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 מחלקה לתולדות ישראלה

 ש ישראל וגולדה קושיצקי"ע
ז "על תש"מערכת שעות לשנה
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גימאני  (ס)סוגיות נבחרות- 556  מלכיאל (ה)ב      "קווי יסוד ימיה-302
שרמר  (א)(ה)עולמם של חכמים    -063
 שרמר (ב()ה)    ל"המהפכה של חז-068
ברייר      (ה)במדרון חלקלק         -031

 

דברה  (ת)ב "קווי יסוד ימיה-30501
 שרמר (ת)        המקורות לחקר-182
 קפלן (ת)           המפעל הציוני-702

 

 קפלן  (ת)ח   "עתרגיל יסוד -56601
 דברה (ב(ה)מרחבים בקהי        – 343

פרידהיים  (ת)קווי יסוד בית שני   -010
גימאני  (א(ה)היהודים בחצי האי -319
  גימאני(ב(ה)שבזי        דמותו של -409

פרידהיים  (א)(ת)  כתיבה מד  -001-01
 פרידהיים (ב)(ת)    כתיבה מד-001-02

 
 

א 

ברייר  (ס)ממלכת הגאות  והשפל   - 288  באומל שוורץ        (ה)משנאה לרצח          -002
ברייר    (א)(ת)שומר ערש              - 121
ברייר    (ב)(ת)זהרה של מלכות     - 122
פיינר         (ס)מהפכת הנאורות    - 794

 

פיינר  (ה)ח         "קווי יסוד ע-563
גלמן  (ת)הקהילה היהודית    -698

 גלמן (ת)ח     " עקווי יסוד-56602
הראל  (ה)יהודי המזרח           -594
קונפורטי  (ת)לאומיות יהודית     -706
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שרמר  (תש) (ס)ההלכה באספקלר-865
שרמר  (תש) (ה)ההלכה באספקלר- 866

 
  

 שרמר     (ה ) בית שניקווי יסוד-006
 
 
 
 
 

קונפורטי  (תש(ס)היסטוריוגרפיה -926
קונפורטי  (תש)(ה)היסטוריוגרפיה -927

אורפלי  (ב)(ת) אנגליה        –מקורות -421
 באומל שוורץ    (ס)העולם החופשי           -795
דברה    (א)(ת) תרבות עממית            424

דברה                             (תש)------------- ----           
דברה  (תש)-----------------            

 
לוין  (תש)(ס) דת ופולחן בישראל   – 874
לוין  (תש)(ה) דת ופולחן בישראל    –875

לוין  (א(ה) ישראל הצפונית 014
לוין  (ב(ה)'     ירושלים בתק017

 
 --- (ש" ש4 (ב(ס)הקהילה היהוד  -922
  ---(ש" ש4 (ב(ה)הקהילה היהוד  -923

 
שוורץ - באומל  (תש(ס )מדינת ישר-936
שוורץ - באומל  (תש)(ה)מדינת ישר-937

 

קונפורטי  (א)(ה)מיתוס וזיכרון ציוני-608
קונפורטי  (ב)(ה)דת וציונות              - 610

 
 
 
 

מלכיאל  (תש)(ס)הנוסע היהודי- 924
 מלכיאל (תש)(ה)הנוסע היהודי- 925

 אורפלי (ב)ת)ספרד  - מקורות -420
 
 
 
 
 

 קפלן  תש)(ס) אוטוביוגרפיה – 942
 קפלן (תש)(ה)אוטוביוגרפיה   -943

למצטיינים  
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 ברייר (ת) מקרא קווי יסוד-009
 
 
 
 
 
 

פרידהיים  (תש)(ס)אהדת יהודים- 872
 פרידהיים (תש)(ה)אהדת יהודים-873

לוין  (ה)קווי יסוד מקרא   - 004
 

פרידהיים (א()ת)     יוסף בן מתתיהו-171
  פרידהיים(ב)ת) התבוללות וטמיעה-172

 
 
 

הראל  (תש)(ס)מחינוך מסורתי-971
 הראל (תש)(ה)מחינוך מסורתי-972

 לוין  (ת)          מחרבן לגאולה- 177
דברה  (א)(ת)   קורות משפחה        -423
 בקון (ה)             תולדות יהודי-696
גלמן  (א()ה)              בדוק ומנוסה-601
 גלמן (ב()ה)       מתנגדים,חסידים-602

 
 

פיינר   (תש)(ס)מגזר ומודרניזציה-955
 תש פיינר)(ה)מגזר ומודרניזציה -957

 חובה לתלמידי מחקר – קוליקויום 997
 (מרצים אורחים)
 

      דותן (ת)              קווי יסוד-30502
שרביט  (א)(ה)היישוב במאה          -614
שרביט  (ב)(ה)היישוב במאה         - 616
הראל  (א)(ת)בין דמשק לחלב       -704
הראל  (ב)(ת)בין קהיר לאלכסנ     -705

 
 

גלמן  (תש)  (ס)בין אידיאולוגיה-973
גלמן  (תש) (ה)בין אידיאולוגיה-974

אורפלי  (ב)(ה)מורשת יהדות ספר-342
 דותן     (ס)               יתבין ערב -557

 
 
 
 
 

בקון  (תש)(ס)ההגירה הגדולה-975
 בקון (תש)(ה)ההגירה הגדולה-976
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 דברה (א)(ה)ם והשו  "הרמב- 370  
ברכה  (א)(ת)החינוך בקהילות     - 699
ברכה  (ב)(ת)החינוך בקהילות      -701

דותן  (ת) מקהיר עד סלוניקי  – 419
ברכה  (א)(ה)השפה העברית       -592
ברכה  (ב)(ה)ם     "בחזרה לרמב-593

גימאני      (ת)אוצרות מגנזי        -418
 דותן( א()ה) 950-600 הגאונים -307
דותן ( ב()ה) 200-950 הגאונים -308
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 ’סמסטר א= (     א)
 ’סמסטר ב=      (ב)
 הרצאה =     (ה)
ל תרגי =     (ת)
סמינריון      = (ס)
 תואר שני ושלישי = (תש)
 

 


	המחלקה לתולדות ישראל
	ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי
	מערכת שעות לשנה"ל תשע"ז

