
 

 

 למחשבת ישראלחוג ה
 בן גוריוןאוניברסיטת 

 
 אשר סיגל-מיכל בר

bsmichal@bgu.ac.il  

 

 התוספתא ויחסה למשנה

 תיאור הקורס:

הקורס יעסוק בחיבור הרבני התוספתא, בזמן חיבורו, באופיו וביחסיו לחיבור אחר: המשנה. הקורס 

שויים שפתחו מחדש את שאלת היחס המחקרי לתוספתא, ויציע סקירה רחבה על יעסוק במחקרים עכ

 החיבור וחשיבותו תוך קריאת דוגמאות טקסטואליות.

 

 דרישות והרכב ציון:

 היא בשיעור לגיטימית נוכחות חובה בשיעורי הקורס. נהלי האוניברסיטה קובעים שהיעדרות .א

. במקרה של 'וכו מחלה, מילואים עקב היעדרות כוללת הלימוד, משעות 20% -על יעלה שלא

 . לא יהיו יוצאי דופןהיעדרות מעל למותר לא תותר הגשת עבודה לציון בקורס. 
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