
 תולדות ישראל ויהדות זמננו

 תש"פתוכנית לימודים 

 תואר ראשון

 קורסי חובה
 

 ימים

 ושעות

 סמסטר
 הקורס נושא סוג הקורס המרצה שעות

 א' ב'

 11-001-01 כתיבה  מדעית והדרכה ביבליוגרפית תרגיל פרידהיים' עפרופ'  1 - 2 12-14א' 

      
Academic writing and bibliographical 

guidance 
 

 11-0010-01 קריאה, כתיבה וחשיבה היסטוריים תרגיל ד"ר ד' קפלן 2 2 2 10-12' ג

      
Reading, Writing and Critical Thinking in 

History 
 

 

 שנה א' –הרצאות ותרגילים  –וי יסוד קו
 

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

 ושעות

 סמסטר
 הקורס שאנו סוג הקורס רצההמ שעות

 א' ב'

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

      
Introduction to the History of Israel in 

the Biblical Period 
 

 הרצאה פרופ' ע' שרמר 2 2 2 14-16' א
ת בית שני, קווי יסוד לתולדות ישראל בתקופ

 משנה ותלמוד
11-006-01 

      
History of the Jews in the Hellenistic and 

Roman Periods 
 

 תרגיל שרמרפרופ' ע'  2 2 2 16-18א' 
ישראל בתקופת בית שני, ת תולדולקווי יסוד 

 משנה ותלמוד
11-010-01 

      
History of the Jews in the Hellenistic and 

Roman Periods 
 

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

      
Introduction to the History of Israel in 

the Biblical Period 
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 החדשה המוקדמת-ימי הביניים  והעת
 ימים

 ושעות

 סמסטר
 המרצה שעות

סוג 
 הקורס נושא הקורס

 א' ב'

 11-302-01 ישראל בימי הביניים קווי יסוד לתולדות הרצאה פרופ' ד' מלכיאל 2 2 2 8-10' ד

      
Introduction to Medieval Jewish 

History 
 

 11-305-01 הביניים קווי יסוד לתולדות ישראל בימי תרגיל ד"ר ד' ארד 2 2 2 10-12 'ד

      
Introduction to Medieval Jewish History 

– Practice 
 

 

 

 העת החדשה והדורות האחרונים
 ימים

 ושעות

 סמסטר
 הקורס נושא סוג הקורס המרצה שעות

 א' ב'

 הרצאה ש' פיינרפרופ'  2 2 2 12-14ב' 
ישראל בעת החדשה  קווי יסוד לתולדות
 ובדורות האחרונים

11-563-01 

      Introduction to Modern Jewish History  

 תרגיל גלמןד"ר א'  2 2 2 14-16ב' 
ישראל בעת החדשה  קווי יסוד לתולדות
 ובדורות האחרונים

11-566-01 

      Introduction to Modern Jewish History  
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 ג'(-'אהרצאות למתקדמים )שנים 

 העת העתיקה
 ימים

 ושעות

 סמסטר

 הקורס נושא סוג הקורס המרצה שעות
 א' ב'

בין שמיים לארץ: הנביא ישעיהו והפוליטיקה  הרצאה ד"ר ע' ברייר 2 2 2 16-18ב' 
 11-053-01 של ממלכת יהודה

      
Between Heaven and Earth: The Prophet 
Isaiah and the Politics of the Judean 
Kingdom   

 

 11-064-01 התנחלות ישראל בכנען הרצאה לוין' י' פרופ 1 2 - 16-18' ג

      The Emergence of Biblical Israel in the 

Land of Canaan 
 

 11-065-01 ראשית המלוכה בישראל הרצאה פרופ' י' לוין 1 - 2 16-18 ג'

      
The Emergence of the Israelite 

Monarchy 
 

 

 ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת
 ימים

 ושעות

 סמסטר

 הקורס נושא סוג הקורס המרצה שעות
 א' ב'

 11-361-01 תקופת תור הזהב ביהדות ספרד המוסלמית הרצאה פרופ' מ' אורפלי 1 2 - 8-10ג' 

