
.

סמסטר קיץ
יום ג'

מעמק הטנסי לעמק הירדן 
ארץ ישראל בהגות 

ובהלכה בתקופת המשנה 
והתלמוד חלק ב'

תנועת העבודה 
הישראלית: עלייתה, 

ירידתה א'

מבוא להיסטוריה יהודית 
בימי הביניים

מעמק הטנסי לעמק הירדן: 
ציונות ובניין

ארץ ישראל בהגות 
ובהלכה בתקופת המשנה 

והתלמוד חלק ב'

תנועת העבודה 
הישראלית: עלייתה, 

ירידתה ב'

תרגיל קריאה במקורות מימי 
הביניים

2 נ"ז2 נ"ז2 נ"ז 2 נ"ז2 נ"ז2 נ"ז2 נ"ז2 נ"ז

מרצה: ד"ר מיכה פרימרצה: ד"ר טל אלמליחמרצה: ד"ר הלל ניומןמרצה: פרופ' זהר שגבמרצה: ד"ר מיכה פרימרצה: ד"ר טל אלמליחמרצה: ד"ר הלל ניומן4 נ"ז  מרצה: פרופ' זהר שגב

104.2747116.4412104.2826104.1024104.2748116.4413104.2827104.1025

מרצים: ד"ר סדריק כהן סקלי 
וד"ר צור שלו

בין היסטוריה לארכיאולוגיהבין היסטוריה לארכיאולוגיה6 נ"זקיצור תולדות היהדות 
מרצה: ד"ר נורית פיינשטיין

2 נ"ז2 נ"זמרצה: ד"ר גילה הדר

4104.2016 נ"ז4 נ"ז 108.3449
4104.5538104.3679 נ"ז

104.2017104.2018מרצה: פרופ' יוסי חיות

תפיסות התפוצה היהודית 
והגלות

אש ואור בדתות העולם 
העתיק

2 נ"ז

6 נ"זמרצה: ד"ר סדריק כהן סקלי4104.2485 נ"ז104.2477
116.2906

המחשבה החברתית בעולם 
היהודי והמודרני ב'

מרצה: ד"ר סבטלנה 
נטקוביץ

14:00-16:00

2108.3448 נ"ז
104.2782מרצה: ד"ר יפתח גולדמן

104.2766

עלייתו של היהודי המודרני א'
מילים ומעשים:  מבוא לחקר

מיתוסים
2 נ"ז

6 נ"זמרצה: ד"ר סבטלנה נטקוביץ

104.2778

108.3447

2 נ"ז

104.2450

4 נ"ז
מרצה: ד"ר סבסטיאן קלור

104.2419

4 נ"ז

מבוא ליהדות ארצות הברית 
(מתוקשב)

מרצה: ד"ר דויד ברק 
גורודצקי

מתפיסת עולם למדיניות 
השמדה: שואת יהודי 

אירופה (מתוקשב)

8:00-10:00

12:00-14:00

מרצים: פרופ' אייל בן-אליהו 
וד"ר הלל ניומן

10:00-12:00

היסטוריה של הספר - בין 
הדפוס לאינטרנט

8:00-10:00

מתוקשב

"שורשי יניקה" - ארון הספרים 
היהודי

מרצה: ד"ר משה לביא ומרצים 
אורחים

14:00-16:00

10:00-12:00

מגדר ולאומיות בכתיבה הציונית המוקדמת

2 נ"ז

104.2476

הספרות העברית החדשה 
כתיבת תהודה היסטורית 

ותרבותית

מרצה: ד"ר יפתח גולדמן

104.2765

מרצה: ד"ר סבטלנה נטקוביץ

מתוקשב

123.1000

מבוא לתקופת בית שני
2 נ"ז

16:00-18:00

18:00-20:00

מרצה: ד"ר סדריק כהן סקלי

116.2018

ישראל 1948-1998: כלכלה, חברה ותרבות א'

2 נ"ז

מרצה: פרופ' דני גוטווין

104.2682

מרצה: ד"ר שי סרוגו

104.2514

היסטוריה אינלקטואלית של הציונות זרמים גישות 
ופולמוסים

2 נ"ז

היסטוריה של עם ישראל, BA, תשפ"א     

2 נ"ז

מרצה: ד"ר מיכה פרי

אוריינות מידע (חובה)
2 נ"ז

מרצה: ד"ר יהודית ברונשטיין

יהודי ספרד בעולם האסלאם: 
המאות ה-15 -20

6 נ"ז

מרצים: פרופ' אייל בן-אליהו 
וד"ר הלל ניומן

אודסה כצומת תרבות 
יהודית

היסטוריה, חברה ומגדר 
בתפוצה היהודית ספרדית 

- שפה ותרבות הלאדינו

18:00-20:00

16:00-18:00

סמסטר א'

12:00-14:00

יום ד' יום ג'יום ג'

סמסטר ב'

יום ד'

2 נ"ז

מרצה: ד"ר הלל ניומן

אוריינות מידע וכלים בתולדות ישראל (חובה)

ישראל 1948-1998: כלכלה, חברה ותרבות ב'

2 נ"ז

מרצה: פרופ' דני גוטווין

104.2683

116.2017

מרצים: ד"ר סדריק כהן סקלי וד"ר טל אלמליח

עלייתו של היהודי המודרני ב'

2 נ"ז

מרצה: ד"ר סבטלנה נטקוביץ

104.2779

מרצה: ד"ר שי סרוגו

מבוא לתולדות היהודים בזמן החדש

4 נ"ז 

מרצה: פרופ' מרקוס זילבר

104.1425116.1041

מרצה: פרופ' אייל בן-אליהו

104.1019

104.1018

מבוא לתולדות היהודים בתקופת המשנה והתלמוד

מרצים: ד"ר רות קרא-איוונוב קניאל וד"ר סדריק כהן סקלי

104.1020

מבוא למחשבת ישראל - מיסטיקה ופילוספיה 

4 נ"ז

JCM קורס מפגש בין דתי

6 נ"ז

מרצה: ד"ר משה לביא

116.3515

מבוא לתפוצה יהודית בחברות מוסלמיות (1948-622) 
א'

2 נ"ז

המחשבה החברתית בעולם 
היהודי והמודרני א'

מרצה: ד"ר אורי אמיתי

2 נ"ז 

יהודים ומהפיכות

מרצה: ד"ר שי סרוגו

104.2515

2 נ"ז

מבוא לתפוצה יהודית בחברות מוסלמיות (1948-622) ב'

מרצה:ד"ר משה בלידשטיין


