
קורסי יסוד ביהדות המלצות מהאגודה

לתשומת לבך,

 שירות זה ניתן על ידי אגודת הסטודנטים ומהווה המלצה לא מחייבת. כל ההמלצות נכתבו בידי

סטודנטים שעברו את הקורסים ובהחלט ייתכן כי תמצא דעות שונות בנושא. אנו תקווה כי היינו לעזר.

אין האגודה אחראית לתוכן ההמלצות.

המלצת הכותבסוג מבחןחובת נוכחותשם הקורסמרצה
מומלץאין חובת נוכחותספרות הנבואה – ירמיהואביעוז

משעמםקל מאודאין חובת נוכחותהגנה ובטחון בישוב היהודי בא"יאבנרי יוסי
 לא מומלץ הרבה חומרקשההעברת דףמבוא לקבלהאברמס דניאל

ומשעמם
 מועדי ישראל, תלמוד, הלכהאהרון עמית

ומנהיג

קל ונחמדאין חובת נוכחות

לא מומלץמבחן פתוחאין חובת נוכחותירושלים לדורותיהאיזנשטט
 ספרי התורה חיי היום יוםאלגביש

במקרא

משעמםאמריקאיקריאת שמות

מרצה נחמדבסדרקריאת שמותמלחמה ושלום במקראאלגביש דוד
ציונים טובים מענייןאמריקאי קלילקריאת שמותחיי יום יום במקראאלגביש דוד

השקעה גדולהפתוחקריאת שמותספר חכמה שירה, חמש מגילותאלסטר ברוך
מומלץ מאודאמריקאי קלהעברת דףפשר החלומותאלקיים

קורס חביב מאמרים למבחן3קריאת שמותבין דת לפילוסופיהארליך דרור
מומלץקריאת שמותמועדי ישראלארנס אהרון
 ארץ ישראל – תלמוד הלכהארנס אהרון

ומנהיג

 מבחן פתוח, ציוניםקריאת שמות

נמוכים

לא לקחת

מומלץקריאת שמותאיובאשל אסתר
לא להתקרבמבחן קשהקריאת שמותספר איובאשל אסתר
 מועד ב' זהה למועד א'קריאת שמותתנ"ך סיפורי אבות מתנ"ך למדרשאשל אסתר

מבחן אמריקאי

משעמם

משעמםאמריקאיקריאת שמותספרי חכמה שירה ומגילות (איוב)אשל אסתר
מומלץקלאין חובת נוכחותחוק משפט וסדר חברתיבוגוש רינה

קליל ומצחיקהעברת דףאישותבן פזי ירמיהו
קורס מומלץאמריקאי קלהעברת דףהבית היהודיבן פזי ישעיהו
 סוגיות העוסקות בנושאיםבר אילן מאיר

אקטואליים

לא מומלץ, קשהקשההעברת דף

מעניין ומומלץאין חובת נוכחותשואה בהגות היהודיתבר אילן מאיר
 שלמות האדם בפילוסופיהבראון בני

היהודית

משעמםלא קשהאין חובת נוכחות

מענייןקל אמריקאיאין חובת נוכחותספר בראשיתברזילי גבי
 ספרי שירה וחוכמה – עיוניםברמן יהושע

בחמש מגילות

מומלץ מאודבחינה הוגנתהעברת דף

 תנ"ך – סבל ואהבה בחמשברמן יהושע

מגילות

מומלץהעברת דף

לא מומלץהעברת דףהרב סולבייציקברק אוריאל
 מבחן פתוח, שאלותהעברת דףהרב קוקברק אוריאל

ידועות

מומלץ

משעמם לא מומלץמבחן פתוחאין חובת נוכחותהסיפור המקראיברקעי
מומלץאמריקאיאין חובת נוכחותאגדהברקוביץ יעל

אמריקאי מומלץהעברת דףעיונים במשנתה רמב"םגוטליב י.
מומלץמבחן בסדראין חובת נוכחותעיונים בחמש מגילותגוטליב יצחק

 מרצה נחמד אךפתוח , סבירקריאת שמותחיי הרוח החברה והכלכלהגלר יעקב

משעמם
 הספרים ההיסטוריים – בין שאולגנץ

לדוד

 מרצה מעולה מענייןפתוח קלקריאת שמות

וקלה



מומלץמבחן קלקריאת שמותהמשפחה במקרא/ בין שאול ודודגנץ דבורה
קורס קלאין חובת נוכחותסיפורי המקראגנץ דבורה

