
 

 תכנית לימודים תשע"ח -ויהדות זמננ
 

 רסי חובה לתואר שני/שלישיקו
סוג  נושא הקורס

 הקורס
 סמסטר שעות המרצה

 א'      ב'

ימים 
 ושעות

11-901-
01 

 8-10ג'   2         - 1 ארי-פרופ' ל' לב סמינריון פרקים בסוציולוגיה יהודית עכשווית

11-904-
01 

 8-10ג'  2         - 1 ארי-פרופ' ל' לב הרצאה תפרקים בסוציולוגיה יהודית עכשווי

11-877-
01 

-הגירה והתיישבות יהודית במאה ה
20 

 10-12ג'  2         - 1 ארי-פרופ' ל' לב סמינריון

11-891-
01 

 10-12ג'   2         - 1 ארי-פרופ' ל' לב הרצאה 20-הגירה והתיישבות יהודית במאה ה

11-892-
01 

למעשה לנוכח מחשבת ישראל הלכה 
 אתגרי המודרנה

 14-16ג'  2         - 1 פזי-ד"ר ח' בן סמינריון

11-897-
01 

מחשבת ישראל הלכה למעשה לנוכח 
 אתגרי המודרנה

 14-16ג'  2         - 1 ד"ר ח' בן פזי הרצאה

11-928-
01 

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

11-944-
01 

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

11-950-
01 

 16-18ב'  -         2 1 ד"ר א' ברטל סמינריון יצירה יהודית בת זמננו

11-977-
01 

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

11-978-
01 

לם היהודי במחצית השנייה החינוך בעו
 20-של  המאה ה

 סמינריון
ד"ר פ' 

 שטיינברגר
 12-14ב'  2         - 1

11-979-
01 

החינוך בעולם היהודי במחצית השנייה 
 20-של  המאה ה

 הרצאה
ד"ר פ' 

 שטיינברגר
 12-14ב'  2         - 1

11-980-
01 

העולם היהודי ממלחמת העולם השנייה 
 ועד ימינו

 12-14ג'  -         2 1 רופ' א' פרזיגרפ סמינריון

11-981-
01 

העולם היהודי ממלחמת העולם השנייה 
 ועד ימינו

 12-14ג'  -         2 1 פרופ' א' פרזיגר הרצאה

11-982-
01 

 10-12ב'  -         2 1 פרופ' י' וייץ סמינריון מבוא לפוליטיקה הישראלית

11-983-
01 

 10-12ב'  -         2 1 פרופ' י' וייץ אההרצ מבוא לפוליטיקה הישראלית

 

 

 

 



 קורסי בחירה לתואר שני/שלישי

ימים 
 ושעות

 סמסטר

א'      
 ב'

 המרצה שעות
סוג 

 הקורס
 הקורס נושא

 סמינריון שרביטי' ד"ר  2 שנתי 14-16ד' 
בסתר ובגלוי: תולדות יהודי אלג'ריה 

 1962-1939במגרב הצרפתי 
11-8300-01 

 הרצאה שרביטי' ד"ר  2 שנתי 14-16ד' 
בסתר ובגלוי: תולדות יהודי אלג'ריה 

 1962-1939במגרב הצרפתי 
11-8320-01 

 11-8330-01 ובחסידות בקבלה, במדע פסיכולוגיה סמינריון גולדברג ש' ד"ר 1 2         - 16-18ג' 

 11-8340-01 סידותובח בקבלה, במדע פסיכולוגיה הרצאה גולדברגש' ד"ר  1 2         - 16-18' ג

 סמינריון פרופ' א' פרזיגר 1 2         - 12-14ג' 
 20פולמוסי דת ציבוריים במאה ה

 21וה
11-8350-01 

 הרצאה פרופ' א' פרזיגר 1 2         - 12-14ג' 
 20פולמוסי דת ציבוריים במאה ה

 21וה
11-8360-01 

 11-8380-01 21וה 20במאה ה מנהיגות דתית סמינריון פרופ' א' פרזיגר 2 שנתי 14-16ג' 

 11-8391-01 21וה 20מנהיגות דתית במאה ה הרצאה פרופ' א' פרזיגר 2 שנתי 14-16ג' 

 סמינריון פרופ' א' פרזיגר 2 שנתי 10-12ד' 
זרמים דתיים ביהדות ארה"ב במאה 

 21וה 20ה
11-8400-01 

 הרצאה פרופ' א' פרזיגר 2 שנתי 10-12ד' 
"ב במאה זרמים דתיים ביהדות ארה

 21וה 20ה
11-8410-01 

 סמינריון וייץי' פרופ'  1 -         2 12-14ב' 
דוד בן  -השוואת דפוסי מנהיגות

גוריון, לוי אשכול ומנחם בגין כראשי 
 ממשלות

11-8420-01 

 הרצאה וייץי' פרופ'  1 -         2 12-14ב' 
דוד בן  -השוואת דפוסי מנהיגות

ין כראשי גוריון, לוי אשכול ומנחם בג
 ממשלות

11-8430-01 

 

 

 

 

 