      The Golden Age of Muslim Spain Jewry  

 11-362-01 היהודים בחצי האי ערב בימי הביניים הרצאה פרופ' א' גימאני 1 2 - 10-12א' 

      The Jews of the Arabian Peninsula in the 

Middle Ages 
 

 הרצאה מלכיאל' דפרופ'   1 2 - 10-12ב' 
בין ישן לחדש בתרבות היהודית בעת 

 11-3360-01 (1500-1650החדשה המוקדמת )

      
Between Old and New: Jewish Culture 

in the Early Modern Period (1500-

1650) 
 

 הרצאה מלכיאל' דפרופ'   1 - 2 10-12ב' 
בין ישן לחדש בתרבות היהודית בעת 

 11-3370-01 (1650-1800החדשה המוקדמת )

      
Between Old and New: Jewish Culture 

in the Early Modern Period (1650-

1800) 
 

 11-3630-01 הגאונים: היסטוריה וספרות הרצאה ד"ר ד' ארד 1 - 2 12-14' ה

      The Geonim – History and Literature  
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 העת החדשה והדורות האחרונים

 ימים

 ושעות

 סמסטר
 הקורס נושא סוג הקורס המרצה שעות

 א' ב'

 הרצאה ד"ר א' גלמן 2 2 2 12-14ב' 
תולדות יהודי פולין במאות השמונה עשרה והתשע 

 עשרה
11-5800-01 

      
History of the Jews in Poland in the 18th and 19th 
Centuries 

 

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

      
The Jewish Community in Eretz Israel in the 

Nineteenth Century – From Unknown Wilderness 

to Living Land 

 

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

      
The Jewish Community in Eretz Israel in the 

Nineteenth Century – From Promised Land to 

Safe Haven 

 

 11-579-01 דת וציונות הרצאה ד"ר י' קונפורטי 1 2 - 10-12ג' 

      Religion and Zionism  

 11-625-01 1882-1914העלייה הראשונה והשנייה  הרצאה קונפורטיד"ר י'  1 - 2 10-12ג' 

      The First Aliya and the Second Aliya (1882-1914)  

קורס 
מתוקשב 

 מלא
- 2 1 

-פרופ' ג' באומל
 שוורץ

 11-0020-01 שראל לדורותיהשנאת י הרצאה

      A History of Hatred of Israel and Antisemitism  

קורס 
מתוקשב 

 מלא
2 - 1 

-פרופ' ג' באומל
 שוורץ

 11-003-01 השואה תולדות הרצאה

      A History of the Holocaust  

 

 
 

  

../My%20Documents/Downloads/סילבוסים/באומל-שוורץ/באומל-שוורץ%2011-002-01%20משנאה%20לרצח%20א'.doc
../My%20Documents/Downloads/סילבוסים/באומל-שוורץ/באומל-שוורץ%2011-002-01%20משנאה%20לרצח%20א'.doc
../My%20Documents/Downloads/סילבוסים/באומל-שוורץ/באומל-שוורץ%2011-002-01%20משנאה%20לרצח%20א'.doc
סילבוסים/באומל-שוורץ/בואמל-שוורץ%2011-002-01%20משנאה%20לרצח%20ב'.doc
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 ג'(-תרגילים למתקדמים )שנים ב'
 העת העתיקה

 ימים

 ושעות

 סמסטר
 המרצה שעות

סוג 
 הקורס נושא הקורס

 א' ב'

 1 - 2 10-12' א
פרופ' ע' 
 פרידהיים

 תרגיל
בימי המשנה בחברה היהודית מאבקים פוליטיים 

 והתלמוד
11-123-01 

      Academic writing and bibliographical guidance  

 11-126-01 כתב, כתיבה וכתובות בישראל הקדומה תרגיל פרופ' י' לוין 2 2 2 14-16ד' 

 Scripts, Writing and Inscriptions in Ancient Israel 11-1260-01 תרגיל פרופ' י' לוין 2 2 2 14-16ד' 

