
סמסטר קיץ
יום ג'יום ב'יום ב'

מבוא להיסטוריה 
יהודית בימי הביניים

ארץ ישראל בהגות ובהלכה 
בתקופת המשנה והתלמוד 

חלק א

היסטוריה של הספר - בין 
הדפוס לאינטרנט

תרגיל קריאה במקורות 
מימי הביניים

ארץ ישראל בהגות ובהלכה 
בתקופת המשנה והתלמוד 

חלק ב

יהודי ספרד בעולם 
האסלאם: המאות ה-15 

20-
2 נ"ז2 נ"ז2 נ"ז2 נ"ז

6 נ"זמרצה: ד"ר הלל ניומןמרצה:ד"ר מיכה פרי4 נ"ז מרצה: ד"ר הלל ניומןמרצה: ד"ר מיכה פרי
6104.1025116.4413 נ"ז104.1024116.4412

מרצים: ד"ר צור שלו וד"ר 
סדריק כהן סקלי

בין היסטוריה 
לארכיאולוגיה

מרצה: ד"ר נורית מרצה: ד"ר שי סרוגובין היסטוריה לארכיאולוגיהמרצה: ד"ר גילה הדר
פיינשטיין

2 נ"ז 2 נ"ז 

 מרצים: פרופ' אייל בן-
אליהו וד"ר הלל ניומן

104.5538
 מרצים: פרופ' אייל בן-
אליהו וד"ר הלל ניומן

104.3679
104.2016

104.2017104.2018

 

מיסטיקה חסידית 
ומיסטיקה כללית

אקזיסטנציאליזם יהודי

מרצה: הרב ד"ר יוסי 
שטמלר

מרצה: הרב ד"ר יוסי שטמלר

116.2016116.2223

הספרות העברית 
החדשה כתיבת תהודה 

היסטורית ותרבותית

4 נ"ז

4  נ"ז 

מרצה: פרופ' יוסי חיות 

104.2477

מחשבת ישראל, BA, תשפ"א     

מרצה: ד"ר הלל ניומן

104.1020

מתוקשב

אוריינות מידע וכלים בתולדות ישראל (חובה)

2 נ"ז
מרצה: ד"ר מיכה פרי

104.1018

מבוא למחשבת ישראל א' - מיסטיקה ופילוסופיה 

12:00-14:00

10:00-12:00

8:00-10:00

אוריינות מידע (חובה)

מבוא לתקופת בית שני 

2 נ"ז

מבוא לתולדות היהודים בתקופת המשנה והתלמוד

18:00-20:00

2 נ"ז

18:00-20:00

סמסטר ב' סמסטר א'

8:00-10:00

12:00-14:00

14:00-16:00

10:00-12:00
108.3449

16:00-18:00

קיצור תולדות היהדות

116.2906

2 נ"ז
מרצה: ד"ר יהודית ברונשטיין

123.1000

2 נ"ז
מתוקשב

מבוא לתולדות היהודים בזמן החדש

4 נ"ז 

מרצה: פרופ' מרקוס זילבר

104.1425

יום ד' יום ד'

תפיסות התפוצה היהודית והגלות

2 נ"ז

מרצה: ד"ר סדריק כהן סקלי

היסטוריה, חברה ומגדר 
בתפוצה היהודית ספרדית 

- שפה ותרבות הלאדינו

2 נ"ז

104.1019

מרצים: ד"ר רות קרא-איוונוב קניאל וד"ר סדריק כהן סקלי

4 נ"ז

116.1041

מרצה: פרופ' אייל בן-אליהו

JCM קורס מפגש בין דתי (סמינר)

6 נ"ז

מרצה: ד"ר משה לביא

116.3515

יום ג'

"שורשי יניקה" - ארון הספרים היהודי

4 נ"ז

מרצה: ד"ר משה לביא ומרצים אורחים

14:00-16:00

16:00-18:00

יום ג'

היסטוריה אינלקטואלית של הציונות זרמים גישות ופולמוסים

2 נ"ז

מרצה: ד"ר סדריק כהן סקלי

116.2018

מרצים: ד"ר סדריק כהן סקלי וד"ר טל אלמליח

116.2017

104.2485

יהודים ומהפיכות

2 נ"ז