משעמםמבחן פתוחקריאת שמותאומנות הסיפור המקראידוידוביץ תמימה
מרצה מעניין ומרתקפתוחהעברת דףמבוא לתושב"ע ולספרותהיימן פנחס

מענייןאמריקאיאין חובת נוכחותשמואלהימלפרב לאה
מעניין מאודאמריקאי קלאין חובת נוכחותהמשפחה במקראהכהן שיף רחל

 סוגיות אקטואליות: כלכלההלינגר

והלכה

בסדרמבחן קלקריאת שמות

מרצה מובןציונים גבוהיםקריאת שמותסוגיות בנשואים אקטואלייםהלינגר
לא מומלץ בכללאין חובת נוכחותמועדי ישראלהנשקה

לא מומלץמבחן קשה אמריקאיאין חובת נוכחותמועדי ישראלהנשקה דוד
 חיי הרוח והחברה של היהודיםהראל

בתקופת האימפריה העות'מאנית

מרצה משעשעאמריקאי קשהאין חובת נוכחות

מומלץ מאודמבחן ברמה בינוניתקריאת שמותבית יהודיהרמן
מומלץאמריקאי קלילקריאת שמותאישות (תלמוד)הרמן דב
נחמד מומלץקריאת שמותאישותהרמן דב
קורס מענייןמבחן אמריקאי בינוניקריאת שמותהבית היהודיהרמן דב

מומלץשאלות ידיעותקריאת שמותיחס היהדות לדתות אחרותוולף ג'פרי
מומלץאמריקאי שחזוריםאין חובת נוכחותסוגיות העוסקות באקטואליהחרל"פ
מבחן ממש קשהאין חובת נוכחותארץ ישראל תלמוד הלכה ומנהיגחרל"פ

 חומר קליל מענייןהעברת דףהספרים ההיסטורייםטויטו חזוניאל

מאוד
מרצה מעולהאמריקאיאין חובת נוכחותדמויות נשים במקראטויטו חזוניאל

 מרצה משעשע קורסאמריקאי די קלקריאת שמותא"י תלמוד הלכה ומנהיגטלבי

קליל
מרצה מאוד נחמדקריאת שמותארץ ישראלטלבי חיים

אמריקאי קלילאין חובת נוכחותבית שניינקלביץ
 הספרים ההיסטוריים – ספריעקבס יונתן

שמואל

מענייןאמריקאי קלילהעברת דף

מומלץ ומענייןאמריקאי קלאין חובת נוכחות מגילות5יעקובס יונתן
 מרצה מקסים, מומלץהעברת דף מגילות5עיונים ב-יעקובס יונתן

מאוד
מעניין ומשעשעמבחן קלילהעברת דףאישות תלמוד הלכה ומנהיגיצחקי
 די משעמםאמריקאי קלילאין חובת נוכחותמבוא לתורה שבע"פ וספרותהיצחקי

 ציונם גבוהים מאגרהעברת דףמועדי ישראל – תלמודיצחקי א.

שאלות
בסדרקריאת שמותפרקים במחשבת חז"לישראלי עודד

 עולמם של חכמים לאור הספרותכהן ברק

התלמודית

 קורס יחסית קלילאמריקאי בסדראין חובת נוכחות

ומעניין
מעניין וקלילבחינה הוגנתאין חובת נוכחותאגדהכהן עמיחי

נחמד בסדרמבחן אמריקאיאין חובת נוכחותאמונה וקיום מצוותכשר
מומלץ בחוםאמריקאי לא קשהאין חובת נוכחות"האדם בצלם"כשר רימון

לא מומלץקריאת שמותהיסטוריים – המלוכה בישראללוין יגאל
משעמםמבחן קלקריאת שמותא"י הלכה תלמוד מנהגליכטנשטיין
לא מומלץמבחן קשהקריאת שמותמועדי ישראלליכטנשטיין
 חוזר על השאלות כלקריאת שמותסוגיות אקטואליות ביהדותליכטנשטיין

שנה

לא מומלץ

די מענייןפתוח לא קשהאין חובת נוכחותמבוא לספרות המקראיתמונדשיין
 אמריקאי חובת הגשתקריאת שמותא"י תלמוד הלכה ומנהגמלחי י.

