
 תשע"ז ,ב' 'סמלימודים מערכת  -מחשבת ישראל 

 

 רביעי שלישי שני  ראשון 

 

מבוא  – 30115/01  10-12

/  למחשבת ישראל

פזי הרצאה -ד"ר ח. בן

 שנתי  

______________ 

30263/01 -  

ארכיטיפ הילד 

בקבלה ובחסידות : 

נבואה, משיחיות 

 / והתחדשות 

 רצאה ד"ר צ. קויפמן ה

30663/01 - 

ארכיטיפ הילד 

בקבלה ובחסידות : 

נבואה, משיחיות 

 התחדשות / ו

ד"ר צ. קויפמן 

 סמינריון  

______________ 

מבוא  - 03083/01

 / לקבלה

פ' ד. אברמס ופר

 הרצאה 

 שנתי ל. יסוד 

מבוא  - 30116/01

  -לקבלה 

מספר הבהיר עד 

/ ד"ר קבלת האר"י 

 מ. שניידר הרצאה  

______________ 

קווים   -30283/01

תו של גרשם לדמו

 קר הקבלהוחשלום כ

ד"ר א. אלקיים  /

 הרצאה 

קווים  - 30583/01

לדמותו של גרשם 

הקבלה שלום כחוקר 

ד"ר א. אלקיים / 

 סמינריון   

ראשית  - 30161/01

 : החסידות

עיון בהגותו של 

 /המגיד ממזריטש 

ד"ר צ. קויפמן  

 הרצאה 

  

12-14 30164/01 - 

: ממשק בין הרמב"ם

 /  ה לפילוסופיההלכ

ד"ר י. הרשקוביץ 

שערי   - 30216/01

אורה לר' יוסף 

)קריאת  גי'קטילה

 /  טקסטים(

מבוא  - 30503/01

לפילוסופיה יהודית 

 20 –במאה ה 

 /  )קריאת טקסטים(

נאו  - 30292/01

 חסידות : 

/ ד"ר  ים לדמותהקו

 צ. קויפמן הרצאה 



 הרצאה

 

 

 

 

 

פרופ' ד. אברמס  

 הרצאה 

______________ 

 רעיון - 30353/01

 במחשבה העדות

, מסורת:  היהודית

 /  ואחריות אתיקה

  הרצאה פזי-ןב. ח ר"ד

 רעיון  -30553/01

 במחשבה העדות

 ,מסורת:  היהודית

 /  ואחריות אתיקה

 פזי-ןב. ח ר"ד

 סמינריון

______________ 

 

גלות   - 03092/01

גאולה ומשיח 

 במיסטיקה היהודית

ד"ר צ. קויפמן / 

 הרצאה 

 שנתי ל. יסוד 

 

 ד"ר י. קולר הרצאה 

______________ 

תיקונים  - 30390/01

חדשים וחיבורים 

ל אחרים של בע

/ פרופ' ד.  התיקונים

 אברמס הרצאה 

30690/01 -  

תיקונים חדשים 

וחיבורים אחרים של 

בעל התיקונים / 

פרופ' ד. אברמס 

 סמינריון 

 

______________  

מבט  - 03514/01

פנורמי על המחשבה 

היהודית. סוגות, 

 נושאים, שאלות יסוד

פזי -ד"ר ח. בן/ 

   שנתי ל. יסודהרצאה  

 

נאו  - 30592/01

 חסידות : 

קוים לדמותה / ד"ר 

 צ. קויפמן סמינריון  

______________ 

חנה  - 30487/01

 ארנדט : 

-היבטים פילוסופיים

אתיים בהגות 

 /  היהודית שלה

 ד"ר י. קולר הרצאה 

חנה  - 30687/01

  ארנדט :

-היבטים פילוסופיים

אתיים בהגות 

 היהודית שלה / 

 ד"ר י. קולר סמינריון

14-16 30166/01  - 

תגובות רבניות 

דתיות לאחר השואה 

ד"ר י. הרשקוביץ / 

 הרצאה 

 

 

 

 

 

30254/01 - 

-מחשבת ישראל

תכניות לימודים חלק 

 /  )סדנה למורים( 'ב

 ד"ר א. אידלשטיין 

 ב' 'סמהרצאה 

 ______________ 

סמינר  - 30900

 חלקתימ

סמינר  - 30902

30290/01 - 

גנוסטיציזם 

 /  מיסטיקה יהודיתו

ד"ר מ. שניידר 

 הרצאה 

30590/01 - 

גנוסטיציזם ומיסטיקה 

 יהודית / 

ד"ר מ. שניידר 

 סמינריון   

החברה  -30168/01

-הישראלית והר

הבית: הלכה 

ד"ר /    ואידיאולוגיה

 י. הרשקוביץ הרצאה 

______________ 

היחס  - 30217/01

של ברוך שפינוזה 

 / לרמב"ם 

 ד"ר י. קולר הרצאה 



 

 

 

 

 

 חוקרים 

 

דת בין  - 03029/01

/ ד"ר י. פילוסופיה ל

 הלפר הרצאה 

 ל. יסוד               שנתי

______________ 

03126/01 - 

ההתייחסות 

ההגותית לאישה 

ה במשך ההיסטורי

 /  היהודית

י. קולר הרצאה  ד"ר

 שנתי 

   ל. יסוד

היחס  - 30517/01

של ברוך שפינוזה 

 לרמב"ם / 

 ד"ר י. קולר סמינריון

 

 

 

 

   

תולדות  - 30227/01  16-18

הפילוסופיה 

ד"ר י.  / מוסלמיתה

 הלפר 

______________ 

השפה  -30285/01

העברית לפי תורת 

 / סוד הקבלית ה

ד"ר א. אלקיים 

 הרצאה 

השפה  - 30585/01

העברית לפי תורת 

 הסוד הקבלית / 

ד"ר א. אלקיים 

 סמינריון 

  

 

עיונים  - 30108/01

בקבלת המאה 

 /  העשרים

 א. ברק הרצאה  ד"ר

  

 

30234/01 - 

מחשבת החסידות 

והמוסר בתקופת 

 /  השואה

פרופ' גרשון גרינברג 

 הרצאה 

______________ 

ספרות  - 30249/01

 היכלותה

 /ד"ר מ. שניידר 

 הרצאה מתוקשב 

 ______________ 

03026/01 -  

תולדות המחשבה 

היהודית בספרות 

 /  הרבנית

 ד"ר י. הרשקוביץ 

 הרצאה שנתי ל. יסוד  

בין  -- 30306/01  18-20

החוקים של אפלטון 

 30234/01 - 

מחשבת החסידות 



וההלכה של 

/ ד"ר י.  הרמב"ם

 הלפר הרצאה 

בין  - 30506/01

החוקים של אפלטון 

וההלכה של הרמב"ם 

/ ד"ר י. הלפר 

 סמינריון  

______________ 

סוד  - 03114/01

/ ד"ר א.  ספר הזוהר

 אלקיים הרצאה שנתי 

 ל. יסוד

והמוסר בתקופת 

 /  השואה

פרופ' גרשון גרינברג 

 הרצאה  

______________ 

ספר  - 30750/01

היצירה ויצירת 

/ ד"ר מ.  הגולם

 שניידר 

 הרצאה מתוקשב

  

 


