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 חכמה - היסטוריה של עם ישראל –רשימת קורסי תואר ראשון תשפ"ב 

 לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים. ●

 הרישום לקורסים נעשה באופן עצמאי ע"י הסטודנט דרך הפורטל האישי ●

 קטלוג קורסים –סטודנטים  –ניתן לראות את הקורסים וסילבוסים מקוצרים דרך אתר האוניברסיטה  ●

 

 שנה א'

 סמסטר א'

 נ"ז) 2( 8:00-10:00יום ג'   - 104.2517 -מר בועז גרפינקל  –ודליזם לקפיטליזם מפא 

  נ"ז) 2( 10:00-12:00יום ג'  - 104.1264 -ד"ר שי סרוגו  -מבוא לפזורה יהודית 

  12:00יום ג'  - 104.2483 -ד"ר משה לביא  -בית מדרש במקורות א'  -תורה שמביאה לידי מעשה-

14:00  

  12:00-14:00יום ג'  - 104.1609 –ד"ר טל אלמליח  – האקדמיתעקרונות הכתיבה   

  נ"ז) 4( 14:00-18:00יום ג'  - 104.2765 - ד"ר יפתח גולדמן  -א' מבוא למחשבה חברתית 

  (חובה) נ"ז) 2מתוקשב ( - 104.1018 -ד"ר מיכה פרי  - אוריינות מידע וכתיבה אקדמית 

  נ"ז) 4(מתוקשב  - 104.1425 -רקוס זילבר פרופ' מ -מבוא לתולדות היהודים בזמן החדש 

  נ"ז)  2מתוקשב ( - 104.1019 -אליהו - פרופ' אייל בן -מבוא לתקופת בית שני 

 

 סמסטר ב'

  נ"ז) 2( 8:00-10:00יום ג'  - 104.2785 -פרופ' דני גוטוויין  - הכלכלה היהודית 

 פרופ' מרקוס  -20וה 19-אות ההיסטוריה יהודית כהיסטוריה טרנסלאומית: מבוא לתולדות היהודים במ

 נ"ז) 2( 10:00-12:00יום ג'   104.1027 –זילבר 

  12:00יום ג'  - 104.2484 - ד"ר משה לביא  - ' בבית מדרש במקורות  - תורה שמביאה לידי מעשה-

 נ"ז)  2( 14:00

  4( 16:00-18:00יום ג'  - 104.2825 -פרופ' זהר שגב  -מעמק הטנסי לעמק הירדן: ציונות ובניין אומה 

 נ"ז)

  נ"ז) 2מתוקשב ( - 104.1020 - ד"ר הלל ניומן  -מבוא לתולדות היהודים בתקופת המשנה והתלמוד 

 סמסטר קיץ

  נ"ז) 2( מתוקשב - 104.2450 –ד"ר דויד ברק גורודצקי  -מבוא ליהדות ארצות הברית 
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  שנה ב' 

 סמסטר א'

  נ"ז) 2( 8:00-10:00יום ג'   - 104.2517  -ד"ר  -מפאודליזם לקפיטליזם 

  נ"ז) 2( 10:00-12:00יום ג'  - 104.1264 -ד"ר שי סרוגו  -מבוא לפזורה יהודית 

  '12:00-14:00יום ג'  - 104.2766 -ד"ר יפתח גולדמן  -המחשבה החברתית בעולם היהודי והמודרני ב 

 נ"ז) 2(

 12:00-14:00יום ג'  - 104.1609 –ד"ר טל אלמליח  – עקרונות הכתיבה האקדמית   

  2( 16:00-18:00יום ג'  - 104.1026 - אליהו -פרופ' אייל בן - מבוא לימי הבית השני והתקופה הרומית 

 נ"ז)

  '2( 18:00-20:00יום ג'  - 104.2443 –ד"ר סדריק כהן סקלי וד"ר טל אלמליח  - השאלה היהודית א 

 נ"ז)

  (חובה) נ"ז) 2מתוקשב ( - 123.1000 -ד"ר יהודית ברונשטיין  - אוריינות מידע 

 

 סמסטר ב' 

  נ"ז) 2( 8:00-10:00יום ג'  - 104.2785 -פרופ' דני גוטוויין  - הכלכלה היהודית 

 פרופ' מרקוס  -20וה 19-היסטוריה יהודית כהיסטוריה טרנסלאומית: מבוא לתולדות היהודים במאות ה

 נ"ז) 2( 10:00-12:00יום ג'   104.1027 –זילבר 

 נ"ז) 2( 18:00-20:00יום ג'  - 104.2444 –ד"ר סדריק כהן סקלי וד"ר טל אלמליח  -' בדית השאלה היהו 

 

 סמסטר קיץ

 ד"ר סדריק כהן סקלי וד"ר טל  -קולוניזציה: בין מדינות המגרב, ישראל וצרפת -יהודי המגרב בגל הדה

 "ז)נ 2( 104.2771אלמליח ** הקורס יתקיים במסגרת סדנאית תאריכים יפורטו בהמשך 

  נ"ז) 2( מתוקשב - 104.2450 –ד"ר דויד ברק גורודצקי  -מבוא ליהדות ארצות הברית  

 