עבודה
80ציון הכי גבוה קריאת שמותא"י תלמוד הלכה ומנהגמלחי יהרמיהו

 מבחן קל עם חומרהעברת דףיהודי מערב אירופהמלכיאל דוד

פתוח

מומלץ

משעמםמבחן פתוחקריאת שמותבכורה ובחירהמעוז בר
מומלץ ומענייןמבחן קלקריאת שמותמגילות רות ואסתרמערבי פרץ

מבחן קלאין חובת נוכחותכיבוש והתנחלותמשאלי
מרצה נחמדהאמריקאי קלאין חובת נוכחותהחוק המקראי ועולמומשאלי

מומלץאמריקאיאין חובת נוכחותספרי התורהמשאלי אילה
 ישראל ושכנותיה בתפיסתנחשון עמיחי

המקרא

מרצה משעשע נחמדמבחן פתוח קלהעברת דף



מרצה מענייןפתוח וקלהעברת דףנבואת אחרית הימיםנחשון עמיחי
מרצה סימפטימבחן קלהעברת דףטעמי המצוותסיידלר מאיר

משעמםמבחן קלהעברת דףדת ומוסרספירו
משעמם לא מומלץפתוחקריאת שמותהשפעתם של מגורשי ספרדעמר

לא מומלץאמריקאי קשהקריאת שמותהספרים ההיסטוריים – שופטיםעסיס אלי
כדאיאמריקאי קלקריאת שמותמבוא לתושב"עעץ חיים יהונתן
מומלץ בחוםמבחן קלקריאת שמותמבוא לספרות התלמודעץ חיים יהונתן

לא מומלץמבחן קשהקריאת שמותאישותפוגל דב
לא מומלץפתוחאין חובת נוכחותעיונים בחמש מגילותפוזן

נושאים מענייניםאמריקאי בסיסיהעברת דףחמש מגילותפוזן רפי
 היציאה מן הגטו – היהדות בעתפיינר שמואל

החדשה

 מבחן קל לא צריךהעברת דף

להשקיע
 פרשנות פילוסופית למקראפילר אלעד

ולחז"ל

משעמםמבחן קל פתוחקריאת שמות

 תולדות ישראל מתקופת המשנהפרידהיים

עד בית שני

מרצה נחמדמבחן פתוח – בינוניהעברת דף

משעמם - לא לקחתמבחן אמריקאיאין חובת נוכחותזרמים ותנועות ביהדותפריזגר אדם
לא מומלץמבחן קשהקריאת שמותמגילות רות ואסתרפרץ מ.

צריך להשקיעמבחן פתוחקריאת שמותמגילותפרץ מערבי
קורס מעניין שווהמבחן קלקריאת שמותנושאים במקראצוהר יעל
מומלץ מאודקריאת שמותנושאים במקראצוהר יעל

 אומנות ואסטטיקה בראיקוסמן אדמיאל

המקורות / תלמוד

מומלץחומר פתוח בבחינהאין חובת נוכחות

בסדרפתוחהעברת דףאגדה – מבחר טקסטיםקלכהיים שאול
 מומלץ מאוד חויהאמריקאי קלהעברת דףהמשפחה במקראר. הכהן שיף

אמיתית
מרצה מקסימהאמריקאי בסדרהעברת דף אישות ומשפחהרביב רבקה

 מרצה נחמד אבלמבחן פתוח קלאין חובת נוכחותדרשנים בימי הבינייםרגב שאול

משעמם
מבחן קשההעברת דףפרקים בתולדות בית שנירפאל ינקלביץ

משעמםאמריקאי קשהאין חובת נוכחותעיונים במשנת הרמב"םשאר ישוב
משעמםציונים גבוהיםאין חובת נוכחותתפילהשמש אהרון

קל ומומלץ בחוםאין חובת נוכחותכל הקורסים של שמששמש יעל
 מרצה תותח, מצחיקאמריקאי קלקריאת שמותמועדי ישראלשפיגל בועז

