
  

          
  חע"ה"ל תשנשתואר ראשון ל השיעוריםמערכת 

  מדור העת העתיקה

 הערות  כיתה שעות סמס נק"ז סוג  מרצה שם הקורס קוד 

 חובה לתלמידי המחלקה(פתוח לכלליים)   12-14ג'  א 2 מבוא  פרופ' יוליה אוסטינובה             יוון          –תחילת תרבות המערב  12711841

 חובה לתלמידי המחלקה(פתוח לכלליים)   12-14ג'  ב 2 מבוא  ד"ר מרב חקלאי רומא -תחילת תרבות המערב  12711961

  ג'-קורס בחירה שנים ב'    12-14ב'   א  2  מתקדם  ד"ר מרב חקלאי  הדור האחרון של הרפובליקה הרומית  12710198

אלקיביאדס ואתונה:שאיפות וכשלונות של   12710018
  ומדינתוהאדם 

  ג'-קורס בחירה שנים ב'    16-18' ד  א 2 מתקדם פרופ' יוליה אוסטינובה

  פתוח לתלמידי שנה א' וללימודים כלליים    14-16' ג  א  2  מתקדם  ד"ר מרב חקלאי  כסף בעולם העתיק  12710256

  גוף ונפש ביוון העתיקה:  12710193
 רופאים פילוסופיים משוררים

 ג'-קורס בחירה שנים ב'   12-14ג'  ב 2 מתקדם פרופ' יוליה אוסטינובה

  פתוח לתלמידי שנה א' וללימודים כלליים    16-18' ד  ב 2 מתקדם פרופ' יוליה אוסטינובה  העתיקה אומנות יוון  12713841

  ג'-קורס בחירה שנים ב'    14-16' ג  ב  2  מתקדם  ד"ר מרב חקלאי    לספירה:משברים ותמורות 3- המאה ה  12710266

להיות אשה:מגדר ומיניות ביוון להיות גבר  12710170
  העתיקה

         שנה ג'   16-18ג'  שנתי 2+2 סמינר  פרופ' יוליה אוסטינובה

  מדור ימי הביניים 

  כיתה שעות סמס נק"ז סוג  מרצה שם הקורס קוד 

 לתלמידי המחלקה (פתוח לכלליים)חובה    14-16ב'  א 2 מבוא  פרופ' יצחק חן        מבוא לימי הביניים המוקדמים 12711081

 חובה לתלמידי המחלקה (פתוח לכלליים)   14-16ב'  ב 2 מבוא  פרופ' יצחק חן בוא לימי הביניים המאוחריםמ 12711091

  ג'-קורס בחירה שנים ב'    12-14ה'   א  2  מתקדם  פרופ' יצחק חן  אנגליה בימי ווליאם הכובש  12710046

  ג'-קורס בחירה שנים ב'    12-14ה'   ב  2  מתקדם  פרופ' יצחק חן  הנזיר ואשת האביר  12710055

 ג'-קורס בחירה שנים ב'    10-12ה'  ב 2 מתקדם פרופ' חיים היימס הנצרות: התפתחותה של דת 12710334

  ג'-קורס בחירה שנים ב'    14-16ה'   שנתי  2+2  סמינר  פרופ' יצחק חן  גרגוריוס מטור ועולמו  12710037



  החדשהמדור העת  

  כיתה שעות סמס נק"ז סוג  מרצה שם הקורס קוד 

 פתוח לכלליים-חובה לתלמידי המחלקה   10-12ד'  א 2 מבוא פרופ' הלי זמורה      מבוא לעת החדשה המוקדמת 12716081

 לכללייםפתוח -חובה לתלמידי המחלקה   10-12ד'  ב 2 מבוא פרופ' רות ג'יניאו מבוא לעת החדשה המאוחרת 12716091

12710185  
 

:היבטים על אירועי מפתח 20-המבוא למאה 
 1914-2001בעידן העכשווי 

ללימודים פתוח  חובה לתלמידי שנה א'   10-12ג'  ב 2 חובה ד"ר גיא ביינר
 כלליים

רות ג'יניאופרופ'   ידע וכוח בהקשרים קולוניאליים  12710176 10-12ד'   א' 2 מתקדם  ג'-קורס בחירה שנים ב'    

  ג'-קורס בחירה שנים ב'   10-12ג'  א 2 מתקדם  ד"ר חנן יורן  פונדמנטליזם וקנאות דתית  12710216

