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 קורסים פנויים לרישום סמסטר ב' תשפ"ג

 5.3.23מעודכן ל

 

 מתוקשבים 

 

 ש"ש  תקופה  אפיונים מרצים  שם קוד מלא   

מתוקשב   - מודל  פרופ' סמט נילי  המקרא על רקע המזרח הקדום 01811-35 1
 מלא 

 1 סמסטר ב' 

 

 פרונטליים 

 ש"ש  מועד  תקופה  הערה אפיונים  מרצים  שם קוד מלא   

אתר   - מודל  ד"ר שפיגל בעז  מנהגי השבת ושולחנה 020472-72 1
 מלווה קורס  

 פרונטלי 

לבוגרי/רות  
בתי"ס  
 כלליים 

 1 10:00-12:00ג' סמסטר ב' 

סדנה: היהדות של עגנון: בין   03060-02 2
 משיכה לביקורת 

אתר   - מודל  ד"ר שילה אלחנן 
 מלווה קורס  

 פרונטלי 

 1 16:00-18:00ב' סמסטר ב'   

רוחניות, קבלה והתחדשות יהודית   03131-01 3
 בישראל ובארה"ב 

אתר   - מודל  ד"ר שילה אלחנן 
 מלווה קורס  

 פרונטלי 

 1 12:00-14:00ב' סמסטר ב'   

אתר   - מודל  ד"ר מוניץ מאיר  הגותו של הרב סולובייצ'יק  03489-03 4
 מלווה קורס 

 1 10:00-12:00ה' סמסטר ב'   

אתר   - מודל  ד"ר שוחט רפאל  מבוא למיסטיקה יהודית )חלק ב'(  03510-01 5
 מלווה קורס  

 פרונטלי 

 1 16:00-18:00ד' סמסטר ב'   
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 ש"ש  מועד  תקופה  הערה אפיונים  מרצים  שם קוד מלא   

בין מסורת למודרנה: זמנים   04068-01 6
 ותכנים משתנים בספרות יידיש

אתר   - מודל  פרופ' כהן נתן 
 מלווה קורס 

 1 10:00-12:00ב' סמסטר ב'   

 

 זום - פרונטלי

 ש"ש  מועד  תקופה  הערה אפיונים  מרצים  שם קוד מלא   

 זום   ד"ר שפיגל בעז  מליל הסדר לליל שבועות  020474-71 1
  - מודל 
אתר  

מלווה  
 קורס 

לבוגרי/רות  
 בתי"ס כלליים 

 1 16:00-18:00ד' סמסטר ב' 

 זום   ד"ר שפיגל בעז  מליל הסדר לליל שבועות  020474-72 2
  - מודל 
אתר  

מלווה  
 קורס 

לבוגרי/רות  
 בתי"ס כלליים 

 1 18:00-20:00ד' סמסטר ב' 
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 קורסים באנגלית 

 מתוקשב 

 ש"ש  תקופה  אפיונים מרצים  שם קוד מלא   

1 01194-35 The Bible in Light of the Ancient 
Near East 

 הקורס ניתן באנגלית   פרופ' סמט נילי 
 מתוקשב מלא  - מודל 

 1 סמסטר ב' 

2 02061-35 Commandments between Man 
and Man between Individual and 
Society, Part II 

 הקורס ניתן באנגלית   ד"ר גלינסקי יהודא 
 מתוקשב מלא  - מודל 

 1 סמסטר ב' 

 

 פרונטלי 

 ש"ש  מועד  תקופה  אפיונים מרצים  שם קוד מלא   

1 03169-01 Jewish Statehood: Middle 
Ages and Renaissance 

 הקורס ניתן באנגלית   פרופ' הלפר יהודה
 אתר מלווה קורס  - מודל 

 1 16:00-18:00ג' סמסטר ב' 

2 04077-01 Ethnicity in the Jewish 
people and in the State of 

Israel 

 הקורס ניתן באנגלית   ד"ר פיקאר אבי 
 אתר מלווה קורס   - מודל 

 פרונטלי 

 1 16:00-18:00ב' סמסטר ב' 

 


