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הפקולטה למדעי היהדות 
תנ״ך    00    המזכירות – יהדות , בנין 410, חדר 113   00    טל. 03-5318229

יום ושעהשם המרצהנושא הקורסמספר קורס

ב' 14-12ד"ר נ. סמטספר איוב08-604-01

ב' 18-16ד"ר י. זימרןישעיהו – עיון בפרקים מ – סו08-5640-01

ד' 14-12 ד"ר י. פרג'ון"כי זה משה האיש" – עיון בדמותו של משה בתנ"ך 08-6366-01

ד' 12-10מר א. קופילוביץעצמות יבשות ומקדש משוקם: עיון בנבואות התקומה של יחזקאל  )לג–מח(08-6371-01

ב' 12-10מר א. קופילוביץתורת המלחמה: מלחמה ושלום בחוק, בסיפור ובנבואה במקרא08-6373-01

ה' 10-08פרופ' א. אשלמבוא לספרות קומראן חלק ב': הספרות הכתתית08-6921-01

ה' 12-10 ד"ר י. זימרןפרספקטיבות טקסטואליות בספר ישעיהו08-8226-01

ג' 14-12פרופ' י' גרוסמןסיפורי ראשית: עיון דיאכרוני וניתוח ספרותי של    בראשית א-יא08-8251-01

ם
מי

קד
א

ם 
סי

ור
ק קורסים אקדמיים – סמסטר ב' תשפ"ב

יפתחו בהתאמה החל מיום רביעי,  כ"ט באדר א' תשפ"ב 2.3.22
עלות קורס: שעתיים אקדמיות – 550 ₪, ארבע שעות אקדמיות – 1,100 ₪

ביטולים או שינויים ניתן לבצע עד ליום 20.3.22 בלבד, בניכוי דמי הרשמה בסך 100 ₪.
לא תתקבלנה בקשות לשינויים של קורס אקדמי שנתי במהלך השנה.

שאלות והבהרות לגבי קורסים אקדמיים יש להפנות למזכירות המחלקה בה מתקיים הקורס.
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הפקולטה למדעי היהדות 

תלמוד/תושב”ע   00   המזכירות –יהדות, בנין 410, חדר 127   00   טל. 03-5318593

על כל מועמד ליצור קשר עם המחלקה על מנת לקבוע אם הרקע שלו מתאים לקורס המבוקש

יום ושעהשם המרצהנושא הקורסמספר קורס

ג' 18-16ד"ר י. פיינטוךהספרות האמוראית: התהוותה ועריכתה09-389-01

ה' 16-14ד"ר א. ארנדעולם בית הכנסת09-1634-01

ג' 20-18ד"ר א. ארנדמבוא לפרשנות המשנה09-1569-01

ג' 18-16ד"ר ב. קצוףמבוא לתושבע"פ: תקופת האמוראים וספרותה09-1384-01

א' 12-10ד"ר ב. כהןכללי התלמוד: הכרונולוגיה09-1080-01
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הפקולטה למדעי היהדות 

תולדות ישראל   00   המזכירות – יהדות , בנין 410, חדר 27   00   טל. 03-5318353

יום ושעהשם המרצהנושא הקורסמספר קורס

ג' 20-18פרופ' י. לויןראשית המלוכה בישראל11-065-01

א' 18-16ד"ר ע. בריירקרבות מפורסמים בתקופת המקרא11-183-01

ג' 14-12ד"ר י. שרביטהישוב במאה העשרים – מארץ ייעודה לארץ מקלט11-616-01

ג' 12-10ד"ר י. קונפורטידת וציונות 11-579-01

א' 16-14ד"ר י. ישראליידע יהודי בידיים נוצריות: התגלות, מאגיה, פולמוס ותרגום11-4102-01

מיהודה לגליל: החברה היהודית בארץ ישראל בעקבות מרד בר 11-0661-01
ב' 20-18פרופ' ע. שרמרכוכבא

ד' 12-10ד"ר י. וייצמןזיכרון ושכחה: הנצחת השואה במזרח ומערב אירופה מאז 11-9633-011945

