
14:00-16:00

מתוקשבמתוקשב

תנועת העבודה הישראלית: עלייתה, ירידתה א'

2 נ"ז

מרצה: ד"ר טל אלמליח

104.2826

המחשבה החברתית בעולם היהודי והמודרני א'

אוריינות מידע (חובה)

2 נ"ז

מרצה: ד"ר יהודית ברונשטיין

123.1000

אוריינות מידע וכלים בתולדות ישראל (חובה)

2 נ"ז

מרצה: ד"ר מיכה פרי

104.1018

18:00-20:00

16:00-18:0016:00-18:00

12:00-14:00

18:00-20:00

המודל הסקנדינבי

מרצה: ד"ר עמי וטורי

2 נ"ז

מרצה: פרופ' דני גוטווין

104.2873

104.2476

104.1624

2 נ"ז

המודרניזציה של החברה היהודית א'

104.1625

8:00-10:00

12:00-14:00

14:00-16:00

10:00-12:00

מרצה: ים מעיין

מרצה: ד"ר טל אלמליח

חכמה - שנה א'

המודרניזציה של החברה היהודית ב'

היסטוריה של עם ישראל, BA, תשפ"א     

8:00-10:00

4 נ"ז

סמסטר ב'
יום ג'

תנועת העבודה הישראלית: עלייתה, ירידתה ב'

2 נ"ז

104.2827

יום ג'

סמסטר א'

2 נ"ז

תולדות המחשבה הכלכלית בעולם ובישראל

10:00-12:00

104.2767

 מרצה: פרופ' דני גוטווין

2 נ"ז

 היסטוריה אינלקטואלית של הציונות זרמים גישות ופולמוסים

מרצה: ד"ר סדריק כהן סקלי

116.2018

מגדר ולאומיות בכתיבה הציונית המוקדמת

2 נ"ז

ד"ר סבטלנה נטקוביץ

4 נז

מרצה: ד"ר יפתח גולדמן

104.2765



14:00-16:00

ישראל 1948-1998: כלכלה, חברה ותרבות ב'

יהודים ומהפיכות

2 נ"ז

מרצים: ד"ר סדריק כהן סקלי וד"ר טל אלמליח 18:00-20:0018:00-20:00

יהודים רדיקלים בין הציונות והשמאל

104.2763

2 נ"ז

מרצה: ד"ר טל אלמליח

116.2017

14:00-16:00

2 נ"ז

ישראל 1948-1998: כלכלה, חברה ותרבות א'

104.2682

2 נ"ז

104.2683

המחשבה החברתית בעולם היהודי והמודרני ב'

מרצה: ד"ר יפתח גולדמן

104.2766

מרצה: פרופ' דני גוטוויןמרצה: פרופ' דני גוטווין
16:00-18:0016:00-18:00

12:00-14:0012:00-14:00 104.2762104.2767

4 נ"ז

מרצה: ים מעייןמרצה: ד"ר מאיה מארק

היסטוריה של עם ישראל, BA, תשפ"א     

סמסטר ב'סמסטר א'
יום ג'יום ג'

חכמה - שנה ב'

2 נ"ז

8:00-10:00

מבוא להיסטוריה יהודית בימי הביניים

8:00-10:00

תרגיל קריאה במקורות מימי הביניים

2 נ"ז2 נ"ז

מרצה: ד"ר מיכה פריד"ר מיכה פרי

104.1024104.1025

10:00-12:00

הפוליטיקה הישראלית 

10:00-12:00

תולדות המחשבה הכלכלית בעולם ובישראל

4 נ"ז



יהודים ומהפיכות

2 נ"ז

18:00-20:0018:00-20:00

יהודים רדיקלים בין הציונות והשמאל

ד"ר טל אלמליח

2 נ"ז

104.2763116.2017

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

16:00-18:0016:00-18:00

14:00-16:0014:00-16:00

מרצה: פרופ' יוסי חיות

"שורשי יניקה" - ארון הספרים היהודי

12:00-14:0012:00-14:00104.2485 104.2477

4 נ"ז

מרצה: ד"ר משה לביא ומרצים אורחים

10:00-12:0010:00-12:00

קיצור תולדות היהדות

4 נ"ז

היסטוריה של עם ישראל, BA, תשפ"א     

סמסטר ב'סמסטר א'
יום ג'יום ג'

חכמה - שנה ג'

8:00-10:008:00-10:00

תרגיל קריאה במקורות מימי הביניים

2 נ"ז

מרצה: ד"ר מיכה פרי

104.1425

מבוא להיסטוריה יהודית בימי הביניים

2 נ"ז

ד"ר מיכה פרי

104.1024


