
 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 10:00-12:00 'א 'ב אוזן - סטרומזה מרגור "ד אמנות ימי הביניים אומנויות - 0074-1-134

 16:00-18:00 'ב 'ב ר רונית מילאנו"ד מבוא לאמנות מודרנית ועכשווית אומנויות - 0094-1-134

אסתטיקה ותולדות  : תולדות היופי אומנויות - 0140-1-134
 האמנות

 14:00-16:00 'ב 'ב ר רונית מילאנו"ד

 14:00-16:00 'א ' ב אופנברגר שרה "ד מבוא לאמנות עתיקה וקלאסית אומנויות - 0064-1-134

 08:00-10:00 'ב 'ב אופנברגר שרה "ד אמנות וקולנוע: מבד הציור למסך הכסף אומנויות - 0087-1-134

אלמנות  , בתולות ,נזירות: נשים, נשים אומנויות  -   0130-1-134
 באמנות ימי הביניים המאוחרים ואמהות

 12:00-14:00 'א 'ב אוזן - סטרומזה מרגור "ד

אמנות ומודרניות  :19-פריס במאה ה אומנויות -0317-1-134
 במרחב העירוני

 14:00-16:00 'ד 'ב רפאלה צרפתי' גב

12711961 
 היסטוריה כללית

 12:00-14:00 'ג 'ב ר מרב חקלאי"ד רומא -תחילת תרבות המערב

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה

 'סמסטר ב



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

12710187 
 היסטוריה כללית

 16:00-18:00 'ג 'ב אוסטינובהיוליה ' פרופ החיים האישיים של יוונים: מרחב פרטי

 14:00-16:00 'ג 'ב אורי שחר ר"ד האנציקלופדיה מאיזידור עד ויקיפדיה היסטוריה כללית 12710197

12710052 
 היסטוריה כללית

אינטלקטואלית של אירופה   היסטוריה
 מהרנסנס עד הנאורות

 16:00-18:00 א ב ר חנן יורן"ד

 12:00-14:00 ד ב הלי זמורה' פרופ מלחמה ושלום היסטוריה כללית 12710177

 10:00-12:00 ג ב יניאו'רות ג 'פרופ מבוא למאה העשרים היסטוריה כללית 12710224

12716091 
 היסטוריה כללית

 10:00-12:00 ד ב ביינר ר גיא"ד לעת החדשה המאוחרת מבוא

0786-1-122 
 ספרות עברית

גיבורי תרבות  : מאלתרמן עד ברי סחרוף
 ישראליים

 18:00-20:00 'ב 'ב ר גידי נבו"ד

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

0527-1-122 
 עבריתספרות 

 16:00-18:00 'ד 'ב בלום-ר רות קרטון"ד ך"סופרים קוראים בתנ

135-1-0054 
 ארכיאולוגיה

מבוא לארכיאולוגיה וארכיטקטורה  
 קלאסית של ארץ ישראל

   18:00-16:00    'ב    'ב ר קרני גולן"ד

1021-1-135 
 ארכיאולוגיה

 16:00-14:00 'ב 'ב מרדרר עפר "ד י"של אלפרהיסטוריה מבוא 

135-1-1411 
 ארכיאולוגיה

   16:00-14:00  'ד 'ב להמן גונר' פרופ י וסוריה"מבוא לארכיאולוגיה של א

2791-1-121 
 מקרא

תהליכי התהוות  , ך"מי כתב את התנ
 ספרות המקרא

   14:00-16:00  'ב 'ב ר ערן ויזל"ד

121-1-0135 
 מקרא

 10:00-08:00  'ג 'ב ערן ויזל ר"ד המקרא בשירה העברית המודרנית

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

121-1-1251 
 מקרא

 -מבוא לתולדות ישראל מתקופת המקרא 
 מכינון המלוכה ועד לשיבת ציון

12:00-14:00    'א  'ב ר עודד תמוז"ד  

0145-1-172 
החטיבה לסכסוכים ומשא  

 ומתן

מערבית  : ספרות פוליטית בישראל
 לעברית  

 12:00-14:00  'ג 'ב נידאא חורי' פרופ

0047-1-172 
החטיבה לסכסוכים ומשא  

 ומתן

 14:00-16:00 'ב 'ב נידאא חורי' פרופ שירת חרפה -שיר חרב 

0061-1-192 
 תיכון מזרח

 16:00-18:00 'ב 'ב ר לאונרדו כהן"ד היסטוריה דתית ופוליטית של אתיופיה

0004-1-192 
 מזרח תיכון

:  ת"תנועות המיסיון באפריקה ובמזה
 היבטים היסטוריים והשוואתיים

 16:00-18:00 'ג 'ב ר לאונרדו כהן"ד

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

1861-1-125 
 היסטוריה של עם ישראל

מבוא לתולדות עם ישראל בתקופת  
  (סמסטריאלי)המשנה והתלמוד 

 10:00-12:00 'ג 'ב פורסטנברגר יאיר "ד 

0327-1-125 
 היסטוריה של עם ישראל

סוגיות בהיסטוריה אינטלקטואלית בעת  
  (סמסטריאלי)העתיקה

 08:00-10:00 'ג 'ב  כנה ורמן' פרופ

1691-1-125 
 היסטוריה של עם ישראל

תולדות עם ישראל בימי הביניים משנת  
 סמסטריאלי 1100-1500

'ב  טד פראם' פרופ
 
  

