
  בס"ד, תמוז תשע"ט, 8/7/19

 תואר שני ב"זכרון, מורשת ישראל וחינוך"

 מערכת שעות מוצעת לשנת תש"ף

 שנה א'

 המרצה סמסטר ב  המרצה סמסטר א 

8:30 
-10:00 

 הסיור הלימודי  בהיסטוריה
 ובלימודי העבר-סדנה

 ד"ר יוסי
 שפנייר

 ד"ר רוני לאום לאומיות ומורשת ישראל 
 קמפינסקי

 ופרופ' שמואל
 סנדלר

10:30-
12:00 

 זכרון במרחב: אנדרטאות,

 מוזיאונים, שמות מקומות
 בישראל ובעולם-סמינריון

 ד"ר יוסי
 שפנייר

 רב תחומיות ודרכי הוראה 
 רב-תחומית במקצועות היהדות

 ובמקצועות הקשורים בעבר

 ד"ר עפרה
 מייטליס

12:10-
13:40 

 ד"ר זכרון- מבוא
 אפרת
 זקבך

 היסטוריה של קהילה ותפוצה 
 (מבוא)-ליטא

 ד"ר בן ציון
 קליבנסקי

14:05-
15:35 

 מושג הזכרון ביהדות -
 במקרא, בספרות חז"ל,

 במחשבת ישראל, ובמנהג

 ד"ר חנן
 יצחקי

 פיתוח חשיבה בסביבה 
 לימודית

 ד"ר אסתי בן
 מנחם תאומים

15:45-
17:15 

 חקר תהליכי זיכרון אישי
 וציבורי-שלכות לתפיסות

 הזיכרון ההיסטורי והחינוכי

 ד"ר מירי
 לוי שחר

 זכרון במרחב: אנדרטאות, 

 מוזיאונים, שמות מקומות
 בישראל ובעולם-סמינריון

 ד"ר יוסי
 שפנייר

 זכרון השואה היהודי, הישראלי מקוון
 והבינלאומי

 ד"ר אסף
 ידידיה

 ד"ר אסתי בן מחקר איכותני 
 מנחם תאומים

  
 

 

 

 



 

 קורסי קיץ מרוכזים- שנה א

 הקורסים יתקיימו במשך חמישה ימי לימודים (לא רצופים) בחודש יולי 2020

  פרופ' ג'ודי באומל ללמוד היסטוריה בקולנוע: הסרט היהודי והישראלי
 שוורץ

 ד"ר יצחק רקאנטי תיעוד בעל פה והיישום בחינוך

  

  

 'שנה ב

  

 המרצה סמסטר ב  המרצה סמסטר א 

8:30 
10:00- 

 ד"ר חנן ללמוד על הזמן באמצעות הזמן
 יצחקי

 יצירות ספרות ואומנות על 
 המקרא- המשמעות

 ההיסטורית והחינוכית

  ד"ר מירי
 כהנא

-10:30 
12:00 

 הוראת העבר במקצועות
 היסטוריה, יהדות, ספרות

 ואומנויות במערכות החינוכיות
  - פרויקט גמר

 ד"ר אפרת
 זקבך וד"ר
 יעל קליין

 הוראת העבר במקצועות  
 היסטוריה, יהדות, ספרות

 ואומנויות במערכות
  החינוכיות - פרויקט גמר

 ד"ר אפרת
 זקבך וד"ר
 יעל קליין

:-12:10
13:40 

 

 התבוננות חוקרת בעבר:

 היסטוריוגרפיה, נרטיב, מגדר
 וזמן- אספקטים היסטוריים

 וחינוכיים-סמינריון

 פרופ' גרשון
 בקון

 המאבק על הזיכרון בחברה 
 הישראלית לגווניה

 ד"ר רוני
 קמפינסקי

- 14:05
15:35 

 תוכניות לימודים ותוכניות
 לימודיות- דרכי הערכה ובקרה

 ד"ר יעל
 קליין

 ד"ר אסף תפיסות עבר בציונות 
 ידידיה

 זכרון השואה היהודי, הישראלי מקוון
 והבינלאומי

 ד"ר אסף
 ידידיה

   

  
 