 11-1210-01 ההיסטוריה מתחילה בשומר תרגיל ד"ר ע' ברייר 1 2 - 14-16ב' 

      
The History Begins in Sumer: Cultural Aspects of 

Sumer and the Bible 
 

 11-122-01 זהרה של מלכות: משלמה עד רחבעם תרגיל ד"ר ע' ברייר 1 - 2 14-16ב' 

      
The Splendor of Kingship: From Solomon to 

Rechoboam 
 

 

 ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת

 ימים

 עותוש

 סמסטר
 המרצה שעות

סוג 
 הקורס נושא הקורס

 א' ב'

 11-4040-01 סוגיות נבחרות בחקר השמות היהודיים תרגיל פרופ' א' גימאני 1 2 - 18-20' א

      Selected Topics in the Study of Jewish Onomastics  

 תרגיל ד"ר ד' ארד 1 2 - 10-12ה' 
במגילת אחימעץ  צוהר ליהודי ביזנטיון: קריאה

 11-4050-01 ומקורות נוספים

      
The Byzantine Jewry: A reading in Megilat 

Ahima’atz and other sources 
 

 תרגיל ארד' ד ר"ד 1 - 2 10-12' ה
 יהודים בדיאלוג: פולמוסים בין יהודים בימי הביניים

11-4060-01 

      Jews in Dialogue: Medieval Jewish Polemics  

 תרגיל ד"ר ד' קפלן 1 2 - 12-14ג' 
אוכל, שתיה, והיסטוריה חברתית בימי הביניים ובעת 

 החדשה המוקדמת
11-4070-01 

      
Food and Drink as Social History in Premodern 

Europe 
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 11-4080-01 מרחבים בקהילות אירופה ובעת החדשה המוקדמת תרגיל ד"ר ד' קפלן 2 - 2 12-14ג' 

      Communal Spaces in Early Modern Europe  

 11-4090-01 כתבי זכויות היהודים באירופה תרגיל פרופ' מ' אורפלי 1 2 - 14-16ג' 

      The Privileges of the Jews in Europe  

 

 העת החדשה והדורות האחרונים
 ימים

 ושעות

 סמסטר

 המרצה שעות
סוג 

 הקורס נושא הקורס
 א' ב'

 11-6730-01 1948 - 1880בניין אומה: הציונות  תרגיל ד"ר י' קונפורטי 2 2 2 16-18ב' 

      Nation Building: Zionism 1880-1948  

16-14' ג  11-6740-01 היסטוריה והלכה בעת החדשה תרגיל ד"ר א' גלמן 1 2 - 

      Halahka and History in Modern Times  

16-14' ג  11-6750-01 מווילנה לירושלים: עולמם של המתנגדים תרגיל ד"ר א' גלמן 1 - 2 

      
From Vilna to Jerusalem: The World of the 
Mitnagdim 

 

 11-6780-01 19-20-במאות התמורות בקהילות מצרים  תרגיל פרופ' י' הראל 2 2 2 10-12 'ב

      Changes in the Egyptian Jewish communities in 

the 19th-20th centuries 
 

 תרגיל ד"ר ג' ברכה 1 2 - 14-16ה' 
מקורות לגיבוש תרבות יהודית בערבית במזרח התיכון 

 20-וה 19-במאות ה
11-6790-01 

      
Sources for the discourse about Antisemite 
writings in the Middle East 19th and the 20th 
centuries 

 

 תרגיל ד"ר ג' ברכה 1 - 2 14-16ה' 
מקורות לשיח סביב חיבורים אנטישמיים במזרח 

 התיכון בעת החדשה
11-6791-01 

      Sources for Jewish-Arabic culture formation in the 
Middle East in the 19th and the 20th centuries  
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 סמינרים לתואר ראשון 
 

 העת העתיקה
 ימים

 ושעות

 סמסטר
סוג  המרצה שעות

 הקורס נושא הקורס
 א' ב'