 10:00-12:00 'ה

3171-1-125 
 היסטוריה של עם ישראל

תולדות עם ישראל בעת החדשה  
 סמסטריאליהמאוחרת 

'ב זלקיןמוטי ' פרופ
  

 12:00-14:00 'א

0174-1-125 
 היסטוריה של עם ישראל

'ב    פורסטנברגר יאיר "ד ?  מיהו יהודי בעת העתיקה
  

 12:00-14:00 'ד

0337-1-125 
 היסטוריה של עם ישראל

השלישית  , הנצרות במאות השנייה
 תיאולוגיה והיסטוריה: והרביעית

 08:00-10:00 'ב 'ב כנה ורמן' פרופ

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

0317-1-125 
 היסטוריה של עם ישראל

משברים במסורת היהודית בימי 
 הביניים ובתחילת העת החדשה

 08:00-10:00 'ה 'ב טד פראם' פרופ

0234-1-125 
 היסטוריה של עם ישראל

על המאבק  : יהודי בעידן ההשכלה חינוך
 בין מציאות לחזון

 10:00-12:00 'ב 'ב ר חנן גפני"ד

0357-1-125 
 היסטוריה של עם ישראל

שאלת המזרח ומזרחים בתרבות 
 היהודית המודרנית בישראל

קרקוצקין-אמנון רז' פרופ
  

'ב 
  

 14:00-16:00 'ב

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

134-1-0074 
 אומנויות

 10:00-12:00 'א 'ב אוזן-סטרומזה מרגור "ד אמנות ימי הביניים

 תיאור קצר של הקורס

מטרתו של המבוא לאמנות בימי הביניים לחשוף את הסטודנט לאמנות המערב הנוצרי 
 .  בין המאה הרביעית לספירה למאה הארבעה עשרה לספירה

הקורס יתמקד ביסודות הקלאסיים של האמנות הנוצרית ובהבחנות בין האמנות  
הביזנטית לאמנות המערבית ויסקור את היצירות המרכזיות בכל תקופה ותקופה  

 .במהלך אלף השנים

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

134-1-0094 
 אומנויות

 16:00-18:00 'ב 'ב ר רונית מילאנו"ד מבוא לאמנות מודרנית ועכשווית

 תיאור קצר של הקורס

.  עשרה ועד ימינו-קורס זה עוסק בסוגיות מרכזיות באמנות מתחילת המאה התשע
נעמוד על נקודות מפנה מרכזיות באמנות כגון ההשתחררות מנושאים מסורתיים  

 .  וחשיבותן של התמורות שחלו ביחס לנושאים כגון נוף ודמות האדם
כגון מהפכות בשיטות  , היסטוריות והשפעתן המכרעת על האמנות-נדון בסוגיות סוציו

 .  המהפכה התעשייתית ושינויי המעמדות שנגזרו ממנה, ממשל
נדון בהתפתחות האמנות המופשטת וכניסתן , בהיבטי המאה העשרים והעשרים ואחת

תוך  , ונבחן את התגובות האמנותיות והביקורתיות אליהן, של מדיות חדשות לאמנות
 .בחינת החשיבה החדשה על אופני הייצוג ותכניו

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

134-1-0140 
 אומנויות

 14:00-16:00 'ב 'ב ר רונית מילאנו"ד אסתטיקה ותולדות האמנות: תולדות היופי

 תיאור קצר של הקורס

בקורס זה נבחן את תפיסת היופי כפי שבאה לידי ביטוי באמנות מן העת העתיקה ועד 
 .  היום

ובאופן שבו יופי וכיעור  , מראה, תחושה, אשליה, נדון בזיקה בין המושגים אמת
 .  ומעוצבים על ידי טעם ומגמות תרבותיות, נתפסים על ידי החושים

במסגרת הקורס ננתח יצירות אמנות מערביות לצד קריאת מקורות ראשוניים  
 .העוסקים בתפיסת היופי והאמנות לאורך ההיסטוריה

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

134-1-0064 
 אומנויות

 14:00-16:00 'א 'ב אופנברגר שרה "ד מבוא לאמנות עתיקה וקלאסית

 תיאור קצר של הקורס

בקורס נוכל ללמוד את תולדות האמנות של תקופות ותרבויות שונות ולעמוד תוך 
 התבוננות ביצירות האמנות על

.  התפתחות האמנות מהתקופה הפרהיסטורית עד לשלהי העת העתיקה
 הסטודנטים לומדים להכיר

בשילוב קריאה עם  . את המאפיינים של התקופות והארצות השונות במהלך הקורס
 הדרכה חזותית

בוחנים הסטודנטים את השינויים שחלו ביצירה האמנותית מהתקופה  
 דרך האמנות, הפרהיסטורית

 ההלניסטית והרומית, המצרית והאשורית לתקופת האמנות היוונית

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

134-1-0087 
 אומנויות

 8:00-10:00 'ב 'ב אופנברגר שרה "ד אמנות וקולנוע: מבד הציון למסך הכסף

 תיאור קצר של הקורס

 .  יבחן את הקשרים בין האמנות לבין הקולנוע מראשיתו ועד ימינו הקורס
כאשר נתייחס בהרחבה לדמות  , לצד הקולנוע הישראלי, נבחן את הקולנוע העולמי

תוך התמקדות בימי )של התקופות העתיקות  בתאוריםנדון גם , כמו כן. היהודי
 .  וכיצד הן תורגמו למסך הכסף( הביניים

