הפקולטה למדעי היהדות

Faculty of Jewish Studies
The Naftal – Yaffe
Department of Talmud

המחלקה לתלמוד
ע"ש נפתל – יפה

הנידון :נושאים עיקריים המחלקה לתלמוד ,תשפ"א
תואר ראשון:
מסלול מורחב תלמוד–  46ש"ש [ [9101שלוש עבודות סמינריוניות
חובה 5 :יחידות
בחירה 35 :יחידות
סמינריון 6 :יחידות
מסלול רמי"ם תלמוד –  30ש"ש [ ]9102שתי עבודות סמינריוניות
חובה 5 :יחידות
בחירה 21 :יחידות
סמינריון 4 :יחידות
מסלול ראשי תלמוד 30 -ש"ש [ ]9201שתי עבודות סמינריוניות
חובה 5 :יחידות
בחירה 21 :יחידות
סמינריון 4 :יחידות
מסלול דו ראשי מובנה תלמוד –  25ש"ש [ ]9250שתי עבודות סמינריוניות
חובה 5 :יחידות
בחירה 16 :יחידות
סמינריון 4 :יחידות
מסלול דו ראשי לא מובנה תלמוד –  27ש"ש [ ]9260שתי עבודות סמינריוניות
חובה 5 :יחידות
בחירה 18 :יחידות
סמינריון 4 :יחידות

 09-901-01בחינת בקיאות,

מועד א'  :יום שישי ,ה' שבט 31.1.2020 ,בשעה 9:00
מועד ב'  :יום חמישי ,י"א ניסן 5.4.2020 ,בשעה

9:00
תואר שני:
מסלול בלי תיזה 18 -ש"ש [[ ]9501שתי עבודות סמינריוניות]
חובה 0 :יחידות
בחירה 14 :יחידות
The Naftal – Yaffe Department of Talmud

המחלקה לתלמוד ע"ש נפתל-יפה
Aaron.Amit@biu.ac.il
אוניברסיטת בר אילן (ע״ר) ,רמת גן Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 5290002, Israel T: 03 531 8612 | F: 03 738 4152 | 5290002
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ע"ש נפתל – יפה

סמינריון 4 :יחידות
 09-902-01בחינת בקיאות,

The Naftal – Yaffe
Department of Talmud

מועד א'  :יום שישי ,ה' שבט 31.1.2020 ,בשעה 9:00
מועד ב'  :יום חמישי ,י"א ניסן 5.4.2020 ,בשעה

9:00
 09-762מסלול עם תיזה –  12ש"ש [[ ]9401שתי עבודות סמינריוניות]
חובה 0 :יחידות
בחירה 8 :יחידות
סמינריון 4 :יחידות
מועד א'  :יום שישי ,ה' שבט 31.1.2020 ,בשעה 9:00
 09-903-01בחינת בקיאות,
מועד ב'  :יום חמישי ,י"א ניסן 5.4.20 ,בשעה 9:00
 09-481מסלול השלמת תיזה – אין חובה בקורסים ,מספר הדרישות על פי קביעת ראש המחלקה,
ותלוי ברקע של המועמד/ת .אין חובה בעבודות סמינריוניות .כל השלבים לעיל של כתיבת תיזה (.)14-1
שלבי העבודה:
 .1אישור ראש המחלקה לתחילת התהליך של מציאת מנחה (התייעצות).
 .2כתיבת הצעת מחקר.
 .3אישור הצעת המחקר על ידי המנחה.
 .4בדיקה ראשונית של הצעת המחקר על ידי ראש המחלקה.
 .5שליחת ההצעה לשיפוט – שני שופטים.
 .6קבלת חוות הדעת על הצעת המחקר – מילוי טופס הערכה של הצעת מחקר לתואר שני,
ושליחת החומר ליהודית ברון בבית ספר ללימודים מתקדמים.
 .7כתיבת התיזה.
 .8אישור המנחה לעבודה הסופית על פי המתכונת של בית הספר ללימודים מתקדמים.
 .9בדיקה ראשונית של התיזה על ידי ראש המחלקה.
 .10אחרי אישור ראש המחלקה ,שליחת התיזה לשיפוט אצל שני שופטים.
 .11קבלת חוות הדעת על התיזה – קביעת תאריך להגנה .אם יש תיקונים מהותיים דחייה של
ההגנה ותיקונים על ידי המחבר/ת.
 .12במעמד ההגנה מילוי טופס של הערכה של תיזה על ידי השופטים ומתן ציון סופי לתיזה.
 .13העברת החומר ליהודית ברון בבית ספר ללימודים מתקדמים.
 .14לאחר האישור של סגן-דיקן לבית ספר ללימודים מתקדמים – העברת הציון של התיזה למדור
בחינות (אורלי).
השלמות לתואר שני
מסלול תלמוד עם תיזה 9401
09-563-01
מבוא למדרש ואגדה
 2ש"ש

