
 

 יהדות זמננו 
 

 רסי חובה לתואר שני/שלישי קו
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 ק' קפלןפרופ'  סמינריון

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

 12-14' ג 2         2 2 ק' קפלןפרופ'  הרצאה 

11-8980-01 
סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפיה, 

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

11-8981-01 
סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפיה, 

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

11-961-01 
"מי ימלל גבורות ישראל": גיבור 

 וגיבורה ביישוב ובמדינה 
 סמינריון

-פרופ' ג' באומל
 שוורץ 

2 2         2 
מתוקשב  

 מלא

11-962-01 
"מי ימלל גבורות ישראל": גיבור 

 וגיבורה ביישוב ובמדינה 
 הרצאה 

-פרופ' ג' באומל
 שוורץ 

2 2         2 
מתוקשב  

 מלא

 14-16ג'  2         2 2 ק' קפלןפרופ'  סמינריון גישות ושיטות -חקר יהדות זמננו  11-9900-01

 14-16ג'  2         2 2 ק' קפלןפרופ'  הרצאה  גישות ושיטות -חקר יהדות זמננו  11-9910-01

 

 

 

 

 

 

 ב פ"תש



 קורסי בחירה לתואר שני/שלישי 
ימים  
 ושעות

 סמסטר

 המרצה שעות ב'     א' 
סוג 

 הקורס
 הקורס נושא

 סמינריון ד"ר י' שרביט  2 2         2 10-12ג' 
יהודי צפון אפריקה בטרם השואה 

 ולאחריה 
11-8310-01 

 הרצאה  ד"ר י' שרביט  2 2         2 10-12ג' 
יהודי צפון אפריקה בטרם השואה 

 ולאחריה 
11-8311-01 

 08-10ג' 
2         - 

 סמינריון קפלן-שוררד"ר מ'  1
סוגיות בהגירה, קליטה והזדהות  

 קולקטיבית במרחב היהודי
11-9550-01 

 08-10ג' 
2         - 

 הרצאה  קפלן-ד"ר מ' שורר 1
סוגיות בהגירה, קליטה והזדהות  

 קולקטיבית במרחב היהודי
11-9551-01 

 11-950-01 נויצירה יהודית בת זמנ סמינריון ד"ר א' ברטל  1 -         2 10-12ב' 

 11-977-01 יצירה יהודית בת זמננו הרצאה  ד"ר א' ברטל  1 -         2 10-12ב' 

 10-12ב' 
 סמינריון ד"ר פ' שטיינברגר 1 2         -

החינוך בעולם היהודי במחצית השנייה  
 20-של  המאה ה

11-978-01 

 10-12ב' 
 הרצאה  ד"ר פ' שטיינברגר 1 2         -

יהודי במחצית השנייה  החינוך בעולם ה
 20-של  המאה ה

11-979-01 

 11-982-01 מבוא לפוליטיקה הישראלית  סמינריון פרופ' י' וייץ  2 2         2 14-16ב' 

 11-983-01 מבוא לפוליטיקה הישראלית  הרצאה  פרופ' י' וייץ  2 2         2 14-16ב' 

 

 

 

 

 

 


