המחלקה לתולדות ישראל
ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט
10

8
-0340היהודים במש (ה)(ב)פרידהיים

א

12

(ת)(א) פרידהיים
-001כתיבה מדעית
-4100יהודי תימן בעת החדש (ת)(א) גימאני
(ה)(א) קפלן
-6640החברה בפלשתינה
(ה)(ב) קפלן
-6650החברה בישראל

 -034זיופים וזייפנים
-594יהודי המזרח

(ה) בר-אילן
(ה) הראל

ב

 -361תור הזהב (ה)(א) אורפלי

ג
-9450החברה במנדט (ס)(תש) קפלן
-9460החברה במנדט (ה)(תש) קפלן

ד

(ת)(ב) דברה
-0010קריאה כתיבה
 -338יהודי מצרים לאור (ה) דותן
 - 587הציונות ומתנגדיה (ה)(א) קונפורטי
 -675מיישוב למדינה (ה)(ב) קונפורטי

 – 8930יהדות פרובנס
 – 8940יהדות פרובנס

(ס)(תש)(ב)
(ה)(תש)(ב)

מלכיאל
מלכיאל

-8950גירושי היהודים
-8951גירושי היהודים

(ס)(תש)(א)
(ס)(תש)(א)

אורפלי
אורפלי
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-010קווי יסוד בית שני (ת) פרידהיים
-4110יצירה בצל הסהר (ת)(א) דותן
-4120יצירה בצל הסהר (ת)(ב) דותן

פיינר
(ה)
-563קווי יסוד ע"ח
גלמן
(ה)
-663מלחמת תרבות
 -771בין תגובה ליוזמה (ס) באומל שוורץ

-302קווי יסוד ימי בי (ה)
-614היישוב במאה
 -616היישוב במאה

דברה

(ה)(א) שרביט
(ה)(ב) שרביט

-941עשור ראשון (ס)(תש)באומל-שוורץ
-9421עשור ראשון(ה)(תש)באומל-שוורץ
 997קוליקויום – חובה לתלמידי תואר שני
ושלישי

16

-006קווי יסוד בית שני (ה)
-5970הפסיפס התרבותי (ס)

שרמר
דותן

(ת)
-566קווי יסוד ע"ח
(ה)
-027מלכות דוד
 -7720מהפיכת התרבות (ס)

-305קווי יסוד

גלמן
ברייר
פיינר

- 267היסטוריה חברתית (ס)

ה

•
•

בר-אילן

קורס שואה ( 2ש"ש) חובה לתואר ראשון:
קורס 'שנאת ישראל לדורותיה' ( )11-0020-01מתוקשב מלא
קורס 'תולדות השואה' ( )11-003-01מתוקשב מלא
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(ס)

(ת) דותן

-8880קריאה כתיבה (ס)(תש) שרמר
-8890קריאה ,כתיבה (ה)(תש) שרמר
-7510גזרות ת"ח ות"ט
-7520סודות מן החדר

(ת)(א)
(ת)(ב)

 -181מקבילים נפגשים
 -183קרבות מפורסמים
-6800המקורות התרבו

(ת)(א) ברייר
(ת)(ב) ברייר
(ת) קונפורטי

(ה)(א)
 – 021כנען וישראל
 - 024ישראל ועבר הירדן (ה)(ב)

גלמן
גלמן

-9470מסורת ומשבר? (ס)(תש) פיינר
-9480מסורת ומשבר? (ה)(תש) פיינר

-6660אינטלקטואלים (ה)(א) ברכה
-6670השכלה בקרב יהוד (ה)(ב) ברכה

ברייר

-406ממשה עד משה (ה)(א) גימאני

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

( The Return to Zion - 1770ת)( )Eלוין

-9490החסידות בראשיתה (ס)(תש) גלמן
-9500החסידות בראשיתה (ה)(תש) גלמן

 -289משלמה ליהוא

18

20

 -863תודעת הזהות
 -864תודעת הזהות

לוין
לוין

(ס)(תש) שרמר
(ה)(תש) שרמר

-926סוגיות בהיסט (ס)(תש) קונפורטי
-927סוגיות בהיסט (ה)(תש) קונפורטי
לוין
 - 004קווי יסוד מקרא (ה)

-870חברה וחיי יום יום (ס)(תש) לוין
-869חברה וחיי יום יום (ה)(תש) לוין
-009קווי יסוד מקרא (ת)

ברייר

-184מלחמת בר-כוכבא (ת)(א) פרידהיים
(ת)(ב) פרידהיים
-185מימות משה ועד

 – 9430רבנים ומודרניז (ס)(תש) הראל
 – 9440רבנים ומודרנה (ה)(תש) הראל
 -409רבי שלם שבזי

(ת)(א) גימאני

-8860יוסף בן מתתי(ס)(תש)פרידהיים
-8870יוסף בן מתתי (ה)(תש)פרידהיים
 384תקופת הזוהר-צפת (ת)א) גימאני

(א) = סמסטר א’
(ב) = סמסטר ב’
(ה) = הרצאה
(ת) = תרגיל
(ס) = סמינריון
(תש) = תואר שני ושלישי
( = )Eבאנגלית

