
סמסטרשעהיוםמספר הקורסמרצהשם הקורסמדור

א01א123.1112'מבוא להיסטוריה עולמית חלק א

ב01ב123.1113'מבוא להיסטוריה עולמית חלק ב

א01א116.1506מכינה בתלמוד א-אימהות ובנות

ב01ב116.1507מכינה בתלמוד ב-אימהות ובנות

א01א116.1036מיסטיקה ופילוסופיה א,מבוא למחשבת ישראל

ב01ב116.1037מיסטיקה ופילוסופיה א,מבוא למחשבת ישראל

א01ב123.1000ר יהודית ברונשטיין"דאוריינות מידעמתוקשב

ב01ב104.1020ר הלל ניומן"דמבוא לתולדות היהודים בתקופת המשנהמתוקשב

א01א104.1019ר אייל בן אליהו"דמבוא לתקופת בית שנימתוקשב

סמסטרשעהיוםמספר הקורסמרצהשם הקורסמדור

א 01א116.2016מיסטיקה חסידית ומיסטיקה כללית

16:00 - 20:00 ד

18:00-20:00 ד הרב שטמלר 

ב

א

18:00-20:00ד

14:00 - 16:00 חוג לתולדות ישראל

ס להיסטוריה"ביה

הרב שטמלר חוג לתולדות ישראל

חוג לתולדות ישראל

קבלה חזותית

ר רות קרא קניאל"ד

חוג לתולדות ישראל

!נתון לשינויים- א מחשבת ישראל "ב- ט "רשימת קורסים תשע

'ב/ '                 קורסי חובה לתלמידי תואר ראשון שנה א

12:00 - 10:00ד ר משה לביא"דחוג לתולדות ישראל

12:00-14:00דר עידן שרר"ד

ד

               שיעורים

01ב116.2223 אקזיסטנציאליזם יהודי

01א116.3313 ר יוסי חיות"ד

ד



ב14:00 - 12:00ד01ב116.2004ר יוסי חיות"דתורת הנפש הגלגול בספרות:תפיסות של עצמיחוג לתולדות ישראל

חוג לתולדות ישראל

1968  BETWEEN EAST AND WEST, 

BETWEEN SOUTH AND NORTH: A 

COMPARATIVE APPROACH

01א116.4237ר סדריק כהן סקלי"ד
1.1.19-

4.1.19
אסמינר מרוכז

א

ה

א01א116.2905ר רות קרא קניאל"דהזוהר כספרות מסע הדמויות הספירותמתוקשב

ב01ב104.1425ר מרקוס זילבר"דמבוא לתולדות היהודים בזמן החדשמתוקשב

ב 01ב116.3516מטקסט לטקס

א 01א104.2288

חוג לתולדות ישראל

18:00 - 20:00

אר יוסי חיות"ד

חוג לתולדות ישראל

ר גילה הדר"ד

ב ד

16:00-20:00 ב

14:00 - 18:00

18:00-20:00

01א104.2888

חוג לתולדות ישראל

הרב שטמלר חוג לתולדות ישראל

ד

סמינרים

א חוג לספרות

01א116.2015חוג לתולדות ישראל ר רות קרא קניאל"ד

דינה שטיין' פרופ

ב

א

18:00 - 20:00

משבתאות לחסידות א

14:00 - 12:00פסיכואנליזה ויהדות מתודולוגיות 

10:00-12:00

01ב104.2289התפוצה היהודית בשלהי העת העתיקהחוג לתולדות ישראל

ד

ר אייל בן אליהו"ד

מבוא למדרש ואגדה

01ב116.2223

ד

אקזיסטנציאליזם יהודי

01א122.1101

ר אייל בן אליהו"דהמקום הקדוש וארץ הקודש, המרחב המקודש

ד



סמסטרשעהיוםמספר הקורסמרצהשם הקורסמדור

א01א104.8319

ב01ב104.8320

א

14:00 - 18:00

01א116.2015ר רות קרא קניאל"דפסיכואנליזה ויהדות מתודולוגיות חוג לתולדות ישראל

ר יוסי חיות"ד

מטקסט לטקס

קבלה חזותית חוג לתולדות ישראל

חוג לתולדות ישראל

01א116.3313

ב

ר סדריק כהן סקלי"ד סיורים' סמסטר ב? האם לעם היהודי יש אומנות

ד

חוג לתולדות ישראל

10:00 - 08:00ד

א 12:00 - 14:00 ד

20:00 - 16:00ד 20:00 - 16:00ד

8:00 - 10:00

א חוג לתולדות ישראל
 JCM-  מפגש יהודי נוצרי ומוסלמי בנושא הגירה

נסיעה לחול
01א116.3515ר משה לביא"ד

ג

01ב116.3516 ר גילה הדר"ד


