
סמסטרשעהיוםמספר הקורסמרצהשם הקורסמדור

א01א116.1506'מכינה בתלמוד א-אימהות ובנות

ב01ב116.1507'מכינה בתלמוד ב-אימהות ובנות

א01א123.1112מבוא להיסטוריה עולמית א

ב01ב123.1113מבוא להיסטוריה עולמית ב

ב01ב104.102ר הלל ניומן"דמבוא לתולדות היהודים בתקופת המשנהמתוקשב

א01א104.1019ר אייל בין אליהו"דמבוא לתקופת בית שנימתוקשב

ב01ב123.1000ר יהודית ברונשטיין"דאוריינות מידעמתוקשב

סמסטרשעהיוםמספר הקורסמרצהשם הקורסמדור

ב8:00-10:00ב01ב108.2871ר נירה פנסר"דר נירה פנסר"תמיד אהבה על תקופתי ד, אהבה 108.2871היסטוריה כללית

א 10:00-12:00ב01א108.2870ר נירה פנסר"ד ימי הביניים בהוליווד  היסטוריה כללית

ד

ר משה לביא"ד

12:00 - 14:00 ר עידן שרר"ד ס להיסטוריה"ביה

!נתון לשינויים- א היסטוריה "ב- ט "רשימת קורסים תשע

               שיעורים

'ב/ '                 קורסי חובה לתלמידי תואר ראשון שנה א

12:00- 10:00ד חוג לתולדות ישראל



ב12:00-14:00בשטפן איריש' פרופ- שעור מבוא חדישה 1968-1890אירופה : מקורות ההווההיסטוריה כללית

א01א104.4061

ב01ב104.4062

א01א104.2421הסיפור היהודי בעידן הקולוניזציה א

ב01ב104.2422הסיפור היהודי בעידן הקולוניזציה ב

א20:00 - 18:00ד01א104.2288ר אייל בין אליהו "דהמקום הקדוש וארץ הקודש, המרחב המקודשחוג לתולדות ישראל

ב 18:00-20:00 ד 01ב116.2223

א ר יוסי חיות"ד

פישר-ר דורותה בורדה"ד

ב

14:00 - 18:00
מרצים מתחלפים מחוגי 

ס"ביה

ד

01ב123.1119

ג

01א104.2888

אקזיסטנציאליזם יהודי

משבתאות לחסידות א חוג לתולדות ישראל

מהי היסטוריה בחיפה

הלשון הפולניתחוג לתולדות ישראל

ר יונתן בן דב"דחוג למקרא

(15-20המאות )יהודי ספרד בעולם האסלאם

01א101.1019צדק חברתי במקרא

01ב104.3679

הרב שטמלר 

14:00-16:00

12:00 - 08:00ר שי סרוגו"ד ד חוג לתולדות ישראל

חוג לתולדות ישראל

ס להיסטוריה"ביה

א

בד

8:00 - 10:00

ב

12:00-14:00גר שי סרוגו"דחוג לתולדות ישראל

16:00 - 18:00



ב20:00 - 18:00ד01ב104.2289ר אייל בין אליהו "דהתפוצה היהודית בשלהי העת העתיקהחוג לתולדות ישראל

ב0114:00-18:00ב104.1425ר מרקוס זילבר"דמבוא לתולדות היהודים בזמן החדשמתוקשב

היסטוריה כללית
, חדישה-תרבות ותקשורת בעולם המערבי שעור מבוא חדשה

חדישה-מבוא חדשה
ב14:00-16:00ב01ב108.1368ר עוזי אלידע"ד

קיץ12:00-16:00ג01ק108.3792ר אלי קוק"דר אלי קוק"קיצור תולדות הקפיטליזם האמריקאי ד 108.3792היסטוריה כללית

סמסטרשעהיוםמספר הקורסמרצהשם הקורסמדור

ב18:00 - 14:00ד01ב116.3516ר גילה הדר"דמטקסט לטקסחוג לתולדות ישראל

א01ב104.8319

ב01ב104.8320

08:00 - 10:00 גר סדריק כהן סקלי"ד

ס להיסטוריה"ביה
ספרד בימי הביניים ובעת ": רקונקיטסה לאימפריה עולמית"מ

החדשה המוקדמת

               סמינרים

היסטוריה כללית

סיורים' סמסטר ב? האם לעם היהודי יש אומנות

ר עידן שרר"ד

קיץ16:00 - 0112:00ק108.3792ר אלי קוק"דקיצור תולדות הקפיטליזם האמריקאי

חוג לתולדות ישראל

ג

קיץ16:00-20:00ג01ק123.3065



JCM- מפגש יהודי נוצרי ומוסלמי בנושא הגירהחוג לתולדות ישראל

ב

א 10:00 - 08:00ר משה לביא"ד ד01א116.3515

ד

קיץ 01ק123.3065

היסטוריה כללית

(15-20המאות )יהודי ספרד בעולם האסלאם ר שי סרוגו"דחוג לתולדות ישראל

ס להיסטוריה"ביה
ספרד בימי הביניים ובעת ": רקונקיטסה לאימפריה עולמית"מ

החדשה המוקדמת
16:00-20:00גר עידן שרר"ד

08:00 - 12:00

קיץ12:00-16:00ג01ק108.3792ר אלי קוק"דר אלי קוק"קיצור תולדות הקפיטליזם האמריקאי ד 108.3792

01ב104.3679


