המחלקה לתולדות ישראל
ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי
מערכת שעות לשנה"ל תש"פ
8

12

10
-362יהודים בחצי האי ערב (ה)(א) גימאני
-123מאבקים פוליטיים

-001כתיבה מדעית

14
(ת)(ב) פרידהיים

-006קווי יסוד בית שני

16
(ה)

שרמר

(ת)(ב) פרידהיים

18

-010קווי יסוד בית שני (ת) שרמר

-4040חקר השמות

 -288ממלכת הגאות והשפל (ס) ברייר

-6780תמורות בקהילות

20
(ת)(א) גימאני
(ת)

הראל

א
-507איטליה צומת דרכ (ס) מלכיאל

 -3360בין ישן לחדש
-3370בין ישן לחדש

(ה)(א)
(ה)(ב)

מלכיאל
מלכיאל

ב

 -361תור הזהב (ה)(א) אורפלי

ג

-0010קריאה כתיבה
 – 579דת וציונות
 -625העליה ה 1וה2

-963החברה החרדית (ס)(תש) קפלן
-964החברה החרדית (ה)(תש) קפלן
-302קווי יסוד ימי בי (ה) מלכיאל

(ת)

דברה

(ה)(א) קונפורטי
(ה)(ב) קונפורטי

 -973בין איד' למציאות (ס)(תש) גלמן
 -974בין איד' למציאות (ה)(תש) גלמן
-305קווי יסוד

(ת)

דותן

ד

פיינר
(ה)
-563קווי יסוד ע"ח
גלמן
-5800תולדות יהודי פולין (ה)
(ס) באומל-שוורץ
 -788נשים בשואה

-614היישוב במאה
 -616היישוב במאה

(ה)(א) שרביט
(ה)(ב) שרביט

גלמן
(ת)
-566קווי יסוד ע"ח
-1210ההיסט' מתחילה בשומר (ת)(א)ברייר
(ת)(ב)ברייר
 -122זהרה של מלכות

-4090כתבי זכויות

(ת)(א)

(ת)(א) דברה
-4070אוכל,שתיה
-4080מרחבים בקהילות (ת)(ב) דברה

-6740היסט' והלכה
-6750מווילנה לי-ם

(ת)(א)
(ת)(ב)

-956מהגרים ,פליט(ס)(תש)באומל-שוורץ
 -958מהגרים ,פליט(ה)(תש)באומל-שוורץ

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

 997קוליקויום – חובה לתלמידי תואר שני
ושלישי

-126כתב ,כתיבה וכתובות (ת) לוין
( Scripts, writing–1260ת)( )Eלוין
-557בין ערבית ללאדינו (ס)

 -971מחינוך מסורתי (ס)(תש) הראל
 -972מחינוך מסורתי (ה)(תש) הראל

-965חילון וחילוניות
-966חילון וחילוניות

אורפלי

-053בין שמים לארץ

(ה)

-6730בניין אומה:הציונות (ת) קונפורטי

 – 064התנחלות יש' בכנען (ה)(א)
 – 065ראשית המלוכה (ה)(ב)

-4050צוהר ליהודי ביזנטיון (ת)(א) דותן
(ת)(ב) דותן
 -4060יהודים בדיאלוג

ה

 -8910נשים ומשפ'
 -8920נשים ומשפ'

ו

•
•

(ס)(תש) דברה
(ה)(תש) דברה

 11002001קורס 'שנאת ישראל לדורותיה'  -מתוקשב מלא (קורס בחירה)
 מתוקשב מלא (קורס בחירה) 1100301קורס 'תולדות השואה'

 -3630הגאונים

(ה) (ב) דותן

לוין
לוין
 -8480קידוש השם
 -8490קידוש השם

גלמן
גלמן
-8880קריאה כתיבה (ס)(תש) שרמר
-8890קריאה ,כתיבה (ה)(תש) שרמר
 - 004קווי יסוד מקרא (ה)

לוין

 -7720מהפיכת התרבות (ס)

פיינר

(ס)(תש) שרמר
(ה)(תש) שרמר

-874דת ופולחן בישראל (ס)(תש) לוין
 -875דת ופולחן בישראל (ה)(תש) לוין
-009קווי יסוד מקרא (ת)

ברייר

דותן

(ס)(תש) פיינר
(ה)(תש) פיינר

 -918הויכוח היהודי-נוצ' ----------
 -919הויכוח היהודי-נוצ' ----------
 -8720חיי התרבות רומא
-8730מימות משה ועד

-6790מקורות לגיבוש
-6791מקורות לשיח

ברייר

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

4( --------ש"ש)(ס)(א) אורפלי4( --------ש"ש)(ה)(א) אורפלי4( --------ש"ש)(ס)(ב) פרידהיים4 ( ---------ש"ש)(ה)(ב) פרידהיים

(ה)(א) ברכה
(ה)(ב) ברכה

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