מסלול תלמוד בלי תיזה 9501
09-563-01
מבוא למדרש ואגדה
 2ש"ש
The Naftal – Yaffe Department of Talmud

המחלקה לתלמוד ע"ש נפתל-יפה
Aaron.Amit@biu.ac.il
אוניברסיטת בר אילן (ע״ר) ,רמת גן Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 5290002, Israel T: 03 531 8612 | F: 03 738 4152 | 5290002
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The Naftal – Yaffe
Department of Talmud

09-380-01
הספרות התנאית :התהוותה ועריכתה
 1ש"ש
09-389-01
הספרות האמוראית :התהוותה ועריכתה
 1ש"ש
09-101-01
הדרכה ביבליוגרפית
 1ש"ש
סה"כ 5 :ש"ש

09-380-01
הספרות התנאית :התהוותה ועריכתה
 1ש"ש
09-389-01
הספרות האמוראית :התהוותה ועריכתה
 1ש"ש
09-101-01
הדרכה ביבליוגרפית
 1ש"ש
סה"כ 5 :ש"ש

מסלול משולב דוקטורט עם תיזה 12 -ש"ש [ 9411שתי עבודות סמינריוניות]
חובה 0 :יחידות
בחירה 8 :יחידות
סמינריון 4 :יחידות

תואר שלישי:
 09-763מסלול שוות ערך – שינוי בשנת תשע"ט – מי שהתקבל בשנת תשע"ט (רק אחד) אין הצעת
מחקר רק עבודה .לפני תשע"ט גם הצעת מחקר על פי התקן של תיזה (שלבים .)14-1
 09-769מסלול דוקטורט – שלשה קורסים במשך הלימודים ללא חובת במבחן.
מבחן פטור בשפה האנגלית אצל ראש המחלקה.
לאחר גיבוש הצעת מחקר – שני שופטים אחד פנימי ואחד חיצוני.
אישור הצעת מחקר.
קשר עם תמר הרשקוביץ בתואר שלישי לאישור הסופי של ההצעה.
מסלול תלמוד 6 -ש"ש [[ ]9601חובה  4שנים]
חובה 0 :יחידות
בחירה 6 :יחידות
The Naftal – Yaffe Department of Talmud
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מסלול תלמוד ישיר -הצטיינות יתרה 6 -ש"ש []9701
חובה 0 :יחידות
בחירה 6 :יחידות
מסלול השלמות תואר שלישי:
 -09763מסלול שוות ערך -עד  6ש"ש
חובה:
בחירה:

The Naftal – Yaffe Department of Talmud

המחלקה לתלמוד ע"ש נפתל-יפה
Aaron.Amit@biu.ac.il
אוניברסיטת בר אילן (ע״ר) ,רמת גן Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 5290002, Israel T: 03 531 8612 | F: 03 738 4152 | 5290002
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המחלקה לתלמוד
ע"ש נפתל – יפה

הנידון :נושאים עיקריים המחלקה תורה שבעל פה ,תשפ"א
תואר ראשון:
מסלול מורחב תושב"ע–  46ש"ש [ [10101שלוש עבודות סמינריוניות
חובה 5 :יחידות
בחירה 35 :יחידות
סמינריון 6 :יחידות
מסלול ראשי תושב"ע 30 -ש"ש [ ]10201שתי עבודות סמינריוניות
חובה 5 :יחידות
בחירה 21 :יחידות
סמינריון 4 :יחידות
מסלול דו ראשי מובנה תושב"ע –  25ש"ש [ ]10250שתי עבודות סמינריוניות
חובה 5 :יחידות
בחירה 16 :יחידות
סמינריון 4 :יחידות
מסלול דו ראשי לא מובנה תושב"ע –  27ש"ש [ ]10260שתי עבודות סמינריוניות
חובה 5 :יחידות
בחירה 18 :יחידות
סמינריון 4 :יחידות

 09-901-01בחינת בקיאות,

מועד א'  :יום שישי ,ה' שבט 31.1.2020 ,בשעה 9:00
מועד ב'  :יום חמישי ,י"א ניסן 5.4.2020 ,בשעה