ם
מי

קד
א

ם 
סי

ור
ק



הפקולטה למדעי היהדות 

ספרות עם ישראל  00   המזכירות – יהדות, בנין 410, חדר 323   00   טל. 03-5318235

יום ושעהשם המרצהנושא הקורסמספר קורס

א' 18-16פרופ' מ. אזיקסוןכתיבה יוצרת בשירה 13-398-01

א' 14-12ד"ר א. שמידמןמבוא לספרות ימי הביניים 13-602-01

א' 20-18פרופ' מ. אזיקסוןאיך יוצרים דמות? עיצוב דמות בפרוזה בשירה13-616-01

ה' 14-12ד"ר ל. נתנאלחשיבה מחקרית וכתיבה עיונית13-839-01

ד' 14-12ד"ר ד. הכהןספר זיכרונותיו של סעדי הלוי מסלוניקי )1819 – 1903(13-6790-01

ג' 18-16פרופ' ק. רוזנצוויג-קופפרעלילות דם בהיסטוריה ובספרות13-9381-01
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הפקולטה למדעי היהדות 

ם
מי

קד
א

ם 
סי

ור
ק

המרכז לחקר הלאדינו   00   המזכירות – יהדות, בנין 410, חדר 308   00   טל. 03-5344448

יום ושעהשם המרצהנושא הקורסמספר קורס

ג'  14-12פרופ' א. שורצולדתרגומי טקסטים בלאדינו: מן התנ"ך ועד השירה המודרנית 13-747-01

ד' 16-14פרופ' ש. רפאלמתודות בחקר הלאדינו וספרותה: סדנה לתלמידי מחקר 13-6951-01

בדוק ומנוסה': כישורים, לחשים, רפואות וסגולות )קריאת  13-9880-01
ד' 16-14פרופ' ק. רונצוויג-קופפרטקסטים בעברית, יידיש, לאדינו, יהודית – איטלקית(

ד' 12-10ד"ר ס. שאמא-גסר"הטוב, הרע והמכוער": הייצוג היהודי בקולנוע ובאמנות בספרד13-6750-01

ב' 12-10ד"ר ד. הכהןפיענוח של כתב היד הספרדי-קורסיבי )סוליטריאו( למתקדמים13-6811-01
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הפקולטה למדעי היהדות 

הסטוריה כללית   00   המזכירות – יהדות, בנין 410, חדר 213/214   00   טל. 03-5318390

יום ושעהשם המרצהנושא הקורסמספר קורס

א' 18-16פרופ' י. ליברזוןהאימפריה הרומית המוקדמת: על קיסרים, פילוסופים וגלדיאטורים18-562-01

"מלחמות חמות" בתקופת "המלחמה הקרה" – היסטוריה צבאית של המלחמה 18-745-01
ג' 12-10ד"ר ט. טוביהקרה

ב' 14-12פרופ' א. פאוסטזהות מחומר: ארכיאולוגיה ולאומיות 18-3053-01

ה' 12-10ד"ר א. אביבאומנות ותרבות עת'מאנית בראי היסטורי: מבטים ממזרח וממערב 18-3084-01

ד' 12-10ד"ר א. אביבבעלי החיים באימפריה העת'מאנית18-3086-01

ד' 14-12ד"ר פ. לוימאבק השחורים בארה"ב לשוויון אחרי ביטול העבדות18-3089-01

ב' 16-14פרופ' א. דורוןנאציזם, היסטוריונים ו"הדרך הפתלתלה לאושוויץ"18-3093-01

ג' 18-16פרופ' א. דורוןהמהפכה הצרפתית: היסטוריה והיסטוריוגרפיה18-3094-01

בין המזרע והישימון: מדבריות א"י כמקרה מבחן לפעילות אנושית בסביבה 18-3097-01
ג' 20-18פרופ' א. פאוסטצחיחה

ביחד או לחוד? הוויכוח על אינדיבידואלים וקהילתיות במרכז אירופה בתחילת 18-3098-01
א' 12-10ד"ר ז. מאורהמאה העשרים

א' 16-14ד"ר ט. טוביאפריקה )2000-1800( – קולוניאליזם ודה קולוניאליזם18-3102-01

ב' 14-12ד"ר א. בר נוימהפכה חוצה גבולות לאומיים: הקומוניזם במאה העשרים18-3104-01

ג' 16-14ד"ר א. בר נויהחזית הרוסית במהלך מלחמת העולם השנייה 18-3105-01

ה' 16-14ד"ר א. אביבארה"ב והמדינות הלא – ערביות: תורכיה כמקרה בוחן18-3106-01
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הפקולטה למדעי היהדות 