 סמינריון ד"ר ע' ברייר 2 2 2 16-18א' 
ממלכת הגאות והשפל: יחסי יהודה והאימפריות 

 11-288-01 של ארצות המקרא 

      The Kingdom of Tides: The Relations of 
Judea with Biblical Lands’ Empires 

 

 

 

 ת החדשה המוקדמתימי הביניים והע
 ימים

 ושעות

 סמסטר
סוג  המרצה שעות

 הקורס נושא הקורס
 א' ב'

 סמינריון ארד' דד"ר  2 2 2 14-16ד' 
בין ערבית ללאדינו: תרבויות יהודיות באימפריה 

 11-557-01 מאנית'העות

      
Between Arabic and Ladino: Jewish 
Cultures in the Ottoman Empire  

 סמינריון מלכיאל 'פרופ' ד 2 2 2 8-10' ב
איטליה: צומת דרכים חברתי ותרבותי בתולדות 

 11-507-01 ישראל בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת

      
Italy: A Social and Cultural Crossroads in 

Medieval and Early Modern Jewish 

History 

 

 

 

 העת החדשה והדורות האחרונים
 ימים

 תושעו

 סמסטר
סוג  המרצה שעות

 הקורס נושא הקורס
 'א ב'

-פרופ' ג' באומל 2 2 2 12-14ב' 
 11-788-01 נשים בשואה ובמלחמת העולם השניה סמינריון שוורץ

      
Women during the Holocaust and the 

Second World War 
 

הודית: תנועת ההשכלה מהפיכת התרבות הי סמינריון פרופ' ש' פיינר 2 2 2 16-18' ד
 11-7720-01 ממנדלסון ועד סמולנסקין

      The Jewish Cultural Revolution: The 

Haskalah from Mendelssohn to Smolenskin 
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 תואר שני ושלישי
 

 קוליקוויום

 

סוג  נושא הקורס
 הקורס

 שעות המרצה

 סמסטר
 ימים

 א' ב' ושעות

 12-14ד'  2 2 2 מ.מ. הרצאה לתלמידי תואר שני ושלישי קוליקויום 11-997-01

        

  

 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' 

      Topics in Historiography  

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

      Topics in Historiography  

 11-8880-01 קריאה, כתיבה וחשיבה היסטוריים סמינריון פרופ' ע' שרמר 2 2 2 16-18ג' 

      
The Historian’s Craft: Reading, Writing 

and Historical Thinking 
 

 11-8890-01 קריאה, כתיבה וחשיבה היסטוריים הרצאה פרופ' ע' שרמר 2 2 2 16-18ג' 

      
The Historian’s Craft: Reading, Writing 

and Historical Thinking 
 

 )לכל התקופות( פקולטטיביעל סמינר 

 ימים

 ושעות

 סמסטר

 המרצה שעות
סוג 

 הקורס נושא הקורס
 א' ב'

 סמינריון ' ע' שרמרפרופ 2 2 2 18-20ג' 
קידוש השם בעולמם של חז"ל: הרעיון 

 ורקעו ההיסטורי
11-8480-01 

      
The Sanctification of the Divine Name 
and its Historical Background 

 

 הרצאה פרופ' ע' שרמר 2 2 2 18-20ג' 
קידוש השם בעולמם של חז"ל: הרעיון 

 ורקעו ההיסטורי
11-8490-01 

      
The Sanctification of the Divine Name 
and its Historical Background 
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 העת העתיקה
 ימים

 ושעות

 סמסטר

 המרצה שעות
סוג 

 הקורס נושא הקורס
 א' ב'

 סמינריון פרופ' ע' פרידהיים 2 - 4 16-20ד' 
ישראל בימי -חיי התרבות בקרב יהדות ארץ

 רומא
11-8720-01 

      
Culture life among the Land of 

Israel Jewry in the Roman period   
 

 הרצאה פרופ' ע' פרידהיים 2 - 4 16-20ד' 
ישראל בימי -חיי התרבות בקרב יהדות ארץ

 רומא
11-8730-01 

      
Culture life among the Land of 

Israel Jewry in the Roman period   
 

 11-874-01 דת ופולחן בישראל בתקופת המקרא סמינריון יןי' לו פרופ' 2 2 2 18-20ג' 

