
 תולדות ישראל ויהדות זמננו 

 פ"א תשכנית לימודים  ת

 

 תואר ראשון

 קורסי חובה 
 

 ימים
 ושעות 

 סמסטר
 ב' 

מסטר ס
 הקורס נושא  סוג הקורס המרצה  שעות  א' 

-12' ב
14 

 11-5555-01 קוראים, כותבים, חושבים: על הזכרון  הרצאה ד"ר ד' קפלן 1 2 -

-12' ב
14 

 11-0010-01 חשיבה היסטוריים ו בהקריאה, כתי  תרגיל ד"ר ד' קפלן 1 - 2

 

 שנה א'  –הרצאות ותרגילים   –וי יסוד קו 
 

     שני, משנה  ותלמוד( -העת העתיקה )מקרא, בית

 ימים
 ושעות 

סמסטר
 ב' 

מסטר  ס
 הקורס שא  סוג הקורס המרצה  שעות  א'

 11-004-01 קווי יסוד לתולדות ישראל בתקופת המקרא  הרצאה פרופ'  י' לוין 2 2 2 16-18ד' 

 11-009-01 קווי יסוד לתולדות ישראל בתקופת המקרא  תרגיל ע' ברייר ד"ר  2 2 2 18-20ד' 

 2 2 2 10-12א' 
 פרופ' ע'

 פרידהיים 
 הרצאה

קווי יסוד לתולדות ישראל בתקופת בית שני, 
 משנה ותלמוד 

11-006-01 

 2 2 2 12-14א' 
פרופ' ע' 
 פרידהיים 

 תרגיל
 ית שני,תקופת בישראל בקווי יסוד לתולדות 

 משנה ותלמוד 
11-010-01 

 

 החדשה המוקדמת-ימי הביניים  והעת
 ימים

 ושעות 

סמסטר
 ב' 

מסטר  ס
 המרצה  שעות  א'

סוג 
 הקורס נושא  הקורס

 2 2 2 8-10 'ב
פרופ' ד' 
 מלכיאל 

 11-302-01 קווי יסוד לתולדות ישראל בימי הביניים  הרצאה

-10 'ב
12 

 11-305-01 שראל בימי הביניים לדות יותי יסוד לקוו תרגיל קפלןד'  פרופ' 2 2 2
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 העת החדשה והדורות האחרונים
 ימים

 ושעות 

 סמסטר
 ב' 

מסטר  ס
 הקורס נושא  סוג הקורס המרצה  שעות  א'

-14ב' 
16 

 הרצאה פרופ' ש' פיינר 2 2 2
קווי יסוד לתולדות ישראל בעת החדשה 

 ובדורות האחרונים 
11-563-01 

-16ב' 
18 

 תרגיל י רטקונפו ד"ר י' 2 2 2
ישראל בעת החדשה  קווי יסוד לתולדות
 ובדורות האחרונים 

11-566-01 

 

 ג'(-הרצאות למתקדמים )שנים א' 

 העת העתיקה 
 ימים 

 ושעות

 סמסטר 

 הקורס  נושא  סוג הקורס  המרצה שעות 
 א' ב' 

 הרצאה ד"ר ע' ברייר  1 - 2 18-20ב' 
כנעני בתקופת  -המרחב הסורי –"למלך אדוני" 

 11-0640-01 ורחבת המה רנעמא -אל 

 הרצאה פרופ' ע' שרמר 1 - 2 16-18' ג
לספירה:  135–70יהדות ארץ ישראל 

 11-0650-01 היסטוריה חברתית ודתית 

 הרצאה ד"ר ע' ברייר  2 2 2 16-18' ב
דמדומי ממלכת ישראל: יחסי ישראל  

 11-2111-01 והאימפריה האשורית 

 צאההר פרופ' ע' שרמר 2 - 4 16-20' א
ת א"י בתקופה הרומית המאוחרת:  דויה

 11-2121-01 המשכיות ותמורות 

 

 
 ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת 

 ימים

 ושעות 

 סמסטר 

 הקורס  נושא סוג הקורס  המרצה  שעות 
 א' ב' 

עבד כי ימלוך: החברה היהודית תחת שלטון   הרצאה ד"ר ד' ארד  1 2 - 14-16' ב
 11-3510-01 הממלוכים 

 11-3520-01 ירושלים וצפת בשלהי ימי הביניים  הרצאה פרופ' א' גימאני 1 2 - 12-01א' 

 

 העת החדשה והדורות האחרונים
 ימים

 ושעות 

 סמסטר 
 הקורס  נושא סוג הקורס  המרצה  שעות 

 א' ב' 

קורס  
מתוקשב  

 מלא
- 2 1 

-פרופ' ג' באומל
 שוורץ

 11-0020-01 שנאת ישראל לדורותיה  הרצאה

קורס  
מתוקשב  

 מלא
2 - 1 

-פרופ' ג' באומל
 שוורץ

 11-003-01 השואה  תולדות הרצאה

 11-614-01 מארץ לא נודעת לארץ נושבת  –שוב במאה הי"ט יה רצאהה ד"ר י' שרביט  1 2 - 12-14ג' 