ם
מי

קד
א

ם 
סי

ור
ק

לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה   00   המזכירות – יהדות 410, חדר 225   00   טל. 03-5318350

ההשתתפות בסיורים כרוכה בתשלום של 100 ₪ לכל סיור, שישולם ישירות במח’ ללימודי א”י חובה להביא      
אישור רפואי בעת ההרשמה. הסיורים אינם חובה

יום ושעהשם המרצהנושא הקורסמספר קורס

האימפריה המונגולית והנקודה היהודית – מגעי יהודים ומונגולים 16-304-01
ב' 18-16ד"ר נ. אוחנה-ארוםבימה"ב

ד' 16-14פרופ' א. וייסצמחים בשירות האדם חלק ב'16-529-01

א' 12-10פרופ' ב. זיסובידור להמונים ביון, רומא וארץ ישראל 16-539-01

ב' 16-14פרופ' ת. גורןאוכלוסיית ארץ-ישראל: מיעוטים, דתות ועדות16-0015-01

א' 16-14ד"ר נ. אוחנה-ארוםאש למרחקים – דרך הלוחמה המונגולית ורישומה16-0042-01
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הפקולטה למדעי היהדות 

מחשבת ישראל )פ. יהודית(  00   המזכירות – בניין יעקובוביץ 1002 חדר 2   00   טל. 03-5318421

יום ושעהשם המרצהנושא הקורסמספר קורס

א' 16-14ד"ר צ. הרשקוביץפילוסופיה ותיאולוגיה בהלכה הקאנונית ב'30-272-01

א' 18-16ד"ר צ. הרשקוביץמדינת ישראל בעיני הדת היהודית30-277-01

ב' 16-14ד"ר א. אידלשטייןהגות יהודית חילונית – בין אתוס לאומי לעורכי האדם30-188-01

ג' 12-10פרופ' ח. בן פזימושג העדות במחשבה היהודית 30-493-01

ג' 16-14ד"ר מ. פלדן קייהגותו הפילוסופית של הרב זקס30-097-01

ד' 16-14ד"ר ג. ווברהגותו של נרבוני30-072-01
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הפקולטה למדעי הרוח 

ם
מי

קד
א

ם 
סי

ור
ק

ספרות משווה    00    המזכירות – יהדות, בניין 404, קומת קרקע    00    טל. 03-5318281

יום ושעהשם המרצהנושא הקורסמספר קורס

א' 20-18ד"ר מ. בן חוריןתומאס מאן: בין טריסטן לפאוסטוס )תשתית( 33-047-01

לצחוק עם הצרפתית: תולדות קומדיה בצרפת – המאות ה-19, 33-652-01
ב' 14-12פרופ' י. אלקולומברהה-20 וה-21

ג' 12-10ד״ר א. עמירהקול והגוף: ספרות מדברת כאב ואמפתיה33-168-01

ג' 16-14ד"ר ע. ברייר - קופלוביץההתמכרות לסמים בספרות33-295-01

ג' 18-16ד"ר ש. מועלםזן בודהיזם: ספרות, מיסטיקה ומדיטציה33-321-01

ד' 12-10ד״ר א. תאודורעיונים בספרות המיסטית והקלאסית של הודו33-185-01

ד' 12-10ד"ר א. עמירקוראים וקוראות: היבטים ספרותיים, פסיכולוגיים ותרבותיים33-507-01

ד' 20-18ד"ר ע. פוגל - גבעהתאטרון בישראל – מדיניות תרבותית וקונטקסט חברתי 33-913-01
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הפקולטה למדעי הרוח 

פילוסופיה כללית    00    המזכירות – בניין יעקובוביץ 1002, חדר 2    00    טל. 03-5318256

מספר המקומות מוגבל לשלושה משתתפים בכל קורס

יום ושעהשם המרצהנושא הקורסמספר קורס

ד' 18-16פרופ' ז. נעםפילוסופיה פמיניסטית ומסורת ההלכה – עיון ביקורתי31-484-01

ד' 18-16פרופ' ז. נעםמוסר ומלחמה31-691-01

לימודים קלאסיים    00    המזכירות – בניין 1002 קומה 4    00    טל. 03-5318231

יום ושעהשם המרצהנושא הקורסמספר קורס

א’ 12-10ד"ר א. קונסטנטינויוונית למתחילים ב'46-002-01
ג’ 12-10

א’ 12-10פרופ' ל. מוריסלטינית למתחילים ב'46-052-01
ג’ 10-08

ד' 18-16ד"ר א. פארפסטיבל מסכות: סדנת דרמה עתיקה46-3950-01

ד' 16-14ד"ר א. פארהעיקר זה הרומנטיקה? סיפורי האהבה הגדולים של העת העתיקה46-5110-01

