
               תולדות ישראל ויהדות זמננו

 תשפ"גכנית לימודים  ת

 

 

 לתואר ראשון קורסי חובה
 

 ימים

 ושעות

 טרסמס

 הקורס נושא סוג הקורס המרצה שעות א'      ב'

 11-0010-01 קריאה, כתיבה וחשיבה היסטוריים תרגיל  פרופ' ד' קפלן 1 2        - 14-16ג' 

 הרצאה  פרופ' ד' קפלן 1 -          2 14-16ג' 
מקומות  קוראים, כותבים, חושבים: על  

 קדושים
11-5555-01 

 

 שנה א'   – לתואר ראשון הרצאות ותרגילים –וי יסוד קו

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

    
 ימים

 ושעות

 סמסטר

 הקורס שאנו סוג הקורס המרצה שעות א'      ב'

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

הרצאה  ןפרופ'  י' לוי 2 2         2 14-16ד' 
 באנגלית 

Introduction to the History of Israel in 
the Biblical Period 

11-0041-01 

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

בית שני,   שראל בתקופתקווי יסוד לתולדות י הרצאה  ע' פרידהיים פרופ'  2 2         2 16-18ג' 
 11-006-01 ודמשנה ותלמ

קווי יסוד לתולדות ישראל בתקופת בית שני,   תרגיל  שרמרפרופ' ע'  2 2         2 18-20ג' 
 11-010-01 משנה ותלמוד

 

 החדשה המוקדמת -ימי הביניים  והעת

 ימים

 ושעות

 סמסטר

 המרצה שעות א'       ב' 
סוג 

 הקורס נושא הקורס

 11-302-01 קווי יסוד לתולדות ישראל בימי הביניים  הרצאה  ד' ארד ' דר 2 2         2 12-14ג' 

 11-305-01 קווי יסוד לתולדות ישראל בימי הביניים  תרגיל  דר' י' ישראלי  2 4         - 12-16ב' 

 העת החדשה ויהדות זמננו

 

 

 

 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

 הקורס  נושא  סוג הקורס  המרצה  שעות א'       ב'

 הרצאה  צמןיד"ר י' וי 2 2         2 16-18ב' 
קווי יסוד לתולדות ישראל בעת החדשה 

 ובדורות האחרונים
11-563-01 

 תרגיל  פרופ' ק' קפלן 2 2         2 10-12' ב
ישראל בעת החדשה  קווי יסוד לתולדות
 ובדורות האחרונים

11-566-01 
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 ג'( -)שנים א'לתואר ראשון הרצאות למתקדמים 

 העת העתיקה 
 ימים

 עות שו
 סמסטר

 שעות  א'       ב'
 סוג הקורס  המרצה 

 נושא 
 הקורס 

 הרצאה  ד"ר ע' ברייר 2 2         2 18-20ב' 
במדרון החלקלק: ירמיהו וההיסטוריה  

 11-031-01 המקראית ערב חורבן הבית הראשון 

 הרצאה  פרופ' ע' שרמר 1 -          2 16-18' ד
זהות יהודית בעידן של משבר: יהדות אי  

 11-0560-01 חורבן בית שני   תובעקב

 11-0570-01 חז"ל אל מול אתגרי הזהות של זמנם  הרצאה  פרופ' ע' שרמר 1 2         - 16-18' ד

פרופ' ע'  1 -          2 10-12ד' 
  –היהודים במשפט הרומי והביזנטי   הרצאה  פרידהיים 

 0579-01-11 מסובלנות לדיכוי 

פרופ' ע'  1 2         - 10-12ד' 
המרד היהודי האחרון    –כוכבא  -מלחמת בר הרצאה  היים דיפר

 11-0580-01 ברומא

 11-021-01 כנען וישראל  הרצאה  פרופ' י' לוין  2 -       2 16-18ג' 

ישראל ועבר הירדן בתק' המקרא: יחסי   הרצאה  פרופ' י' לוין  2 2       - 16-18ג' 
 11-024-01 גומלין 

 

 ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת 
 ים מי

 ושעות 

 סמסטר

 הקורס  נושא  סוג הקורס  המרצה  שעות א'       ב'

משותפת עם  -מבוא לאימפריה העות'מאנית  הרצאה  ד"ר ד' ארד  2 2         2 10-12ה' 
 11-3110-01 מזרח תיכון  

 פרופ' ד' קפלן 2 2       2 12-14ה' 
 הרצאה 

 Jewish History in Early Modern Europe 11-3111-01 באנגלית 

הוויכוח כנגד הנצרות בתרבות היהודית  הרצאה  ד"ר י' ישראלי 1 2         - 10-12ה' 
 11-3112-01 ובספרות הפולמוס

