
 תולדות ישראל ויהדות זמננו 

 ב פ"תשכנית לימודים ת

 קורסי חובה 
 

 ימים

 ושעות

 סמסטר

 הקורס נושא סוג הקורס המרצה שעות א'      ב'

 11-0010-01 קריאה, כתיבה וחשיבה היסטוריים תרגיל  פרידהיים ' עפרופ'  1 -         2 18-20ב' 

 11-5555-01 קוראים, כותבים, חושבים: על הזכרון הרצאה  פרידהיים ' עפרופ'  1 2         - 18-20ב' 

 שנה א'   –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 ל בתקופת המקרא קווי יסוד לתולדות ישרא הרצאה  פרופ'  י' לוין 2 2         2 14-16ד' 

 פרופ'  י' לוין 2 2         2 16-18ד' 
הרצאה 
 באנגלית 

Introduction to the History of Israel in 

the Biblical Period 
11-0041-01 

 11-009-01 קווי יסוד לתולדות ישראל בתקופת המקרא  תרגיל  ברייר ע'ד"ר  2 2         2 16-18ד' 

 הרצאה  פרידהיים ע' פרופ'  2 2         2 14-16' ב
קווי יסוד לתולדות ישראל בתקופת בית שני,  

 משנה ותלמוד
11-006-01 

 תרגיל  שרמרפרופ' ע'  2 2         2 16-18' ב
קווי יסוד לתולדות ישראל בתקופת בית שני,  

 משנה ותלמוד
11-010-01 

 

 החדשה המוקדמת-ימי הביניים  והעת 
 ימים

 ושעות

 סמסטר

 המרצה שעות ב'     א'   
סוג 

 הקורס נושא הקורס

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

 11-305-01 קווי יסוד לתולדות ישראל בימי הביניים  תרגיל  י' ישראלי דר'  2 2         2 14-16 'ה

 

 

 

 

 

BAR ILAN |        



 1 

 העת החדשה והדורות האחרונים
 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

 הקורס  נושא  סוג הקורס  המרצה  שעות א'       ב'

 הרצאה  פרופ' ש' פיינר  2 2         2 12-14ב' 
קווי יסוד לתולדות ישראל בעת החדשה 

 ובדורות האחרונים
11-563-01 

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

11-566-01 

 

 ג'(-הרצאות למתקדמים )שנים א' 

 העת העתיקה
 ימים

 ושעות 
 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 הראשון -המקראית ערב חורבן הבית

 הרצאה  ין לו 2 -         2 18-20ג' 
ראשית ישראל המקראית: ההתנחלות  

 11-064-01 הישראלית בכנען 

 11-065-01 ראשית המלוכה בישראל  הרצאה  לוין  2 2         - 18-20ג' 

 הרצאה  פרופ' ע' שרמר 1 -         2 18-20ב' 
-135מירושלים ליבנה: יהדות ארץ ישראל  

 11-0660-01 לספירה   70

מיהודה לגליל: החברה היהודית בארץ   הרצאה  פרופ' ע' שרמר 1 2         - 18-20ב' 
 11-0661-01 כוכבא-ישראל בעקבות מרד בר

ממלכת ישראל מהפילוג  משלמה ליהוא:  הרצאה  ד"ר ע' ברייר 2 2         2 18-20א' 
 ועד להפיכת יהוא 

11-2891-01 

פרופ' ע'  2 2         2  14-16ד' 
ישראל  -והיהודים בארץ  השלטון הרומי הרצאה  פרידהיים 

 11-2901-01 בימי המשנה והתלמוד 

 

 ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת
 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

 הקורס  נושא  סוג הקורס  המרצה  שעות א'       ב'

 11-363-01 הגאונים: היסטוריה וספרות הרצאה  ד"ר ד' ארד  2 2         2 12-14ד' 

ממשה עד משה לא קם כמשה: הרמב"ם  הרצאה  מאניפרופ' א' גי 1 -         2 18-20א' 
 11-406-01 מנהיג לשעה ולדורות 

