
 טתשע"מערכת שעות תלמוד 

   *** קורס כללי               

 2518-883-38ובפקס  Talmud.Dept@biu.ac.il , במייל 3168/3958-185-38ות בטל' ניתן לפנות למזכיר       

 שני 
סמסטר 

 א'

 שני
 סמסטר ב'

 שלישי
 סמסטר א'

 שלישי
 סמסטר ב'

 רביעי
 סמסטר א'

 רביעי
 סמסטר ב'

 חמישי
 סמסטר א'

 חמישי
 סמסטר ב'

 שישי
סמסטר 

 א'

 שישי 
 סמסטר 

 ב'
  ד"ר עוזיאל פוקס 3-53

 
 הרצאה 35-223-36
 סמינריון 35-639-36

 סוגיות נבחרות בבבלי ברכות
 ג+

 לבעלי רקע *
 

 528חדר  253בניין מיקום : 

    ***ברק כהן  "ר ד
 
 

35-933-53  
 הרצאה

אמוראי בבל: דרכי 
 פסיקה

 138בניין  מיקום : 
 538חדר 

פרופ' יוסף 
 ריבלין

 
35-258-53 

 הרצאה
ירושה וצוואה 
 -במשפט העברי

 ע"פ דין
 232בניין  מיקום:

 93חדר 

 ד"ר ברק כהן 
 

35-383-53  
  הרצאה

 דמויות מקראיות
 בראי האגדה

 
 מיקום :

  89חדר 138בניין 

ר בנימין ד"
 קצוף

 
53-382-36 

      הרצאה
סדרי הלימוד 

 בישיבות גאונים
 

 138מיקום : 
 81 חדר

 ד"ר בנימין קצוף
 
 הרצאה 53-129-36

 סמינריון   35-393-36
 משנה ותוספתא: דיני נזיקין

 
 8חדר  138בניין   מיקום:

 אילן-פרופ' מאיר בר
 

 הרצאה 35-931-53
 

 בתקופת התפילה
 והאמוראים התנאים

  ג+
חדר  253בניין  מיקום :

29 
 
 

 פנחס רוטד"ר  53-58
 הרצאה 35-383-36
 סמינריון 35-389-36

 דיני הלוואות בימי הביניים
 ג+

 לבעלי רקע *
 528חדר  253בניין  מיקום : 

 ד"ר פנחס רוט   
 

  הרצאה 35-353-36
 סמינריון 35-399-36

 ה בפרובנסלכתולדות הה
 

 38חדר  238בניין  מיקום : 

    חיים בורגנסקיד"ר 
 

 הרצאה 35-958-53
 סמינריון 35-385-53

  הלכה ורפואה –הלכה ומודרנה 
 

 38חדר 138מיקום : 

 ד"ר חיים בורגנסקי  
  

 הרצאה 35-835-53
 סמינריון 35-318-53

 פוסקים במאה העשרים
 
 

 58חדר  131בניין  מיקום : 

 ***  גלינסקי ד"ר יהודה
 

35-389-53 
35-392-53 

: המדרש צדקהמצוות ה
   ההלכה והמנהג

 
חדר  253בניין  מיקום:

29 
ד"ר עוזיאל  58-52

 פוקס
35-166-36 

 הרצאה
תקופת 

הגאונים 
 וספרותה

 ג+
 
 לבעלי רקע *

 מיקום : 
 253בניין 
 528חדר 

ד"ר עוזיאל 
 פוקס

35-388-36 
 הרצאה

אגרת רב 
 שרירא גאון

 ג+
 לבעלי רקע *
 
 

בניין  מיקום : 
 528חדר  253

 ד"ר אהרן עמית
 הרצאה 35-989-53
 סמינריון 35-353-53
 

 הסיפור האמוראי בבבלי ובירושלמי
 
 
 
 
 

 38חדר  238בניין  מיקום : 

 ד"ר מרדכי סבתו
 הרצאה 35-382-53
 סמינריון 35-398-53
 

התפילה במשנתם של חז"ל: בבלי 
 ה-ברכות פרקים ד

 ג+   *לבעלי רקע
 528חדר  253בניין   

 מרדכי סבתוד"ר 
 הרצאה 35-381-36
 סמינריון 35-383-36
 

עדים זוממים וחייבי גלויות: 
 ב-בבלי מכות פרקים א

 
 ג+

        ***   ד"ר ברק כהן  89חדר  253בניין  מיקום : 
35-396-53 
        רצאהה

טקסטים 
 תלמודיים

בניין     מיקום:
                        5חדר  132

                                                    ***  ד"ר קצוף
168-36 

 הרצאה
משנה ותוספתא 

 הלכות נישואין
בניין   מיקום:

 81חדר  138
 

 פרופ' דוד הנשקה 52-59
 

 הרצאה 35-132-36
 סמינריון 35-358-36
 

 מבוא וסוגיות –ספרא וספרי 
 

 ג+
 
 רקעלבעלי  *

 528חדר  253בניין  מיקום : 

 ד"ר ארנון עצמון
 הרצאה 35-198-36 

  מבוא למדרש ואגדה
 א' חובה
  36חדר 138בניין  מיקום :

 ד"ר יונתן פיינטוך 
 

 הרצאה  35-893-36
 

של האגדה בתלמוד  כתילההקשר הה
 הבבלי 

 
 

 99חדר  238בניין   מיקום:

 אילן-פרופ' מאיר בר
 הרצאה 35-156-36
 סמינריון 35-386-36
 

משנה ותוספתא: מסכת ראש 
 השנה 

 
 581חדר  253בניין  מיקום:

 
 ***    פרופ' ג'פרי וולף

 הרצאה 35-391-53
-5913)שיבות, חינוך ודרכי לימוד י

הלכה בימי -הלכה ומטה: (613
 הביניים

 538חדר 131בניין  מיקום : 

 

 חיים מיליקובסקיפרופ'  59-53
 סמינריון 35-313-36

 ויקרא רבה
 ג+

 
 לבעלי רקע *

 מיקום : 
 528חדר  253בניין 

 ד"ר בנימין קצוף
35-883-53  

מבוא לתושבע"פ: 
 תנאים

 חובה-א
 לחסרי רקע *

 131בניין  מיקום : 
 538חדר

 ד"ר בנימין קצוף
35-832-53  

מבוא 
לתושבע"פ: 

 אמוראים
 חובה-א
 לחסרי רקע *

בניין  מיקום : 
 82חדר 138

 ***  פרופ' ג'פרי וולף
 יהדות אשכנז ויצירתה

 
 הרצאה 35-163-36

 
 

 528חדר  253בניין   מיקום :
 
 
 
 
 
 

  

ד"ר אהרון 
 ***    ארנד

 
35-988-53 

 הרצאה
 

 עולם התפילה
 
 
 

 מיקום : 
חדר  131בניין 

2 

ד"ר אהרון 
 ***    ארנד

 
35-982-53 

 הרצאה
 

עולם בית 
 הכנסת

 
 

 מיקום : 
חדר  131בניין 

2 

 ד"ר אהרן עמית
35-383-36 

הספרות התנאית: 
  התהוותה ועריכתה

 חובה-א
 לבעלי רקע *

 138בניין  מיקום : 
 38 חדר

 ד"ר אהרן עמית
35-683-36 

הספרות 
האמוראית: 

התהוותה 
  ועריכתה

 חובה-א
 *לבעלי רקע

בניין  מיקום :
 99חדר   238

 ד"ר יהודא גלינסקי
 הרצאה 35-388-53
 סמינריון 35-398-53

בין אשכנז לצרפת: ספרות ההלכה 
 והפרשנות

  528חדר  253בניין  מיקום :

 
 

 

 ד"ר אהרן עמית 53-83
 הרצאה 35-328-36
 סמינריון 35-312-36

סוגיות מסדר נשים: עיון 
 משווה

 
 ג+

 לבעלי רקע *
 מיקום : 

 581חדר  253בניין 

 ד"ר אהרון ארנד
 הרצאה 35-535-36

 הדרכה ביבליוגרפית
 חובה -שנה א'

  2חדר 131בניין  מיקום : 

 ד"ר ארנון עצמון
 הרצאה 35-385-36
 סמינריון 53-388-36
המקרא בראי המדרש, עיון במדרשי  

 ילמדנו-התנחומא
 93חדר   232בניין 

  

 ד"ר יונתן פיינטוך
 הרצאה 35-385-53
 סמינריון 35-323-53

 ברכות -משנה ותוספתא
 38חדר 138בניין  מיקום:

 
 

קורסים 
 מתוקשבים

 ד"ר ארנון עצמון
 

35-399-53 
 סוגיות באגדה

 
 
 
 

 פרופ' לייב מוסקוביץ
 

35-839-53 
תלמודה של ארץ 

 ישראל
 

 חיים בורגנסקי ד"ר
 

35-385-53 
י ישראל ועדמ  

 בהתפתחותם
 

 פנחס רוט ד"ר
 

35-138-53 
מבוא לספרות 

 ראשונים
 

mailto:Talmud.Dept@biu.ac.il
mailto:Talmud.Dept@biu.ac.il