9:00

תואר שני:
מסלול מורים בלי תיזה –  18ש"ש [[ ]10502שתי עבודות סמינריוניות]
חובה 0 :יחידות
בחירה 14 :יחידות
סמינריון 4 :יחידות
 09-902-01בחינת בקיאות,

מועד א'  :יום שישי ,ה' שבט 31.1.2020 ,בשעה 9:00
The Naftal – Yaffe Department of Talmud

המחלקה לתלמוד ע"ש נפתל-יפה
Aaron.Amit@biu.ac.il
אוניברסיטת בר אילן (ע״ר) ,רמת גן Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 5290002, Israel T: 03 531 8612 | F: 03 738 4152 | 5290002
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מועד ב'  :יום חמישי ,י"א ניסן 5.4.2020 ,בשעה
9:00
מסלול בלי תיזה 18 -ש"ש [[ ]10501שתי עבודות סמינריוניות]
חובה 0 :יחידות
בחירה 14 :יחידות
סמינריון 4 :יחידות
 09-902-01בחינת בקיאות,

מועד א'  :יום שישי ,ה' שבט 31.1.2020 ,בשעה 9:00
מועד ב'  :יום חמישי ,י"א ניסן 5.4.2020 ,בשעה

9:00
 09-762מסלול עם תיזה –  12ש"ש [[ ]10401שתי עבודות סמינריוניות]
חובה 0 :יחידות
בחירה 8 :יחידות
סמינריון 4 :יחידות
 09-903-01בחינת בקיאות,

מועד א'  :יום שישי ,ה' שבט 31.1.2020 ,בשעה 9:00
מועד ב'  :יום חמישי ,י"א ניסן 5.4.20 ,בשעה 9:00

 09-481מסלול השלמת תיזה – אין חובה בקורסים ,מספר הדרישות על פי קביעת ראש המחלקה,
ותלוי ברקע של המועמד/ת .אין חובה בעבודות סמינריוניות .כל השלבים לעיל של כתיבת תיזה (.)14-1
שלבי העבודה:
 .1אישור ראש המחלקה לתחילת התהליך של מציאת מנחה (התייעצות).
 .2כתיבת הצעת מחקר.
 .3אישור הצעת המחקר על ידי המנחה.
 .4בדיקה ראשונית של הצעת המחקר על ידי ראש המחלקה.
 .5שליחת ההצעה לשיפוט – שני שופטים.
 .6קבלת חוות הדעת על הצעת המחקר – מילוי טופס הערכה של הצעת מחקר לתואר שני,
ושליחת החומר ליהודית ברון בבית ספר ללימודים מתקדמים.
 .7כתיבת התיזה.
 .8אישור המנחה לעבודה הסופית על פי המתכונת של בית הספר ללימודים מתקדמים.
 .9בדיקה ראשונית של התיזה על ידי ראש המחלקה.
 .10אחרי אישור ראש המחלקה ,שליחת התיזה לשיפוט אצל שני שופטים.
 .11קבלת חוות הדעת על התיזה – קביעת תאריך להגנה .אם יש תיקונים מהותיים דחייה של
ההגנה ותיקונים על ידי המחבר/ת.
 .12במעמד ההגנה מילוי טופס של הערכה של תיזה על ידי השופטים ומתן ציון סופי לתיזה.
 .13העברת החומר ליהודית ברון בבית ספר ללימודים מתקדמים.
The Naftal – Yaffe Department of Talmud

המחלקה לתלמוד ע"ש נפתל-יפה
Aaron.Amit@biu.ac.il
אוניברסיטת בר אילן (ע״ר) ,רמת גן Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 5290002, Israel T: 03 531 8612 | F: 03 738 4152 | 5290002
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 .14לאחר האישור של סגן-דיקן לבית ספר ללימודים מתקדמים – העברת הציון של התיזה למדור
בחינות (אורלי).
השלמות לתואר שני
מסלול תושב"ע עם תיזה 10401
09-563-01
מבוא למדרש ואגדה
 2ש"ש
10-382-01
מבוא לתושב"ע :תנאים
 1ש"ש
10-384-01
מבוא לתושב"ע :אמוראים
 1ש"ש
09-101-01
הדרכה ביבליוגרפית
 1ש"ש
סה"כ 5 :ש"ש

