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 המחלקה למחשבת ישראל

 נק"ז( 82)טיבה ח –הלימודים תכנית 

 שנה א'

 קורסי חובה

 המוצעים: 4מתוך שנתיים מבואות  8 יש לבחור

סה"כ  סמסטר

 נקודות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא למחשבת חז"ל וספרותה:  2 - 2 2 א

 הספרות התנאית

1201111611 

למחשבת חז"ל וספרותה: מבוא  2 - 2 2 ב

 הספרות האמוראית

1201111621 

מבוא לקבלה ולתורת הסוד:  2 - 2 2 א

 מושגי יסוד, מקורות ומגמות

 מבוא לקבלה באנגלית

1201111201 

 או

120-1-6200 

 120-1-1261 קריאה בספר הזוהר למתחילים 2 - 2 2 ב

 עיונים -והקבלה ותורת הסוד 2 - 2 2 ב

 ברעיונות יסוד

1201111601 

 1201111661 מבוא לפילוסופיה יהודית בימה"ב 2 - 2 2 א

 1201111661 מבוא לפילוסופיה יהודית בימה"ב 2 - 2 2 ב

מבוא לפילוסופיה יהודית  2 - 2 2 א

 16-11מודרנית מאות 

1201111141 

מבוא לפילוסופיה היהודית בעת  2 - 2 2 ב

 החדשה

1201111061 

 בכל הקורסים1 06לעמוד בממוצע של לפחות  מעבר שנה: על הסטודנט

 נק"ז 2סה"כ קורסי חובה: 
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 נק"ז 4קורסים סמסטריאליים:  2 –שנה א' 

 נק"ז 0סמסטריאליים:  4 או שנתיים בחירה קורסי 2 -שנה ב'

 נק"ז 4שנתי:  סמינר 1 ,  נק"ז 4בחירה:  קורס 2 -שנה ג'

 

 סה"כ קורסי בחירה הנדרשים בתואר:  
שני מבואות שנתיים מתוך הארבעה המוצעים במחלקה וכן ללמוד את קורסי הבחירה על התלמיד ללמוד 

  מתוך שני מדורים לפחות1

על התלמיד להשתתף בסמינר אחד במדור העיקרי שלו1 תנאי להשתתפות בסמינר: לימוד מבוא וקורס  *

"אגדה והלכה" חייב ללמוד קודם  בחירה באותו מדור קודם לכן1 תלמיד המבקש להשתתף בסמינר במדור

 1נק"ז 20 -לכם קורס שנתי של תלמוד כחלק מ

 (741תוכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במחלקה ללימודים רב תחומיים )

 במידה והסטודנט לא סיים חובותיו בשנה א', ישנה אפשרות לסיימם בשנה ב'1 -

 בתנאי שיהיו מספיק נרשמים1יש גם אפשרות לעשות "תעודת הוראה" במחשבת ישראל  -

 לפחות בכל תכנית1 56על מנת לקבל את התואר, יש להגיע לממוצע של  הערה:

 לעיין היטב בתוכנית הלימודים המעודכנת במחלקה. חובה עליך

 


