
סמסטרשעהיוםמספר הקורסמרצהשם הקורסמדור

א01א116.1500מכינה בתלמוד א

ב01ב116.1501מכינה בתלמוד ב

א01א104.1018ר מיכה פרי"דאוריינות מידע וכלים במחשבת ישראלמתוקשב

ב01ב123.1000ר יהודית ברונשטיין"דאוריינות מידעמתוקשב

סמסטרשעהיוםמספר הקורסמרצהשם הקורסמדור

א01א116.2714'יצירות המופת של הפילוסופים היהודים המודרניים א: משפינוזה ועד רוזנצוויג

ב01ב116.2715'יצירות המופת של הפילוסופים היהודים המודרניים ב: משפינוזה ועד רוזנצוויג

מקאנט עד ליאו שטראוס : תיאולוגיה ופילוסופיה בגרמניה? דת בגבלות תבונה

'א
א01א116.3436

מקאנט עד ליאו שטראוס : תיאולוגיה ופילוסופיה בגרמניה? דת בגבלות תבונה

'ב
ב01ב116.3437

א01א116.2013('ב+'שנה א)' בית המדרש א-מדרש ופרשנות מודרניים

ב01ב116.2014('ב+'שנה א)' בית המדרש ב-מדרש ופרשנות מודרניים

א01א116.3309'חווית המפגש עם האלוהי בספרות התלמוד והמדרש א- בין חזון למדרש

ב01ב116.3310'חווית המפגש עם האלוהי בספרות התלמוד והמדרש ב- בין חזון למדרש

ג

ה
א

ג

ה

ב

12:00 - 14:00

דינה שטיין' פרופ

12:00 - 14:00

08:00-10:00ר משה לביא"ד

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

               שיעורים

'ב/ '                 קורסי חובה לתלמידי תואר ראשון שנה א

20:00 - 18:00ד

01א104.1016

(על בסיס מקום פנוי)סמינר הסוגות הקצרות במדרשי האגדה 

א

ר משה לביא"דמכינה

ר סדריק כהן סקלי"ד

מתוקשב מבוא לימי הבית השני

01א122.2054דינה שטיין ' פרופל ובספרות העממית"דמויות בספרות חז:גיבורי תרבות

01ב122.3141

א

ר סדריק כהן סקלי"ד

16:00 - 18:00 ב ר אליזבט גולדוין"ד

ר אייל בין אליהו "ד

א
12:00 - 0110:00א122.1101 דינה שטיין' פרופ

10:00 - 12:00 ב

ב

מבוא למדרש ואגדה

ב

8:00 - 12:00 ג

ב



א20:00 - 16:00ג01א212.3871ר חסן חלילה"דתולדות הקהילות היהודיות בארצות האיסלם

א01א101.1515

ב01ב101.1516

א01א104.2286'מהפכות אינטקטואליות וחברתיות בימי הביניים היהודיים א

ב01ב104.2287'מהפכות אינטקטואליות וחברתיות בימי הביניים היהודיים ב

א01א101.3671'הסיפור המקראי א

ב01ב101.3672'הסיפור המקראי ב

א01א101.3673'דברי הימים א

ב01ב101.3674'דברי הימים ב

סמסטרשעהיוםמספר הקורסמרצהשם הקורסמדור

א01א104.8314'קבלה חזותית א

ב01ב104.8315'קבלה חזותית ב

א01א116.3120('שנה ג)' ם ועולמו א"הרמב: סמינר מחקרי

ב01ב116.3121('שנה ג)' ם ועולמו ב"הרמב: סמינר מחקרי

א01א116.3122'מהפכות אינטקטואליות וחברתיות בימי הביניים היהודיים א

14:00 - 16:00

01א116.3515

               סמינרים

Rabbinic Literature and the Construction of Gender and Ethnic 

Identity in Late Antiquity
ב20:00 - 16:00גר משה לביא"ד

א

ב

18:00 - 16:00ד

ד

12:00 - 14:00

א

ב

דינה שטיין' פרופ

דתולדות עם ישראל מראשתו

JCM- מפגש יהודי נוצרי ומוסלמי בנושא הגירה

16:00 - 18:00

ר משה לביא"ד

01ב116.3300

10:00 - 8:00ר גרשון גליל"ד

10:00 - 12:00 ד

ר יוסף שטמלר"ד

16:00 - 18:00

ג

(על בסיס מקום פנוי)סמינר הסוגות הקצרות במדרשי האגדה 

01א212.2057

ד ר מיכה פרי"ד

ר איתמר כיסליו"ד

אקזיסטנציאליזם יהודי בעת החדשה

ר מיכה פרי"ד

01ב212.2058

01ב122.3141

16:00 - 18:00 ג ר יוסף שטמלר"ד מיסטיקה חסידית ומיסטיקה כללית

ר איתמר כיסליו"ד

12:00 - 10:00דר מיכה פרי"ד

8:00 - 12:00 ג

ד ר יוסי חיות"ד

ד

14:00 - 16:00



ב01ב116.3123'מהפכות אינטקטואליות וחברתיות בימי הביניים היהודיים ב
12:00 - 10:00דר מיכה פרי"ד