 11-616-01 מארץ ייעודה לארץ מקלט  –היישוב במאה העשרים  הרצאה ד"ר י' שרביט  1 - 2 12-14ג' 
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 11-587-01 ת ומתנגדיה ונוהצי הרצאה  ד"ר י' קונפורטי 2 2 - 10-12ג' 

 11-675-01 (1967 – 1917) למדינהמיישוב  הרצאה  ד"ר י' קונפורטי 2 - 2 10-12ג' 

 

 ג'(-תרגילים למתקדמים )שנים ב' 
 העת העתיקה 

 ימים

 ושעות 

 סמסטר
 המרצה  שעות 

סוג 
 הקורס נושא  הקורס

 א' ב' 

 11-132-01 אול דברי ימי מלכות ש"שימה לנו מלך":  תרגיל ד"ר ע' ברייר  1 2 - 18-20ב' 

 11-177-01 מי שיבת ציוןאולה: יורבן לג מח תרגיל לוין' י פרופ' 2 2 2 16-18' ג

 11-1780-01 כוכבא -החברה היהודית בארץ ישראל בעקבות מרד בר  תרגיל פרופ' ע' שרמר 1 - 2 18-20' ג

 
 ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת 

 ימים

 ושעות 

 סמסטר 
 ה המרצ שעות 

סוג  
 הקורס  נושא הקורס 

 א' ב' 

 11-4041-01 כתּוּבֹות מתימן: היבטים היסטוריים וחברתיים  תרגיל  פרופ' א' גימאני 1 2 - 10-12ה' 

 11-4042-01 משיחים ומשיחיות בקהילות ישראל  תרגיל פרופ' א' גימאני  1 2 - 18-20א' 

מתוקשב  
' דפרופ'   1 2 - מלא

 תרגיל מלכיאל 
בתרבות היהודית בעת החדשה  ן לחדשבין יש

 11-4043-01 (1500-1650המוקדמת )

קשב  מתו
 1 - 2 מלא

' דפרופ'  
 תרגיל מלכיאל 

בין ישן לחדש בתרבות היהודית בעת החדשה 
 11-4044-01 (1650-1800המוקדמת )

 

 העת החדשה והדורות האחרונים
 ימים

 ושעות 

 סמסטר 

 המרצה  שעות 
סוג  

 הקורס  נושא הקורס 
 א' ב' 

 תרגיל פרופ' י' הראל 1 2 - 10-12 ב'
הודים, : בין י19-במאה הדתיים בסוריה -יחסים בין

 נוצרים ומוסלמים 
11-7260-01 

 תרגיל פרופ' י' הראל 1 - 2 10-12 ב'
סוגיות בחיי הרוח והחברה של היהודים באימפריה  

 העות'מאנית בעת החדשה 
11-7270-01 

 תרגיל ד"ר ג' ברכה  1 2 - 14-16ה' 
החינוך היהודי ועליית ההשכלה בסוריה ולבנון בשלהי 

 מאנית התקופה העות'
11-7280-01 

 11-7290-01   יהודי מצרים בין יהדות, ציונות, ערביות ומצריות תרגיל ד"ר ג' ברכה  1 - 2 14-16ה' 
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 סמינרים לתואר ראשון 
 

 העת העתיקה 
 ימים

 ושעות 

 סמסטר 
 המרצה  שעות 

סוג  
 הקורס  נושא הקורס 

 א' ב' 

 סמינריון  ד"ר ע' ברייר  2 2 2 16-18' ב
כת ישראל: יחסי ישראל והאימפריה  דמדומי ממל 

 11-2110-01 האשורית 

יהדות א"י בתקופה הרומית המאוחרת: המשכיות   סמינריון  פרופ' ע' שרמר 2 - 4 16-20 א'
 11-2120-01 ותמורות 

 

 ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת 
 ימים

 עות וש

 מסטר ס
 המרצה  שעות 

סוג  
 הקורס  נושא הקורס 

 א' ב' 

 11-487-01 היהדות העות'מאנית: חיי הרוח, המשפחה והחברה  סמינריון  ארד ' דד"ר  2 4 - 12-16א' 

 

 העת החדשה והדורות האחרונים
 ימים

 ושעות 

 סמסטר 
סוג   המרצה  שעות 

 הקורס  נושא הקורס 
 'א ב' 

-באומלג'  פרופ' 2 2 2 14-12ב' 
 שוורץ

 11-795-01 העולם החופשי בתקופת השואה סמינריון 

מהפיכת התרבות היהודית: תנועת ההשכלה  סמינריון  פרופ' ש' פיינר 2 2 2 16-18ד' 
 ממנדלסון ועד סמולנסקין 

11-7720-01 
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 תואר שני ושלישי 
 

