
 

 קורסים חדשיםמספרי  -יהדות זמננו
 

 רסי חובה לתואר שני/שלישיקו
סוג  נושא הקורס

 הקורס
 סמסטר שעות המרצה

 א'      ב'
 ימים ושעות

11-8960-01 
 הדתיים הזרמים: לירושלים מברלין
 החדשה בעת היהודית בחברה

 14-16' ג 2         2 2 קפלן' ק' פרופ סמינריון

11-8970-01 
 הדתיים הזרמים: רושליםלי מברלין
 החדשה בעת היהודית בחברה

 14-16 ג' 2         2 2 קפלן' ק' פרופ הרצאה

11-8980-01 
סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפיה, 

 סוציולוגיה, הגירה והזדהות
 10-12ג'  2         2 2 קפלן-ד"ר מ' שורר סמינריון

11-8981-01 
סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפיה, 

 וגיה, הגירה והזדהותסוציול
 10-12ג'  2         2 2 קפלן-ד"ר מ' שורר הרצאה

 8-10ג'  -         2 1 ד"ר י' רקנטי סמינריון שפה ותקשורת בעולם היהודי בימינו 11-928-01

 8-10ג'  -         2 1 ד"ר י' רקנטי הרצאה שפה ותקשורת בעולם היהודי בימינו 11-944-01

 16-18ב'  -         2 1 ד"ר א' ברטל סמינריון ודית בת זמננויצירה יה 11-950-01

 16-18ב'  -         2 1 ד"ר א' ברטל הרצאה יצירה יהודית בת זמננו 11-977-01

11-978-01 
החינוך בעולם היהודי במחצית השנייה של  

 20-המאה ה
 14-16ב'  2         - 1 ד"ר פ' שטיינברגר סמינריון

11-979-01 
ך בעולם היהודי במחצית השנייה של  החינו

 20-המאה ה
 14-16ב'  2         - 1 ד"ר פ' שטיינברגר הרצאה

 10-12' ב 2         2 2 פרופ' א' פרזיגר סמינריון 1945מאז העולם היהודי  11-980-01

 10-12' ב 2         2 2 פרופ' א' פרזיגר הרצאה 1945מאז העולם היהודי  11-981-01

 8-10ב'  2         2 2 פרופ' י' וייץ סמינריון מבוא לפוליטיקה הישראלית 11-982-01

 8-10ב'  2         2 2 פרופ' י' וייץ הרצאה מבוא לפוליטיקה הישראלית 11-983-01

 

 

 

 

 

 

 טתשע"



 קורסי בחירה לתואר שני/שלישי
ימים 
 ושעות

 סמסטר

 המרצה שעות א'      ב'
סוג 

 הקורס
 הקורס נושא

 סמינריון שרביטי' ד"ר  2 שנתי 10-12' ג
 הגדולות העליות: גאּולים או פליטים

 (1970 –1948) האסלאם מארצות
11-8460-01 

 הרצאה שרביטי' ד"ר  2 שנתי 10-12' ג
 הגדולות העליות: גאּולים או פליטים

 (1970 –1948) האסלאם מארצות
11-8470-01 

 11-8500-01 21וה 20מנהיגות דתית במאה הונשים  סמינריון פרופ' א' פרזיגר 2 שנתי 14-16ג' 

 11-8510-01 21וה 20מנהיגות דתית במאה הנשים ו הרצאה פרופ' א' פרזיגר 2 שנתי 14-16ג' 

 סמינריון פרופ' א' פרזיגר 2 שנתי 12-14ב' 
התבוללות במאה -התבוללות ואנטי

 העשרים ובמאה העשרים ואחד
11-8520-01 

 הרצאה רזיגרפרופ' א' פ 2 שנתי 12-14ב' 
 במאה התבוללות-ואנטי התבוללות

 ואחד העשרים ובמאה העשרים
11-8530-01 

 סמינריון קפלן-ד"ר מ' שורר 1 2         - 08-10ג' 
תנועת ההגירה בזמננו, הזדהות 

הקולקטיבית במרחב היהודי באמריקה 
 הלטינית

11-8990-01 

 הרצאה קפלן-ד"ר מ' שורר 1 2         - 08-10ג' 
עת ההגירה בזמננו, הזדהות תנו

הקולקטיבית במרחב היהודי באמריקה 
 הלטינית

11-8991-01 

 

 

 

 

 



 חדיםומי

ימים 
 ושעות

 סמסטר
 הקורס נושא סוג הקורס המרצה שעות

 א' ב'

 11-762-01 ציון תזה לתואר שני      

 11-903-01 עבודת שוות ערך      

      
הצעת מחקר מסלול משולב 

 שלישילתואר 
11-763-01 

 11-999-01 עבודת דוקטורט      

 

. 


