המחלקה לתולדות ישראל
ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי
מערכת שעות לשנה"ל תשפ"א
8

10
- 006קווי יסוד בית שני
- 3520ירושלים וצפת

א
- 302קווי יסוד ימה"ב (ה) מלכיאל

ב

ג

ד

12
(ה)

פרידהיים

14

(ה)(א) גימאני

דברה

(ה)(א) דברה
(ת)(ב) דברה

- 305קווי יסוד ימה"ב
- 7260יחסים בין -דתיים
- 7270סוגיות בחיי הרוח

(ת)(א) הראל
(ת)(ב) הראל

– 587הציונות ומתנגדיה
- 675מיישוב למדינה

(ה)(א) קונפורטי
(ה)(ב) קונפורטי

- 5555קוראים כותבים
- 0010קריאה כתיבה

- 4042משיחים ומשיחיות
 4( --------------ש"ש) (ס)(א) ארד

- 563קווי יסוד ע"ח
- 3510עבד כי ימלוך

(ה)

פיינר

(ה)(א) ארד

 - 795העולם החופשי (ס) באומל -שוורץ

- 614היישוב במאה
 - 616היישוב במאה

(ה)(א) שרביט
(ה)(ב) שרביט

- 926סוגיות בהיסט (ס)(תש) קונפורטי
- 927סוגיות בהיסט (ה)(תש) קונפורטי

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

 997קוליקויום – חובה לתלמידי תואר שני
ושלישי
- 8992המאבק
- 8993המאבק

(ס)(תש) מלכיאל
(ה)(תש) מלכיאל

 - 9400מתחים חברתיים (ס)(תש) הראל
 - 9401מתחים חברתיים (ה)(תש) הראל

ה

- 4041כתובות מתימן

ו

•
•
•
•

18

- 010קווי יסוד בית שני (ת) פרידהיים
- 487היהדות העות'מאנית ---------------

(ת)

16

 - 9410מלחמת הישרדות
 - 9411מלחמת הישרדות

-----------------

- 9010יחסים בין יהודים
- 9020יחסים בין יהודים

-----------------

 4( --------ש"ש)(ס)(ב) דברה 4( ---------ש"ש)(ה)(ב) דברה

 110020-01קורס 'שנאת ישראל לדורותיה'  -מתוקשב מלא (קורס בחירה)
 מתוקשב מלא (קורס בחירה) 11003-01קורס 'תולדות השואה'
 - 114043-01בין ישן לחדש (ת)(א) מלכיאל  -מתוקשב מלא
-114044-01בין ישן לחדש (ה)(ב) מלכיאל  -מתוקשב מלא

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

 - 7280החינוך היהודי
 - 7290יהודי מצרים

 4( --------ש"ש)(ס)(א) גלמן 4( ---------ש"ש)(ה)(א) גלמן

- 566קווי יסוד ע"ח

(ת) קונפורטי

 - 2110דמדומי ממלכת ישראל (ס) ברייר
 - 2111דמדומי ממלכת ישראל (ה) ברייר

- 177מחורבן לגאולה

(ת)

לוין

- 0650יהדות א"י –היסט' חב'(ה)(ב) שרמר

 - 8890קריאה ,כתיבה

(ת)(א) גימאני

- 2120יהדות א"י בתק' הרומית ----------
- 2121יהדות א"י בתק' הרומית ----------

---------

 - 004קווי יסוד מקרא (ה)

לוין

 - 7720מהפיכת התרבות (ס)

פיינר

 4( ---------ש"ש)(ה)(תש)(א) גלמן

20
(ת)(א) גימאני

 4( --------ש"ש)(ס)(ב) שרמר 4( ---------ש"ש)(ה)(ב) שרמר

"- 132שימה לנו מלך"

(ת)(א) ברייר

- 0640למלך אדוני

(ה)(ב) ברייר

- 876היסטוריה ,מקרא (ס)(תש) לוין
- 878היסטוריה ,מקרא (ה)(תש) לוין
- 1780החברה היהודית בא"י (ת)(ב) שרמר

- 009קווי יסוד מקרא (ת)

ברייר

- 8770חכמים וסטיות (ס)(תש) פרידהיים
- 8771חכמים וסטיות (ה)(תש) פרידהיים

(ת)(א) ברכה
(ת)(ב) ברכה

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

