
'יום ב'יום ב

יהודי ימי הביניים בין 
קריאה : הסהר לצלב

מודרכת במקורות ראשוניים

ז"נ2

ר מיכה פרי"ד: מרצה

104.1021מספר קורס 

אמנות ואמונה בגליל 
לאורך הדורות

ז"נ6

ר שי סרוגו"ד: מרצהז"נ4

אייל בן ' פרופ: מרצים
ר עדי ארליך"ד, אליהו

104.3679מספר קורס 100.1629מספר קורס 

, נוצרי, מפגש דתי יהודי
קורס הכנה - מוסלמי

(JCM)וסמינר בגרמניה 

מהי היסטוריה בחיפה 
קורס חובה  (שנתי)' א

BAלתלמידי 

' מהי היסטוריה בחיפה ב
קורס חובה לתלמידי  (שנתי)

BA

ז"נ2ז"נ2ז"נ6

מרצים מתחלפיםמרצים מתחלפיםר משה לביא"ד: מרצה

123.1121מספר קורס 123.1120מספר קורס 116.3515מספר קורס 

מבוא לכלכלה ללא 
(שנתי)' כלכלנים א

- המשבר והמבשר
יחסו של הרב קוק 

למודרנה , לכפירה
ולציונות

מבוא לכלכלה ללא כלכלנים 
(שנתי)' ב

אמונה וכפירה בהגות 
החסידית

ז"נ2ז"נ2ז"נ2ז"נ2

מר אמנון : מרצה
קומלוש

ר "הרב ד: מרצה
יוסף שטמלר

מר אמנון קומלוש: מרצה
ר יוסף "הרב ד: מרצה

שטמלר

מספר קורס 
104.1465

מספר קורס 
212.1326

212.1327מספר קורס 104.1466מספר קורס 

ז"נ4
מדינת הרווחה בישראל 

(שנתי)' ובעולם ב

מסתורי הגניזה 
הקהירית בסבך 
21חידושי המאה ה

ז"נ2ז"נ2

ר שי "ד: מרצה
סרוגו

ר משה לביא"ד: מרצהר עמי וטורי"ד: מרצה

מספר קורס 
104.2903

116.4243מספר קורס 104.2936מספר קורס 

: מסכת אבות-משנה
, היבטים היסטוריים
רעיוניים והלכתיים

' ל א"מבוא לספרות חז
(שנתי)

' ם ועולמו א"הרמב
(שנתי)

: סדר נשים-משנה
, היבטים היסטוריים
רעיוניים והלכתיים

המודרניזציה של החברה 
(שנתי)' היהודית ב

' ל ב"מבוא לספרות חז
(שנתי)

' ם ועולמו ב"הרמב
(שנתי)

ז"נ3ז"נ2ז"נ2ז"נ2ז"נ3ז"נ2ז"נ2

ר יוסף "הרב ד: מרצה
שטמלר

ר מיכה פרי"ד: מרצהר יונתן שגיב"ד: מרצה
ר יוסף "הרב ד: מרצה

שטמלר
ר מיכה פרי"ד: מרצהר יונתן שגיב"ד: מרצהדני גוטוויין' פרופ: מרצה

116.3503מספר קורס 116.1509מספר קורס 104.1625מספר קורס 116.3504מספר קורס 116.1508מספר קורס 116.2233מספר קורס 

ר גילה הדר"ד: מרצה

(שנתי)' המודרניזציה של החברה היהודית א

(104קוד חוג )היסטוריה של עם ישראל תואר ראשון 

'סמסטר ב'סמסטר א

דני גוטוויין' פרופ: מרצה

104.1624מספר קורס 

(שנתי)' מדינת הרווחה בישראל ובעולם א

ז"נ2

ר עמי וטורי"ד: מרצה

104.2935מספר קורס 

16:00-18:00

18:00-20:00

'יום ד

נשים יהודיות באימפריה : מגדר וזהות: טקסט וטקס
(תרבות הלדינו)מנית 'העות

ז"נ6

116.3516מספר קורס 

'יום ג

היסטוריה יהודית 
בעולם האיסלם 

: בעת החדשה
מבוא להיסטוריה 

, פוליטית, דתית
חברתית

14:00-16:00

ר יפתח גולדמן"ד: מרצה

משאלת היהודים לתיאוריה הסוציאליסטית

ז"נ2

12:00-14:00

יהודי ספרד בעולם 
האיסלם

10:00-12:00

ז"נ4

123.1114מספר קורס 

104.2691מספר קורס 

מעמק הטנסי לעמק הירדן

8:00-10:00

זהר שגב' פרופ: מרצה

'יום ד'יום ג

עולמות שזורים: מבוא לימי הביניים

ז"נ2

ר "ד, ר מיכה פרי"ד, יוסי ציגלר' פרופ: מרצים
אוריאל סימונסון

104.2747מספר קורס 

ז"נ4