 העת החדשה והדורות האחרונים 
 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

 א'        ב'
 הקורס  נושא  סוג הקורס  המרצה  שעות

 הרצאה  ד"ר י' שרביט  1 -          2 10-12א' 
מארץ לא נודעת לארץ  –ט "יהישוב במאה ה

 נושבת
11-614-01 

 הרצאה  ד"ר י' שרביט  1 2         - 10-12א' 
מארץ ייעודה   –היישוב במאה העשרים 

 לארץ מקלט
11-616-01 

 11-587-01 הציונות ומתנגדיה  הרצאה  ד"ר י' קונפורטי  1 2         -   10-12ג'  

 11-6620-01 1924-1970בעין סערת ההגירה הגדולה,   הרצאה  פרופ' ק' קפלן 1 -         2    8-10ג' 

 הרצאה  ד"ר ג' ברכה 2 2         2 18-20ב'  
השפה העברית החדשה בקהילות המזרח  

 התיכון וצפון אפריקה 
11-6680-01 

 הרצאה  הראל   י' פרופ'   1 -          2 14-16ב'  
רכבת לילה לקהיר: תמורות בקהילות  

 19היהודיות במצרים במאה ה  
11-6690-01 
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 ג'( -)שנים ב'  לתואר ראשון תרגילים למתקדמים
 העת העתיקה 

 ימים

 ושעות

 סמסטר

 המרצה שעות א'        ב' 
סוג 

 הקורס נושא הקורס

 11-1999-01 הפולמוס הבין דתי במאות הראשונות לספירה  תרגיל  פרופ' ע' שרמר 2 2         2 18-20ד' 

 11-1210-01 ההיסטוריה מתחילה בשומר תרגיל  רייד"ר ע' בר 1 -          2 16-18א' 

 11-122-01 זהרה של מלכות משלמה עד רחבעם  תרגיל  ד"ר ע' ברייר 1 2             16-18א' 

 

 

 

 ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת 
 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

 א'        ב'
 המרצה  שעות

סוג 
 הקורס  נושא  הקורס 

 11-4091-01 הרמב"ם והשושלת המימונית: הלכה, הנהגה ופולמוס  תרגיל  ד' ארד  רד" 2        2        2 14-16ה' 

 

 העת החדשה והדורות האחרונים 
 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

 המרצה  שעות א'        ב'
סוג 

 הקורס  נושא  הקורס 

 11-7001-01 1984-1948כנגד הסיכויים: החברה החרדית בישראל,  תרגיל  פרופ' ק' קפלן 2 2         2 10-12' ג

 תרגיל  ד"ר ג' ברכה 1 -          2 12-14א' 
השיח בערבית סביב טקסטים אנטישמיים במזרח  

 התיכון בעת החדשה 
11-7002-01 

 תרגיל  ד"ר ג' ברכה 1 2         - 12-14א' 
מאבקים סביב רבנים ורבנות בסוריה ולבנון במאה 

 העשרים 
11-7003-01 

 11-7004-01 עיר מוקפת חומה: חיי יום יום בגטו ורשה תרגיל  ד"ר י' וייצמן  1 -          2 10-12ב' 

 11-7005-01 מבעד לעדשה: תצלומי שואה כמקור היסטורי  השואה תרגיל  ד"ר י' וייצמן  1 2         - 10-12ב' 
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 סמינרים לתואר ראשון  
 

 העת העתיקה 
 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

סוג  המרצה  שעות א'       ב'
 הקורס  שא נו  הקורס 

 11-2870-01 בין ארץ ישראל לבבל   –שלהי תקופת התלמוד   סמינריון פרופ' ע' פרידהיים  2 2         2 14-16ד' 

ממלכת הגאות והשפל: יחסי יהודה והאימפריות  סמינריון ד"ר ע' ברייר 2 2         2 18-20א' 
 11-288-01 של ארצות המקרא 

 

 

 ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת 
 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

 א'        ב'
סוג  המרצה  שעות

 הקורס  נושא  הקורס 

  ניתן לשלב מתואר שני     

 

 

 העת החדשה והדורות האחרונים 
 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

 א'       ב'
 המרצה  שעות

סוג 
 הקורס  נושא  הקורס 

 12-14' ב

16-18 
ת "כל ישראל מפריס למזרח התיכון: חבר סמינריון פרופ' י' הראל 2 -          4

 11-7601-01 חברים" וקהילות ארצות האיסלאם
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 תואר שני ושלישי
 

 לתואר שני ושלישי, תלמידי מחקר בלבד  קוויוםוקול

 

סוג  נושא  הקורס 
 הקורס 

 שעות המרצה 
 סמסטר

 א'         ב'