 קוליקוויום 

 

סוג   נושא הקורס 
 הקורס 

 שעות  המרצה 

 סמסטר 
 ימים

 א' ב'  ושעות 

 הרצאה קוליקויום לתלמידי תואר שני ושלישי  11-997-01
מנואל פרופ' ע

 פרידהיים 
 12-14ד'  2 2 2

  

 קורס חובה 

 ימים

 ושעות 

 סמסטר 

 המרצה  שעות 
סוג  

 הקורס  נושא הקורס 
 א' ב' 

 11-926-01 סוגיות בהיסטוריוגרפיה  סמינריון  ד"ר י' קונפורטי  2 2 2 14-16ג' 

 11-927-01 סוגיות בהיסטוריוגרפיה  הרצאה ד"ר י' קונפורטי  2 2 2 14-16ג' 

 11-8890-01 קריאה, כתיבה וחשיבה היסטוריים  הרצאה ד"ר א' גלמן 2 4 - 14-18ד' 

 

 סמינר על פקולטטיבי )לכל התקופות( 

 ימים

 ושעות 

 סמסטר 

 המרצה  שעות 
סוג  

 הקורס  נושא הקורס 
 א' ב' 

 11-9010-01 יום-יחסים בין יהודים לנוצרים: חיי יום סמינריון  ןקפלד'  פרופ' 2 - 4 08-12ו' 

 11-9020-01 יום-יחסים בין יהודים לנוצרים: חיי יום הרצאה ד' קפלן פרופ'  2 - 4 08-12ו' 

 

 העת העתיקה 
 ימים

 ושעות 

 סמסטר 

 המרצה  שעות 
סוג  

 הקורס  נושא הקורס 
 א' ב' 

 ינריון סמ פרופ' י' לוין 2 2 2 18-20ג' 
היסטוריה, מקרא וארכיאולוגיה: סוגיות  

 נבחרות 
11-876-01 

 הרצאה פרופ' י' לוין 2 2 2 18-20ג' 
היסטוריה, מקרא וארכיאולוגיה: סוגיות  

 נבחרות 
11-878-01 

 סמינריון  פרופ' ע' פרידהיים 2 2 2 18-20ד' 
חכמים וסטיות דתיות בימי הבית השני, 

 המשנה והתלמוד
11-8770-01 

 הרצאה פרופ' ע' פרידהיים 2 2 2 18-20ד' 
ני, חכמים וסטיות דתיות בימי הבית הש

 המשנה והתלמוד
11-8771-01 
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 ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת 
 ימים

 ושעות 

 סמסטר 

 המרצה  שעות 
סוג  

 הקורס  נושא הקורס 
 א' ב' 

דית בימי  יהוהמאבק על הידע בתרבות ה סמינריון  פרופ' ד' מלכיאל 2 2 2 8-10ד' 
 הביניים ובעת החדשה המוקדמת 

11-8992-01 

 הרצאה ד' מלכיאל פרופ' 2 2 2 8-10ד' 
המאבק על הידע בתרבות היהודית בימי  

 11-8993-01 הביניים ובעת החדשה המוקדמת 

 

 העת החדשה והדורות האחרונים
 ימים

 ושעות 

 סמסטר 

 המרצה  שעות 
סוג  

 הקורס  נושא הקורס 
 א' ב' 

 2 2 2 12-14ג' 
פרופ' ג' באומל 

 שוורץ
 סמינריון 

 יהמיקרוהיסטור – 1954מדינת ישראל 
11-936-01 

 2 2 2 12-14ג' 
פרופ' ג' באומל 

 שוורץ
 הרצאה

 מיקרוהיסטוריה – 1954מדינת ישראל 
11-937-01 

 סמינריון  הראל ' י' פרופ  2 2 2 10-12ד' 
מתחים חברתיים בקהילות האימפריה 

 דשה העות'מאנית בעת הח
11-9400-01 

 הרצאה הראל ' י' פרופ  2 2 2 10-12ד' 
ות האימפריה מתחים חברתיים בקהיל

 העות'מאנית בעת החדשה 
11-9401-01 

12-08' ו מלחמת הישרדות: תולדות החסידות   סמינריון  ד"ר א' גלמן 2 4 - 
-11 משלהי המאה התשע עשרה ועד לשואה 01-9410  

12-08' ו  הרצאה ד"ר א' גלמן 2 4 - 
חמת הישרדות: תולדות החסידות  מל

 11-9411-01 משלהי המאה התשע עשרה ועד לשואה

 סמינריון  פרופ' ש' פיינר 2 2 2 14-16ד' 
היסטוריה של נשים  –מגדר ומודרניזציה 

 יהודיות בעת החדשה
11-955-01 

 הרצאה פרופ' ש' פיינר 2 2 2 14-16ד' 
היסטוריה של נשים  –מגדר ומודרניזציה 

 עת החדשהת ביהודיו
11-957-01 

 

 

 