 . הקורס יבחן את הספרות והתאטרון , נוסף לאמנות ולקולנוע
לאורך כל הקורס נראה כיצד רעיונות מתקופות שונות חדרו לתודעה המודרנית 

 .ומוצגים בתחומי המדיה השונים

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

134-1-0130 
 אומנויות

אלמנות  , בתולות, נזירות: נשים, נשים
 באמנות ימי הביניים המאוחרים ואמהות

 12:00-14:00 'א 'ב אוזן סטרומזה מרגור "ד

 תיאור קצר של הקורס

ותחת הפטרונות של  , עבור נשים, הקורס יסקור יצירות מרכזיות שנעשו על ידי נשים
 -נשים 

נלמד  , בתוך כך.  ואלמנות אמהות, בתולות, נזירות: מחלקיה השונים של החברה
 להבחין

נכיר בתפקידים  ; ולהבין את מבנה החברה בימי ביניימית והחברה הנשית בפרט
 -המגוונים 

ונבחן את תפקידן של יצירות האמנות במערך  ; שמילאו הנשים בדבקות הדתית
 .המורכב של חברה מרובדת ששלטה בחיי הנשים בתקופה הזו

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

134-1-0317 
 אומנויות

  אמנות ומודרניות במרחב:  19-פריס במאה ה
 העירוני

 14:00-16:00 'ד 'ב רפאלה צרפתי' גב

 תיאור קצר של הקורס

קווים לדמותו   בודלרהתווה שארל  1863משנת  המודרניםהצייר של החיים  ,בחיבורו
ומעדכן  , תוך שהוא כורך בין המעשה האמנתי לבין המרחב העירוני, של האמן החדש

משוטט בעיר   בודלרעל פי , האמן החדש.  הירואיותיופי או : מושגים קלאסיים כגון
 .המודרנית ומתאר את חיי היומיום ואת הטיפוסים העירוניים שהוא פוגש

 .וולטר בנימין ואחרים, בודלרבקורס ננתח יצירות אמנות ונדון בטקסטים של שארל 
נדגים כיצד התהפוכות הפוליטיות החברתיות התרבותיות והטכנולוגיות בפריס של  

 .והייצוג של המציאות החוייההשפיעו על אופני הצפייה   19-המאה ה
בין הסוגיות שיידונו בשיעור דרך יצירות האמנות אינטימיות ומרחב הפרטי מול  

דימוי הגוף , העיר כמרחב ממשי ומטאפורי. התנהלות ההמון המודרני במרחב הציבורי
תרבות  . מיניות ותשוקה, חווית הזמן המודרנית, הקריקטוריסטיהאידיאלי מול הייצוג 

 .  הפנאי והצריכה והפיכת החיים העירוניים למופע מתמשך

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

12711961 
 היסטוריה כללית

 12:00-14:00 'ג 'ב ר מרב חקלאי"ד רומא -תחילת תרבות המערב

 תיאור קצר של הקורס

הקורס יעסוק בהתפתחות רומא מראשיתה כישוב קטן על גדות נהר הטיבר ועד  
נדון במעבר מתקופת המלכים  . להפיכתה לאימפריה המשתרעת על כל אגן הים התיכון

המאבק בין , התגבשות המשטר הרפובליקני ברומא, לראשית תקופת הרפובליקה
השתלטות רומא על אגן , הפוניותהמלחמות , כיבוש וארגון איטליה, לפלבאים פטריקים

וסוף , יום בעיר רומא-חיי יום, סולהועד  מהגראקכים" המהפכה הרומית", הים התיכון
 הרפובליקה

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

12710187 
 היסטוריה כללית

 16:00-18:00 'ג 'ב אוסטינובהיוליה ' פרופ החיים האישיים של יוונים: מרחב פרטי

 תיאור קצר של הקורס

,   מטרת הקורס היא סקירת היבטים שונים בחיים הפרטיים של אנשי יוון העתיקה
,  הקורס יעסוק בילדות. וקשרי הגומלין בין התחום הפרטי והציבורי, מהלידה ועד המוות

שתיה  , אוכל, מיניות, חיי גברים ונשים ממעמדות שונים, בריאות,הגוףטיפוח , נעורים
 .יום של הפרט-פנים שונות של חיי היום –ולבוש 

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 תיאור קצר של הקורס

בימי . קיימים מאז העת העתיקה ונמשכים עד ימינו, ידע ולהנגישלהדיר , מאמצים למיין
כתולדה של מאמצים  , הביניים החלו להופיע אנציקלופדיות בתחומי המדע והפילוסופיה

תקופת  . מקבילים וכרוכים זה בזה בקרב אינטלקטואליים יהודים נוצרים ומוסלמים
מהווה פרק חשוב נוסף בהיסטוריה של   18-הנאורות באירופה של המאה ה

שנתפסה כביטוי קונקרטי לשאיפה לפאר את הישגי הרוח והמדע  , האנציקלופדיה
נעיין בתיאוריות  ; במסגרת הקורס נשאל את עצמנו מה זו אנציקלופדיה. האנושיים

מודרניות ונבדוק את הקשר בין טכנולוגיה ובין ניסיונות להציע קטיגוריות אנליטיות  
במסגרת מטלות הקורס תלמידים יתבקשו לערוך ולבקר  . לשם מיון וסיווג של ידע

