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 "א תשפ רשימת קורסי קיץ שנה"ל 

 22.7.21ועד  19.7.21לקורסי הקיץ יתקיים  בין התאריכים   הרישום

 ןכאלחצו  לתהליך ההרשמה 

 כאן  קורסי יסוד ביהדות סמסטר קיץ בחוברת קורסי קיץ תשפ"א לחצול 

 

 המרצה שם סוג הפגישה הנושא  מס' קורס
 מועד הקורס
)מתאריך עד 

 תאריך(

נק' 
  זיכוי

 )ש"ש( 
 מועד מפגש/ימים ושעות

 
 בחינה  
 מועד א'

 

 בחינה  
 מועד ב'

היחס לבעלי חיים במקרא  01-999-95
 19/9/2021 [ ם]זו 20:30, 1/8/21 (1) 2 05/09 -01/08 ד"ר עמיחי נחשון  מתוקשב בטים מוסריים וספרותייםיה

09:00 
07/10/2021 

9:00 
01-097-95 

 19/9/2021 [ ם]זו 10:00, 3/9/21 (1) 2 05/09 -01/08 ד"ר צבי שמעון  מתוקשב עיונים בספר בראשית 
09:00 

07/10/2021 
9:00 

 
 [ ם]זו 10:00, 30/7/21 (1) 2 05/09 -01/08 שרה שורץ ד"ר  מתוקשב יא-אנושות במשבר בראשית א 01-808-95

 
19/9/2021 

12:30 
13/10/2021 

12:30 

 
01-034-95 

קורס מוזיקלי השתקפות סיפורי 
 התורה בזמר העברי

 הרצאה
פרונטלית 

)לא  בקמפוס
 זום(

 29/08  - 08/08 יוסף פריאלד"ר 
 

2 
 ה-ד   ב-אימים 
10:00 -14:00   

 נוכחות פרונטלית בקמפוס

31/08/2021 
9:00 

30/09/2021 
9:00 

 [ ם]זו 19:00, 8/8/21 (1) 2 05/09 -01/08 הרמןדב ר ד" מתוקשב תלמוד הלכה ומנהג  -חגי ישראל  02-099-95
 [ ם]זו 19:00, 2/9/21 (2)

19/09/2021 
12:30 

07/10/2021 
12:30 

 
 19/09/2021 [ ם]זו12:00 , 25/8/21 (1) 2 05/09 -01/08 ד"ר אילת סג"ל  מתוקשב נישואין, גירושים ומה שביניהם  02-844-95

12:30 
06/10/2021 

12:30 

מושגי יסוד ביהדות מתכונת  02-998-95
ד"ר יונתן  וקשבמת חדשה 

 19/09/2021 [ ם]זו 21:00, 9/9/21 (1) 2 05/09 -01/08 פיינטוך
12:30 

07/10/2021 
12:30 

03-095-95 
ד"ר אלי  מתוקשב בה היהודיתטעמי המצוות במחש 

 2 05/09 -01/08 גורפינקל 

(1) 6/8/21 ,12:30 – 14:00  
 [ ם]זו

(2) 3/9/21 , -09:00 10:30  
 [ ם]זו

19/09/2021 
16:00 

07/10/2021 
12:30 

 07/10/2021 19/09/2021  19:30-18:00, 1/8/21 (1) 2 05/09 -01/08 ד"ר דרור ארליך מתוקשב נתו הפילוסופית "ם ומשהרמב 03-099-95

https://www.biu.ac.il/sites/default/files/inline-files/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.pdf
https://www.biu.ac.il/sites/default/files/inline-files/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.pdf
https://www.biu.ac.il/sites/default/files/inline-files/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.pdf
https://www.biu.ac.il/sites/default/files/inline-files/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.pdf
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 המרצה שם סוג הפגישה הנושא  מס' קורס
 מועד הקורס
)מתאריך עד 

 תאריך(

נק' 
  זיכוי

 )ש"ש( 
 מועד מפגש/ימים ושעות

 
 בחינה  
 מועד א'

 

 בחינה  
 מועד ב'

 [ ם]זו 
(2) 29/8/21 ,18:00-19:30  

 [ ם]זו

16:00 12:30 

 19/09/2021 [ ם]זו 10:00, 26/8/21 (1) 2 05/09 -01/08 ד"ר דן יפה מתוקשב הנוצרים דים והיהוהיחסים בין  04-010-95
16:00 

07/10/2021 
16:00 

 19/09/2021 ט.נ. 2 05/09 -01/08 פרופ' איל רגב  מתוקשב גילות מדבר יהודה מ 04-099-96
12:30 

07/10/2021 
12:30 

04-096-95 
ושלים בימי הבית השני לאור יר

שות: היסטוריה החד התגליות
 וארכיאולוגיה 

 19/09/2021 ט.נ. 2 05/09 -01/08 פרופ' איל רגב  מתוקשב
16:00 

07/10/2021 
16:00 

04-100-96 
  

The Dead Sea scrolls: An 
introduction 

 מתוקשב
 עבודה עבודה ט.נ. 2 05/09 -01/08 פרופ' איל רגב  אנגלית( )

 