מסלול תושב"ע בלי תיזה 10501
09-563-01
מבוא למדרש ואגדה
 2ש"ש
10-382-01
מבוא לתושב"ע :תנאים
 1ש"ש
10-384-01
מבוא לתושב"ע :אמוראים
 1ש"ש
09-101-01
הדרכה ביבליוגרפית
 1ש"ש
סה"כ 5 :ש"ש

מסלול תושב"ע מורים בלי תיזה 10502
09-563-01
מבוא למדרש ואגדה
 2ש"ש
10-382-01
מבוא לתושב"ע :תנאים
 1ש"ש
10-384-01
מבוא לתושב"ע :אמוראים
 1ש"ש
09-101-01
הדרכה ביבליוגרפית
 1ש"ש
סה"כ 5 :ש"ש

מינויים:
סגל בכיר:
[ ]1פרופ' דוד הנשקה – פרופסור מן המניין –  8ש"ש ( 4ש"ש תלמוד 2 ,ש"ש יסוד ,הנחה  2ש"ש
בגין גיל
[ ]1פרופ' לייב מוסקוביץ – פרופסור מן המניין –  8ש"ש ( 6ש"ש תלמוד ,הנחה  2ש"ש בגין גיל)
[ ].5פרופ' מאיר בר-אילן – פרופסור מן הניין –  4ש"ש [חצי תקן ב'תולדות ישראל ,שבתון תש"פ –
פרישה תשפ"א]
[ ]1פרופ' ג'פרי וולף – פרופסור חבר –  8ש"ש ( 4ש"ש תלמוד 4 ,ש"ש יסוד) ( 4ש"ש תלמוד4 ,
ש"ש יסוד)
[ ]1ד"ר אהרן עמית – מרצה בכיר –  8ש"ש [הפחתה של  2ש"ש רמ"ח] ( 6ש"ש תלמוד)
[ ]1ד"ר פנחס רוט – מרצה בכיר –  8ש"ש ]אין קביעות] [חצי שבתון במשך השנה כולה תש"פ]
[ ]1ד"ר בנימין קצוף – מרצה בכיר –  8ש"ש [שבתון תש"פ]
[ ]1ד"ר יהודא גלינסקי – מרצה בכיר –  8ש"ש [הפחתה  2ש"ש בגין הנחיה דוקטורנטים] ( 4ש"ש
תלמוד 2 ,ש"ש יסוד)
[ ]1ד"ר מרדכי סבתו – מרצה בכיר –  8ש"ש [הפחתה  2ש"ש בגין הנחיה דוקטורנטים] ( 4ש"ש
תלמוד 2 ,ש"ש יסוד)
The Naftal – Yaffe Department of Talmud

המחלקה לתלמוד ע"ש נפתל-יפה
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אוניברסיטת בר אילן (ע״ר) ,רמת גן Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 5290002, Israel T: 03 531 8612 | F: 03 738 4152 | 5290002

www.biu.ac.il

הפקולטה למדעי היהדות

Faculty of Jewish Studies

המחלקה לתלמוד
ע"ש נפתל – יפה

The Naftal – Yaffe
Department of Talmud

[ ]1ד"ר ארנון עצמון – מרצה בכיר –  8ש"ש תלמוד
[ ]1ד"ר ברק כהן – מרצה בכיר –  8ש"ש --תלמוד
[ ]1ד"ר אהרן ארנד – מורה בכיר –  16ש"ש ( 4ש"ש תלמוד 12 ,ש"ש יסוד)
סגל זוטר:
ד"ר עוזיאל פוקס – מעמד מרצה בכיר –  4ש"ש תלמוד
ד"ר חיים בורגנסקי – מורה ב' –  16ש"ש ( 6ש"ש תלמוד 6 ,ש"ש יסוד ( 4במרצה מן החוץ) 4 ,ש"ש
בפקולטה לרפואה)
ד"ר יונתן פיינטוך – עמית הוראה –  4ש"ש תלמוד
ד"ר תמר קדרי – לימודי יסוד  4ש"ש
ד"ר גלעד ששון – לימודי יסוד  4ש"ש
ד"ר שלם יהלום – לימודי יסוד  4ש"ש
ד"ר יחזקאל ליכטנשטיין – לימודי יסוד  4ש"ש
פרופ' אבינועם כהן -מרצה בהתנדבות -קורס אחד

מלגות פנימיות:
מלגת גספר
מלגה פנימית מחלקה לתלמוד – משרתי צבא
מלגת מרכז-נפתל – עבודה מצטיינת
מלגת פלמר
שנה הבאה – שינוי במסגרת של המלגות
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