האנציקלופדיה הגדולה והנצפית  , ללא ספק, שהיא – בויקיפדיהרשומות רלוונטיות 
 .ביותר אי פעם

 

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה

 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

12710197 
 היסטוריה כללית

 14:00-16:00 'ג 'ב אורי שחר ר"ד האנציקלופדיה מאיזידור עד ויקיפדיה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

12710052 
 היסטוריה כללית

אינטלקטואלית של אירופה   היסטוריה
 מהרנסנס עד הנאורות

 16:00-18:00 'א 'ב ר חנן יורן"ד

 תיאור קצר של הקורס

הדתיים והתרבותיים המרכזיים באירופה בין , הקורס עוסק בזרמים האינטלקטואליים 
,  נדון ברנסנס ובהומניזם. בהקשריהם חברתיים והפוליטיים הרחבים 18-וה 15-המאות ה

במוקד  . ובנאורות 17-בפילוסופיה החדשה של המאה ה, ברפורמציה הפרוטסטנטית
הדיון תעמודנה השאלות ההיסטוריות והתיאורטיות הקשורות להגדרתה של המודרניות  

 .בפרט נדון בתהליך החילון של החברה האירופית. ולשורשיה

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

12710177 
 היסטוריה כללית

 12:00-14:00 'ד 'ב הלי זמורה' פרופ מלחמה ושלום

 תיאור קצר של הקורס

אחר לא עיצב את חיי   מימדאף . מרכזי בקיום האנושי מימדמלחמה הייתה מאז ומתמיד 
ואין גם פעילות אנושית  . האדם והחברה באופן כה גורף וכה דרמטי כמו המלחמה

שגם היא מאפיין מובהק  , ומכאן הכמיהה לשלום –הרסנית ומכאיבה יותר מן המלחמה 
הקורס יבחן את תופעת המלחמה בהיסטוריה מהעת העתיקה ועד  . של הקיום האנושי

מהן ההצדקות המוצעות לה במסגרות  , מהן הסיבות למלחמה: מזוויות שונות –ימינו 
מהן  , מהם הגורמים לניצחון או תבוסה במלחמה, מערכות מוסריות שונות ומשתנות

,  וכיצד השתנו מאפייניה החברתיים, הטווח של מלחמות-וארוכות המיידיותההשפעות 
ומצד שני ננסה לברר מהם  ; הכלכליים והתרבותיים של המלחמה מאז העת העתיקה

והאם שלום  , מה עושה הסכמי שלום מסוימים ליציבים יותר מאחרים, התנאים לשלום
ובמסגרות הדיון בשאלות אלה ננסה להבין מהי המשמעות של  . יכול להוביל למלחמה

והאם מלחמה היא  , החיילים והאזרחים שנטלו חלק בהן, לחברות –והשלום  –המלחמה 
 .נמנע של הקיום האנושי-חלק מהותי ובלתי

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

12710224 
 היסטוריה כללית

 10:00-12:00 'ג 'ב יניאו'רות ג 'פרופ מבוא למאה העשרים

 תיאור קצר של הקורס

החל מפרוץ מלחמת  , שעיצבו את עולמנו, הקורס בוחן אירועי מפתח בעידן העכשווי
העולם הראשונה ועד להתמוטטות ברית המועצות ולנפילת משטר האפרטהייד בדרום 

,  מלחמות העולם, הנושאים שיסקרו כוללים אידיאולוגיות פוליטיות מובילות. אפריקה
-דה, המשבר הכלכלי הגדול, מהפכות קומוניסטיות והמלחמה הקרה, רצח עם

נושאי   .הישגים טכנולוגיים ומאבקים חברתיים, תרבות פופולרית המונית, קולוניזציה
החברתיות  , מלחמת העולם הראשונה והשפעותיה הפוליטיות: הקורס יכללו
,  ומלחמת האזרחים בספרד הפאשיזםעליית , המשבר העולמי הגדול, והתרבותיות

המהפכה  , תחילת המלחמה הקרה, קולוניזציה-תנועות הדה, מלחמת העולם השנייה
מהפכת התרבות  , מרידות חברתיות ותרבותיות בשנות הששים, הקומוניסטית בסין

,  מאבקים לשוויון בארצות הברית, התגברות המלחמה הקרה ומלחמת וייטנאם, בסין
 .  התמוטטות ברית המועצות ונפילת משטר האפרטהייד בדרום אפריקה

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

12716091 
 היסטוריה כללית

 10:00-12:00 'ד 'ב ביינר ר גיא"ד לעת החדשה המאוחרת מבוא

 תיאור קצר של הקורס

ננסה לענות על שאלה מקיפה זו באמצעות  ? כיצד התגבשה אירופה בצורתה המוכרת לנו כיום
תוך התעכבות על אירועים  , סקירה של תהליכי מפתח בהיסטוריה של העת החדשה המאוחרת

נפתח בהתרשמות מהישגי תרבות הנאורות בסוף המאה השמונה  . מרכזיים ודמויות בולטות
ונעבור לעקוב אחר עלייתה  , הרבות מורכבויותיהעל , נמשיך בניתוח המהפכה הצרפתית. עשרה

נעיין במאפייני המהפכה התעשייתית ששינתה את פני . הנפוליוניתונפילתה של הקיסרות 
נעקוב אחר יוזמות הרפורמה הליברליות וניסיונות . החברה והכלכלה בבריטניה וביבשת כולה

