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מורשת קין  18208 10-12
מלחמת -והבל

 האזרחים )מאור( 
 

תרגיל  181021
ימ''ב מוקדמים  

 )גייגר( 
 

ביחד או 183098
לחוד? הוויכוח על 
האינדיבידואליזם  

 )מאור( 
קוראים   185555

חושבים כותבים  
 )דוויק( 

 

184053-10  +  
184054-20  

הפוליטיקה של 
 אריסטו )ליברזון( 

 

184053-10  +  
184054-20  

הפוליטיקה של 
 אריסטו )ליברזון( 

 

היסטוריה   183035
 וג''ג )טובי( 

    

מלחמות  18745
חמות בתק'  

המלחמה הקרה  
 )טובי( 

 

אימפריות   183090
מתחרות  

 )סטוצינסקי( 

מבוא   181022 
ימ''ב גבוהים  
 )סטוצינסקי( 

 
בע''ח  183086

באימפריה  
 העת'מאנית )אביב(

[02]   

183085  
מיעוטים בתורכיה  
  המודרנית )אביב(

[02 ] 

אומנות   183084
ותרבות  

 עת'מאנית )אביב(
[02 ] 

מבוא  181013 12-14
רומא מהתחלות 

 דוויק( לרפובליקה  )
 

יסודות   18122
מחשבת המערב  

 )ליברזון( 

מבוא  181014
רומא מרפובליקה  

 ( דוויקלקיסרות )
 

יסודות   18122
מחשבת המערב  

 )ליברזון( 

183095 Nazism 
and the Jews  

 [ 02] )אברהם(
 
 

פתאום  183014
... זהויות  קם אדם

אתניות בממצא  
  הארכיאולוגי

 )פאוסט( 

מהפכה   183104
חוצה גבולות  

  לאומיים )בר נוי(
[02 ] 
 

פתאום  183014
... זהויות  קם אדם

אתניות בממצא  
  הארכיאולוגי

 )פאוסט( 

184061-10  +  
184062-20  

לידתה של 
הרפובליקה  

 התורכית )אביב(
 

מבוא   181040
 לתו' ארה''ב )לוי( 

 

184061-10  +  
184062-20    

לידתה של 
הרפובליקה  

 התורכית )אביב(
 

מבוא   181040
 לתו' ארה''ב )לוי( 

 

כלי   181010
 ההיסטוריון )לוי( 

 
'שני  183091

הגופים של המלך'  
 )סטוצינסקי( 

תרגיל 181023
ימ''ב גבוהים  
 )סטוצינסקי( 

 
מאבק   183089

השחורים בארה''ב 
 )לוי( 

מלחמת   18766
העולם הראשונה 

 )מאור( 
 
 

מלחמת   18766
העולם הראשונה 

 )מאור( 

תרגיל  181031 14-16
 ע''ח א )נסימי(

 
כוחות  183100

למבצעים מיוחדים  
 )טובי( 

אפריקה  183102
(1800-  2000  )

-קולוניאליזם ודה
 קולוניאליזם )טובי( 

 
 

18803  
היסטוריוגרפיה  

 )סטוצינסקי( 
 

טרור  183075
מהפכני ברוסיה 
  הצארית )בר נוי(

[02 ] 
 

18803  
היסטוריוגרפיה  

 )סטוצינסקי( 
 

נאציזם,   183093
היסטוריונים 

 [ 02] )אברהם(
 

 
184059-10  +  
184060-20  

שאלה של 
 אקטיביזם )לוי( 

 
184059-10    +
184060-20  

שאלה של 
 אקטיביזם )לוי( 

 
החזית   183105

הרוסית במלח''ע 
 שנייה )בר נוי( 

מבוא יוון    181011
מהתחלות לפוליס   

 )ליברזון(  
 

גרמניה  183092
המודרנית  
 )אברהם(

מבוא יוון   181012
מלחמה ושלום 

 )ליברזון( 
 

183096 Law 
Propaganda and 

Terror )אברהם( 

דמות  183099
'האחר' בסרטים 
 הוליוודיים )אביב( 

 ארה''ב 183106
והמדינות הלא  
 ערביות )אביב( 

תרגיל  181033 16-18
 ע''ח ב  )נסימי(

 
עולם   18202

המחשבה היווני  
 )ליברזון( 

 
 

האימפריה   18562
הרומית המוקדמת  

 )ליברזון( 

קולקוויום   18801
 )אברהם(

קולוקוויום   18801
 )אברהם(

184051+184052  
אימפריות ושלטון 

אימפריאלי  
 )פאוסט( 

 
ג'נוסייד   18290

 [ 02])אברהם( 
 

184051+184052  
אימפריות ושלטון 

אימפריאלי  
 )פאוסט( 

 
המהפכה   183094

הצרפתית  
 )אברהם( 

 

184057-10  
+184058-20  

העת החדשה 
המוקדמת  

 )סטוצינסקי( 
 
 

84057-10  
+184058-20  

העת החדשה 
המוקדמת  

 )סטוצינסקי( 
 

183101  
היסטוריה צבאית 

  19 -של המאה ה
 )טובי( 

183101  
היסטוריה צבאית 

  19 -של המאה ה
 )טובי( 

עידן  18791 18-20
המלחמה 

 האידיאולוגית )טובי( 

עידן  18791
המלחמה 

 האידיאולוגית )טובי( 

18379-10   +
חיים   18380-20

 מודרניים )מאור( 
 

18379-10  +  
חיים   18380-20

 מודרניים )מאור( 
 

אפריקה  183013
מראשית האנושות  

 פאוסט( )

בין  183097
המזרע והישימון  

 )פאוסט( 

    



 5.4.21 לא סופי(טבלת מערכת לתשפ''ב )

 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(.

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

 

 

 

   בוס של כל קורס( )פירוט תאריכי המפגשים המקוונים יפורסם בסיל  מתוקשביםקורסים 

 )נסימי(  מבוא ע''ח א  181030-01

 )נסימי( מבוא ע''ח ב  181032-01

 )גייגר( מבוא ימ''ב המוקדמים   181020-01/02

 תקופת היובש בארה''ב )לוי(  18784-01

 עבדים בארץ של חרות )לוי(   183050-01

 )מאור( ללמוד מהגדולים ביותר    183079[ 02]

 [ על סולטנים וכיבושים )אביב( 02]  183083-01[02]

 בריטניה הגדולה )בר נוי(  184055-10+184056-20

 

 