 ימים 

 ושעות 

 הרצאה  לתלמידי תואר שני  וםהקולוקווי 11-997-01
פרופ' עמנואל 

 פרידהיים 
 12-14ד'  2           2 2

 הרצאה  לתלמידי תואר שלישי  וםהקולוקווי 11-9970-01
פרופ' עמנואל 

 פרידהיים 
 12-14ד'  2           2 2

  

 סי חובה לתואר שני קור

 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

 המרצה  שעות א'          ב'
סוג 

 הקורס  נושא  הקורס 

 10-12ד' 

14-16 
 11-926-01 סוגיות בהיסטוריוגרפיה  וןסמינרי ד"ר י' קונפורטי 2 4         -

 10-12ד' 

14-16 
 11-927-01 סוגיות בהיסטוריוגרפיה  הרצאה  ד"ר י' קונפורטי 2 4         -

 10-12ד' 

14-16 
 11-8890-01 קריאה, כתיבה וחשיבה היסטוריים הרצאה  ד"ר גלמן אוריאל 2 -          4

 

 ושלישי ( לתואר שניסמינר על פקולטטיבי )לכל התקופות 

 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

 המרצה  שעות א'         ב'
סוג 

 הקורס  נושא  הקורס 

קהילות יהודיות באירופה: מקורות  סמינריון פרופ' ד' קפלן 2 2           2 12-14ג' 
 11-8600-01 ומוסדות 

קהילות יהודיות באירופה: מקורות  הרצאה  פרופ' ד' קפלן 2 2           2 12-14ג' 
 11-8610-01 ומוסדות 

 

 לתואר שני  העת העתיקה
 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

 המרצה  שעות א'         ב'
סוג 

 הקורס  נושא  הקורס 

 11-874-01 דת ופולחן בישראל בתק' המקרא סמינריון פרופ' י' לוין  2 2           2 18-20ג' 

 11-875-01 דת ופולחן בישראל בתק' המקרא הרצאה  פרופ' י' לוין  2 2           2 18-20ג' 

 סמינריון שרמרפרופ' ע'  2 2           2 16-18' ג
מדרש והיסטוריה: השימוש במדרשי חז"ל  

המשנה   ופתכמקור להיסטוריה של תק
 מודוהתל

11-8060-01 

 הרצאה  שרמרפרופ' ע'  2 2           2 16-18ג' 
מדרש והיסטוריה: השימוש במדרשי חז"ל  

 כמקור להיסטוריה של תקופת המשנה
 והתלמוד

11-8070-01 
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 לתואר שני  ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת
 

 לתואר שני  ימי הביניים
 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

 המרצה  שעות א'         ב'
סוג 

 הקורס  נושא  הקורס 

 סמינריון ד"ר ד' ארד  2 2           2 10-12ג' 
קריאה במקורות ובתעודות של היהודים 

 11-8892-01 הקראים

 הרצאה  ד"ר ד' ארד  2 2           2 10-12ג' 
קריאה במקורות ובתעודות של היהודים 

 11-8995-01 הקראים

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

 11-8992-01 הביניים ובעת החדשה המוקדמת

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

 11-8993-01 הביניים ובעת החדשה המוקדמת

 

 לתואר שני  העת החדשה והדורות האחרונים
 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

 המרצה  שעות א'         ב'
סוג 

 הקורס  נושא  הקורס 

 סמינריון ד"ר י' וייצמן  2 2         2 16-18ד' 
 דהשואה בין היסטוריה לזכרון: סוגיות יסו

 ומחלוקות מרכזיות 
11-9570-01 

 הרצאה  ד"ר י' וייצמן  2 2         2 16-18ד' 
השואה בין היסטוריה לזכרון: סוגיות יסוד 

 ומחלוקות מרכזיות 
11-9571-01 

 הרצאה  ד"ר גלמן אוריאל 1 -          2 10-12ג' 
ורישומם  גזרות ת"ח ת"ט: האירועים

 ההיסטורי
11-9580-01 

 הרצאה  ד"ר אלכס ולדמן 1 -          2 8-10ג' 
בין חירות לשעבוד: סיפורם של יהודי ברית  

 המועצות 
11-9581-01 

מתוקשב  
 מלא

 הרצאה  ד"ר גיא ברכה 2 2         2
גיבוש יהדות מודרנית   –בחזרה לרמב"ם 

 במזרח התיכון
11-9582-01 

 הרצאה  ד"ר מלי אייזנברג 2 2           2 8-10ד' 
תיאוריה  –סוגיות בחקר השואה 

 ומתודולוגיה 
11-8871-01 

 

 

 

 

 

 

 


