טבלת מערכת תשע"ח
ראשון
8-10
10-12

 1000רעיון מדיני (מאור) סמ''ב
 700מלח''ע השנייה במע'
אירופה (טובי) סמ''א

12-14

המשך קורס  :1000רעיון מדיני
(מאור) סמ''ב
 753היס' של מדיניות החוץ
האמריקאית (טובי) סמ''א

14-16

 1011מבוא לתולדות יוון:
מהתחלות לפוליס (ליברזון)
סמ''א
 1012מבוא לתולדות יוון:
מלחמה ושלום ביוון (ליברזון)
סמ''ב
 823להעניש ,להפחיד ,לחנך:
תולדות האינקוויזיציה (דב)

16-18

 1031סוגיות בתו' העת החדשה:
עליית המערב (נסימי) סמ''א
 1033סוגיות בתו' העת החדשה:
מהמהפכה הצרפתית למלח''ע
השנייה (נסימי) סמ''ב
 672התהוותו של חצי האי
האיברי (דב)

שני
 4013פרו''ס 4014 +סמינר :הגרילה
בהיסטוריה (טובי) סמ''א
המשך  4013פרו''ס 4014 +סמינר:
הגרילה בהיסטוריה (טובי) סמ''א
 1020מבוא ימה"ב המוקדמים(פוקס)
סמ''א
 4009פרו''ס 4010 +סמינר טרור ורצח
המוני (בר נוי)
 1021תרגיל מבוא לימה"ב המוקדמים
(פוקס) סמ''א
 4000פרו''ס  4001 +סמינר :אומנות
השכנוע :על נאומים ,נואמים ,דמגוגים
ופוליטיקאים (ליברזון)
 089עיצוב הממשל האמריקני :ממהפכה
לחוקה (פנינה) סמ''א
 275השפל הכלכלי הגדול של שנות
השלושים בארה"ב (פנינה) סמ''ב

 18801סמינר מחלקתי

 803היסטוריוגרפיה (דב)
 1030מבוא לתו' העת החדשה :עליית
המערב (נסימי) סמ''א
 1032מבוא לתו' העת החדשה:
מהמהפכה הצרפתית למלח''ע השנייה
(נסימי) סמ''ב
 8010הרצאה 8011 +סמינר מ''א:
האינדיבידואל כנושא למחקר היסטורי
(מרים) סמ''א
 592הון ושלטון :השתלטותה של
משפחת מדיצי' על פירנצה (מרים)
סמ''ב
 4007פרו''ס  4008 +סמינר :אחרי
אושוויץ :השפעת השואה על המחשבה,

שלישי

רביעי

 3001עליית מפלגת הלייבור והמהפך
הפוליטי-חברתי בבריטניה (בר נוי) סמ''א
 582טעימות מהפרי האסור :נוצרים קוראים
מקורות יהודיים (גייגר) סמ''ב

 229עולמם של המרובינגים (פוקס)
סמ''א
 230חברה ותרבות בעולם הקרולינגי
(פוקס) סמ''ב

 4011פרו''ס  4012 +סמינר :התנועה
הפמיניסטית בארה"ב מהגל הראשון ועד הגל
השלישי (פנינה)
 797מעורבותה של רוסיה במזה''ת (בר נוי)

 629גרמניה :מנפוליאון עד ביסמארק
(דורון) סמ''א
 632עידן הנאורות ומה שנותר ממנו
(דורון) סמ''ב

 1031סוגיות בתו' העת החדשה :עליית
המערב (נסימי) סמ''א
 1033סוגיות בתו' העת החדשה :מהמהפכה
הצרפתית למלח''ע השנייה (נסימי) סמ''ב
 8012הרצאה 8013 +סמינר מ''א  -אירופה
המודרנית בין דת ,גזע ולאום (דורון)
 675אנטי קונפורמיזם ,התנגדות ,מרד
ומהפכה ביה"ב ובעה"ח המוקדמת (מרים)
 637הנשיאות המודרנית בארה''ב מג'ון קנדי
לדונלד טראמפ (פנינה) סמ''א
 634מאבק השחורים בארה''ב לשיוויון אחרי
מלחמת העולם השנייה (פנינה) סמ''ב
 1022מבוא ימה"ב הגבוהים (מרים) סמ''ב