ב' 20-18פרופ' ג. דנציגלשתות ולשמח ביוון – הסימפוזיון העתיק46-5250-01

ד' 12-10פרופ' ד. דוויקטעימות  - יוונית ןולטינית46-5300-01

ב' 16-14ד"ר ח.ב. קורזקובההיוונים בצל הפירמידות מבוא לפפירולוגיה46-6200-01



הפקולטה למדעי הרוח 

ם
מי

קד
א

ם 
סי

ור
ק
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  צרפתית    00    המזכירות – קורט 1004, קומה ג’ חדר 306    00    טל. 03-5318236

  קיימים במחלקה קורסים נוספים בנושא כתיבה ושיחה בצרפתית מומלץ לפנות למחלקה!

יום ושעהשם המרצהנושא הקורסמספר קורס

ג' 20-16ד"ר א. דותןצרפתית 2 - רמה בינונית ב' )צרפתית(43-064-01

א' 16-14ד"ר א. דותןצרפתית 3 - רמת מתקדמים ב'  )צרפתית(43-066-01

ג' 14-12פרופ' ג. ינושבסקיסיור בצרפת בעקבות סופרים והוגי דעות עיקריים מאות 43-081-0121-19

  מוסיקה    00    המזכירות – בניין מוסיקה 1005 קומת כניסה    00    טל. 03-5318623

   קיים מגוון קורסים במחלקה שאליהם נדרש רקע קודם בתחום. ניתן לפנות למחלקה

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

1100ג' 10-08ד"ר ט. אלירםשירי ארץ ישראל - הז׳אנר, תוכנו והתפתחותושנתי47-072-01

825ג' 15-13ד"ר נ. כהן-צנטנרמוזיקה בתרבויות העולםא'47-118-01

1100ב' 14-10ד"ר ע. איזקסוןמבוא וסקירה: מוזיקה מימה"ב עד המאה ה- 21א'47-150-01

550ג' 18-16ד"ר ר. קולנדרמוזיקה של קהילות ישראלא'47-208-01
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הפקולטה למדעי החברה 

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה    00    המזכירות – מדעי הטבע בניין 213 חדר 401    00    טל. 03-5318376

מספר המקומות מוגבל לחמישה משתתפים בכל קורס

יום ושעהשם המרצהנושא הקורסמספר קורס

ד' 10-08ד"ר ש. גוזמןסוגיות בחקר התרבות64-105-01

ד' 12-10פרופ' ג. אילוןכתיבה אקדמית 64-210-01

ד' 18-16ד"ר מ. פגיספסיכולוגיה חברתית64-215-01

ב' 18-16פרופ' א. ששון לוישאלות של אזרחות64-330-01

ב' 16-14פרופ' ל. רמניקסוציולגיה של ההגירה 64-476-01

ב' 12-10פרופ' ט. גמליאלתנאים של חיבה – עצמי, רגשות וביצוע דרמטי בהקשר ארגוני חברתי64-666-01

ד' 16-14פרופ' ל. רמניקזהויות יהודיות בעולם משתנה64-713-01

ד' 16-14ד"ר ש. גוזמןקבוצות וקהילות מתבדלות64-5000-01
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הפקולטה למדעי החברה 

גיאוגרפיה    00    המזכירות – מדעי הטבע בניין 213 חדר 319     00    טל. 03-5318341

יום ושעהשם המרצהנושא הקורסמספר קורס

ד' 16-14ד"ר נ. כהןמבוא בגאוגרפיה של אוכלוסין 75-109-01

ד' 14-13גב' ש. גולדרייך קרנימבוא בגאוגרפיה של האוכלוסין )תרגיל(75-109-02

ג' 12-10פרופ' י. וינשטייןמים במאה ה- 75-515-0121

ם
מי

קד
א

ם 
סי

ור
ק