נעמוד על עלייתה של  . המרד והמהפכה הרדיקליות שערערו על שלטונם של משטרים שמרניים
נתבונן ביצירת מדינות . לאומיות בקרב עמים שונים ושל תנועות מחאת פועלים סוציאליסטיות

כדי לבחון את מפעל  , נפנה מבטנו מעבר לים. לאום מודרניות ובצמיחתן של חברות המוניות
נתרשם מהדיונים  ". עולם החדש"האימפריאליזם האירופי וגם את גלי ההגירה ההמונית ל

התלמידים ילמדו מספר רב של מושגי יסוד הכרחיים להבנת  , במהלך הקורס. שאפיינהסוערים 
 ונסיים ברקע לפרוץ מלחמת העולם הראשונה" קץ המאה"ו את תרבות . היסטוריה מודרנית

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

122-1-0786 
 ספרות עברית

גיבורי תרבות  : מאלתרמן עד ברי סחרוף
 ישראליים

 18:00-20:00 'ב 'ב ר גידי נבו"ד

 תיאור קצר של הקורס

  ,הספרות מתחום ויצירות יוצרים של האפשר ככל רחבה קשת לפרוש היא הקורס מטרת
  המפה את ולחקור לחשוף מנת על זאת כל .ישראל מדינת של והקולנוע המוסיקה

  הפרויקט של המובהקות היצירות אחת – הישראלית התרבות של והמגוונת העשירה
  את מכוננת בזמן ובו משקפת הישראלית התרבות שבהם הדרכים ייבחנו בקורס .הציוני

  הזורמים והחלום הכאב על - הדינמית ,המשוסעת ,המורכבת הישראלית המציאות
 בעורקיה

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

122-1- 
 ספרות עברית

 16:00-18:00 'ד 'ב בלום-ר רות קרטון"ד ך"סופרים קוראים בתנ

 תיאור קצר של הקורס

תתחקה אחר השיחה הבלתי נמנעת  , שתארח את בכירי הספרות הישראלית, הסדרה
ההרצאות תדגמנה כיצד היוצרים  . ך"כמעט של היוצר הישראלי עם טקסט האב של התנ

או כעין אובייקט מעבר המאפשר להם  , ך לא פעם כסיפורם האישי"קוראים בסיפורי התנ
הסופרים  . להיחלץ מן הבית הביוגראפי אל המקורות הקמאיים של העברית והעבריות

והמשוררים יבודדו ויאתרו את קשרי השֵארות וזיקות הגומלין של הסופר עם דמות  
מעניין לא פחות  . המוביל אותו ביצירתו כי"תנאו עם סיפור תשתיתי , קרובה כית"תנ

לאתר את הסופרים שנמנעו לאורך היסטוריית הכתיבה שלהם מסיפור על מקראי ונזקקו  
תעלה גם שאלת הלשון המקראית והשימוש בה בתוך היצירה  . למיתולוגיות חיצוניות

 .העכשווית והעברית המודרנית
  

,  טל ניצן, אתגר קרת, דורי מנור, יהודית קציר, עמוס עוז: בין היוצרים שישתתפו בסדרה
 .חיים באר ואחרים, יהושע. ב.א

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

135-1-0054 
 ארכיאולוגיה

מבוא לארכיאולוגיה וארכיטקטורה  
 קלאסית של ארץ ישראל

 18:00-16:00 'ב 'ב ר קרני גולן"ד

 תיאור קצר של הקורס

האתרים  , הקורס מיועד להעניק לסטודנט היכרות כללית עם הגיאוגרפיה ההיסטורית
מתקופת   -היום , והממצאים הארכיאולוגיים המרכזיים בתחומי מדינת ישראל וירדן

 .   (BCE332 - 640  CE) אלכסנדר מוקדון ועד לכיבוש הערבי של המרחב 

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

135-1-1021 
 ארכיאולוגיה

 16:00-14:00 'ב 'ב מרדרר עפר "ד י"של אלפרהיסטוריה מבוא 

 תיאור קצר של הקורס

ישראל במהלך התקופות  -סקירה של התפתחות האדם ותרבותו בארץ
  1,500,000-החל מהתקופה הפליאוליתית התחתונה לפני כ. הפרהיסטוריות

החל מהגירת  . שנים 9,000-שנה עד התקופה הניאוליתית המוקדמת לפני כ
האדם הפרהיסטורי מאפריקה כחברה של ציידים ולקטים ועד התיישבות  

הקורס כולל גם סקירה של  . קבע והתפתחות חברות חקלאיות מורכבות
 .  הולוקן באזורינו-הפלייסטוקןאקלים ונוף 

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

135-1-1411 
 ארכיאולוגיה

 16:00-14:00 'ד 'ב להמן גונר' פרופ י וסוריה"מבוא לארכיאולוגיה של א

 תיאור קצר של הקורס

בקורס זה יוצג המבוא לארכיאולוגיה של תקופת הברונזה המאוחרת ותקופת הברזל  
.  תקופות אלו מייצגות את עיקרי התקופות של הנרטיבים המקראיים. בישראל הקדומה

 .  הקורס יתמקד בתרבות החומרית ובקונטקסט של תרבות זו בתהליכים ההיסטוריים

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjNj5m06L3NAhUNkRQKHRkNBswQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%9D&bvm=bv.125221236,d.d24&psig=AFQjCNGJ6CuSV0MptsKi0VUSltBAexsOUg&ust=1466759835640451


