
 

 תש"פ -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

 12-14' ג 2         2 2 קפלן' ק' פרופ סמינריון

 

From Berlin to Jerusalem: Religious 

Trends in Jewish Society in the 

Modern Era 

     

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

 12-14' ג 2         2 2 קפלן' ק' פרופ הרצאה

 

From Berlin to Jerusalem: Religious 

Trends in Jewish Society in the 

Modern Era 

     

11-8980-01 
סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפיה, 

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

 
Issues in contemporary Jewry; 

Demography, sociology, immigration 

and identification 

     

11-8981-01 
 סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפיה,

 ירה והזדהותסוציולוגיה, הג
 10-12ג'  2         2 2 קפלן-ד"ר מ' שורר הרצאה

 
Issues in contemporary Jewry; 

Demography, sociology, immigration 

and identification 

     

11-980-01 
העולם היהודי ממלחמת העולם השנייה 

 ועד ימינו
 10-12ב'  2         2 2 פרופ' א' פרזיגר סמינריון

 The Jewish World Since 1945      

11-981-01 
העולם היהודי ממלחמת העולם השנייה 

 ועד ימינו
 10-12ב'  2         2 2 פרופ' א' פרזיגר הרצאה

 The Jewish World Since 1945      

 16-18ב'  2         2 2 פרופ' א' פרזיגר סמינריון גישות ושיטות -חקר יהדות זמננו  11-9900-01

 
Studying Contemporary Jewry - 

Perspectives and Methods 
     

 16-18ב'  2         2 2 פרופ' א' פרזיגר הרצאה גישות ושיטות -חקר יהדות זמננו  11-9910-01

 
Studying Contemporary Jewry - 

Perspectives and Methods 
     



 

 קורסי בחירה לתואר שני/שלישי
ימים 
 ושעות

 רסמסט

 המרצה שעות א'      ב'
סוג 

 הקורס
 הקורס נושא

 11-984-01 בעת החדשהתולדות יהודי צרפת  סמינריון ד"ר י' שרביט 2 שנתי 10-12ג' 

     French Jewry in Modern Era  

 11-985-01 בעת החדשהתולדות יהודי צרפת  הרצאה ד"ר י' שרביט 2 שנתי 10-12ג' 

     French Jewry in Modern Era  

 סמינריון פרופ' א' פרזיגר 2 שנתי 14-16ג' 
פולמוסים הלכתיים במאה העשרים 

 ובמאה העשרים ואחד
11-9510-01 

     
Public Controversies regarding Jewish 

Law in the 20th and 21st Centuries 
 

 הרצאה פרופ' א' פרזיגר 2 שנתי 14-16ג' 
ולמוסים הלכתיים במאה העשרים פ

 ובמאה העשרים ואחד
11-9520-01 

     
Public Controversies regarding Jewish 

Law in the 20th and 21st Centuries 
 

 11-9530-01 זהות והזדהות יהודית וישראלית סמינריון קפלן-ד"ר מ' שורר 1 2         - 08-10ג' 

     
Jewish and Israeli Identity and 

Identification 
 

 11-9540-01 זהות והזדהות יהודית וישראלית הרצאה קפלן-ד"ר מ' שורר 1 2         - 08-10 ג'

     
Jewish and Israeli Identity and 

Identification 
 

 11-928-01 שפה ותקשורת בעולם היהודי בימינו סמינריון ד"ר י' רקנטי 1 -         2 16-18' ג

     on in the Language and Communicati

Jewish world nowadays 
 

 11-944-01 שפה ותקשורת בעולם היהודי בימינו הרצאה ד"ר י' רקנטי 1 -         2 16-18' ג

     Language and Communication in the 

Jewish world nowadays 
 

 11-950-01 ירה יהודית בת זמננויצ סמינריון ד"ר א' ברטל 1 -         2 12-14ב' 

     Contemporary Jewish Art  

 11-977-01 יצירה יהודית בת זמננו הרצאה ד"ר א' ברטל 1 -         2 12-14ב' 

     Contemporary Jewish Art  

 סמינריון ד"ר פ' שטיינברגר 1 2         - 14-16ב' 
החינוך בעולם היהודי במחצית השנייה 

 20-אה השל  המ
11-978-01 



ימים 
 ושעות

 רסמסט

 המרצה שעות א'      ב'
סוג 

 הקורס
 הקורס נושא

     
Education in the Jewish world from 

the second half of the 20th century 
 

 הרצאה ד"ר פ' שטיינברגר 1 2         - 14-16ב' 
החינוך בעולם היהודי במחצית השנייה 

 20-של  המאה ה
11-979-01 

     
Education in the Jewish world from 

the second half of the 20th century 
 

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

     Introduction to Israeli Politics  

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

     Introduction to Israeli Politics  

 


