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08-10 

 

18-3027-01 [02] 
זהות    -דת, מגדר ואתנוס  

בשלהי העת העתיקה ובימי 
 הביניים המוקדמים

 יניב פוקס( ד"ר )

- 

18-849-20  /18-847-10 
קריאת מחזות   -סמינריון תואר ראשון 

 בהקשרם ההיסטורי 
 דניאלה דוויק( פרופ' )

- - - - 

10-12 

 

18-4008-20  /18-4007-10 
אחרי אושוויץ: השפעת השואה על המחשבה, התרבות סמינריון: 

 1970 -1945והמדיניות 
 מאור זוהר( ד"ר )

18-3087-01 
תולדות הקולנוע התורכי מסוף התקופה  

 תהעת'מאני
 אפרת אביב( ד"ר )

18-554-01  
הדמוקרטיה 

האתונאית: הגות  
ותהליכים  
 חברתיים

יוסף  פרופ' )
 ליברזון( 

18-3115-01 
דת, פולחן ואלים בהגות  

 היוונית 
 יוסף ליברזון( פרופ' )

18-3106-01 
ארה"ב  

והמדינות  
ערביות:  -הלא

תורכיה 
 כמקרה בוחן

אפרת  ד"ר )
 אביב(

18-3113-01 
ההבניה 

ודונסטרוקציה  
של החילוניות  

 במרחב האסלמי 
אפרת  ד"ר )

 אביב(

18-1020-01 
 מבוא לימה״ב המוקדמים 

 יניב פוקס( ד"ר )

18-1022-01 
 מבוא לימי הביניים הגבוהים 

 ( דב סטוצ'ינסקי פרופ' )

12-14 

 

18-1021-01 
מבוא לימה״ב תרגיל 

 המוקדמים
 יניב פוקס( ד"ר )
 

18-3108-01 [02 ] 
 הריכוז  הטרור הנאצי ומחנות 
 )פרופ' דורון אברהם( 

18-1023-01 
 מבוא לימי הביניים הגבוהיםתרגיל 

 ( דב סטוצ'ינסקי פרופ' )
 

18-3056-01 [02 ] 
נאציזם ורפואה: מאבק במגיפות 

 אמתיות ומדומות 
 דורון אברהם( פרופ' )

 
18-3088-01 

לידתה של הרפובליקה התורכית 
המודרנית: בין השתלבות אירופאית  

 לבדלנות אסלאמית  
 אפרת אביב(  ד"ר)

18-752-01 
קידמה מול 

ריאקציה: שנות  
 העשרים הסוערות

 פנינה לוי( ד"ר )

18-3017-01 
טרגדיה אמריקנית או  

מהפכה שנייה? הגורמים  
למלחמת האזרחים בארה''ב 

 ותוצאותיה 
 פנינה לוי( ד"ר )

18-229-01 
עולמם של 

  המרובינגים 
יניב  ד"ר )

 פוקס(

18-3028-01 
Diplomacy and 
the 
Mediterranean
: foreign 
affairs from 
Rome to the 
Carolingians 

   יניב פוקס( ד"ר )
)בשפה 
 האנגלית( 

18-4064-20  /18-4063-10 
 – מפרנקלין דלנו רוזוולט לג'ו ביידן  סמינריון : 

 פנינה לוי( ד"ר )
14-16 

18-3107-01 
אלוהים מת? דת וחילון בעת  

 החדשה 
 ר( וזוהר מאד"ר )

 

18-1010-01 
כלי ההיסטוריון: סדנת  

 אוריינות אקדמית
 ( )ד"ר פנינה לוי 

 
18-3109-01 [02] 

מקורות כתובים, ממצא חומרי  
ושחזור העבר: ממלכת ישראל 

 המאוחדת כמקרה בוחן
 )פרופ' אבי פאוסט( 

18-5556-01 
  כותבים: על חושבים, "קוראים,

 " מנהיגות
 דניאלה דוויק( פרופ' )
 

18-3117-01 [02] 
 ירושליםהתפתחותה של עיר קודש: 

מתקופת הברונזה ועד ראשית ימי  
 הבית השני 

 )פרופ' אבי פאוסט( 

18-3110-01 
:  20 -המאה ה

המתקדמת ביותר  
 והאלימה ביותר

)פרופ' דורון  
 אברהם( 

- 

18-1031-01 
סוגיות  תרגיל 

לתולדות עת 
החדשה: עליית 

 המערב 
 )ד"ר הילדה נסימי( 

 
18-390-01 

דארווין   צ'ארלס
 ומורשתו באירופה

)פרופ' דורון  
 אברהם( 

18-1033-01 
לתולדות העת  סוגיות תרגיל 

החדשה: מהמהפכה 
הצרפתית למלחמת העולם  

 השנייה 
 )ד"ר הילדה נסימי( 

 
18-377-01 [02 ] 

גרמניה מכיבוש נפוליאון ועד 
 ביסמארק 

 )פרופ' דורון אברהם( 

18-3026-01 
[02] 