המלחמה שנועדה לשים קץ לכל המלחמות:   12710188
  מלחמת העולם הראשונה

  ג'-קורס בחירה שנים ב'    10-12א'   א  2  מתקדם  ד"ר גיא ביינר

  פתוח לתלמידי שנה א' וללימודים כלליים   10-12ב'  א 2 מתקדם ולדמיר לוין ד"ר  1855-1917האימפריה הרוסית בשקיעתה   12710194

  רוסיה או פולין: ארצות מזרח אירופה   12710218
  בין שני אויבים

  פתוח לתלמידי שנה א' וללימודים כלליים   18-20ב'  א 2 מתקדם ד"ר ולדמיר לוין

מלחמת העולם השניה: היסטוריה חברתית   12712431
 ותרבותית 

   ג'-קורס בחירה שנים ב'    14-16ב'   א 2 מתקדם  פרופ' רות ג'יניאו

דקאר שליטה קולוניאלית ומפגשים -פריז  12710174
  תרבותיים בסנגל

  ג'-קורס בחירה שנים ב'    14-16ב'  ב' 2 מתקדם  פרופ' רות ג'יניאו

  המלחמה הגדולה על המסך הגדול:   12710178
  מלחמת העולם הראשונה בראי הקולונוע

  ג'-קורס בחירה שנים ב'    10-12א'   ב  2  מתקדם  ד"ר גיא ביינר

קדחת הנצחה מורשת, זיכרון ושכחה   12710208
  באירלנד העכשווית

  ג'-קורס בחירה שנים ב'    10-12ב'   ב  2  מתקדם  ד"ר גיא ביינר

  פתוח לתלמידי שנה א' וללימודים כלליים    12-14ד'   ב'  2  מתקדם  פרופ' הלי זמורה  בהיסטוריהמלחמה ושלום   12710177

פוליטיקה והיסטוריה בחשיבה ההומניסטית  12710228
 ברנסנס

 שנה ג'סמינר בחירה    14-18א'  א 4 סמינר  דר' חנן יורן

  שנה ג'סמינר בחירה    14-16ד'  שנתי 2+2 סמינר רות גיניאופרופ'  אירופה מעבר לים 12710078

  קורסים נוספים      

  כיתה שעות סמס נק"ז סוג  מרצה שם הקורס קוד     

 קורס  חובה לתלמידי שנה א'   16-18ב'  א 2 חובה ד"ר גיא רופא מיומנות למידה היסטוריות 12710168

 פתוח לתלמידי שנה א' וללימודים כלליים   10-12 ה-ב שנתי 4+4 שפות דודאי ד"ר נורית שובל לטינית למתחילים (שנתי)   15211041

 םוללימודים כללייפתוח לתלמידי שנה א'    12-14 ה-ב שנתי 4+4 שפות דודאי-ד"ר נורית שובל יוונית עתיקה למתחילים (שנתי)  15211106

  

  



  "חתשע –מערכת שעות תואר שני 
  

  כיתה  שעות  'סמס  נק"ז  סוג   מרצה  שם הקורס  קוד 

  316/74  10-14ד'   א  4  סמינר  ד"ר גיא ביינר  ההיסטוריה של טרור - פחד מוות  12720068

12720028  

12710038  

הכלכלה הרומית: היסטוריוגרפיה, מתודולוגיה ושיטות 
  מחקר

  316/74  14-16ב   שנתי  2+2  סמינר  ד"ר מרב חקלאי

12720016  

12720026  

  316/74 18-20ב'  שנתי 2+2 סמינר   חיים היימספרופ'   יהודי בימי הביניים המאוחרים–הפולמוס הנוצרי 

12720048  

12720058  

  316/74  14-16ד'  שנתי 2+2 סמינר   פרופ' הלי זמורה  מקיוואלי: היסטוריה ומחשבה מדינית

      שנתי  2+2    מרצי המחלקה  עם המנחה -קריאה מודרכת  12725601

    16-18ב   שנתי      שבועייםפעם   יועברו במיילוהתאריכים נושאי הסמינר -סמינר מחלקתי  

12729991  

  

12729992  

   –נק"ז רישום בשנה ב'  6עבודת גמר 

  (מומלץ להירשם עם נק"ז בסמסטר השלישי ללימודים)

  המשך רישום בסמס' הרביעי  –נק"ז  6עבודת גמר 

    6+6        

        0      המשך ללא נק"ז –עבודת גמר   12727777

                

                

 
 