יהודי תימן בעת החדשה: יצירה, מורשת  הרצאה  פרופ' א' גמאני 1 -         2 10-12ה' 
 11-4100-01 ותרבות 

פוליטיקה יהודית בספרד הנוצרית: חצרנים,   הרצאה  ד"ר י' ישראלי 1 -         2 14-16א' 
 11-4101-01 ם וקהלרבני

התגלות, מאגיה,  ידע יהודי בידיים נוצריות:  הרצאה  ד"ר י' ישראלי 1 2         - 14-16א' 
 11-4102-01 פולמוס, ותרגום 
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 העת החדשה והדורות האחרונים
 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

 א'        ב'
 הקורס  נושא  סוג הקורס  המרצה  שעות

 14-16ג' 

 14-16ד' 
 11-577-01 מחבורה לתנועה: החסידות בראשיתה הרצאה  ד"ר א' גלמן 2 -          4

מתוקשב  
 מלא

2         - 1 
-פרופ' ג' באומל

 שוורץ 
 11-0020-01 שנאת ישראל לדורותיה הרצאה 

מתוקשב  
 מלא

-         2 1 
-פרופ' ג' באומל

 שוורץ 
 11-003-01 השואה תולדות הרצאה 

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

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

 11-578-01 ( 1914-1882העלייה הראשונה והעלייה השנייה ) הרצאה  ד"ר י' קונפורטי  2 -         2 10-12ג'  

 11-579-01 דת וציונות  הרצאה  ד"ר י' קונפורטי  2 2         - 10-12ג'  

 הרצאה  ברכהד"ר ג'   2 2         2 12-14א'  
ה תרבותית, דתית  התחייה היהודית במזרח התיכון: יציר

 ולאומית יהודית בערבית 
11-6172-01 

 11-6173-01 פולנים בשואה ולאחריה -שכנים ואויבים: יחסי יהודים הרצאה  ד"ר י' וייצמן  2 2         2 12-14ה'  

 
 

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

 ימים

 ושעות

 סמסטר

 המרצה שעות א'        ב' 
סוג 

 סהקור נושא הקורס

 11-033-01 מקבילים נפגשים: ממלכת מארי וישראל המקראית  תרגיל  ד"ר ע' ברייר 1 -         2 16-18א' 

 11-183-01 קרבות מפורסמים בתקופת המקרא תרגיל  ד"ר ע' ברייר 1 2         - 16-18א' 

 תרגיל  פרופ' ע' שרמר 2 2         2 16-18ג' 
תקופת  מדרש והיסטוריה: סוגיות היסטוריות ב

 11-8711-01 המשנה והתלמוד לאור מדרשי חז"ל 

 

 
 

 

 

file://///BIU-admin7.mn.biu.ac.il/MsNov/Data/Jewish/Toldot/FILES/תכניות%20לימודים/My%20Documents/Downloads/סילבוסים/באומל-שוורץ/באומל-שוורץ%2011-002-01%20משנאה%20לרצח%20א'.doc
file://///BIU-admin7.mn.biu.ac.il/MsNov/Data/Jewish/Toldot/FILES/תכניות%20לימודים/תכניות%20לימודים%20תולדות%20ישראל/סילבוסים/באומל-שוורץ/בואמל-שוורץ%2011-002-01%20משנאה%20לרצח%20ב'.doc
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 ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת
 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

 א'        ב'
 המרצה  שעות

סוג 
 הקורס  נושא  הקורס 

ספרות נוסעים כמקור לתולדות היהודים בארצות  תרגיל  פרופ' א' גימאני  1 -         2 10-12א' 
 11-405-01 האסלאם

 11-4051-01 הביניים: בין אחים לאויבים -אנוסים ומשומדים בימי תרגיל  ד"ר י' ישראלי 2 2         2 10-12ה' 

 

 העת החדשה והדורות האחרונים
 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

 המרצה  שעות א'        ב'
סוג 

 הקורס  נושא  הקורס 

 11-7281-01 הפעילות הציונית בסוריה ולבנון תרגיל  ד"ר ג' ברכה 2 2         2 14-16א' 