 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

121-1-2791 
 מקרא

תהליכי התהוות ספרות  , ך"מי כתב את התנ
 המקרא

 'ב 'ב ר ערן ויזל"ד
14:00-16:00 

 

 תיאור קצר של הקורס

או הספרים המרכיבים  , התורה כספר   אין? איך ולמה, איפה, מתי, מי כתב את התורה
השיעור מנסה ללמוד מתוך    . בתשובה על השאלות הללו מספקת  לנו מידע ברור , אותה

התרבותית שפעלו     הסביבה על , על זמנם, התורה עצמה על זהות המחברים שיצרו אותה
  . על תהליכי התחברותה ועל המניעים להיווצרותה, בה

 

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה
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 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

121-1-0135 
 מקרא

 08:00-10:00 'ג 'ב ערן ויזל ר"ד המקרא בשירה העברית המודרנית

 תיאור קצר של הקורס

נברר את משמעותה  . הקורס יוקדש לזיקה העמוקה של השירה העברית המודרנית למקרא
את עקרונותיה ואת מקומה של השירה בהיסטוריה ארוכת השנים של העיסוק  , של זיקה זו

בפרשת העקדה ובסיפורי שמשון  , בין היתר נעסוק בסיפור קין והבל. הפרשני במקרא
 .ובהשתקפותם בשירה

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה
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 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

121-1-1251 
 מקרא

 -מבוא לתולדות ישראל מתקופת המקרא 
 מכינון המלוכה ועד לשיבת ציון

 12:00-14:00 'א 'א ר עודד תמוז"ד

 תיאור קצר של הקורס

. במסגרת הקורס יילמדו קורות עם ישראל מפילוג הממלכה המאוחדת ועד לימי שיבת ציון
דגש מיוחד יושם על שימוש במקורות השונים ללימוד התקופה באופן ביקורתי תוך 

 בסוף הקורס תיערך בחינה. הנוכחות בקורס חובה. הצלבתן

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

172-1-0145 
החטיבה לסכסוכים ומשא  

 ומתן

מערבית  : ספרות פוליטית בישראל
 לעברית  

 12:00-14:00 'ג 'ב נידאא חורי' פרופ

 תיאור קצר של הקורס

המתורגמת לעברית מאז קום המדינה ועד  , במהלך הקורס נלמד מאפייני ספרות ערבית

,  י מתן כלים להעמקת רמת ההבנה בהקשר החברתי"ננתח טקסטים ושירה ע. היום

ננסה לבחון עד כמה יצירות ספרות משפיעות או מושפעות  מהחברה   .התרבותי והפוליטי

  .נבחן את התמונה המשתקפת של הדמות הערבית והיהודית בצל המאבק. בה הן נוצרות

 .נלמד את המסרים והקו המנחה של עיקרון הבחירה לתרגום בהקשר ליוצר ולתוכן

 

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

172-1-0047 
 החטיבה לסכסוכים ומשא ומתן

 14:00-16:00 'ב 'ב נידאא חורי' פרופ שירת חרפה -שיר חרב 

 תיאור קצר של הקורס

נעסוק בניתוח   .במהלך הסמסטר נלמד את הקונפליקט דרך יצירות ספרות ישראלית ופלסטינית

 .  שלטון או ריבונות, היסטוריה, דת: של נברר מושגים. מקורות ההשפעה ומקורות הסמכות

 .  של נשים בשאלה ופמיניזם במאבק, הדילמה והטכניקה, נלמד את הקפלות בנוסף

 :נבחן שלושה מודלים לניתוח יצירה וחברה

 (  יצירה-יוצר-יצר)התפתחות היצירה ( א    

 (חראם והבושה\הקדוש, האסור)החטא ועונשו ( ב   

 ?  או הכרח, צדק, צורך, תפיסה של זכות, תפיסת המאבק על בסיס המקום או על בסיס הזמן( ג   

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

192-1-0061 
 תיכון מזרח

 16:00-18:00 'ב 'ב ר לאונרדו כהן"ד היסטוריה דתית ופוליטית של אתיופיה

 תיאור קצר של הקורס

 אוניברסיטאי ללימודי אפריקה-המחלקה למזרח התיכון והתוכנית הבין
הקורס  . חברתית ופוליטית של אתיופיה, הקורס המוצע מהווה מבוא כללי להיסטוריה דתית

יעסוק ביחסים בין מדינה לכנסיה ובין דת לחברה מתקופת אקסום העתיקה ועד המהפכה  
,  הקורס יעביר סקירה על ההיסטוריה  של המדינה האתיופית. המרקסיסטית בסוף המאה העשרים

ויתמקד במאפיינים של הזרמים השונים בתוך הנצרות האתיופית והמאבקים ההיסטוריים ביניהם 
וההשפעות החיצוניות על  , נעסוק גם בכיבוש המוסלמי של אתיופיה. והשלכותיהם החברתיות 

במהלך הקורס נתמודד עם שאלות מתודולוגיות הקשורות לסוג   .המערכת הדתית האתיופית
הקורס יתמקד  , כמו כן. המקורות שעומדים לרשותנו לצורך כתיבת ההיסטוריה של אתיופיה

