
 

 קורסים חדשים מספרי    -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 פרופ' א' פרזיגר  סמינריון 

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

 12-14' ג 2         2 2 פרופ' א' פרזיגר  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, 

 ציולוגיה, הגירה והזדהותסו
 10-12ג'  2         2 2 קפלן-ד"ר מ' שורר הרצאה

11-980-01 
ממלחמת העולם השנייה העולם היהודי 

 ועד ימינו 
 16-18' ב 2         2 2 פרופ' א' פרזיגר  סמינריון 

11-981-01 
העולם היהודי ממלחמת העולם השנייה 

 ועד ימינו 
 16-18ב'  2         2 2 פרופ' א' פרזיגר  הרצאה

 14-16' ג 2         2 2 פרופ' א' פרזיגר  סמינריון  גישות ושיטות  -חקר יהדות זמננו  11-9900-01

 14-16ג'  2         2 2 פרופ' א' פרזיגר  הרצאה גישות ושיטות  -חקר יהדות זמננו  11-9910-01

 

 

 

 

 

 

 פ"א תש



 קורסי בחירה לתואר שני/שלישי 
ימים 
 ושעות 

 סמסטר

 המרצה  שעות  ' א'      ב
סוג 

 הקורס
 הקורס נושא 

 סמינריון  ד"ר י' שרביט  2 שנתי  10-12ג' 
בסתר ובגלוי: תולדות יהודי אלג'יריה  

 1939-1962במגרב הצרפתי 
11-8300-01 

 הרצאה ד"ר י' שרביט  2 שנתי  10-12ג' 
בסתר ובגלוי: תולדות יהודי אלג'יריה  

 1939-1962במגרב הצרפתי 
11-8320-01 

 08-10ג' 
2         - 

 סמינריון  קפלן-ד"ר מ' שורר 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 

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

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

 11-950-01 יצירה יהודית בת זמננו  סמינריון  ד"ר א' ברטל  1 -         2 14-16ב' 

 11-977-01 יצירה יהודית בת זמננו  ההרצא ד"ר א' ברטל  1 -         2 14-16ב' 

 14-16ב' 
 סמינריון  ד"ר פ' שטיינברגר  1 2         -

החינוך בעולם היהודי במחצית השנייה 
 20-של  המאה ה

11-978-01 

 14-16ב' 
 הרצאה ד"ר פ' שטיינברגר  1 2         -

החינוך בעולם היהודי במחצית השנייה 
 20-של  המאה ה

11-979-01 

 11-982-01 מבוא לפוליטיקה הישראלית  סמינריון  פרופ' י' וייץ 2 2         2 12-14ב' 

 11-983-01 מבוא לפוליטיקה הישראלית  הרצאה פרופ' י' וייץ 2 2         2 12-14ב' 

 

 

 

 

 



 חדים ו מי 

 הקורס נושא  סוג הקורס המרצה  שעות  א'מסטר ס ב' סמסטר שעות וימים 

 23-901 ציון תזה לתואר שני       

 23-902 עבודת שוות ערך       

      
הצעת מחקר מסלול משולב  

 לתואר שלישי 
23-903 

      
ציון בחינת גמר תואר שני ללא  

 תזה 
23-904 

 23-999 עבודת דוקטורט       

 


