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  ישראל מחשבת –תשפ"ב  שנירשימת קורסי תואר 

 לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים. ●

 הרישום לקורסים נעשה באופן עצמאי ע"י הסטודנט דרך הפורטל האישי ●

 קטלוג קורסים –סטודנטים  –ניתן לראות את הקורסים וסילבוסים מקוצרים דרך אתר האוניברסיטה  ●

 

 סמסטר א'

 Beirut, Jerusalem, Cairo: Modern Philosophy in early 20th century Middle East -   ד"ר סדריק

 שש"ס) 2( 12:00-14:00יום א'  - 116.5611 -כהן סקלי 

 Jews and Christians in Late Antiquity Part A  -  14:00-16:00יום א'  -  116.5715 - ד"ר הלל ניומן 

 שש"ס) 2(

 Israel Among the Nations Part A - שש"ס) 2( 16:00-18:00יום א'  - 116.5603 -חק פדר ד"ר יצ 

  ד"ר הלל  -חלק א'  -נוצרים: מפגשים תרבותיים ודתיים בארץ ישראל בימי קדם  –פגאנים  –יהודים

סמסטר א'  -שש"ס) (לקורס זה חובה להירשם לשני החלקים  2( 8:00-10:00יום ג'  - 104.4116 - ניומן 

 + ב').

 Coping with memory – Holocaust in Polish Literature and Culture Part A -  ד"ר דורותה

 שש"ס) 2( 14:00-16:00יום ג'   - 104.5718 -בורדה פישר 

  מפגש יהודי נוצרי ומוסלמי בנושא הגירהJCM  -  2( 18:00-20:00יום ג'  -  116.3515 - ד"ר משה לביא 

 שש"ס)

  שש"ס) 4( 8:00-12:00יום ד'  - 104.5538 - לה הדר ד"ר גי -היסטוריה, חברה ומגדר בתפוצה היהודית 

  שש"ס) 2( 10:00-12:00יום ד'  - 116.4759 -פרופ' יוסי חיות  -קבלת צפת 

  שש"ס) 2( 12:00-14:00יום ד'  - 116.4231 -איוונוב קניאל -ד"ר רות קרא -קריאה בספר הזהר 

  14:00-16:00יום ד'  - 104.5530 - ליהו פרופ' אייל בן א - מגמות בחקר תרבות ישראל א'  - בין גבולות 

 שש"ס) 2(

 Jews And Christian In The Middle Ages -  4( 14:00-18:00יום ד'  - 116.5609 -ד"ר מיכה פרי 

 שש"ס)

  יום ד'  - 104.5536 -איוונוב קניאל -ד"ר שרה שבוט וד"ר רות קרא -יהדות ומגדר  -אמהות ולידה

 שש"ס) 4( 16:00-20:00

  שש"ס) 4( 16:00-20:00יום ד'  - 104.5539 - ד"ר יונתן שגיב  - בספרות חז"ל עיונים 

  שש"ס) 4( 16:00-20:00יום ד'   - 104.4327 -ד"ר סדריק כהן סקלי  - האם לעם היהודי יש אומנות 

  (חובה) שש"ס) 2מתוקשב ( - 123.4002 -ד"ר יהודית ברונשטיין   -כלים למחקר וכתיבה היסטורית 
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 שש"ס) 2מתוקשב ( - 104.8202 -ד"ר מיכה פרי  -דע אקדמית לתלמידי תואר שני (חובה) אוריינות מי 

 

  סמסטר ב'

  Jews and Christians in Late Antiquity Part B  -  12:00-14:00יום א'  - 116.5716 - ד"ר הלל ניומן 

 שש"ס) 2(

 Israel Among the Nations Part B -  שש"ס) 2( 14:00-16:00יום א'  - 116.5604 -ד"ר יצחק פדר 

 Mothers & daughters in  rabbinic literature -  16:00-20:00יום א'   - 104.5723 -ד"ר משה לביא 

 שש"ס) 4(

 Coping with memory – Holocaust in Polish Literature and Culture Part B -  ד"ר דורותה

 שש"ס) 2( 14:00-16:00יום ג'   - 104.5719 -בורדה פישר 

 Jewish philosophers of the 20th century -   16:00יום ג'  -116.5610 –ד"ר סדריק כהן סקלי-

 שש"ס) 2( 18:00

  שש"ס)  2( 10:00-12:00יום ד'  - 116.4751 -פרופ' יוסי חיות  -קבלת צפת 

  2( 14:00-16:00יום ד'  - 104.4111 –הלל ניומן ד"ר  -הסיפור התלמודי ומקומו בחקר תולדות ישראל 

 שש"ס)

  14:00-16:00יום ד'  - 104.5531 -פרופ' אייל בן אליהו  -מגמות בחקר תרבות ישראל ב'  -בין גבולות 

 שש"ס) 2(

 Kabbalah: A Magical Mystery Tour -  שש"ס) 4( 14:00-16:00יום ד'  - 104.5714 - פרופ' יוסי חיות 

 יום ד'  -  104.5537 - ד"ר משה לביא  - ודי בתרבויות הישראליות והיהודיות העכשוויות הסיפור התלמ

 שש"ס) 4( 16:00-20:00

  ד"ר הלל  -חלק א'  -נוצרים: מפגשים תרבותיים ודתיים בארץ ישראל בימי קדם  –פגאנים  –יהודים

 ורטו בהמשך)תאריכים יפ -שש"ס) (הקורס יינתן במתכונת של סיורים  2( 104.4117 -ניומן 

 

 סמסטר קיץ

  104.4305 -ד"ר נורית פיינשטיין   -הספרות העברית החדשה כתיבת תהודה היסטורית ותרבותית - 

 שש"ס) 4( 8:00-12:00יום ג' 

  יום ד' -  116.9360 -ד"ר נוגית אלטשולר  -שאלות של זהות יהודית וישראלית בקולנוע הישראלי

 )17:15יתארכו עד  שש"ס) (חלק מהשיעורים 4( 12:00-16:00

  