 11-7282-01 סוגיות ב"תחיית האישה היהודיה" בסוריה ולבנון  תרגיל  ד"ר ג' ברכה 1 -         2 14-16ה' 

 11-7283-01 כתבי השטח במזרח התיכון וצפון אפריקה  תרגיל  ד"ר ג' ברכה 1 2         - 14-16ה' 

 11-7284-01 לכתוב את האסון: קריאה ביומנים מתקופת השואה תרגיל  ' וייצמן ד"ר י 1 -         2 16-18ה' 

 11-7285-01 קולות הניצולים: מתן עדות לאחר השואה תרגיל  ד"ר י' וייצמן  1 2         - 16-18ה' 

 תרגיל  פרופ' י' הראל 1 -         2 10-12ב' 
תיאטרון, מוסיקה, קפה והימורים: תרבות הפנאי של 

 ם בארצות האסלאםהיהודי
11-758-01 
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 סמינרים לתואר ראשון 
 

 העת העתיקה
 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

 המרצה  שעות א'       ב'
סוג 

 הקורס  נושא  הקורס 

ממלכת ישראל מהפילוג ועד משלמה ליהוא:  סמינריון ד"ר ע' ברייר 2 2         2 18-20א' 
 11-289-01 להפיכת יהוא 

ישראל בימי  -השלטון הרומי והיהודים בארץ סמינריון פרידהיים פ' ע' פרו 2 2         2  14-16ד' 
 11-290-01 המשנה והתלמוד 

 

 

 ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת
 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

 א'        ב'
סוג  המרצה  שעות

 הקורס  נושא  הקורס 

-11-8994 ים הקראים קריאה במקורות ותעודות של היהוד סמינריון ד"ר ד' ארד  2 2         2 16-18ד' 
01 

 

 

 העת החדשה והדורות האחרונים
 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

 א'       ב'
סוג  המרצה  שעות

 הקורס  נושא  הקורס 

מתוקשב  
 מלא

-פרופ' ג' באומל 2 2         2
מגמות בהתפתחות המדיניות הנאצית כלפי  סמינריון שוורץ 

 11-800-01 היהודים 

מסורת ומשבר? היסטוריה חדשה של יהדות  סמינריון יינר פרופ' ש' פ 2 2         2 16-18ב' 
 11-8001-01 עשרה -המאה השמונה
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 תואר שני ושלישי
 

 קוליקוויום 

 

סוג  נושא  הקורס 
 הקורס 

 שעות המרצה 
 סמסטר

 א'         ב'

 ימים 

 ושעות 

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

 פרידהיים 
 18-20ד'  2           2 2

  

 קורס חובה 

 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

 המרצה  שעות א'          ב'
סוג 

 הקורס  נושא  הקורס 

 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 10-14ג' 

 

 

 סמינר על פקולטטיבי )לכל התקופות(

 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

 המרצה  שעות א'         ב'
סוג 

 הקורס  נושא  הקורס 

 11-9610-01 בעת החדשה  לאומיות ותרבות יהודית סמינריון קונפורטי' י פרופ' 2 2           2 14-16ב' 

 11-9611-01 לאומיות ותרבות יהודית בעת החדשה  הרצאה  י' קונפורטי פרופ'  2 2           2 14-16ב' 

 

 העת העתיקה
 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

 המרצה  שעות א'         ב'
סוג 

 הקורס  נושא  הקורס 

 11-869-01 ום בישראל המקראית י-חברה וחיי יום סמינריון פרופ' י' לוין  2 2           2 16-18ג' 

 11-870-01 יום בישראל המקראית -חברה וחיי יום הרצאה  פרופ' י' לוין  2 2           2 16-18ג' 

 סמינריון שרמרפרופ' ע'  2 2           2 18-20ג' 
 ההקשר ההיסטורי של מחשבת חז"ל 

11-265-01 

 הרצאה  שרמרפרופ' ע'  2 2           2 18-20ג' 
 ההיסטורי של מחשבת חז"ל   ההקשר

11-2651-01 
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 ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת
 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

