המחלקה לתולדות ישראל
ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ח
8

12

10

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

פרידהיים
-010קווי יסוד בית שני (ת)
-405ספות נוסעים כמק (ת)(א) גימאני
קפלן
-671עולמם של דתיים (ת)

.

גלמן
-56602קווי יסוד ע"ח (ת)
דברה
(ה)
-347הרפורמציה והי
-809רבנים סמ' ( 18-16ס)(א) הראל

א

ב
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-56601תרגיל יסוד ע"ח (ת)
(ה)
-603יהודי סוריה

קפלן
ברכה

פיינר
(ה)
-563קווי יסוד ע"ח
גלמן
(ת)
-676זיכרון בספר
 -810רבנים סמ' ( 20-19ס)(א) הראל
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מלכיאל
(ה)
-302קווי יסוד ימיה"ב
שרמר
(ת)
-138משברים ותמורות
(ת)(א) ברכה
-672כותבים מהמזרח
-673חינוך עברי בבירות (ת)(ב) ברכה

-054בין מזרח למערב
-670אוטופיה והיסטור
 -800מגמות בהתפתחו

(ה)
(ת)
(ס )

ברייר
קונפורטי
באומל שוורץ
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-006קווי יסוד בית שני (ה)
 -211דמדומי ממלכת (ס)

 -131למלך אדוני
 -132שימה לנו מלך
 -808יהודי גרמניה

 -342מורשת ספרד (ת(ב) אורפלי

ג

-30501קווי יסוד ימי בי (ת)

דברה

 055ממלכת ישראל
 056ממלכת יהודה

-625העלייה הראשונה (ה)(א) קונפורטי
(ה)(ב) קונפורטי
 -629ציונות ודת

-963מהישרדות להת (ס)(תש) קפלן
-964מהישרדות להת (ה)(תש) קפלן

ד

-907הספר היהודי
-908הספר היהודי

(ס)(תש) דברה
(ה)(תש) דברה

 -929תודעת העבר
 -930תודעת העבר

(ס)(תש) מלכיאל
(ה)(תש) מלכיאל

-961מי ימלל
-962מי ימלל

(ס)(תש) באומל-שוורץ
(ה)(תש) באומל-שוורץ

-30502קווי יסוד
-614היישוב במאה
 -616היישוב במאה
– 606מפגש תרבויות

דותן
(ת)
(ה)(א) שרביט
(ה)(ב) שרביט
(ה)(א) הראל

 997קוליקויום – חובה לתלמידי תואר שני
ושלישי

-967מלחמת הישרדות (ס)(תש) גלמן
-968מלחמת הישרדות (ה)(תש) גלמן
-487היהדות העות'
 -404כתובות מתימן

ה




דותן
(ה)
(ת)(א) גימאני

 -844תודעת בחירה (ס)(תש) שרמר
 -845תודעת בחירה (ה)(תש) שרמר
לוין
 – 126כתב ,כתיבה וכת (ת)
(ה)(א) גלמן
-598משיח עכשיו
(ה)(ב) גלמן
-599לשם שמים?
(ה)(א) דותן
 -351עבד כי ימלוך
(ה)(ב) דותן
 -352בני מקרא
(ס)(ב) אורפלי
-485בעיית האנ יהוד

-965חילון וחילוניות
-966חולון וחילוניות
-410ספרות עממית

(ת)

(ה)(א) לוין
(ה)(ב) לוין

(ס)(תש) פיינר
(ה)(תש) פיינר

שרמר
ברייר
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-346משיחים ומשיחיות (ה)(א) גימאני

(ת)(א) ברייר
(ת)(ב) ברייר
(ס)

פיינר

-063עולמם של חכמים (ה)(א) שרמר
-068המהפכה של חז"ל (ה)(ב) שרמר

-926סוגיות בהיסט
-927סוגיות בהיסט

(ס)(תש) קונפורטי
(ה)(תש) קונפורטי

לוין
 - 004קווי יסוד מקרא (ה)
-119שלהי תקופת התל (ת)(א) פרידהיים
-120סטיות דתיות בימי (ת(ב) פרידהיים
-486בעיית האנו נוצר (ס)(ב) אורפלי

-876היסטוריה ,מקרא (ס)(תש) לוין
-878היסטוריה ,מקרא (ה)(תש) לוין
-009קווי יסוד מקרא (ת)

-853תרבות יוון ורו (ס)(תש) פרידהיים
-857תרבות יוון ורו (ה)(תש) פרידהיים

דותן
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