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קוראים, כותבים,  
על  -חושבים 

 המלחמות  
 )דוויק(  185555

 
כלי   181008

קריאה  –ההיסטוריון 
וכתיבה אקדמיות  

 )מאור( 
 

ברברים  183061
נשכחים: תולדות  

הממלכה הבורגונדית  
  אנגלית(בהקורס )
 (פוקס)
 

כלי  181010 
סדנת –ההיסטוריון 

אוריינות אקדמית  
 )מאור( 

 
 

עבדות         183062
ועבדים בימה''ב  

 המוקדמים )פוקס( 

184045-10      +184046-20     
 מוזיאונים, היסטוריה ולאומיות )נסימי(  

 18361-10    +18362-20 
שעשוע לעמלים: משטר טוטליטארי  
ודפוסי תרבות פנאי בברית המועצות  

 )בר נוי(  1939-1917
 

תולדות הקולנוע התורכי מסוף    183087
התק' העת'מאנית: סוגיות פוליטיות 

 וחברתיות )אביב(

נאציזם   183056
ורפואה: מאבק 

במגיפות אמתיות  
 ומדומות )אברהם(

 
מבוא    181013

לתולדות רומא:  
מהתחלות  

לרפובליקה בשיאה  
 )ליברזון( 

נאציזם:   183058
תעמולה ופוליטיקה  

 )אברהם(
 
 

מבוא    181014
לתולדות רומא:  

מרפובליקה  
 לקיסרות )ליברזון( 

שנות   183025
השישים בארה''ב:  
דור הפרחים או דור  

 של הרס? )לוי( 
 
 

אומנות   183068
על   -השכנוע

נאומים, נואמים,  
דמגוגים  

ופוליטיקאים  
 )ליברזון(

על סולטנים   183083
: בין אסיה,  וכיבושים 

   )אביב( אירופה ואפריקה
[02 ] 

מגפות,   183077
מדינות הלאום  

והמאבק הגלובאלי  
להדברתן מאז תחילת  

  )בר נוי( 20-המאה ה
[02 ] 
 

 העל טבעי בימי הביניים )פוקס(  18228
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מבוא לתו'    181030
העת החדשה: עליית  

 המערב )נסימי(  
 
 

המלחמה   183078
הקרה במזרח אסיה  

 )טובי( 
 

מבוא לתו'    181032
העת החדשה:  

מהמהפכה הצרפתית  
למלח''ע השנייה  

 )נסימי( 
 

ג'נוסייד  18295
אמריקני)?( מדיניות  

כלפי   ארה''ב
  -1600האינדיאנים 

 )טובי(  1900

גזע והיסטוריה    183057
 )אברהם(

 
 
 

נצרות,    183059
יהדות וחילון באירופה  

 )אברהם(
 

אומנות   183084
ותרבות עת'מאנית  

בראי היסטורי: מבטים  
ממזרח וממערב  

 [ 02])אביב( 

183074   
מגיפות אמתיות,  

מגיפות מדומיינות:  
תחלואה, קונספירציה  

והשימוש המטפורי  
של המחלות במאות  

 18 -14ה 
 )סטוצ'ינסקי( 

תולדות    183065
ההומניזם:  

מהערצה  
לתרבות  

העתיקה למאבק  
למען זכויות  

 האדם 
 )סטוצ'ינסקי(

תרגיל מבוא   181031
לתו' העת החדשה: 

 עליית המערב )נסימי(  
 
 

תרגיל  181033
מבוא לתו' העת  

החדשה:  
מהמהפכה  

הצרפתית למלח''ע  
 ה )נסימי( השניי 

 
 

184043-10  +184044-20 
 תנועות מחאה בהיסטוריה של ארה''ב  

 ועד ימינו )לוי(   18-משלהי המאה ה 
 

לידתה של הרפובליקה התורכית   183088
 המודרנית  )אביב( 

 
 היסטוריוגרפיה   18803

 )סטוצ'ינסקי( 

 
מיעוטים  183085

בתורכיה המודרנית  
 [ 02] )אביב(

 
בעלי   183086

חיים באימפריה  
העת'מאנית  

 [ 02])אביב( 

 
תורת המשטרים בעת    183003

 )ליברזון( העתיקה

'המלחמה  18778
שתסיים את כל  

היסטוריה  -המלחמות'
צבאית של מלח"ע  

 )טובי( הראשונה

18700   
מלחמת העולם 
השנייה במערב  

 אירופה )טובי(
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דת ומדינה  18607
 בימי הביניים )גייגר( 

 
קולנוע בין    18207

 המלחמות )מאור(
 

מבוא    181011
לתולדות יוון: 

מהתחלות לפוליס  
 )דוויק( 

הדרך אל   183080
אושוויץ : התפתחויות 

תרבותיות בדרך אל  
 הברבריות )מאור(

 
מבוא    181012

לתולדות יוון: מלחמה  
 ושלום ביוון )ליברזון( 

18801   
 קולוקוויום

     

לאומיות ודת   183055
 באירופה )אברהם( 

 

איך   183054
כותבים את  

ההיסטוריה של  
הנאציזם  
 )אברהם(

181020-01   +
181020-02 

מבוא לימי הביניים  
 המוקדמים )פוקס( 

 

