
יום ד'יום ג'יום ג'יום ב'יום ה'יום ב'
ארץ ישראל בהגות ובהלכה 
בתקופת המשנה והתלמוד 

חלק א'

היסטוריה של הספר 
- בין הדפוס 

לאינטרנט

ארץ ישראל בהגות 
ובהלכה בתקופת המשנה 

והתלמוד חלק ב'

יהודי ספרד בעולם 
האסלאם: המאות ה 15- 

20

2 שש"ס2 שש"ס

4 שש"סמרצה: ד"ר הלל ניומן4 שש"סמרצה: ד"ר הלל ניומן

4 שש"ס4116.4413 שש"ס116.4412

בין היסטוריה לארכיאולוגיהמרצה: ד"ר שי סרוגו

2 שש"ס

108.3449104.5538104.3679
מרצים: פרופ' אייל בן-אליהו 

וד"ר הלל ניומן
104.4305

104.4415

 Jews and Christians in
Late Antiquity Part A

2 שש"ס

ד"ר הלל ניומן

104.5715

Israel Among the 
Nations Part A

Israel Among the 
Nations Part B

בין גבולות - מגמות בחקר 
תרבות ישראל ב'

2 שש"ס2 שש"ס2 שש"ס

מרצה: ד"ר יצחק פדרמרצה: ד"ר יצחק פדר
מרצים: פרופ' אייל בן-

116.9360אליהו ופרופ' דינה שטיין

4 שש"ס116.5603116.5604104.5531
(חלק מהשיעורים יתארכו 

עד 17:15)

מרצה: ד"ר סדריק כהן סקלי4 שש"ס

מרצה: פרופ' יוסי חיות

4104.5701 שש"ס 104.5714

4 שש"ס

מרצה: ד"ר משה לביאמרצה: ד"ר משה לביא

18:00-20:00

104.5723104.5537

סמסטר קיץ

הספרות העברית 
החדשה כתיבת תהודה 

היסטורית ותרבותית

מרצה: ד"ר נורית 
פיינשטיין

12:00-14:00

14:00-16:00

18:00-20:00

16:00-18:00
16:00-18:00

18:00-20:00

בין היסטוריה לארכיאולוגיה

2 שש"ס

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

104.4414

JCM מפגש יהודי נוצרי ומוסלמי בנושא הגירה

4 שש"ס

מרצה: ד"ר משה לביא

116.3515

אמהות ולידה - יהדות ומגדר

4 שש"ס

104.5536

שאלות של זהות יהודית 
וישראלית בקולנוע 

הישראלי

מרצה: ד"ר נוגית אלטשולר

4 שש"ס

8:00-10:008:00-10:00

יום ד' יום ג'
היסטוריה, חברה ומגדר 

בתפוצה היהודית 
ספרדית - שפה ותרבות 

הלאדינו

יום ד'

10:00-12:0010:00-12:00

12:00-14:00

116.4231

קריאה בספר הזהר

2 שש"ס

ד"ר רות קרא-איוונוב קניאל

12:00-14:00

מרצים: ד"ר סדריק 
כהן סקלי וד"ר צור 

שלו
מרצה:  ד"ר גילה הדר

מתוקשב

מתוקשב

אוריינות מידע אקדמית לתלמידי תואר שני (חובה)

2 שש"ס

14:00-16:00
מרצים: פרופ' אייל בן-אליהו ופרופ' דינה שטיין

בין גבולות - מגמות בחקר תרבות ישראל א'

104.5530

2 שש"ס

16:00-18:00

116.4829

כלים למחקר וכתיבה היסטורית (חובה)

2 שש"ס

14:00-16:00

 Riding the Chariot: A
 Magical Mystery Tour
 of the History of Jewish

Esotericism

Do the Jewish People 
have Art?

מרצים: ד"ר שרה שבוט וד"ר רות קרא-איוונוב קניאל

מחשבת ישראל, MA, תשפ"א     

מרצה: ד"ר יונתן שגיב

הסיפור התלמודי 
בתרבויות הישראליות 
והיהודיות העכשוויות

 Introduction to
 - Rabbinic Literature

Mothers and Daughters

מרצה: ד"ר יהודית ברונשטיין
123.4002

מרצה: ד"ר מיכה פרי
104.8202

4 שש"ס

עיון בארון הספרים היהודי לתולדותיו

סמסטר ב'

8:00-10:00

סמסטר א'

Jews and Christians in Late Antiquity Part B

2 שש"ס

ד"ר הלל ניומן

104.5716

10:00-12:00