      Religion in Biblical Israel  

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

      Religion in Biblical Israel  

 

 ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת
 ימים

 ושעות

 סמסטר

 המרצה שעות
סוג 

 הקורס נושא הקורס
 א' ב'

 סמינריון פרופ' מ' אורפלי 2 4 - 16-20ד' 
עת נוצרי בימי הביניים וב-ודיהוויכוח היה

 11-918-01 החדשה המוקדמת

      
The Jewish-Christian Debate in the 
Middle Ages and the Early Modern 
Period 

 

עת נוצרי בימי הביניים וב-ודיהוויכוח היה הרצאה ליפרופ' מ' אורפ 2 4 - 16-20ד' 
 11-919-01 החדשה המוקדמת

      
The Jewish-Christian Debate in the 
Middle Ages and the Early Modern 
Period 

 

 11-8910-01 1200-1800נשים ומשפחות יהודיות,  סמינריון ד"ר ד' קפלן 2 2 2 10-12ו' 

      Jewish Women and Family, 1200-1800  

 11-8920-01 1200-1800נשים ומשפחות יהודיות,  הרצאה ד"ר ד' קפלן 2 2 2 10-12ו' 

      Jewish Women and Family, 1200-1800  

 

 העת החדשה והדורות האחרונים
 ימים

 ושעות

 סמסטר

 המרצה שעות
סוג 

 הקורס נושא הקורס
 א' ב'
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 2 2 2 12-14ג' 
' באומל פרופ' ג

 שוורץ
 סמינריון

מהגרים, פליטים, ועקורים יהודים במאה 
 20-ה

11-956-01 

      
Jewish Immigrants, Refugees and DPs 

during the 20th Century 
 

 2 2 2 12-14ג' 
פרופ' ג' באומל 

 שוורץ
 הרצאה

מהגרים, פליטים, ועקורים יהודים במאה 
 20-ה

11-958-01 

      
Jewish Immigrants, Refugees and DPs 

during the 20th Century 
 

 סמינריון הראל' י' פרופ 2 2 2 10-12ד' 
מחינוך מסורתי לחינוך מודרני בקהילות 

 המזרח התיכון
11-971-01 

      
From traditional to modern education in 

Middle Eastern communities 
 

 הרצאה הראל' י' פרופ 2 2 2 10-12ד' 
מחינוך מסורתי לחינוך מודרני בקהילות 

 המזרח התיכון
11-972-01 

      
From traditional to modern education in 

Middle Eastern communities 
 

 סמינריון פרופ' ק' קפלן 2 2 2  8-10' ג
מהישרדות להתבססות: החברה החרדית 

 2000-1948בישראל, 
11-963-01 

      Haredi Society in Israel, 1948-2000  

ןפרופ' ק' קפל 2 2 2 8-10ג'   הרצאה 
מהישרדות להתבססות: החברה החרדית 

 2000-1948בישראל, 
11-964-01 

      Haredi Society in Israel, 1948-2000  

 11-965-01 חילון וחילוניות משפינוזה ועד הרצל סמינריון פרופ' ש' פיינר 2 2 2 14-16ד' 

      
Secularization and Secularism from 

Spinoza to Herzl 
 

 11-966-01 חילון וחילוניות משפינוזה ועד הרצל הרצאה פרופ' ש' פיינר 2 2 2 14-16ד' 

      
Secularization and Secularism from 

Spinoza to Herzl 
 

12-10' ג  סמינריון ד"ר א' גלמן 2 2 2 
דות בין אידיאולוגיה למציאות: החסי

 במאה התשע עשרה
11-973-01 

        

12-10' ג  הרצאה ד"ר א' גלמן 2 2 2 
בין אידיאולוגיה למציאות: החסידות 

 במאה התשע עשרה
11-974-01 

 