 228העל טבעי בימי הביניים המוקדמים
(פוקס)

 4002פרו''ס 4003 +סמינר :בני תערובת:
תולדות ה Mestizos -במושבות הספרדיות
והפורטוגליות

 630גרמניה הנאצית :בין שפה ותעמולה
(דורון) סמ''א
 631חוק ומוסר בגרמניה הנאצית (דורון)
סמ''ב

טבלת מערכת תשע"ח

18-20

 1013מבוא לתולדות רומא:
מהתחלות לרפובליקה בשיאה
(ליברזון) סמ''א
 1014מבוא לתולדות רומא:
מרפובליקה לקיסרות (ליברזון)
סמ''ב

התרבות והמדיניות ( 1970 -1945מאור)
סמ''ב
 290ג'נוסייד במאה העשרים (דורון)
סמ''א
 633מדע ותרבות במאות  19ו:20 -
פרספקטיבה היסטורית (דורון) סמ''ב
המשך  8010הרצאה 8011 +סמינר
מ''א :האינדיבידואל כנושא למחקר
היסטורי (מרים) סמ''א
המשך קורס  - 592הון ושלטון:
השתלטותה של משפחת מדיצי' על
פירנצה (מרים) סמ''ב
המשך  4007פרו''ס  4008 +סמינר:
אחרי אושוויץ :השפעת השואה על
המחשבה ,התרבות והמדיניות -1945
( 1970מאור) סמ''ב

 1023תרגיל ימה"ב הגבוהים (מרים) סמ''ב

מתוקשב במלואו:
 184005פרו''ס  184006 +סמינר :האיש הקדוש ועולמו :עיון בטקסטים הגיוגרפיים (פוקס)  2נ"ז ,שנתי.
 1873201מהברית הגדולה לתכנית מרשל :שורשי המלחמה הקרה (בר נוי)  1נ"ז סמסטר ב'
 18300201מדה -סטליניזציה לפרסטרויקה וגלסנטסט :סופו של הקומוניזם בבריה"מ ובמזרח אירופה (בר נוי)  1נ"ז ,סמסטר ב
 1829101המפגש בין רוסיה ואסיה (בר נוי)  1נ"ז סמסטר א'
 181020-02מבוא לימי הביניים המוקדמים (גייגר)  1נ"ז סמסטר א'
 181021-02תרגיל מבוא לימי הביניים המוקדמים (גייגר)  1נ"ז סמסטר א'
 181022-02מבוא לימי הביניים הגבוהים (גייגר)  1נ"ז סמסטר ב'
 181023-02מבוא לימי הביניים הגבוהים (גייגר)  1נ"ז סמסטר ב'

הערות חשובות

מקרא צבעים:
שחור -קורסי מבוא שנה א' תואר ראשון
צהוב -קורסים בתקופת העת העתיקה
חום – קורסים בתקופת ימי הביניים

בבחירת הקורסים בזמן הרישום יש להתייחס למספר הקבוצה אליה
נרשמים:
קבוצה מס'  = 01הרצאה

כחול -קורסים בתקופת העת החדשה (אירופה)

קבוצה מס'  = 10פרו"ס לתואר ראשון או הרצאה לתואר שני

ורוד -קורסים בתקופת העת החדשה (ארה"ב)

קבוצה מס'  = 20עבודה סמינריונית

אדום -סמינרים ופרו"סים לתואר ראשון  +שני

כאשר מופיע [ ]02תלמידי תואר שני יכולים לקחת קורס זה כהרצאה .מטלת
הקורס במקרה זה היא עבודה (ולא בחינה).

ירוק -קורסים לתארים מתקדמים בלבד

 122יסודות מחשבת המערב [ליברזון]