 .פוליטי ודתי, בשאלות הקשורות ליחס שבין אמונות וטקסים לבין תהליכים של שינוי חברתי
.  ים תתבקשנה לקרוא טקסטים מפגישה לפגישה ולהשתתף השתתפות פעילה/הסטודנטיות
 .הנוכחות חובה( מהציון הסופי 90%)ים תידרשנה לגשת לבחינה בסוף הסמסטר /הסטודנטיות

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

192-1-0004 
 מזרח תיכון

:  ת"תנועות המיסיון באפריקה ובמזה
 היבטים היסטוריים והשוואתיים

 16:00-18:00 'ג 'ב ר לאונרדו כהן"ד

 תיאור קצר של הקורס

 אוניברסיטאי ללימודי אפריקה-המחלקה למזרח התיכון והתוכנית הבין
 

מראשית  , הקורס עוסק בתולדות תנועות המיסיון במרחב של אפריקה והמזרח התיכון
גם הכנסייה הקתולית כמו הכנסיות הפרוטסטנטיות  . 20-העת החדשה ועד המאה ה

ההישגים  , לעומת זאת. השונות מילאו תפקיד מרכזי בהפצת הנצרות ביבשת אפריקה
הקורס ידון בהיבטים שונים של המפגש  . במזרח התיכון היו פחותים בהרבה מן המצופה

הקורס יעסוק  , בנוסף. השונות לבין הדתות המקומיות והאסלאם" הנצרויות"בין 
כמו גם בתחומים שונים של החיים היום  , בשאלות הנוגעות ליחס שבין דת ועבדות

,  עולם הרפואה ותחומים כמו התפתחות הכתב, הכוללים את חיי המשפחה, יומיים
 .יצירת מערכות אתניות חדשות והתפתחויות תרבותיות שונות

  90%, נוכחות והשתתפות 10%: הרכב הציון בקורס בחלוקה לאחוזים :נוכחות חובה
 בחינה

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

125-1-1861 
 היסטוריה של עם ישראל

מבוא לתולדות עם ישראל בתקופת  
  (סמסטריאלי)המשנה והתלמוד 

 10:00-12:00 'ג 'ב פורסטנברגר יאיר "ד 
 

 תיאור קצר של הקורס

מציע תמונה רחבה של תהליכי היסוד שעברו על החברה היהודית בארץ ישראל   הקורס
(.  638)ועד לכיבוש המוסלמי ( 70)מחורבן בית שני , ובתפוצות בשלהי העת העתיקה

תקופה זו היא תקופת מעבר מן המציאות המדינית של תקופת הבית לריבוי ההיסטוריות  
הדיון בתקופה זו יתמקד בשלושה היבטים שעיצבו את  . היהודיות של ימי הביניים

עיצובו של אורח חיים של תורה ומצוות  . 1. דמותה של היהדות ואת זהותם של היהודים
גיבוש זהות יהודית נבדלת  . 2, בדורות שלאחר החורבן( 'רבניזציה')תחת הנהגה רבנית 

קיום כמיעוט שקיומו תלוי  .3, ומתחרה לנצרות שצמחה מתוך היהדות בתקופה זו
תולדותיה של היהדות בתקופה זו כרוכים במישרין  . ביציבות השלטון האימפריאלי

 .במזרח הסאסאניתובמקביל גם באימפריה , בקורותיה של האימפריה הרומית

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

125-1-0327  
 היסטוריה של עם ישראל

סוגיות בהיסטוריה אינטלקטואלית בעת  
  (סמסטריאלי)העתיקה

 08:00-10:00 'ג 'ב  כנה ורמן' פרופ

 תיאור קצר של הקורס

הקורס יתמקד בשאלות יסוד עמן התמודדו הוגי הדעות של העם היהודי בעת העתיקה  
וכן יידון בו הקשר בין ההגות  ( מועד לידתו של העם הזה, ס"החל מהמאה השלישית לפנה)

הקורס ייפתח בסקירה של המקורות  . המתעצבת ובין אירועים היסטוריים מובחנים
הספרות  , ספרות קומראן, הספרות החיצונית, ספרי המקרא מאוחרים, העומדים לרשותנו

במהלך הסקירה תוצגנה גם שאלות מתודולוגיות  . ל"הלניסטית וספרות חז-יהודית
 .הכרוכות בכל אחד מסוגי המקורות

 

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

125-1-1691 
 היסטוריה של עם ישראל

תולדות עם ישראל בימי הביניים משנת  
 סמסטריאלי 1100-1500

'ב  טד פראם' פרופ
 
  

 10:00-12:00 'ה

 תיאור קצר של הקורס

הקורס יסקור את הנושאים והזירות המרכזיות בתולדות עם ישראל בחלקם למן סוף 
נדון בבעיית האנוסים בספרד  , מבין הנושאים .15-ועד לסוף המאה ה 11-המאה ה

פולמוסים בין . ד"הנוצרית והפזורה הספרדית שבעצם התחילה כבר בסוף המאה הי
שיטות שונות לבעיות  . גם יעסיקו אותנו' אמת'-יהודים לנוצרים והמאבק ה

 .  היסטוריוגרפיות הן גם חלק בלתי נפרד מהדיונים

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

125-1-3171 
 היסטוריה של עם ישראל

תולדות עם ישראל בעת החדשה  
 סמסטריאליהמאוחרת 

'ב זלקיןמוטי ' פרופ
  

 12:00-14:00 'א
 

 תיאור קצר של הקורס

  ועד 18-ה המאה משלהי היהודי העם בתולדות המרכזיים בתהליכים יעסוק הקורס
  ,הנאורות ,החסידות כגון בתופעות נדון הקורס במסגרת .ישראל מדינת הקמת

