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 :מטרות הקורס  .א
 

פר הממלכתי עברה לא מעט מהפכות ותמורות.  שינויים אלו הס-ישראל בבית-הוראת מחשבת

כרוכים בחשיבה מחדש שנעשתה אודות מטרות העברת מקצועות היהדות למחונכי בית הספר 

הממלכתי.  בעקבות תהליך זה של חשיבה מחדש, נכתבו לא מעט תכניות לימוד חדשות, בעלות 

יות חדשות אלה, עם שהן מיושמות יותר גוון אקלקטי ו"ידידותיות" יותר למורה ולתלמיד. תכנ

 ויותר בבתי הספר, מעלות בפנינו שאלות ואתגרים חדשים.

לחשוף את הלומד למגמות העיקריות בהוראת מחשבת ישראל מטרתו העיקרית של הקורס הינה 

מערך בחינוך הממלכתי כיום. דרך לימוד מושגי יסוד הרמנויטיים ודידאקטיים, יעבה הלומד את 

ישראל. דרך עבודה עם פרקים נבחרים מתוך -במחשבת ת שיעורהורא לקראתדעת שיקולי ה

תכניות הלימוד, יחשפו שיקולי דעת ודילמות הרמנויטיות ודידאקטיות הנוגעות למקום המורה 

 בין הטקסט לתלמיד/ה, מעמדו של הטקסט ולמצבו של הלומד כפרשן וכמחונך. 

שאלות אפקטיבית, בניית מהלכי שיעור ועוד.  בתוך כך ייבחנו דרכי הוראה אפשריות, שאילת

עבודה המשקפת הבנת הרקע התיאורטי לאתגרים  .1המטלות העיקריות בקורס תהיינה: 

בשיקולי דעת  מוערישראל -שיעור במחשבת כימערבניית . 2  המיוחדים להוראת מחשבת ישראל.

     קורס.הדילמות שנלמדו ב הבנה עשירה שלהרמנויטיים ודידאקטיים, המשקפים 

   
  תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:    

 
 ז'אנרים, אתגרים, מחירים  –תכניות לימוד במחשבת ישראל  .1

 הוראת מחשבת ישראל כ"היתוך אופקים"  )ע"פ גאדמר( .2
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 בעיית ה"תרגום". )ע"פ פול ריקר, יונתן כהן( , תיאוריה והדגמה. .3

 חטיבת ביניים לתיכון.תכניות לימוד בין  –עלייתו של הז'אנר האקלקטי  .4

 "מושגי ערך" )ע"פ מקס קדושין( , תיאוריה והדגמה. .5

 השתמעויות דידאקטיות.  -"מושגי ערך"   .6

 הגדרות, ראציונל והדגמות. )מתוך "ובחרת בחיים"( –הוראת דילמה  .7

 )המשך(הוראת דילמה  .8

  הוראת דילמה )המשך( .9

 ת דילמה )המשך(הורא .11

  הוראת דילמה )המשך( .11

 הוראת דילמה )המשך( .12

 משמעויות והדגמות. – הוראה בין תרבותית .13

 סיכום -הוראה בין תרבותית  .14

 

 :חובות הקורס ג. 
 

 חובת נוכחות בהתאם לכללי האוניברסיטה
 

 קריאת מאמרי החובה
 

 כתובה הכנת עבודה
 

 : מרכיבי הציון הסופי 
 
 העבודה הכתובה 90%

 איכות ההשתתפות בקורס 10%

 

  יה:ליוגרפיבב ד. 

 ( : 11)עד לשיעור  קריאת חובה    

  יונתן כהן, מחשבת ישראל לשם חינוך: האם המסורת ניתנת ל'תרגום'? , בתוך: צבי לם

)עורך(, עיצוב ושיקום: אסופת מאמרים לזכרם של פרופ' ע. א. סימון ופרופ' קרל 

  .164-182פרנקנשטיין, הוצאת מאגנס, ירושלים תשנ"ו : עמ' 

 :אחד מהשנייםו

  'יונתן  כהן,  מן העבר אל העתיד: טקסטים והוראתם בחינוך היהודי בזמננו, הגות, כרך ז

  .47-64תשס"ו: עמ' 

  יונתן כהן , אופציות הרמנויטיות בהוראת טקסטים קלסיים: פרויד, פרום, שטראוס ובובר

 : 1997( 5 –)ה  12קוראים את המקרא, דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות 

 . 187-199עמ'              
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  אשר שקדי, מיהו היהודי המחונך? : כיוונים בפילוסופיה של החינוך היהודי, עיונים בחינוך

 ע"ז.  -היהודי, כרך י' )תשס"ה(: עמ' נ"ז

  עמ' 2119, תש"ע 34אריאל פיקאר, הוראת יהדות במערכת החינוך הישראלית, אלפיים :

148-158. 

 ך כתהליך בהוראת מחשבת ישראל, החינוך וסביבו ל"ב, אילון אידלשטיין , בירור מושגי ער

 .219-226: עמ'  2111

 2116אביב -פול ריקר, על התרגום , רסלינג, תל. 

 
 ( וספרי עזר נוספים:textbooks)ספרי הלימוד      
 

 ספרי הלימוד הבאים: ניעל הסטודנטים להצטייד בש 

 

 ם הרטמן, ירושלים תשס"ד  מעגלי שייכות : זהות יהודית בעולם משתנה, מכון שלו 

  האגף לתכניות  -ובחרת בחיים: ערך חיי אדם בתרבות ישראל, הוצאת מעלות ומשרד החינוך

 לימודים, ירושלים תשנ"ט.


