
סמסטרשעהיוםמספר הקורסמרצהשם הקורסמדור

א01א116.1500מכינה בתלמוד א

ב01ב116.1501מכינה בתלמוד ב

א01א123.1112מבוא להיסטוריה עולמית א

ב01ב123.1113מבוא להיסטוריה עולמית ב

מבוא לתולדות ישראל בית שני ומשנה ותלמודמתוקשב
ר "ר אייל בין אליהו ד"ד

הלל ניומן
א01א104.1010

ב01ב123.1000ר יהודית ברונשטיין"דאוריינות מידעמתוקשב

סמסטרשעהיוםמספר הקורסמרצהשם הקורסמדור

א01א101.2992

ב01ב101.2993

א01א123.2601

ב01ב123.2602

א 18:00 - 14:00ד01א116.2903ר רות קרא"דמתודולוגיות פמיניסטיות : יהדות ומגדרחוג לתולדות ישראל

ב 18:00-20:00 ד 01ב116.2904

א ספרותיים ורעיוניים -לשוניים, היבטים היסטוריים: מסכת אבות

ד

רעיוניים והלכתיים, היבטים היסטוריים- סדר נשים

ג

10:00-12:00

ר עדי ארליך        "  ד

אליהו-ר אייל בן"ד
14:00-16:00

גרשון גליל' פרופחוג למקרא

אמונות ואמנות בגליל לאורך הדורות

מלכים ונביאים

חוג לתולדות ישראל

ס להיסטוריה"ביה

ס להיסטוריה"ביה

18:00-20:00 ד 01א116.2233

הרב שטמלר חוג לתולדות ישראל

הרב שטמלר 

ד

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

               שיעורים

'ב/ '                 קורסי חובה לתלמידי תואר ראשון שנה א

20:00 - 18:00ד ר משה לביא"דמכינה

12:00 - 14:00 ר עידן שרר"ד



א01א104.4061

ב01ב104.4062

א01א104.1120

ב01ב104.1121

א18:00 - 14:00ד01א116.2439ר הלל ניומן"דארץ ישראל בתקופת התנאי: מירושלים לציפוריחוג לתולדות ישראל

א12:00 - 8:00ד01א104.2476ר סבטלנה לנטקוביץ"דמגדר ולאומיות בכתיבה הציונית המוקדמתחוג לתולדות ישראל

ב12:00-14:00ד01ב116.2902ר משה לביא"דקורס בחכמת: מגדר ומדרש בגניזה הקהיריתחוג לתולדות ישראל

01א116.2708ר סדריק כהן סקלי"דThe 1917 Revolution-Jewish thinkersחוג לתולדות ישראל
26.12.17 - 

 29.12.17
אסיורים

סמסטרשעהיוםמספר הקורסמרצהשם הקורסמדור

א01א101.3028

ב01ב101.3029

ג

8:00 - 12:00

ב

ר דנאל קאהן"ד

ב ר מיכה פרי"ד

14:00-16:00 ד

פישר-ר דורותה בורדה"ד

ב

ד

16:00 - 18:00
מרצים מתחלפים מחוגי 

ס"ביה
01ב123.1119

ג

01ב116.2430

 פתיחת הקורס מותנה*

 במספר הסטודנטים

*הנרשמים

הלשון הפולנית

תרבות חומרית בימי הביניים חוג לתולדות ישראל

מהי היסטוריה בחיפה

10:00 - 8:00חוג לתולדות ישראל

חוג למקרא

ד

               סמינרים

ס להיסטוריה"ביה

שפה ותרבות רומניתחוג לתולדות ישראל

(סמינר)הרקע ההיסטורי לספר ישעיה 



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

א 18:00 - 16:00ר משה לביא"ד ב01א116.3515 JCM- מפגש יהודי נוצרי ומוסלמי בנושא הגירהחוג לתולדות ישראל

קיץ

קיץ ר יניב לויתן"ד

08:00 - 12:00 דר שי סרוגו"ד 01ב104.3689 תולדות היהודים בעולם האסלאם חוג לתולדות ישראל

ג היסטוריה כללית

ב

14:00 - 20:00

16:00 - 0112:00ק108.3792ר אלי קוק"דקיצור תולדות הקפיטליזם האמריקאיהיסטוריה כללית

01ק108.3791מתעמולה ללוחמת מידע: לוחמה פסיכולוגית

ג


