
סמסטר קיץ
יום ג'יום ד'יום ג'יום ב'יום ב'

קבלת צפת חלק ב'
מרצה: ד"ר נורית פיינשטיין

2 נ"ז

104.2016מרצה: פרופ' יוסי חיות
116.2751

קריאה בספר הזוהר

2 נ"ז

ד"ר רות קרא-איוונוב קניאל

116.4231

מרצה: פרופ' יוסי חיות
הסיפור התלמודי ומקומו 

בחקר תולדות ישראל

2 נ"ז

מרצה:ד"ר הלל ניומן

104.4111

הפרשנות העתיקה למקראהפרשנות העתיקה למקרא

2 נ"ז2 נ"ז

מרצה: פרופ' איתמר כסלומרצה: פרופ' איתמר כסלו

101.1026101.1027

משנה, מסכת אבות: 
היבטים היסטוריים, 

לשוניים ורעיוניים

מפגש יהודי נוצרי ומוסלמי 
JCM בנושא הגירה

השאלה היהודית א'
משנה, סדר נשים: היבטים 

היסטוריים, רעיוניים 
והלכתיים

השאלה היהודית ב'
פרשיות מקראיות בראי 

הפרשנות

2 נ"ז2 נ"ז2 נ"ז2 נ"ז6 נ"ז2 נ"ז

מרצה: ד"ר יונתן שגיבמרצה: ד"ר משה לביא

116.3515104.1404

116.2233104.2443116.2904104.2444

4 נ"ז

**הקורס יתקיים במסגרת סדנאית

תאריכים יפורטו בהמשך

* לקורס זה חובה להירשם לשני החלקים - סמסטר א' + ב'

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

מתוקשב

מרצה: פרופ' אייל בן-אליהו

104.1019

4 נ"ז

מרצה: פרופ' מרקוס זילבר

104.1425

מבוא לתקופת בית שני

2 נ"ז

אוריינות מידע (חובה)

2 נ"ז
מרצה:  ד"ר מיכה פרי

104.1018
מבוא תולדות היהודים בזמן החדש

מחשבת ישראל, BA, תשפ"ב

אוריינות מידע (חובה)

2 נ"ז
מרצה: ד"ר יהודית ברונשטיין

123.1000

104.2477

14:00-16:00

16:00-18:00

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

2 נ"ז

מרצה: הרב ד"ר יוסי שטמלר

יום ד'

מבוא לתולדות היהודים בתקופת המשנה והתלמוד

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

הקורס יינתן במתכונת של סיורים - תאריכים יפורטו בהמשך

104.1020

12:00-14:00

מתוקשב

16:00-18:00

סמסטר ב' סמסטר א'

8:00-10:00

12:00-14:00

14:00-16:00

10:00-12:00

קיצור תולדות היהדות

 4 נ"ז

8:00-10:00

קבלת צפת חלק א'

2 נ"ז

104.2771

יהודי המגרב בגל הדה-
קולוניזציה: בין מדינות המגרב, 

ישראל וצרפת

 מרצה: הרב ד"ר יוסי 
שטמלר

104.4117

18:00-20:0018:00-20:00

מרצה: ד"ר הלל ניומן

הספרות העברית החדשה כתיבת 
תהודה היסטורית ותרבותית

4 נ"ז

2 שש"ס

 יהודים – פגאנים – נוצרים: מפגשים תרבותיים ודתיים בארץ ישראל בימי קדם- חלק ב' 
*

מרצה: ד"ר הלל ניומן

10:00-12:00

116.2750

מרצה: פרופ' יוסי חיות

יום ג'

 יהודים – פגאנים – נוצרים: מפגשים תרבותיים 
ודתיים בארץ ישראל בימי קדם - חלק א' *

2 נ"ז

104.4116

מרצה: ד"ר הלל ניומן


