
יהדות זמננו 
ז "תוכנית לימודים לשנת תשע

 
 

שלישי /רסי חובה לתואר שניקו
 

סמסטר שעות המרצה סוג הקורס   נושא הקורס
 'ב'      א

ימים ושעות 
 

 8-10'  גב  1ארי -לב' ל' פרופסמינריון פרקים בסוציולוגיה יהודית עכשווית  23-002-01

  8-10' גב  1ארי -לב' ל' פרופהרצאה פרקים בסוציולוגיה יהודית עכשווית  23-102-01

 10-12' גב  1ארי -לב' ל' פרופסמינריון  20-הגירה והתיישבות יהודית במאה ה 23-003-01

 10-12'  גב  1ארי -לב' ל' פרופהרצאה  20-הגירה והתיישבות יהודית במאה ה 23-103-01

מחשבת ישראל הלכה למעשה לנוכח  23-004-01
אתגרי המודרנה 

 14-16' גב  1פזי -בן' ר ח"דסמינריון 

מחשבת ישראל הלכה למעשה לנוכח  23-104-01
אתגרי המודרנה 

 14-16' גב  1בן פזי ' ר ח"דהרצאה 

 8-10' גא  1רקנטי ' ר י"דסמינריון שפה ותקשורת בעולם היהודי בימינו  23-005-01

 8-10' גא  1רקנטי ' ר י"דהרצאה שפה ותקשורת בעולם היהודי בימינו  23-105-01

 16-18' בא  1ברטל ' ר א"דסמינריון יצירה יהודית בת זמננו  23-006-01

 16-18' בא  1ברטל ' ר א"דהרצאה יצירה יהודית בת זמננו  23-106-01

החינוך בעולם היהודי במחצית השנייה של   23-007-01
 20-המאה ה

 14-16' בב  1שטיינברגר ' ר פ"דסמינריון 

החינוך בעולם היהודי במחצית השנייה של   23-107-01
 20-המאה ה

 14-16' בב  1שטיינברגר ' ר פ"דהרצאה 

  10-12'גא  1בקון ' ג' פרופסמינריון מזרח אירופה : 1970-1945העולם היהודי  23-008-01

 10-12' גא  1בקון ' ג' פרופהרצאה מזרח אירופה : 1970-1945העולם היהודי  23-108-01

 10-12' בא  1וייץ ' י' פרופסמינריון מבוא לפוליטיקה הישראלית  23-009-01

 10-12' בא  1וייץ ' י' פרופהרצאה  מבוא לפוליטיקה הישראלית 23-109-01

 
 

שלישי /קורסי בחירה לתואר שני
 

סמסטר  ימים ושעות
 'ב'      א

שעות  המרצה  סוג הקורס  הקורס  נושא
 

שנתי  14-16' ד ר שרביט "ד 2 סמינריון  תולדות יהודי צרפת בעת החדשה  23-111-01 
שנתי  14-16' ד ר שרביט "ד 2  23-117-01 תולדות יהודי צרפת בעת החדשה הרצאה
ב  16-18' ג ר גולדברג "ד 1 סמינריון  מקובלים ומקובלות בשלהי המאה ,קבלה

 21 ובראשית המאה 20-ה
23-120-01 

ב  16-18' ג ר גולדברג "ד 1 הרצאה  מקובלים ומקובלות בשלהי המאה ,קבלה
 21 ובראשית המאה 20-ה

23-121-01 

בקון ' ג' פרופ 1 ב 12-14' ג סמינריון  , צפון אמריקה: 1970-1945, העולם היהודי
מערב , צפון אפריקה, דרום אמריקה

אירופה 

23-118-01 

בקון ' ג' פרופ 1 ב 12-14' ג הרצאה  , צפון אמריקה: 1970-1945, העולם היהודי
מערב , צפון אפריקה, דרום אמריקה

 אירופה
 

23-119-01 

א  12-14' ב וייץ ' פרופ 1 סמינריון  " פרשת לבון"ל " עסק הביש" מ 23-196-01 
א  12-14' ב וייץ ' פרופ 1 הרצאה  " פרשת לבון"ל " עסק הביש" מ 23-231-01 
א  10-12ד  זוהר ' פרופ 1 סמינריון  גיור כהלכה עיון בהתפתחות ההלכה במאה 

 21- ובמאה ה20-ה
23-197-01 

א  10-12' ד זוהר ' פרופ 1 הרצאה  גיור כהלכה עיון בהתפתחות ההלכה במאה 
 21- ובמאה ה20-ה

23-236-01 



א  16-18' ד זוהר ' פרופ 1 סמינריון  , השכלה: חכמי המזרח לנוכח המודרנה
היחס לנכרים , ציונות

23-113-01 

א  16-18' ד זוהר ' פרופ 1 הרצאה  , השכלה: חכמי המזרח לנוכח המודרנה
היחס לנכרים , ציונות

23-123-01 

ב   16-18' ד זוהר ' פרופ 1 סמינריון  , טכנולוגיה: חכמי המזרח לנוכח המודרנה
דת ובית הכנסת , משפחה

23-114-01 

ב  16-18' ד זוהר ' פרופ 1 הרצאה  , טכנולוגיה: חכמי  המזרח לנוכח המודרנה
דת ובית הכנסת , משפחה

23-124-01 

 
 
 

מיוחדים 
ימים ושעות   סמסטר 

' ב'     א
שעות  המרצה  סוג הקורס  נושא  הקורס 

ציון תזה לתואר שני        23-901 

עבודת שוות ערך        23-902 

הצעת מחקר מסלול משולב       
לתואר שלישי 

23-903 

ציון בחינת גמר תואר שני ללא       
תזה 

23-904 

עבודת דוקטורט        23-999 
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