המחלקה לתולדות ישראל  /ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי
מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ג
8-10

10-12

12-14

א

 – 614הישוב במאה הי"ט (ה)(א) שרביט
 – 616הישוב במאה ה ( 20ה)(ב) שרביט

 – 7002השיח בערבית סביב (ת)(א)
ברכה
 – 7003מאבקים סביב רבנים (ת)(ב) ברכה

ב

 – 566קווי יסוד עת חדשה (ת) קימי
(ת)(א)

 – 7004עיר מוקפת חומה
וייצמן
 – 7005השואה מבעד לעדשה (ת)(ב)
וייצמן

ג

 – 6620בעין סערת ההגירה (ה)(א)
קימי

 – 7001כנגד הסיכויים :החברה (ת)
קימי

14-16

16-18
 – 1210ההיסטוריה מתחילה ((ת)(א)
ברייר
(ת)(ב) ברייר
 – 122זהרה של מלכות

 – 305קווי יסוד ימה"ב -------------------

 4( --------------ש"ש)(ב)(ת) ישראלי

 – 563קווי יסוד עת חדשה (ה)

 – 7601מפריס למזה"ת (ס)(א) הראל -----
 4ש"ש ממשיך בשעה 16

 ------מפריס למזה"ת ממשיך ב ------ 16

 -----------מפריס למזה"ת (ס)(א) הראל

 – 302קווי יסוד בימה"ב

(ה)

ארד

 – 9581בין חירות לשע (ה)(תש)(א) ולדמן

 – 8892קריאה במקורות (ס)(תש) ארד
 – 8995קריאה במקורות (ה)(תש) ארד

ד

 – 8992המאבק על הידע (ס)(תש)
מלכיאל
 – 8993המאבק על הידע (ה)(תש)
מלכיאל

 – 8871סוגיות בחקר השואה(ה)אייזנברג

ה

 – 5555קוראים כותבים חוש (ה)(א) דברה
 – 0010קריאה כתיבה חשיבה(ת)(ב) דברה

•

 – 8600קהילות יהודיות (ס)(תש)
דברה
 – 8610קהילות יהודיות (ה)(תש)
דברה

 – 006קווי יסוד בית שני

(ה) פרידהיים

(ה) ברייר

 – 031במדרון החלקלק

(ה) ברכה

 – 6680השפה העברית

 – 0579היהודים במשפט (ה)(א)
פרידהיים
 – 0580מלחמת בר כוכבא(ה)(ב)פרידהיים

 – 997קוליקוויום (ז)חובה לתלמידי תואר
שני
 – 9970קוליקוויום (ז)חובה לתלמידי
תואר שלישי

 – 8890קריאה כתיבה וחשיבה --------

----קריאה כתיבה המשך בשעה ---14

 4(--------ש"ש) (א)(ה)(תש)

 – 926סוגיות בהיסטוריוגרפיה -------
 – 927סוגיות בהיסטוריוגרפיה -------

---סוגיות המשך בשעה ---------14----סוגיות המשך בשעה ---------14

 4(-------ש"ש) (ב)(ס)(תש) קונפורטי 4(--------ש"ש) (ב)(ה)(תש) קונפורטי

 – 3110מבוא לאימפריה העותמנית
(ה)ארד
 – 3112הויכוח כנגד הנצרות (ה)(ב)
ישראלי

( Jewish history in early – 3111ה) דברה

 4091הרמב"ם והשושלת (ת) דותן

( Introduction to – 0041ה)
 – 2870שלהי תקופת התלמוד(ס)
פרידהיים

לוין

 – 004קווי יסוד מקרא

(ה)

 – 874דת ופולחן
 – 875דת ופולחן

לוין

 – 0560זהות יהודית בעידן (ה)(א) שרמר
 – 0570חז"ל אל מול אתגרי (ה)(ב) שרמר

 -אין קורסים בשעה זו -

גלמן

 – 010קווי יסוד בית שני

(ת) שרמר

(ה)(א) לוין
 – 021כנען וישראל
 – 024ישראל ועבר הירדן (ה)(ב) לוין
 – 8060מדרש והיסטוריה (ס)(תש)
שרמר
 – 8070מדרש והיסטוריה (ה)(תש)
שרמר

סמינר על פקולטטיבי

 9582בחזרה לרמב"ם – גיבוש יהדות מודרנית במזה"ת – גיא ברכה – מתוקשב מלא ()2

וייצמן

 – 288ממלכת הגאות

 – 6690רכבת לילה לקהיר (ה)(א)
הראל

 – 587הציונות ומתנגדיה (ה)(ב) קונפורטי
 – 9580גזרות ת"ח ת"ט (ה)(תש)(א)
גלמן

18-20
(ס)

ברייר

(ס)(תש) לוין
(ה)(תש) לוין

 – 009קווי יסוד מקרא (ת) ברייר
 – 1999הפולמוס הבין דתי (ת) שרמר

 – 9570השואה בין היס (ס)(תש) וייצמן
 - 9571השואה בין היס (ה)(תש) וייצמן

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

