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סמסטר קיץסמסטר א'
יום ג'יום ד'יום ב'יום ב'

 תנועות חברתיות ואקטיביזם 
פוליטי

הכלכלה היהודית מאבקים חברתיים בישראלמפיאודליזם לקפיטליזם

2 נ"ז 2 נ"ז2 נ"ז2 נ"ז

מרצה: פרופ' דני גוטוויןמרצה: ד"ר עמי וטורימר בועז גרפינקלמרצה: ד"ר טל אלמליח

104.2764104.2517104.2452104.2785

קבלת צפת חלק ב'קבלת צפת חלק א'מבוא לפזורה היהודית
מרצה: ד"ר נורית פיינשטיין

2 נ"ז2 נ"ז2 נ"ז

104.2016מרצה: פרופ' יוסי חיותמרצה: פרופ' יוסי חיותמרצה: ד"ר שי סרוגו

המחשבה החברתית בעולם היהודי 
והמודרני ב'

מגדר ומודרניות – משפחות 
יהודיות בעת החדשה א'

קיצור תולדות היהדות 
מגדר ומודרניות – משפחות 

יהודיות בעת החדשה ב'

2 נ"ז2 נ"ז2 נ"ז

מרצה: ד"ר גילי גופר4 נ"ז מרצה: ד"ר גילי גופרמרצה: ד"ר יפתח גולדמן

6104.2303 נ"ז 104.2766104.2302

כתיבה מדעית14:00-16:00מרצה: פרופ' יוסי חיותמרצה: ד"ר שי סרוגוכתיבה מדעיתמבוא למחשבה חברתית א' 

מרצה: ד"ר סבטלנה נטקוביץ104.3853מרצה: ד"ר סבטלנה נטקוביץ4 נ"ז

104.2516104.2516

הפרשנות העתיקה למקראהפרשנות העתיקה למקראמרצה: ד"ר יפתח גולדמן

2 נ"ז2 נ"ז

מרצה: פרופ' איתמר כסלומרצה: פרופ' איתמר כסלו104.2765

4101.1027 נ"ז101.1026

 מרצה: פרופ' זהר שגב

מרצה: הרב ד"ר יוסי 
שטמלר

2 נ"זמרצה: הרב ד"ר יוסי שטמלר6 נ"ז2 נ"ז

2 נ"זמרצה: ד"ר משה לביא2 נ"ז

104.2443104.2444

2 נ"ז

104.2450

104.2771

יהודים ושאינם יהודים בחבר 
העמים

יום ד'יום ג'

היסטוריה של עם ישראל, BA, תשפ"ב    

מתוקשב

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

השאלה היהודית ב'השאלה היהודית א'

מתוקשב

104.2825

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

116.2233

מבוא לתולדות היהודים בזמן החדש

4 נ"ז 

מבוא לתולדות היהודים בתקופת המשנה והתלמוד

104.1020

מרצה: פרופ' דני גוטווין

104.2784

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

**הקורס יתקיים במסגרת 
סדנאית, תאריכים יפורטו 

בהמשך

4 נ"ז

יהודי המגרב בגל הדה-
קולוניזציה: בין מדינות 
המגרב, ישראל וצרפת

16:00-18:00

18:00-20:00

4 נ"ז

מבוא ליהדות ארצות הברית 
(מתוקשב)

מרצה: ד"ר דויד ברק גורודצקי

8:00-10:00

12:00-14:00

10:00-12:00

8:00-10:00

14:00-16:00

10:00-12:00

2 נ"ז

מרצה: ד"ר הלל ניומן

מעמק הטנסי לעמק הירדן:ציונות 
ובניין אומה

123.1000

הספרות העברית החדשה 
כתיבת תהודה היסטורית 

ותרבותית

18:00-20:00

16:00-18:00

12:00-14:00

יום ג'

104.2477

116.2751

פריפריה ואי-שוויון בישראל

2 נ"ז

JCM קורס מפגש בין דתי

116.3515

סמסטר ב'

אוריינות מידע (חובה)
2 נ"ז

מרצה: ד"ר יהודית ברונשטיין

משנה, מסכת אבות: 
היבטים היסטוריים, 

לשוניים ורעיוניים

116.2750 104.1264

104.1019

משנה, סדר נשים: היבטים 
היסטוריים, רעיוניים 

והלכתיים

116.2904

מרצה: פרופ' מרקוס זילבר
104.1425

2 נ"ז

 מבוא לתקופת בית שני

מרצה:פרופ' אייל בן-אליהו

אוריינות מידע וכלים בתולדות ישראל (חובה)
2 נ"ז

מרצה: ד"ר מיכה פרי

104.1018


