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

10
-405ספרות נוסעים

12
(ת)(א) גימאני

14

 -6172התחייה היהודית

(ה) ברכה

א

ב

-566קווי יסוד ע"ח

(ת)

קפלן

-758תרבות הפנאי

(ת)(א)

הראל

-563קווי יסוד ע"ח

(ה) פיינר

16

 -4101פוליטיקה:חצרנות (ה)א) ישראלי
(ה)ב) ישראלי
-4102ידע יהודי
 -7281הפעילות הציונית (ת) ברכה

- 006קווי יסוד בית שני

(ה) פרידהיים

 -9610לאומיות ותרבות (ס)(תש) קונפורטי
 -9611לאומיות ותרבות (ה)(תש) קונפורטי

-033מקבילים נפגשים
-183קרבות מפורסמים

18
(ת)(א) ברייר
(ת)(ב) ברייר

-010קווי יסוד בית שני

(ת)

שרמר

-8001מסורת ומשבר

(ס)

פיינר

-406ממשה עד משה
 -289משלמה ליהוא
 -2891משלמה ליהוא

20
(ה)(א) גימאני
(ס)
(ה)

ברייר
ברייר

-0010קריאה כתיבה (ה)(א) פרידהיים
-5555קוראים כותבים (ת)(ב) פרידהיים
 -031במדרון החלקלק

(ה) ברייר

 -0660מירושלים ליבנה (ה)(א) שרמר
(ה)(ב) שרמר
 -0661מיהודה לגליל
–578העלייה הראשונה
-579דת וציונות

ג

(ה)(א) קונפורטי
(ה)(ב) קונפורטי

-8890קריאה ,כתיבה ----------------
-8992המאבק ------------
-8993המאבק ------------

-614היישוב במאה
 -616היישוב במאה

(ה)(א)
(ה)(ב)

4(---------ש"ס) (ס)(תש)(א) מלכיאל4(----------ש"ס) (ה)(תש)(א) מלכיאל

-577מחבורה לתנועה --------------------------

ה

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

-869חברה וחיי יום-יום (ס)(תש) לוין
-870חברה וחיי יום-יום (ה)(תש) לוין

 -265ההקשר ההיסטורי (ס)(תש) שרמר
-2651ההקשר ההיסטורי (ה)(תש) שרמר

-9632הרצחת וגם ירשת (ה)(תש)(א) וייצמן
 – 363הגאונים :היסט' וספרות

ד

שרביט
שרביט

4(-------------ש"ס) (ה)(תש)(א) גלמן

 -8711מדרש והיסט' (ת)

שרמר

-064ראשית ישראל
-065ראשית המלוכה

 4( --------------------ש"ס)(ה)(א)

(ה) ארד
גלמן

-9630יהודי המז'( 4ש"ס)(ס)(תש)(א) הראל
-9631יהודי המז'( 4ש"ס)(ה)(תש)(א) הראל

-965חילון וחילוניות
-966חילון וחילוניות

(ה)(תש)(ב) וייצמן
-9633זיכרון ושכחה
 -4100יהודי תימן :יצירה (ה)(א) גימאני
 -4051אנוסים ומשומדים (ת) ישראלי

-8871סוגיות בחקר השואה(סדנה)אייזנברג
(ה) ארד
-302קווי יסוד ימה"ב
 -6173שכנים ואויבים

(ס)(תש) פיינר
(ה)(תש) פיינר

(ה) וייצמן

 - 004קווי יסוד מקרא
 - 290השלטון הרומי
-2901השלטון הרומי

(ה)
(ס)
(ה)

לוין

פרידהיים
פרידהיים

-9630יהודי המז'( 4ש"ס)(ס)(תש)(א) הראל
-9631יהודי המז'( 4ש"ס)(ס)(תש)(א) הראל
 -305קווי יסוד ימה"ב

(ת) ישראלי

 -7282תחיית האישה היהודיה (ת)(א) ברכה
 -7283כתבי השטח במזה"ת (ת)(ב) ברכה

-009קווי יסוד מקרא (ת)

ברייר

-0041קווי יסוד מקרא באנגלית (ה) לוין
-8994קריאה במקורות (ס)(תש) ארד
-8995קריאה במקורות (ה)(תש) ארד

 997קוליקויום (ז) – חובה לתלמידי תואר שני
ושלישי

 -7284לכתוב את האסון (ת)(א) וייצמן
 -7285קולות הניצולים (ת)(ב) וייצמן

ו

•
•
•
•

(ה)(א) לוין
(ה)(ב) לוין

מתוקשב מלא
באומל-שוורץ
 110020-01קורס 'שנאת ישראל לדורותיה' -
מתוקשב מלא
באומל-שוורץ
 11003-01קורס 'תולדות השואה'
 -11800-01מגמות בהתפתחות המדיניות הנאצית (ס) באומל-שוורץ  -מתוקשב מלא
באומל-שוורץ  -מתוקשב מלא למעט יהדות זמננו (קורס חובה עבורם)
-961/962מי ימלל גבורות ישראל (ס/ה)

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