גרמניה  
- 1868והלבנט 

1939  :
תיאוריה  

 ומעשה
)ד"ר מאור 

 זוהר( 
 

18-230-01 
חברה ותרבות 

 בעולם הקרולינגי 
 )ד"ר יניב פוקס( 

18-803-01 
 היסטוריה והיסטוריוגרפיה -תואר שני חובה ןסמינריו 

 זוהר מאור( ד"ר )
16-18 

 

18-3047-01 [02] 
המצאת  

הפסיכולוגיה:  
היסטוריה של 
הפסיכולוגיה  

המאה  בראשית 
)זוהר  -העשרים

 ר(  ומא
 

 קולקוויום 01-801-18
 דורון אברהם(פרופ' )

 תלמידי מחקר בלבד 

18-3112-01 
בית המגורים,  

המשפחה ומשק  
הבית בעת 

העתיקה: ארץ 
ישראל בתקופת  

 הברזל כמקרה בוחן 
 אבי פאוסט( פרופ' )

18-3111-01 
בין לאומיות  

 לפשיזם
דורון  פרופ' )

 אברהם( 

18-815-20  /18-814-10 
 19-גאווה ודעות קדומות: נשים ומגדר במאה ה

 הארוכה 
 הילדה נסימי( ד"ר )

- - 

18-1011-01 
מבוא לתולדות 
יוון: מהתחלות 

 לפוליס
יוסף  פרופ' )

 ליברזון( 

18-1012-01 
מבוא לתולדות יוון: מלחמה 

 ושלום ביוון 
 יוסף ליברזון( פרופ' )
 

18-596-01 
אוטונומיה של דעת: 

האוניברסיטאות מראשיתן  
 עד סוף ימי הביניים 

 ארי גייגר( ד"ר )
18-20 

18-3004-01 
אלכסנדר הגדול והממלכות  

 ההלניסטיות 
 יוסף ליברזון( פרופ' )

18-1013-01 
מבוא לתולדות רומא: 

 מהתחלות לרפובליקה בשיאה 
 יוסף ליברזון( פרופ' )

 

18-1014-01 
מבוא לתולדות רומא: מרפובליקה  

 לקיסרות
 יוסף ליברזון( פרופ' )

 

18-3081-01  
ממעצמות עולמיות 

לממלכות  
לאומיות: הלבנט 

משלהי תקופת 
הברונזה ועד  

 לתקופת הברזל ב' 
 אבי פאוסט( פרופ' )

18-3015-01 
מממלכות לאומיות 

לפרובינציות  
אימפריאליות: 
הלבנט מהמאה  

השמינית לפנה''ס  
ועד כיבוש  

 אלכסנדר הגדול 
 אבי פאוסט( פרופ' )

- - - - 
18-4065-10  /18-4066-20 

טווח: ארץ ישראל  -ארכיאולוגיה והיסטוריה ארוכת:  סמינריון תואר שני
 בחמשת אלפי השנים האחרונות כמקרה בוחן 

 אבי פאוסט( פרופ' )
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   )פירוט תאריכי המפגשים המקוונים יפורסם בסילבוס של כל קורס( מתוקשביםקורסים 

 סמסטר א מקוון - )הילדה נסימי( החדשה: עליית המערבמבוא לתולדות עת הרצאה  18-1030-01

 סמסטר ב מקוון  )הילדה נסימי( מבוא לתולדות העת החדשה: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה 18-1032-01

 סמסטר א מקוון- )פנינה לוי( העבדות בארה"ב והמאבק לביטולה. –עבדים בארץ של חירות  18-3050-01

 מקוון  ב סמסטר - )פנינה לוי(  הכלכלי הגדול של שנות השלושים בארצות הבריתהשפל  18-275-01

 סמסטר א מקוון - )אורי בר נוי(  תחילתה של המדינה הרוסית המודרנית: מפטר הגדול ליקתרינה הגדולה [02] 18-3005-01

 מקוון  ב סמסטר - )אורי בר נוי( המהפכה הרוסית [02] 18-345-01

 שנתי מקוון – )אפרת אביב(  והנהגתה בזמני משברטורקיה   18-3114-01

 שנתי מקוון  – )יניב פוקס(  םהגיאוגרפייהאיש הקדוש ועולמו: עיונים בטקסטים  סמינריון : 18-4006-20 / 18-4005-10

 

 

 

 ייתכנו שינויים במערכת השעות **

 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  02כאשר מופיע ]
קורס זה כהרצאה. מטלת הקורס במקרה זה היא עבודה )ולא 

 בחינה(. 
 מקרא צבעים: 

 קורסי מבוא שנה א' תואר ראשון  -שחור
 קורסים בתקופת העת העתיקה  -סגול

 קורסים בתקופת ימי הביניים – כתום
 קורסים בתקופת העת החדשה   -כחול
 סמינרים  )בסיסי ומתקדם( לתואר ראשון + שני -אדום
 קורסים לתארים מתקדמים בלבד  -ירוק

 