שווה לבוא
מעניין וכיףמבחן פתוח, לא קשהקריאת שמותסוגיות מסדר נזיקיןשפיגל בועז

 הספרים ההיסטוריים ספרשפירא

בראשית

לא משהופתוחאין חובת נוכחות

 שאלות קבועותאין חובת נוכחותהמלחמה במקראשפירא אמנון

וחוזרות

מומלץ

מעניין מאודאין חובת נוכחותהפולמוס היהודי נוצרישרמר עדי

על כל זה אני מרשה לעצמי להוסיף חוויות משלי :

 למדתי אצל אלגביש קורס בשם "מלחמה ושלום בראייה מקראית". הקורס היה נוראי. המרצה היה

 משעמם לחלוטין כשדיבר על החומר. לא למדנו דבר פרט לפרק כ' בספר דברים . מלבד זאת, הוא הרגיש

 שזו הבמה להביע את דעותיו בנושאים שונים. למשל, הוא ראה לנכון להסביר לנו שהאסלם זו דת

 שמקדשת שחיתות (אני אגב די משוכנע שהייתה סטודנטית ערבייה בכיתה) וגם אמר מילה או שתיים

 בגנות הנצרות. עוד מהברקותיו היו שספר הזוהר הוא בעל יכולת נבואית שמוכחת מדעית. המבחן אכן קל,

אך זה די נכון לכמעט כל קורס, ויש חובת נוכחות שהמרצה מקפיד עליה בקנאות. אני לא ממליץ.

 למדתי אצל יעקובס קורס על ספר שמואל. המרצה היה מעולה. אין הרבה להוסיף לגבי זה. המבחן היה

באופן יחסי פחות קל מהמבחנים האחרים ביהדות (אך אפשר לומר שזה עדיין קל). יש חובת נוכחות. בכל-

זאת מומלץ מאוד.



 למדתי אצל אברמס את הקורס בקבלה. בשונה ממה שרשום בטבלה, אני חשבתי שזה היה יחסית מעט

 חומר. אני חושב שכדי לגשת למבחן מספיקות שעתיים מרוכזות שבהן עוברים על הפרטים היבשים. סה"כ

 הנושא באמת מעניין. המרצה הוא בסדר, אך הוא נוטה לחזור על עצמו משיעור לשיעור, ומתפזר לעיתים

כששואלים אותו יותר מדי שאלות (טיפשיות). מומלץ, אך לא יותר מדי.

 למדתי את הקורס "ארץ ישראל - תלמוד הלכה ומנהג". אינני זוכר את שם המרצה, אך פה רשום שמלחי

 מעביר אותו (יש סיכוי שזה אותו מרצה). הקורס מעניין. באמת יש עבודה. הציונים אינם גרועים כפי

שרשום (לפחות לא שלי). לא במיוחד מומלץ, אע"פ שהנושא כן מעניין והמרצה לא רע.

 את הקורס "בין דת לפילוסופיה" לקחתי גם כן. פה יש באמת די הרבה חומר. המבחן איננו אמריקאי כי

 אם עם שאלות פתוחות. צריכים לקנות\להשיג ספר ולקרוא בו לא מעט בעצמך לפני המבחן. ישנם הרבה

 תלמידים, שבדומה לקורס בקבלה, מביעים יותר מדי את השקפת עולמם התיאולוגית, שזה די מעיק

 בהתחשב בזה שבשיעור המרצה מדבר על מה שכבוד הרבה כך וכך חשב (בקורס הזה מדובר ברס"ג, ריה"ל,

רמב"ם, אלבו וקרשקש) ולא במה המרצה חושב שהיא האמת המדעית על העולם. לא מומלץ.

 מלבד ארבעת הקורסים הנ"ל, לקחתי גם בהתכתבות את הוקרסים ב"דיני אישות", "מועדי ישראל"

 ו(בתואר השני) את "משנת הרמב"ם". שלושת הקורסים חביבים. בשלושתם יש בסוף כל פרק עמוד שנותן

 בנקודות את כל מה שתחלס צריך לדעת כדי לעבור את המבחן. הכל קל. משנת הרמב"ם הכי מעניין. מועדי

 ישראל זה רלוונטי גם למבחן במושגי יסוד (אז זה חוסך זמן אח"כ להתכונן אליו). דיני אישות יכול לזעזע

קצת אנשים שאינם בקיאים בנושאים אלה מהבית, וגם את אלו שכן.