  הזרמים ,הציוני הרעיון ,והשואה המודרנית האנטישמיות ,הרפורמה ,האורתודוקסיה
  השנים במאתיים ותושביה ישראל ארץ ,הציונות מתנגדי ,הציונית בתנועה השונים

 .האחרונות

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

125-1-0174 
היסטוריה של עם ישראל

   

'ב    פורסטנברגר יאיר "ד ?  מיהו יהודי בעת העתיקה
 
  

 12:00-14:00 'ד

 תיאור קצר של הקורס

דרכי ההשתייכות לעם היהודי עברו תהליכים רבים בתקופת בית שני ובתקופת התלמוד  
גיור וזהות  , שאלות הנוגעות לייחוס. חברתיים ודתיים, בהתאם לשינויים דמוגרפיים

שעיצבה את אופייה של הזהות היהודית  , זכו להתייחסות מחודשת בתקופה זו, דתית
תוך  , בקורס  נבקש להתחקות אחר מגוון הגישות לזהות היהודית. לדורות הבאים

ולאלטרנטיבה הנוצרית  , לאזרחות ההלניסטית והרומיות, השוואה לעמדות מקראיות
 .המתהווה

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

125-1-0337 
 היסטוריה של עם ישראל

השלישית  , הנצרות במאות השנייה
 תיאולוגיה והיסטוריה: והרביעית

 08:00-10:00 'ב 'ב כנה ורמן' פרופ

 תיאור קצר של הקורס

על רקע  . הקורס יסקור את התפתחותה של הנצרות במאות הראשונות לקיומה
,  יוצגו כתבים בני התקופה, התנודות והשינויים, ההתרחשויות באימפריה הרומית

תידונה שאלות  . ומזה המכונה אבות הכנסייה האפוסטולייםמהקורפוס המכונה האבות 
מקומו של  , ישועה הווה וישועה עתידית, תאולוגיות מרכזיות כגון מרכיבי האלוהות

-כן ילובן נושא ה. המשכיל ולפילוסופיה ההלניסטית הפאגאניהמקרא והיחס לעולם 
 .ותבחן לעומק שאלת היפרדות הדרכים' מינות'אל מול ' אורתודוכסיה'

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

125-1-0317 
 היסטוריה של עם ישראל

משברים במסורת היהודית בימי 
 הביניים ובתחילת העת החדשה

 08:00-10:00 'ה 'ב טד פראם' פרופ

 תיאור קצר של הקורס

חלק מהדברים נבעו  . במהלך ימי הביניים קהילות ישראל נתקלו באתגרים שונים
היו קשורים  , לדוגמה מדע, מהמעבר מהים התיכון לצפון אירופה אבל דברים אחרים

הקורס יעסוק בדרכים שבהן יהודים  . לשינויים שהתרחשו בקרב החברה הכללית
 .האוויר מדע וגם מזג, הגירה, התמודדו עם אתגרים כמו טכנולוגיות חדשות

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

125-1-0234 
 היסטוריה של עם ישראל

על המאבק  : יהודי בעידן ההשכלה חינוך
 בין מציאות לחזון

 10:00-12:00 'ב 'ב ר חנן גפני"ד

 תיאור קצר של הקורס

במהלך קורס  . החינוך היהודי היתהאחת מזירות המאבק הבולטות בתקופת ההשכלה 
הן  , זה ננסה לשרטט את מתווה המהפכה שחתרו משכילים שונים לחולל בדפוסי החינוך

נתחקה אחר תקדימים למגמות אלו  , בנוסף. והן בנוגע לדרכי הקנייתם, בנוגע לתכניו
ונברר באיזו מידה נחלו המשכילים הצלחה במאבקם לעיצוב  , בעידנים קדומים יותר

 .מסגרות חינוך יהודיות בהתאם להשקפתם האידיאולוגית

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

125-1-0357 
 היסטוריה של עם ישראל

שאלת המזרח ומזרחים בתרבות 
 היהודית המודרנית בישראל

קרקוצקין-אמנון רז' פרופ
   

'ב 
 
  

 14:00-16:00 'ב
 

 תיאור קצר של הקורס

המערב הציג  . היחס למזרח הוא אחד היסודות שדרכם הגדיר המערב המודרני את עצמו
בין היתר הוגדרו בהקשר זה גם היהודים כחלק  . את עצמו כיורש של המזרח וכניגוד שלו

,  אנו נבחן את הזיהוי של היהודים כמזרחים בתרבות האירופית המודרנית. מן המזרח
על ביטוייהן . המערביזציהוהן את התגובות היהודיות לזיהוי זה על רקע תהליכי 

אירופית והן -כמו כן נבחן את היחס ליהדות המזרח הן בתודעה היהודית. השונים
.  נראה כיצד מצאו את עצמם היהודים בדרכים שונות בין מערב למזרח. במדינת ישראל

בתרבות הישראלית העכשווית כבסיס לדיון " מזרחיות"נבחן את מקומה של שאלת ה
ננסה לבחון כיצד הדיון ההיסטורי תורם זוויות נוספות לדיון על  . היסטורי ביקורתי כולל

 .מזרח ומזרחיות בתרבות הישראלית

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה


