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 ויהדות זמננו המחלקה לתולדות ישראל
 ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי
 זתוכנית לימודים לשנת תשע"

 

 תואר ראשון
 קורסי חובה

 ימים
 ושעות

 סמסטר
 א'        ב'

 הקורס נושא סוג הקורס המרצה שעות
 

 11-001-01 כתיבה  מדעית והדרכה ביבליוגרפית תרגיל פרופ' ע' פרידהיים 1 א 8-10א' 
 

 11-001-02 כתיבה  מדעית והדרכה ביבליוגרפית תרגיל פרופ' ע' פרידהיים 1 ב 8-10 א'
 

 
 ימים

 ושעות
 סמסטר

 א'        ב'
 הקורס נושא סוג הקורס המרצה שעות

 
-פרופ' ג' באומל 2 שנתי 14-16ב' 

 שוורץ
 11-002-01 משנאה לרצח הרצאה

 
 

 שנה א' –הרצאות ותרגילים  –קווי יסוד 
      שני, משנה  ותלמוד(  -ה )מקרא, ביתהעת העתיק

 ימים
 ושעות

 סמסטר
 א'        ב'

 הקורס נושא סוג הקורס המרצה שעות
 

לתולדות ישראל בתקופת קווי יסוד  הרצאה ד"ר י' לוין 2 שנתי 16-18ד' 
 המקרא

11-004-01 
 

 קווי יסוד לתולדות ישראל בתקופת בית הרצאה פרופ' ע' שרמר 2 שנתי 16-18ג' 
 שני, משנה ותלמוד

11-006-01 

ישראל בתקופת בית ת תולדולקווי יסוד  תרגיל פרופ' ע' פרידהיים 2 שנתי 10-12א' 
 שני, משנה ותלמוד

11-010-01 
 

לתולדות ישראל בתקופת קווי יסוד  תרגיל ד"ר ע' ברייר 2 שנתי 18-20ד' 
 המקרא

11-009-01 

 
 

 החדשה המוקדמת-ימי הביניים  והעת
 ימים

 שעותו
 סמסטר

 'ב        'א
סוג  המרצה שעות

 הקורס
 הקורס נושא

 
 ישראל בימי הביניים קווי יסוד לתולדות הרצאה פרופ' ד' מלכיאל 2 שנתי 16-18א' 

 
11-302-01 

 ישראל בימי הביניים קווי יסוד לתולדות תרגיל ד"ר ד' קפלן 2 שנתי 14-16א' 
 

11-305-01 

10-12ד'   קווי יסוד לתולדות ישראל בימי תרגיל ד"ר ד' ארד  2 שנתי 
 הביניים 

11-305-02 

 
 
 

 העת החדשה והדורות האחרונים
 ימים

 ושעות
 סמסטר

 'ב        'א
 הקורס נושא סוג הקורס המרצה שעות

 
ישראל בעת החדשה  קווי יסוד לתולדות הרצאה ש' פיינרפרופ'  2 שנתי 12-14ב' 

 ובדורות האחרונים
11-563-01 

 ישראל בעת החדשה  קווי יסוד לתולדות תרגיל פרופ' ק' קפלן 2 שנתי 12-14א' 
  ובדורות האחרונים

11-566-01 
 

ישראל בעת החדשה  קווי יסוד לתולדות תרגיל ד"ר א' גלמן 2 שנתי 10-12ב' 
 ובדורות האחרונים

11-566-02 
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 ג'(-'אהרצאות למתקדמים )שנים 

 העת העתיקה
 ימים

 ושעות
 סמסטר

 ב'        א'
 הקורס נושא סוג הקורס המרצה שעות

 
 ד"ר י' לוין 1 א 12-14ג' 

 
 11-014-01 ישראל הצפונית מיהושע ועד סנבלט הרצאה

 ד"ר י' לוין 1 ב 12-14ג' 
 

 11-017-01 ירושלים בתקופת המקרא הרצאה

במדרון החלקלק: ירמיהו וההיסטוריה  הרצאה ד"ר ע' ברייר 2 שנתי 16-18א' 
 ית ערב חורבן הבית הראשוןהמקרא

11-031-01 

 עולמם של  חכמים הרצאה פרופ' ע' שרמר 1 א 16-18א' 
 

11-063-01 

16-18א'   11-068-01 המהפכה של  חז"ל הרצאה פרופ' ע' שרמר 1 ב 

 

 
 

 ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת
 ימים

 ושעות
 סמסטר

 ב'      א'
 הקורס נושא סוג הקורס המרצה שעות

 
 ד"ר ד' ארד 1 א 10-12ה' 

 
 11-307-01 950-600הגאונים: היסטוריה וספרות  הרצאה

 ד"ר ד' ארד 1 ב 10-12ה' 
 

 11-308-01 1200-950הגאונים: היסטוריה וספרות  הרצאה

 פרופ'  א' גימאני 1 א 10-12א' 
 

 11-319-01 היהודית בחצי האי ערב בימי הביניים הרצאה

דמותו של רבי שלם שבזי בהיסטוריה  הרצאה אניפרופ'  א' גימ 1 ב 10-12א' 
 ובהיסטוריוגרפיה של יהודי תימן 

11-409-01 

מורשת יהדות ספרד במגרב: היסטוריה  הרצאה פרופ' מ' אורפלי 1 ב 8-10ד' 
 י"ז-ותרבות במאות ט"ז

11-342-01 

מרחבים בקהילות אירופה בעת החדשה  הרצאה ד"ר ד' קפלן 1 ב 14-16א' 
 המוקדמת

11-343-01 

הרמב"ם והשושלת המיימונית: הלכה,  הרצאה ד"ר ד' קפלן 1 א 14-16ה' 
 הנהגה ופולמוס

11-370-01 

 
 
 

 העת החדשה והדורות האחרונים
 ימים

 ושעות
 סמסטר

 א'        ב'
 הקורס נושא סוג הקורס המרצה שעות

 

השפה העברית בקהילות המזרח התיכון  הרצאה ד"ר ג' ברכה 1 א 12-14ה' 
 19-20-צפון אפריקה במאות הו

11-592-01 

כתיבת תרבות יהודית -בחזרה לרמב"ם הרצאה ד"ר ג' ברכה 1 ב 12-14ה' 
 בערבית במזרח התיכון במאות

 20-וה 19-ה 

11-593-01 

יש דבר כזה? הדומה והשונה -יהודי המזרח הרצאה פרופ' י' הראל 2 שנתי 10-12ב' 
 בקהילות אסיה ואפריקה בעת החדשה

11-594-01 

 ד"ר א' גלמן 1 א 14-16ד' 
 

"בעלי שם" באירופה בעת   :בדוק ומנוסה הרצאה
 החדשה המוקדמת

11-601-01 

 חסידים, מתנגדים ומה שביניהם הרצאה ד"א א' גלמן 1 ב 14-16ד' 
 

11-602-01 

 ד"ר י' קונפורטי 1 א 10-12ג' 
 

 11-608-01 מיתוס וזיכרון ציוני הרצאה

 דת וציונות הרצאה י' קונפורטיד"ר  1 ב 10-12ג' 
 

11-610-01 

מארץ לא נודעת -היישוב במאה הי"ט הרצאה ד"ר י' שרביט 1 א 10-12ד' 
 לארץ נושבת

11-614-01 

מארץ ייעודה -היישוב במאה העשרים הרצאה ד"ר י' שרביט 1 ב 10-12ד' 
 לארץ מקלט

11-616-01 

14-16ד'  1914-1654די ארצות הברית, תולדות יהו הרצאה פרופ' ג' בקון 2 שנתי   11-696-01 
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 ג'(-תרגילים למתקדמים )שנים ב'

 העת העתיקה
 

 ימים
 ושעות

 סמסטר
 'ב        'א

סוג  המרצה שעות
 הקורס

 הקורס נושא
 

 ד"ר ע' ברייר 1 א 14-16ב' 
 

 11-121-01 שומר ערש ההיסטוריה תרגיל

 ד"ר ע' ברייר 1 ב 14-16ב' 
 

 11-122-01 כות: משלמה עד רחבעםזהרה של מל תרגיל

האיש וההיסטוריון של  –יוסף בן מתתיהו  תרגיל פרופ' ע' פרידהיים 1 א 16-18ד' 
 תקופת בית שני

11-171-01 

-התבוללות וטמיעה בקרב יהודי ארץ תרגיל פרופ' ע' פרידהיים 1 ב 16-18ד' 
 ישראל והתפוצות בימי רומא

11-172-01 

 מחרבן לגאולה: ימי שיבת ציון תרגיל י' לוין ד"ר 2 שנתי 14-16ד' 
 

11-177-01 

המקורות לחקר תקופת המשנה  תרגיל פרופ' ע' שרמר 2 שנתי 14-16א' 
 והתלמוד: אתגרים וכיווני מחקר

11-182-01 

 
 
 

 ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת
 

 ימים
 ושעות

 סמסטר
 'ב        'א

 הקורס נושא סוג הקורס המרצה שעות
 

 פרופ' א' גימאני 2 שנתי 10-12ה' 
 

 11-418-01 ותרבות אוצרות מגנזי מתימן: היסטוריה תרגיל

מקהיר עד סלוניקי: הקהילה היהודית  תרגיל ד"ר ד' ארד 2 שנתי 12-14ה' 
 באימפריה העות'מאנית

11-419-01 
 

 אורפלי מ'פרופ'  1 ב 8-10ג' 
 

מקורות לתולדות היהודים בספרד  תרגיל
 הויזיגותית

11-420-01 

מקורות לתולדות היהודים באנגליה  תרגיל ' אורפלימפרופ'  1 ב 14-16ג' 
 (1258-1154)  האנג'בינית

11-421-01 

קורות משפחה יהודית איטלקית: קריאה  תרגיל קפלןד"ר ד'  1 א 14-16ד' 
 ץעבמגילת אחימ

 

11-423-01 

בעת בימי הביניים  ו תרבות עממית  תרגיל ד"ר ד' קפלן 1 א 14-16ג' 
 החדשה המוקדמת

11-424-01 

 
 

 העת החדשה והדורות האחרונים

 
 ימים

 ושעות
 סמסטר

 'ב        'א
סוג  המרצה שעות

 הקורס
 הקורס נושא

 
12-14ב'  ליטא-הקהילה היהודית בפולין תרגיל ד"ר א' גלמן 2 שנתי   

  

11-698-01 

 ד"ר ג' ברכה 1 א 14-16ה' 
 

החינוך בקהילות סוריה ולבנון בשלהי  תרגיל
 מאנית'התקופה העות

11-699-01 

 ד"ר ג' ברכה 1 ב 14-16ה' 
 

החינוך בקהילות סוריה ולבנון בתקופת  תרגיל
 המנדט הצרפתי

11-701-01 

 פרופ' ק' קפלן 2 שנתי 14-16א'
 

המפעל הציוני כאתגר לזרמים היהודיים  תרגיל
 הדתיים

11-702-01 

סוגיות נבחרות בתולדות -בין דמשק לחלב תרגיל פרופ' י' הראל 1 א 10-12ד' 
 ודי סוריהיה

11-704-01 

חיי החברה, התרבות  -בין קהיר לאלכסנדריה תרגיל פרופ' י' הראל 1 ב 10-12ד' 
והדת של הקהילות היהודיות במצרים 

 19-במחצית השנייה של המאה ה

11-705-01 

 לאומיות יהודית תרגיל ד"ר י' קונפורטי 2 שנתי 10-12ב' 
 

11-706-01 
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 סמינרים לתואר ראשון 
 

 העת העתיקה
 

 ימים
 ושעות

 סמסטר
 'ב      'א

סוג  המרצה שעות
 הקורס

 הקורס נושא
 

 ד"ר ע' ברייר 2 שנתי 16-18ב' 
 

ממלכת הגאות והשפל: יחסי יהודה  סמינריון
 והאימפריות של ארצות המקרא

11-288-01 

 
 

 ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת
 

 ימים
 ושעות

 סמסטר
 'ב        'א

סוג  המרצה  שעות
 הקורס

 הקורס נושא
 

 11-556-01 סוגיות נבחרות בחקר השמות היהודיים סמינריון פרופ' א' גימאני 2 שנתי 18-20א' 
ללאדינו: תרבויות יהודיות  תבין ערבי סמינריון ארד' דד"ר  2 שנתי 18-10ד' 

 באימפריה העות'מאנית
11-557-01 

 
 
 

 העת החדשה והדורות האחרונים
 

 ימים
 ושעות

 מסטרס
 'ב      א'

סוג  המרצה  שעות
 הקורס

 הקורס נושא
 

 פרופ' ש' פיינר 2 שנתי 14-16ב' 
 

מהפכת הנאורות: תנועת ההשכלה בגרמניה,  סמינריון
 גליציה ורוסיה

11-794-01 

-פרופ' ג' באומל 2 שנתי 14-16ג' 
 שורץ

 

 11-795-01 העולם החופשי בתקופת השואה סמינריון
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 ורסים לתואר שני ושלישיק
 

 קוליקוויום
 

סוג  נושא הקורס
 הקורס

 מסטרס שעות המרצה
 'ב            א'

ימים 
 ושעות

 קוליקויום לתלמידי תואר שני ושלישי 11-997-01
 

 12-14ד'  שנתי 2 מרצים אורחים הרצאה

  
 

 )לכל התקופות(  סמינר על פקולטטיבי 
 

 ימים
 ושעות

 סמסטר
 'ב           'א

סוג  המרצה שעות
 הקורס

 הקורס נושא
 

 ההלכה באספקלריה היסטורית סמינריון ' ע' שרמרפרופ 2 שנתי 18-20ג' 
 

11-865-01 

 ההלכה באספקלריה היסטורית הרצאה פרופ' ע' שרמר 2 שנתי 18-20ג' 
 

11-866-01 

 
 

 העת העתיקה
 ימים

 ושעות
 סמסטר

 'ב           'א
סוג  המרצה שעות

 הקורס
 הקורס נושא

 
ים ושנאת ישראל בעולם אהדת יהוד סמינריון ע' פרידהיים פרופ' 2 שנתי 18-20ד' 

 רומי -היווני
11-872-01 

אהדת יהודים ושנאת ישראל בעולם  הרצאה ע' פרידהייםפרופ'  2 שנתי 18-20ד' 
 רומי -היווני

11-873-01 

 ד"ר י' לוין 2 שנתי 14-16ג' 
 

 11-874-01 דת ופולחן בישראל בתקופת המקרא סמינריון

 ד"ר י' לוין 2 שנתי 14-16ג'
 

 11-875-01 חן בישראל בתקופת המקראדת ופול הרצאה

 
 ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת

 ימים
 ושעות

 סמטר
 א'           ב'

סוג  המרצה שעות
 הקורס

 הקורס נושא
 

 ד"ר ד' קפלן 2 ב 12-16ג' 
 

הקהילה היהודית באירופה: מקורות  סמינריון
 ומוסדות

11-922-01 

 ד"ר ד' קפלן 2 ב 12-16ג' 
 

היהודית באירופה: מקורות הקהילה  הרצאה
 ומוסדות

11-923-01 

י"ט(: החוויה -הנוסע  היהודי )מאות י"ב סמינריון פרופ' ד' מלכיאל 2 שנתי 10-12ג' 
 והטקסט

11-924-01 

י"ט(: החוויה -הנוסע  היהודי )מאות י"ב הרצאה פרופ' ד' מלכיאל 2 שנתי 10-12ג' 
 והטקסט

11-925-01 

 
 ניםהעת החדשה והדורות האחרו

 ימים
 ושעות

 סמסטר
 א'           ב'

סוג  המרצה שעות
 הקורס

 הקורס נושא

 11-926-01 סוגיות בהיסטוריוגרפיה סמינריון ד"ר י' קונפורטי 2 שנתי 16-18ג' 
 סוגיות בהיסטוריוגרפיה  הרצאה ד"ר י' קונפורטי 2 שנתי 16-18ג' 

 
11-927-01 

פרופ' ג' באומל  2 שנתי 12-14ג' 
 שוורץ

 11-936-01 היסטוריה-: מיקרו1954מדינת ישראל  ינריוןסמ

פרופ' ג' באומל  2 שנתי 12-14ג' 
 שוורץ

 11-937-01 היסטוריה-: מיקרו1954מדינת ישראל  הרצאה

 פרופ' ק' קפלן 2 שנתי 8-10ג' 
 

-קורס למצטיינים תואר ראשון ושני סמינריון
 אוטוביוגרפיה וביוגרפיה

11-942-01 

ןפרופ' ק' קפל 2 שנתי 8-10ג'   
 

-קורס למצטיינים תואר ראשון ושני הרצאה
 אוטוביוגרפיה וביוגרפיה

11-943-01 
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מגזר ומודרניזציה: היסטוריה של נשים  סמינריון פרופ' ש' פיינר 2 שנתי 14-16ד' 
 יהודיות בעת החדשה

11-955-01 

של נשים מגזר ומודרניזציה: היסטוריה  הרצאה פרופ' ש' פיינר 2 שנתי 14-16ד'  
 יהודיות בעת החדשה

11-957-01 

16-18ד'  מחינוך מסורתי לחינוך מודרני בקהילות  סמינריון פרופ' י' הראל 2 שנתי 
 המזרח התיכון

11-971-01 

16-18ד'  מחינוך מסורתי לחינוך מודרני בקהילות  הרצאה פרופ' י' הראל 2 שנתי 
 המזרח התיכון

11-972-01 

10-12ד'  למןד"ר א' ג 2 שנתי  בין אידיאולוגיה למציאות: החסידות במאה  סמינריון 
19ה  

11-973-01 

10-12ד'  בין אידיאולוגיה למציאות: החסידות במאה  הרצאה ד"ר א' גלמן 2 שנתי 
19ה  

11-974-01 

8-10ד'  ההגירה הגדולה ממזרח אירופה לארצות  סמינריון פרופ' ג' בקון 2 שנתי 
1920-1870הברית,   

11-975-01 

8-10ד'  ההגירה הגדולה ממזרח אירופה לארצות  הרצאה פרופ' ג' בקון 2 שנתי 
1920-1870הברית,   

11-976-01 

 
 
 
 
 
 
 