181022-01   +
181022-02 

מבוא לימי הביניים  
הגבוהים  

 )גריילסאמר( 
 

183069   
היחס למיעוטים  

בארה''ב: אפליה  
וגזענות בארץ השוויון  

 והחירות 
 )לוי( 

183070   
ההיסטוריה של  

התנועה  
הפמיניסטית 

בארה''ב,  
מהמלחמה על זכות  

הבחירה ועד לתנועת  
   )לוי( #METOO -ה

היווצרות התודעה הלאומית    183064
באמל''ט: היסטוריה, מסורת ופוליטיקה של  

 )סטוצ'ינסקי( הזיכרון
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ולם  ע סובלנות ב-מיעוטים, סובלנות ואי 183063
 ( )סטוצ'ינסקי(  18 -15האיברי )מאות 

 
  אלכסנדר הגדול ירושתו ומורשתו 18504

 )ליברזון(
 

184041-10 +184042-
המגפות כעובדה   20

חברתית טוטלית בטווח 
הארוך: כלכלה, חברה  

 ומנטליות )גריילסאמר(  
 

183067   
"  DNA"-התגבשות ה 

של האומה הצרפתית  
מימי הביניים עד  

:  17-למאה ה
פוליטיקה, חברה,  

183081   
ממעצמות עולמיות  
לממלכות לאומיות:  

הלבנט משלהי  
תקופת הברונזה ועד  

183015    
מממלכות  

לאומיות  
לפרובינציות  

אימפריאליות:  
הלבנט מהמאה  

 תרגיל  181021-01
מבוא לימי הביניים  
 המוקדמים )פוקס( 

 
183071   

181023-01   
תרגיל מבוא לימי  
הביניים הגבוהים  

 )גריילסאמר( 
 

הברית -ארצות היסטוריה צבאית של  18740
   )טובי(
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 הערות חשובות
 בבחירת הקורסים בזמן הרישום יש להתייחס למספר הקבוצה אליה נרשמים:

 = הרצאה 01קבוצה מס' 
 = סמינר בסיסי לתואר ראשון או הרצאה לתואר שני 10קבוצה מס' 
 = סמינר מתקדם עם עבודה סמינריונית 20קבוצה מס' 

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

 צבעים:מקרא 
 קורסי מבוא שנה א' תואר ראשון -שחור 
 קורסים בתקופת העת העתיקה -סגול
 קורסים בתקופת ימי הביניים –חום 
 קורסים בתקופת העת החדשה  -כחול
 סמינרים  )בסיסי ומתקדם( לתואר ראשון + שני -אדום
 קורסים לתארים מתקדמים בלבד -ירוק

 

 

 במלואם  מתוקשביםסמינריונים ופרו''סים 
 שנתי  מיעוטים בימי הביניים המוקדמים )פוקס(  184038-20+ 184037-10

 שנתי  היבטים פרקטיים ומתודולוגיים )דוויק( –חיי היומיום ביוון וברומא   184040-20+ 184039-10

 

 קורסי בחירה מתוקשבים במלואם
 סמסטר א  -מעורבותה של רוסיה במזרח התיכון )בר נוי( 18797-01 [02]

 סמסטר א  -מים סוערים תחת דגל שחור: הפיראטיות הימית מהעת העתיקה ועד סומליה )בר נוי( 18308-01 [02]

 סמסטר ב  -)בר נוי( כ'-לאומיים בדרום מזרח אירופה במאות הי''ט-לאומיות וסכסוכים אתנו  183076-01 [02]

 שנתי ללמוד מהגדולים ביותר: ספרי מופת היסטוריים  )מאור(  183079-01[ 02] 

 

כלכלה, מנטליות   
 ותרבות )גריילסאמר( 

 

לתקופת הברזל ב'  
 )פאוסט( 

 
 

השמינית 
לפנה''ס ועד  

כיבוש אלכסנדר  
 הגדול 
 ט( )פאוס

 

הטיודורים  
ראשית  -והסטיוארטים 

הלאומיות האנגלית  
 )נסימי( 

 

האימפריה   183072
סוגיות   -הבריטית 
 )נסימי(  נבחרות

)מ.   [02]היסטוריה גלובלית  183060-01
 מחלקה(  
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20 

לאומיות באירופה:    184048-20+  184047-10  
 ניתוח היסטורי ומושגי )מאור( 

 

184049-10    +184050-20 
אפריקה שמדרום לסהרה: מתקופת  

הברזל ועד הקולוניאליזם האירופי  
 )פאוסט( 

   

היסטוריה   183082 מלחמת וייטנאם )טובי( 18739
במרחב: יסודות  

הגיאוגרפיה ההיסטורית  
 )בדגש מעשי( )פאוסט(  

 
 המשך: 

184041-10 +184042-
המגפות כעובדה   20

חברתית טוטלית בטווח 
הארוך: כלכלה, חברה  

 ומנטליות )גריילסאמר(  
 

183016   
דברים קטנים  

ונשכחים:  
ותרומתה  ארכיאולוגיה 

לחקר תקופות  
 היסטוריות )פאוסט( 

 
 

   183067 המשך: 
"  DNA"-התגבשות ה 

של האומה הצרפתית  
מימי הביניים עד  

:  17-למאה ה
פוליטיקה, חברה,  
כלכלה, מנטליות  

 ותרבות )גריילסאמר(

    

יש להיכנס לקטלוג הקורסים באתר האוניברסיטה )נמצא בתפריט  ''א פמנת לצפות בסילבוסים לתש על

קישורים מהירים(. לאחר מציאת הקורס בקטלוג יש להקיש על סמליל 'פרטים נוספים' ולגלול לתחתית 

 העמוד, שם נמצא קישור לסילבוס  המלא של כל קורס. 

 


