
אוניברסיטת ת"א

(11:24)10/08/2022תוכנות בית השיטה תאריך:

1 עמוד:

מערכת שעות שבועית 2022/2 לתכנית לימוד תלמוד תואר ראשון - כללי

יום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

08:00 - 10:00

10:00 - 12:0010:00 - 12:00
מגילות קומראן

06162370/01
שיעור

ד"ר רצון אשבל
כיתה: כיתה 105, בניין 56
------------------------------------

10:00 - 12:00
האמוראים - ספרותם ועולמם

06161002/01
שיעור

פרופ' נעם ורד
כיתה: כיתה 281, בניין 46

10:00 - 12:00
בבלי, ירושלמי ומדרשי האגדה:

ת"נ למבוא למ
06161266/01

תרגיל
פרופ' רוזן צבי ישי

כיתה: כיתה 106, בניין 56

10:00 - 12:00
Philosophy and Mysticism

06163226/01
שיעור

פרופ' לורברבוים מנחם
כיתה: כיתה 106, בניין 56

12:00 - 14:0012:00 - 14:00
מבוא למקרא ב'

06121008/01
שיעור

ד"ר דרשן גיא
כיתה: כיתה 281, בניין 46

12:00 - 14:00
קריאה בטקסטים פילוסופיים מן

ההגות היהודי
06161264/01

תרגיל
ד"ר מיכאליס עומר

כיתה: כיתה 104, בניין 56

12:00 - 14:00
טקס, טקסט, קונטקסט: היסטוריה

ותיאוריה של
06163525/01

סמינר
ד"ר דוידוביץ`-אשד אביטל

כיתה: חדר 206, בניין 56

12:00 - 14:00
קריאה בטקסטים קלאסיים: לשון

המקרא עד לשו
06141403/02

שיעור
גב' פלק עינב

כיתה: חדר 205, בניין 56
------------------------------------

12:00 - 14:00
קריאה בספר מורה הנבוכים -

חלק ב'
06162013/01

שיעור
פרופ' לורברבוים מנחם

כיתה: כיתה 105, בניין 56
------------------------------------

12:00 - 14:00
מבוא לארמית בבלית

06141408/01
שיעור

פרופ' מורגנשטרן משה
כיתה: כיתה 106, בניין 56

12:00 - 14:00
מבוא לפילוסופיה יוונית

06181030/02
שיעור

ד"ר וייסר שרון
כיתה: אתינגר, אודיטו 144, בניין

46

14:00 - 16:0014:00 - 16:00
סופיות יהודית וחסידות מוסלמית

06163528/01
סמינר

ד"ר מיכאליס עומר
כיתה: חדר 206, בניין 56

14:00 - 16:00
קריאה בטקסטים קבליים מהמאות

הי"ג והי"ד
06161265/01

תרגיל
מר פינטו עידן

כיתה: כיתה 106, בניין 56



אוניברסיטת ת"א

(11:24)10/08/2022תוכנות בית השיטה תאריך:

2 עמוד:

מערכת שעות שבועית 2022/2 לתכנית לימוד תלמוד תואר ראשון - כללי

יום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

------------------------------------
14:00 - 16:00

הגיונות וחלומות של קיצוני:
אנרכיזם, סביב
06163520/01

סמינר
פרופ' גובני יובל

כיתה: חדר 206, בניין 56

16:00 - 18:0016:00 - 18:00
סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים

06161020/01
סדנה

ד"ר ווזנר שי עקביא
כיתה: אודיטו 001, בניין 205

16:00 - 18:00
כהן ובובר - קריאות בהגות

יהודית מודרנית
06161018/01

תרגיל
ד"ר פוגל ג'רמי

כיתה: חדר 205, בניין 56
------------------------------------

16:00 - 18:00
תולדות המאגיה היהודית מהעת

העתיקה ועד ימ
06162375/01

שיעור
פרופ' בוהק גדעון

כיתה: כיתה 106, בניין 56

18:00 - 20:00


