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 ב " תשפ רשימת קורסי קיץ שנה"ל 

   .ימוד עבור קורסי הקיץ אינו מוחזר לנרשמים המבטלים רישומם לקורסיםהל שכר

 21.7.22-  .22718. לקורסי הקיץ יתקיים  בין התאריכים   הרישום

נק' זיכוי   שם המרצה  סוג הפגישה הנושא  מס' קורס  
   ד מפגש בזוםמוע ימים ושעות )ש"ש( 

 
 בחינה  
 מועד א'

 

 ינה  חב
 פורמט בחינה  מועד ב'

ד"ר עמיחי  מתוקשב  תשירה ומגילו ה,חכמ ספרי 01-095-95 1 .1
 21:00, 14/8/22( 1) 16.9.22 – 14.8.22 2 נחשון 

 
19.10   

 09:00שעה 
20.11   

 Tomax 16:00שעה 

2. 2  
01-808-95 

ת במשבר בראשית אנושו 
ד"ר שרה  מתוקשב  יא -א

 09:30, 12/8/22( 1) 16.9.22 – 14.8.22 2 שורץ 
 

20.10   
 12:00 שעה

17.11   
 פרונטלי  16:00שעה 

סדנה מוסיקלית:   01-130-95  .3
פזמונאי ישראל והתנ"ך:  

מנעמי שמר עד דני 
 ן סנדרסו 

 הרצאה
 פרונטלית
 בקמפוס

ד"ר יוסף  
 פריאל 

2 14.8.22  -30.8.22 
  13ה )-ימים א

 מפגשים( 
10:00 -  14:00 

   2.10 101חדר  604מ. ישראל 
 12:00 שעה

3.11   
 פרונטלי  09:00שעה 

4.   
01-034-95 

פות  קורס מוזיקלי השתק
בזמר   י התורהסיפור

 העברי

 הרצאה
פרונטלית 

 בקמפוס

יוסף  ד"ר 
 פריאל 

2 4.9.22 – 21.9.22 
 ה-ימים א

10:00 -14:00 

   2.10 4חדר  507מ. ישראל 
 12:00 שעה

3.11   
 פרונטלי  09:00שעה 

תלמוד הלכה   -חגי ישראל  02-099-95  .5
 21:00-20:00, 14/8/22 (1) 16.9.22 – 14.8.22 2 ד"ר דב הרמן  מתוקשב  ומנהג

 
19.10 

 09:00שעה  
20.11   

 פרונטלי  09:00 שעה

6.   
02-844-95 

נישואין, גירושים ומה  
ד"ר אילת  מתוקשב  שביניהם 

   20.9 19:00, 4/9/22( 1) 16.9.22 – 14.8.22 2 סג"ל 
 12:00שעה 

23.10   
 פרונטלי  16:00שעה 

 עמיחיד"ר  מתוקשב  דיני משפחה  02-097-95  .7
 20:00 ,13/9/22( 1) 16.9.22 – 14.8.22 2 ןכה

 
20.9   

 12:00שעה 
23.10   

 פרונטלי  16:00שעה 

8.  03-095-95 
 

וות במחשבה  טעמי המצ
ד"ר אלי  מתוקשב  היהודית

 16.9.22 – 14.8.22 2 גורפינקל 
(1 )19/8/22 ,09:30-08:00 
(2 )16/9/22, 09:30-08:00 

 

20.9   
 09:00שעה 

20.10   
 Tomax 16:00שעה 

9.  03-099-95 
 

הרמב"ם ומשנתו  
ד"ר דרור   מתוקשב  ופית הפילוס

 21:30-20:00, 14/8/22( 1) 16.9.22 – 14.8.22 2 ארליך
 

2.10 
 09:00שעה  

23.10   
 פרונטלי  16:00שעה 
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נק' זיכוי   שם המרצה  סוג הפגישה הנושא  מס' קורס  
   ד מפגש בזוםמוע ימים ושעות )ש"ש( 

 
 בחינה  
 מועד א'

 

 ינה  חב
 פורמט בחינה  מועד ב'

10.  
ין היהודים היחסים ב 04-010-95

 16.9.22 – 14.8.22 2 ד"ר דן יפה מתוקשב  וצריםוהנ
(1 )4/9/22 ,10:00 

 22.9   
 09:00שעה 

20.10   
 16:00שעה 

 
 פרונטלי 

פרופ' איל  מתוקשב  מגילות מדבר יהודה  04-099-96  .11
   22.9 המשךה ביקבע על ידי המרצ 16.9.22 – 8.8.22 2 רגב

 12:30שעה 
27.10   

 Tomax 09:00שעה 

12.  

04-096-95 

ושלים בימי הבית  יר
התגליות  השני לאור

יסטוריה החדשות: ה
 וארכיאולוגיה

פרופ' איל  קשב מתו
 16.9.22 – 8.8.22 2 רגב

 ל ידי המרצה בהמשךיקבע ע
21.9   

 12:30שעה 
27.10   

 16:00שעה 

Tomax 

13 . 

04-100-96 
 

The Dead Sea scrolls: 
An introduction 

 מתוקשב 
 )אנגלית( 

פרופ' איל 
 16.9.22 – 8.8.22 2 רגב

 יקבע על ידי המרצה בהמשך

  

 עבודה

Final 

assignment 
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