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ק דמויות מופת בעולם היהודי  
מרצה: ד"ר יניב גולדברג

הקורס יתקיים: בימי ד' בשעות 13:30-12:00
עלות הקורס: 700 ₪ לכל סמסטר. )בכל סמסטר 12 מפגשים(. ניתן להירשם מראש לכל השנה או לכל סמסטר 

בנפרד. לנרשמים מראש לשני הסמסטרים הנחה של 100 ₪ על סמסטר ב' ברישום עד ה-23.10.

במה יעסוק הקורס: 
"ממשה עד משה לא קם כמשה", כך אנו יודעים, אולם במהלך ההיסטוריה היהודית קמו לנו לא מעט אנשים שהטביעו 

את חותמם על ההיסטוריה היהודית, על החיים התרבותיים, הדתיים, הפוליטיים, הצבאיים, הבריאותיים ועוד. במסגרת 
קורס זה נעסוק במספר דמויות כאלו שהטביעו את חותמן על העולם היהודי.

 סמסטר א'     מספר הקורס: 25-050-01

בין הדמויות בהן נעסוק:
•   דוד בן גוריון

•   גולדה מאיר 

•   אסתר המלכה ואסתרק'ה מלכת פולין

•   הרמב"ם

•   לאה גולדברג

•   מנדלי מוכר ספרים

•   שלום עליכם 

•   איציק מאנגר

•   ש"י עגנון

•   נעמי שמר

•   הבעל שם טוב

•   דז'יגאן ושומאכר

יתכנו שינויים בהרצאות וכן מעברים בהרצאות בין סמסטר לסמסטר בהתאם לצורך ולאילוצי  המרצה במהלך       
שנת הלימודים.

מועדי ההרצאות: 26.10.22  ו  2.11.22  ו  9.11.22  ו  16.11.22  ו  23.11.22  ו  30.11.22  ו  7.12.22  ו  
14.12.22  ו  28.12.22  ו  4.1.23  ו  11.1.23   ו  18.1.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

 סמסטר ב'     מספר הקורס: 25-051-01

בין הדמויות בהן נעסוק:
•   מנחם בגין

•   שלמה אנ-סקי )המשלחת האתנוגרפית לחקר הפולקלור(

•   פרופ' ישעיהו ליבוביץ

•   הרב עובדיה יוסף

•   יצחק בשביס זינגר

•   הגאון מוילנא

•   חיים נחמן ביאליק

•   שושנה דמארי

•   חנה רובינא

•   ר' יוסף קארו

•   ר' משה איסרליש

•   ר' נחמן מברסלב

יתכנו שינויים בהרצאות וכן מעברים בהרצאות בין סמסטר לסמסטר בהתאם לצורך ולאילוצי  המרצה במהלך       
שנת הלימודים.

מועדי ההרצאות: 15.3.23  ו  22.3.23  ו  29.3.23  ו  19.4.23  ו  3.5.23  ו  10.5.23  ו  17.5.23  ו 
24.5.23  ו  31.5.23  ו  7.6.23  ו  14.6.23  ו  21.6.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

דמויות מופת בעולם היהודי
מרצה: ד"ר יניב גולדברג

הקורס יתקיים: בימי ד' בשעות 13:30-12:00
עלות הקורס: 700 ₪. )12 מפגשים(

במה יעסוק הקורס: 
"ממשה עד משה לא קם כמשה", כך אנו יודעים, אולם במהלך ההיסטוריה היהודית קמו לנו לא מעט אנשים 

שהטביעו את חותמם על ההיסטוריה היהודית, על החיים התרבותיים, הדתיים, הפוליטיים, הצבאיים, הבריאותיים 
ועוד. במסגרת קורס זה נעסוק במספר דמויות כאלו שהטביעו את חותמן על העולם היהודי.


