש מתוך  16ש"ש

פרשיות מן המקרא בראי הפרשנות היהודית הקדומה

פרופ' ישעיהו מאורי

 2ש"ש

פרשנות המקרא בקומראן

פרופ' דבורה דימנט

 1ש"ש

שילוב ספרות האגדה בהוראת הסיפור המקראי

ד"ר אפרים זאנד

 1ש"ש

הגות פילוסופית במקרא אצל פרשנים יהודים בימי הביניים

פרופ' מנחם קלנר

 1ש"ש

מגילות קהלת ושיר השירים לאור פרשנות קדומה ומאוחרת

פרופ' טליה הורוביץ

 1ש"ש

פרשנות המקרא לאור טעמי המקרא והמסורה

ד"ר לאה הימלפרב

 1ש"ש

גישת שמואל דוד לוצאטו )שד"ל( למקרא ולפרשנותו

פרופ' משה צפור

 1ש"ש

גישת ר' שמשון רפאל הירש למקרא ולפרשנותו

ד"ר לאה הימלפרב

 1ש"ש

תפילות במקרא בראי פרשנותן

ד"ר עמיחי נחשון

 1ש"ש

ישראל ושכנותיה על-פי התפיסה המקראית לאור פרשנות קדומה ומאוחרת

ד"ר עמיחי נחשון

 1ש"ש

סוגיות מקראיות בראי הספרות העברית החדשה

פרופ' טליה הורוביץ

 2ש"ש

סיורים בעקבות המקרא

ד"ר יוסף שפנייר

 1ש"ש

סוגיות נבחרות במקרא לאור הגיאוגרפיה ,הארכיאולוגיה והריאליה
המקראית

ד"ר יוסף שפנייר

 2ש"ש

 .3יישום דיסציפלינרי :סמינריונים –  4ש"ש

 4ש"ש מתוך  6ש"ש

דילמות חינוכיות וערכיות בספרות המקראית

ד"ר ניסן אררט

 2ש"ש

סוגיות משפחה בראייה פרשנית אינטגרטיבית

פרופ' טליה הורוביץ

 2ש"ש

פרשנות ימה"ב ככלי להוראת המקרא

פרופ' ישעיהו מאורי

 2ש"ש

פרופ' טליה הורוביץ ,ראש התכנית,
וצוות M.Ed.

 2ש"ש

 .4סדנה מנחה לעבודת גמר יישומית –  2ש"ש
סדנה להכנת עבודת גמר יישומית

