
 מערכת שעות תלמוד תשפ"ג )ייתכנו שינויים(  
 

 יום ו' יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 

  סמס' ב'  סמס' א'  סמס' ב'  סמס' א'  סמס' ב'  סמס' א'    

8-

10 

   ד"ר בנימין קצוף   

 ברכות    -משנה ותוספתא

 
 רצאה ה  01-1031-09
   סמינריון  01-4818-09

 עדיפות לבעלי רקע *

   עצמון פרופ' ארנון  

 עיון   –בשבילי האגדה 
 

   קצוף ד"ר בנימין  

    וספרותה תקופת הגאונים  

 
 הרצאה   01-1578-09
  סמינריון  01-1857-09

 זום( נלמד ב)
 שנה א' ומעלה 

10

-
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   כהן ד"ר ברק 

דרכי הלימוד בישיבות  

 בבל בתקופת התלמוד 

 
 
 הרצאה   01-1109-09 
   סמינריון   01-6618-09 

 שנה א' ומעלה 

   רוטפרופ' פנחס 

בתי דין בימי הביניים  

 ובעת החדשה 

 
 
 הרצאה   01-084-09 
   סמינריון   01-891-09 
 לבעלי רקע *

 רוטפרופ' פנחס 

 תולדות ההלכה בפרובנס 

  
 
 

 הרצאה   01-018-09
   סמינריון  01-866-09

 עדיפות לבעלי רקע *

 בורגנסקי ד"ר חיים 

 סוגיות ב"יורה דעה"   –התפתחות ההלכה 

 

 
 

 הרצאה   01-085-09
   סמינריון  01-892-09

   *עדיפות לבעלי רקע

 כהן ד"ר ברק 

בעלי מוגבלות שכלית  

 בספרות חז"ל 

 
 

 הרצאה   01-1110-09
   סמינריון  01-7186-09

 שנה א' ומעלה 

 גלינסקיד"ר יהודא 

  ,מצוות הצדקה: מדרש

   לכה ומנהגה

 
 הרצאה   01-1076-09
  סמינריון  01-1864-09

 )נלמד בזום( 
 שנה א' ומעלה 
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-
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  בורגנסקיד"ר חיים 

  חברה  דרנה:מוהלכה ו 

  המדינו

 
 הרצאה   01-1038-09
  סמינריון  01-1823-09

 שנה א' ומעלה 

 עמית ד"ר אהרן 

 סדנה לכתיבת עבודות 
 
 
 
 

 סמינריון   01-401-09
   לתלמידי מחקרחובה 

 עמית ד"ר אהרן 

בית הכנסת ובית המדרש: בבלי וירושלמי מגילה  

   'בני העיר ' פרק 

 
 הרצאה   01-399-09
   סמינריון  01-848-09

 *לבעלי רקע 

 כהן ד"ר ברק 

 סוגיות מאוחרות בתלמוד הבבלי 

 

 
 הרצאה   01-1036-09
   סמינריון  01-1838-09

 )עדיפות לבעלי רקע?(  שנה א' ומעלה
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  ארנון עצמון פרופ' 

עיונים וקריאות במדרש  

 תהילים  

 

 

 
 הרצאה   01-0560-09
  סמינריון    01-879-09

   א' ומעלה שנה

  פרופ' דוד הנשקה 

מבוא    –ספרא וספרי 

 וסוגיות 

 

 

 
 הרצאה   01-504-09 
  סמינריון   01-817-09 

 *לבעלי רקע 

 ד"ר אהרן ארנד 
 הדרכה ביבליוגרפית 

  
 הרצאה    01-101-09

 חובה שנה א' 

   ד"ר אהרן ארנד
 עולם התפילה  

 
 הרצאה    01-1633-09

 ומעלה שנה א' 

 פרופ' עוזיאל פוקס 

בין בבל לארץ  

ישראל בתקופת  

סוגיות    -הגאונים

 הלכתיות 

 

 הרצאה    01-068-09
   ומעלהשנה א' 

פרופ' עוזיאל  

   פוקס

נוסח התלמוד  

 בתקופת הגאונים 

 

 

01-576-09  

 הרצאה  
*עדיפות לבעלי  

 רקע 

  

   פרופ' לייב מוסקוביץ

 דמאי ותרומות   –ירושלמי זרעים 

 
 הרצאה   01-439-09
   סמינריון  01-893-09

 *לבעלי רקע 



16

-

18 

   פרופ' דוד הנשקה 

כתבי ההלכה של  

 הרמב"ם 

 

 

 

 

 
 
 

 רצאה ה  01-1397-09
   מינריוןס  01-1826-09

 שנה א' ומעלה 

 ד"ר יהודא גלינסקי  
בין הטור והשולחן  

 עיון משווה  :  ערוך

 

 

 

 

 

 
 
 

 הרצאה   01-431-09
   סמינריון  01-589-09

 לבעלי רקע *

   ד"ר בנימין קצוף 

 מבוא לתושב"ע: תנאים

 

 

 הרצאה    0-1382-09 
 שנה א' חובה 

   ד"ר בנימין קצוף 

מבוא לתושב"ע:  

 אמוראים 

 

 

 הרצאה    01-1384-09
 שנה א' חובה 

   ד"ר יונתן פיינטוך

בתלמוד  ההקשר ההלכתי של האגדה 

 הבבלי 

 

 

 

 

 

 
 
 

 הרצאה   01-076-09
 שנה א' ומעלה 

ד"ר אהרן  

 עמית 

  

 Rabbinic 

Literature 

and Early 

Christianit

y 

  
01-961-09 

  הרצאה 
  באנגלית 

 )נלמד בזום( 
                                                                                                                                                                                                                                                                          שנה א'                                                                                                    

 ומעלה 

  יהודאד"ר 

 גלינסקי 

  

 The 

Medieval 

Author and 

his Book 

 

  
01-962-09 

  הרצאה 
   באנגלית 

                                                                                                                                                                                                                                                     שנה א'                                                                                                                        

 ומעלה 

 

 ד"ר אהרן עמית 

הספרות התנאית:  

 התהוותה ועריכתה 

 

 הרצאה    01-380-09
 שנה א' חובה 

 *לבעלי רקע 

   ד"ר אהרן עמית 

הספרות האמוראית:  

 התהוותה ועריכתה 

 

 הרצאה    01-389-09
 שנה א' חובה 

 *לבעלי רקע 
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-
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 פרופ' ארנון עצמון   

 מבוא למדרש ואגדה 

 

 

 הרצאה    01-563-09
 שנה א' חובה 

 פרופ' עוזיאל פוקס 

תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, פרקים  

 ראשון ושני 

 
 הרצאה   01-453-09
   סמינריון  01-894-09

 שנה א' ומעלה 

  

 

 

 :)מתוקשבים(  קורסים מקוונים

 01-1071-09  , מועדי ישראל בהתפתחותםד"ר חיים בורגנסקי

 

 01-1067-09   , תלמודה של ארץ ישראלפרופ' לייב מוסקוביץ

 

 01-1075-09   מבוא לספרות הראשונים, פרופ' פנחס רוט

 


