מזל ברקוביץ
התמודדות אמונית בספר איוב

הרב בצלאל אריאל
פרקים וסדרים  -התנגשות עולמות

הרב יורם אליהו
‘אני יוסף אחיכם’

הרב יהונתן פוזן
אונקלוס כפרשן

הרב יורם אליהו
‘אני יוסף אחיכם’

הרב בצלאל אריאל
פרקים וסדרים -
התנגשות עולמות

הרב יצחק שרביט
רש”י על התורה
ודרכי הוראתו

הרב ארי לנדא
“נתנו מרועה אחד”

הרב עמירם אלבה
הפרשנות  -נשמת התורה

הרב מנחם שחור
סדר עולם כפרשן
והשפעתו על פירוש רש”י

הרב יהונתן פוזן
אונקלוס כפרשן

רחלי מונדשיין
עבר הווה ועתיד -בלשון התורה

הרב יצחק שרביט
רש”י על התורה ודרכי הוראתו

זכריה מלאכי קהלת

מלכים בראשית

יום רביעי | ג' אב

9:20-17:20

רות

יום שלישי | ב' אב

9:20-17:20

רח' ז'בוטינסקי 59

הרב עמירם אלבה
הפרשנות -נשמת התורה

9:20-17:20

יום שני | א' אב

מורות

ישיבת בנ"ע גבעת שמואל

מורים

תיכון אמית

(מול מתחם נשים)

דברי הימים

'מכללה ירושלים' מזמינה את ציבור המורים והמורות לקורס עובדי הוראה
בהיקף  30שעות ,המוכר ל'אופק חדש' ול'עז ותמורה'

דברים

שני  -רביעי ,א'-ג' באב ( )24-26/7בגבעת שמואל

מסגרת הלמידה:
 10שיעורים
לבחירה

מתוך המגוון העצום של
 100שיעורי התוכן
ב'-ימי לימוד תנ"ך'

המופיעים בפרסום הכללי לקהל הרחב.
(ניתן להשתתף בשיעורים מעבר ל10-
שיעורי החובה ללא תשלום נוסף!)

הרב עמוס נתנאל
כיצד להפוך פירוש לתוכן חי וחוויתי

הרב איתן שנדורפי
הורשת הארץ ברש”י וברמב”ן

הרב יעקב עשהאל
דוקא כך ולא אחרת

הרב מאיר בקשי
‘העמק דבר’ בין פרשנות לחינוך

הרב אריה אברמסון
פרשנות משווה בספר דברים

הרב יעקב עשהאל
דוקא כך ולא אחרת

הרב עמוס נתנאל
כיצד להפוך פירוש לתוכן
חי וחוויתי

הרב איתן שנדורפי
הורשת הארץ ברש”י וברמב”ן

גלית מלכה
‘אין מוקדם ומאוחר בתורה'

הרב מאיר בקשי
‘העמק דבר’ בין פרשנות לחינוך

הרב בצלאל צור
הרמבן כפרשן
והשוואתו לרש"י

הרב אוהד כהן
דגשים בהוראת חומש
לגיל הרך

גלית מלכה
הכנת דפי עבודה -מיומנות ברש”י

הרבנית חוה קופרמן
אלו ואלו דברי אלוקים חיים

 3שיעורים פדגוגים
למורים
מתוך התכנית
הייעודית למורים
השלמה 14 :שעות מקוונות
בהנחיית המפמ"ר

שיפי גולדשטיין
לשיטתו הפרשנית של ה’משך חכמה’

הרב נועם אליצור
טענות הנחש לפי הפרשנים

הרבנית נורית מנדלקורן
יחס הרמב”ן להלכה בפירושו
על התורה

בת חן גור
הלב בגובה התנ”ך

חגית אלרן
דרכו הפרשנית של רש”י

הרב יחזקאל כהן
הוראת ספר ויקרא

חגית קורמן
אסטרטגיות לעיון בפרשנות

הרבנית נורית גאלדור
יחסי פשט ודרש בפירוש רש"י

מ
ח
י
ר
מ
י
ו
ח
ד
בלבד ל 3-ימשיל  200ש"ח
הלימוד!
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לפרטים והרשמה באתר למורים בלבד | www.morim-tanach.org :תמיכה טלפונית להרשמה053-7010910 :
בימים א'-ב' בין השעות  .9:00-14:00בימים ג'-ד'-ה' בין השעות ( 17:00-21:00ניתן להשאיר הודעה בכל שעה ונשוב אליכם)
תנאי ההשתלמות בכפוף להוראות משרד החינוך המופיעות באתר הרישום

לע"נ סיון דבירי בן בשט ז"ל