 המרצה  שעות א'         ב'
סוג 

 הקורס  נושא  הקורס 

קריאה במקורות ותעודות של היהודים   סמינריון ד"ר ד' ארד  2 2           2 16-18ד' 
 11-8994-01 הקראים

קריאה במקורות ותעודות של היהודים   הרצאה  ארד ' ר דד" 2 2           2 16-18ד' 
 11-8995-01 הקראים

המאבק על הידע בתרבות היהודית בימי   סמינריון פרופ' ד' מלכיאל 2 -          4 8-12 ד'
 11-8992-01 הביניים ובעת החדשה המוקדמת

הודית בימי  המאבק על הידע בתרבות הי הרצאה  פרופ' ד' מלכיאל 2 -          4 8-12' ד
 הביניים ובעת החדשה המוקדמת

11-8993-01 

 

 העת החדשה והדורות האחרונים
 ימים 

 ושעות 

 סמסטר

 המרצה  שעות א'         ב'
סוג 

 הקורס  נושא  הקורס 

מתוקשב  
 מלא

2           2 2 
פרופ' ג' באומל 

 שוורץ 
 סמינריון

"מי ימלל גבורות ישראל": גיבור וגיבורה 
 ביישוב ובמדינה

11-961-01 

מתוקשב  
 מלא

2           2 2 
פרופ' ג' באומל 

 שוורץ 
 הרצאה 

"מי ימלל גבורות ישראל": גיבור וגיבורה 
 ביישוב ובמדינה

11-962-01 

 הרצאה  ד"ר י' וייצמן  1 -         2 14-16ג' 
הרצחת וגם ירשת? גורל הרכוש היהודי עם  

 תום מלחמת העולם השניה 
11-9632-01 

 הרצאה  ד"ר י' וייצמן  1 2          - 10-12ד' 
זיכרון ושכחה: הנצחת השואה במזרח 

 1945ומערב אירופה מאז 
11-9633-01 

 10-12ד' 

14-16 
 סמינריון פרופ' י' הראל 2 -          4

יש דבר כזה? הדומה  –יהודי המזרח" "
והשונה בקהילות אסיה ואפריקה בעת  

 החדשה 
11-9630-01 

 10-12ד' 

14-16 
 הרצאה  פרופ' י' הראל 2 -          4

יש דבר כזה? הדומה  –יהודי המזרח" "
והשונה בקהילות אסיה ואפריקה בעת  

 החדשה 
11-9631-01 

 11-965-01 חילון וחילוניות משפינוזה ועד הרצל  סמינריון פרופ' ש' פיינר  2 2           2 12-14ד' 

 11-966-01 לוניות משפינוזה ועד הרצל חילון וחי  הרצאה  פרופ' ש' פיינר  2 2           2 12-14ד' 

 הרצאה  ד"ר מלי אייזנברג 2 2           2 12-14ד' 
תיאוריה  –סוגיות בחקר השואה 

 ומתודולוגיה 
11-8871-01 
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 לימודי יסוד ביהדות
 

 ימים 

 ושעות

 סמסטר 

 א'         ב' 
 המרצה שעות

סוג  
 הקורס 

 נושא 
 הקורס 

 

מתוקשב  
 מלא

 הרצאה  פרופ' ד' מלכיאל 2 -          4
נתיבים אל המודרנה: העולם היהודי בין 

 ימי הביניים לעת החדשה 
04-436-01 

 הרצאה  ד"ר י' שרביט  2 2           2 14-16ג' 
אתגרים ואישים בתולדות ישראל בעת 

 מדונה גרציה ועד מניטו-החדשה

04-462-01 

 

 הרצאה  ד"ר ג' ברכה 2 2           2 14-12' ה
קטואלים יהודים במזרח התיכון אינטל

 וצפון אפריקה והזהות היהודית מודרנית 
04-006-01 

 04-671-01 לאומיות וזהות יהודית הרצאה  ד"ר י' קונפורטי 2 2           2 16-18ד' 

 04-024-01 ארצות הברית דתיים ביהדות הרמים הז הרצאה  פרופ' ק' קפלן 2 2           2 12-14ב' 

 


