תוכנות בית השיטה

תאריך:

12/09/2022

אוניברסיטת ת"א

עמוד:

1

מערכת שעות שבועית  2022/2לתכנית לימוד פילו יהודית תואר שני  -כללי
יום ראשון

יום שני

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00

יום שלישי
08:00 - 10:00
מסתורין וסודות בספר הזוהר
06166022/01
שיעור
פרופ' אפטרמן אדם

10:00 - 12:00
חסידות ותנועת המוסר
06166006/01
שיעור
פרופ' מרגולין רון
כיתה :כיתה  ,102בניין 56

יום רביעי
08:00 - 12:00
בית מדרש ,מסכת כתובות
06164127/01
סמינר
פרופ' רוזן צבי ישי,
פרופ' נעם ורד
כיתה :חדר  ,206בניין 56
08:00 - 12:00
בית מדרש ,מסכת כתובות
06164127/01
סמינר
פרופ' רוזן צבי ישי,
פרופ' נעם ורד
כיתה :חדר  ,206בניין 56

12:00 - 14:00

12:00 - 14:00
חילוניות רלגיוזית :על ביקורת
הדת של שפינ
06166015/01
שיעור
פרופ' גובני יובל
כיתה :כיתה  ,307בניין 46

12:00 - 14:00
קבלת צפת :עיון במקורות
ובמחקר
06164577/01
סמינר
פרופ' אפטרמן אדם
כיתה :חדר  ,206בניין 56
-----------------------------------12:00 - 14:00
התלמוד הירושלמי :מבוא וכלי
מחקר
06164138/01
סמינר
ד"ר פינצ'וק משה
כיתה :חדר  ,208בניין 56

14:00 - 16:00

14:00 - 16:00
על הבתולין :מין ,מגדר וכח בין
יהדות לנצר
06166026/01
שיעור
ד"ר דוידוביץ`-אשד אביטל
כיתה :חדר  ,205בניין 56

14:00 - 16:00
מחקרים בהתהוות  -סמינר
מחלקתי
06164580/01
סמינר
ד"ר מיכאליס עומר
כיתה :חדר  ,206בניין 56

16:00 - 18:00

16:00 - 20:00
הכמיהה לנשגב :מחסידות
הבעש"ט ועד וויטגנש
06974207/01
סמינר
ד"ר ורבין נחמה,
פרופ' מרגולין רון

יום חמישי

16:00 - 18:00
סדנה לכתיבת מאמרים
06164123/01
סמינר
ד"ר מיכאליס עומר
כיתה :חדר  ,206בניין 56
------------------------------------

10:00 - 12:00
המפנה הדיאלוגי במחשבה
היהודית המודרנית:
06164121/01
סמינר
פרופ' ויזה קריסטיאן,
פרופ' פיש מנחם

יום שישי

)(10:36
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2

מערכת שעות שבועית  2022/2לתכנית לימוד פילו יהודית תואר שני  -כללי
יום ראשון

18:00 - 20:00

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

כיתה :כיתה  ,211בניין 56
-----------------------------------16:00 - 20:00
מהמקדש לתלמוד :היצירה מחדש
של היהדות העת
06164128/01
סמינר
פרופ' נעם ורד

16:00 - 20:00
התרבות היהודית הלא רבנית
בשלהי העת העתיק
06164134/01
סמינר
פרופ' בוהק גדעון

16:00 - 20:00
הכמיהה לנשגב :מחסידות
הבעש"ט ועד וויטגנש
06974207/01
סמינר
ד"ר ורבין נחמה,
פרופ' מרגולין רון
כיתה :כיתה  ,211בניין 56
-----------------------------------16:00 - 20:00
מהמקדש לתלמוד :היצירה מחדש
של היהדות העת
06164128/01
סמינר
פרופ' נעם ורד

16:00 - 20:00
התרבות היהודית הלא רבנית
בשלהי העת העתיק
06164134/01
סמינר
פרופ' בוהק גדעון

יום חמישי

יום שישי

)(10:36

