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  תשע"ז –מערכת שעות 

  )125היסטוריה של ע� ישראל ( 
  תואר ראשו�

  
  

 קורסי חובה
  

  כיתה                    בניי�  שעה  יו�    סמסטר  נק"ז  סוג          מס' הקורס
   תולדות ע� ישראל בימי הבית השנימבוא ל  125�1�1921

      10�12  ג'    סמס' א'  2  שעור      פרופ' כנה ורמ�    
  

   בוא לתולדות ע� ישראל בתקופת המשנה והתלמודמ  125�1�1861
  10�12  ג'    סמס' ב'  2  שעור    ד"ר יאיר פורסטנברג    

  
  מבוא לספרות בית שני, המשנה והתלמוד  125�1�0087

      12�14  'ד    סמס' א'  2  שעור    ד"ר יאיר פורסטנברג    
  

  סוגיות בהיסטוריה אינטלקטואלית בעת העתיקה  125�1�0327
    10�8  ג'    סמס' ב  2  שעור      פרופ' כנה ורמ�    
                 

   1100עד  600תולדות ע� ישראל בימי הביניי� משנת   1151�1�125
      10�12  ה'    סמס' א'  2  שעור      פרופ' טד פרא�    

  
   1500�1100תולדות ע� ישראל בימי הביניי� משנת   1691�1�125

   10�12  ה'    סמס' ב'  2  שעור         פרופ' טד פרא�    
  

  סטי� קנוניי� בימי הביניי�טק  125�1�0012
  16�14  ג'    סמס' א'  2  שעור    שטיינר� ד"ר אפרי� שה�    
      

  טקסטי� קנוניי� בימי הביניי�  125�1�0021
  16  ג'    סמס' ב'  2  שעור    שטיינר� ד"ר אפרי� שה�    

  
   תולדות ע� ישראל בראשית העת החדשה  125�1�3161

      12�14  א'    סמס' א'  2  שעור      פרופ' מוטי זלקי�    
      

   תולדות ע� ישראל בעת החדשה המאוחרת  125�1�3171
  12�14  א'    סמס' ב'  2  שעור      פרופ' מוטי זלקי�    

  
   תולדות ע� ישראל בראשית העת החדשה �סדנת ההיסטוריו�  125�1�3162

    14�16  א'    סמס' א'  2  שעור      ד"ר נמרוד זינגר    
  

  המאוחרת חדשההבעת תולדות ע� ישראל  –סדנת ההיסטוריו�   125�1�3172
    14�16  א'    סמס' ב'  2  שעור        ד"ר נמרוד זינגר    

  
  עת עתיקה    מתקדמי�קורסי� 
             

  עיוני� בספרות היהודית בעת העתיקה  125�1�0237
 התקופה של חובה למי שלומד את(12�14  ג'    סמס' א'  2  שעור    ד"ר עמר� טרופר    

  )העת העתיקה כתקופה ראשית
      

  בספרות היהודית בעת העתיקהעיוני�   125�1�0247
  12�14  ג'    סמס' ב'  2  שעור    ד"ר עמר� טרופר    
      

  עיוני� בהיסטוריה של התפילה  125�1�0069
  12�10    ג'                סמס' א'  2  שעור    ד"ר עמר� טרופר    
      

    עיוני� בהיסטוריה של התפילה  125�1�0697
        10�12         ג'      סמס' ב'           2  שעור    ד"ר עמר� טרופר  

      



   : בי� עימות למיזוגיהדות ויוונות  1251�0147
      12�10  ד'    מס' א'ס  2  שעור    ד"ר יאיר פורסטנברג 

  
   מיהו יהודי בעת העתיקה?  125�1�0174

    12�10  ד'    סמס' ב'  2  שעור    טנברג ד"ר יאיר פורס
  

  מבוא לברית החדשה  125�1�0077
  10�8  ב'    סמס' א'  2  שעור       פרופ' כנה ורמ�

  
  הנצרות במאות השנייה, השלישית והרביעית: תיאולוגיה והיסטוריה  125�1�0337

  10�8  ב'    סמס' ב  2  שעור      פרופ' כנה ורמ�
    

  עת עתיקה –סמינרי� 
    

   ספרות חז"ל כמקור היסטורי  125�1�0126
      16�14'          ב                    סמס' א'       2  סמינר    ד"ר עמר� טרופר  

  

  ספרות חז"ל כמקור היסטורי   125�1�0136
      16�14'          ב                 סמס' ב'       2  סמינר    ד"ר עמר� טרופר  

  
  

  כיתות ומיתוסי� מכונני� ביהדות העת העתיקה  125�1�0217
  18�16  ג'    סמס' א'  2  סמינר       פרופ' כנה ורמ�

  
  

  העת העתיקהכיתות ומיתוסי� מכונני� ביהדות   125�1�0227
  18�16  ג'    סמס' ב'  2  סמינר       פרופ' כנה ורמ�

  
  

  ימי הביניי� – קורסי� מתקדמי�
  

  תולדות המשפט העברי עד תחילת העת החדשה  125�1�0138
  10�8  'ה    'סמס' א  2  שעור      פרופ' טד פרא�    

  
  משברי� במסורת היהודית בימי הביניי� ובתחילת העת החדשה  125�1�0317

  10�8  'ה    סמס' ב'  2  שעור      א�פרופ' טד פר    
              

  מהמרה לגירוש: היהודי� בספרד במאה הט"ו  125�1�4581
  12�8  'א    סמס' א'  4  שעור    פרופ' אברה� גרוס

  
  היהודי� בספרד המוסלמית       125�1�2251

  10�8  ב'    סמס' א'  2  שעור    פרופ' אברה� גרוס
              

  ימי הביניי� – סמינרי�
           

  אצלנו אי� כאלו: סטייה חברתית ופשע באירופה בימי הביניי�  125�1�3491
  18�16  ב'    סמס' א'  2  סמינר    שטיינר� אפרי� שה�ד"ר 

  
  אצלנו אי� כאלו: סטייה חברתית ופשע באירופה בימי הביניי�  125�1�3501

  18�16  ב'    סמס' ב'  2  סמינר    שטיינר� אפרי� שה�ד"ר 
      

  מפרשי מקורות כמקורות היסטוריי� מימי הביניי� עד ס- העת החדשה  125�1�0297
  10�8  ד'    סמס' א'  2  סמינר      פרופ' טד פרא�    

  
  מפרשי מקורות כמקורות היסטוריי� מימי הביניי� עד ס- העת החדשה  125�1�0307

  10�8  ד'    סמס' ב'  2  סמינר      פרופ' טד פרא�    
                                                            

  
  
  
  



  
  
  
  
  עת חדשה – ורסי� מתקדמי�ק
  

  ספרי� שעשו הסטוריה  125�1�0207
   12�10  ב'   סמס' א  2  שעור      ד"ר חנ� גפני    

  
   חינו. יהודי בעיד� ההשכלה: על מאבק בי� מציאות לחזו�  125�1�0234

    10�12  'ב    'בסמס'   2  רשיעו      ד"ר חנ� גפני    
    

  בעת החדשה בארצות האסלא�ת וחוק מוסלמי: יהודי� , לאומיוקולוניאליז�    125�1�0277
    21�10  ד'    סמס' א'  2  שיעור       ד"ר מנשה ענזי    
    

  קולוניאליז�, לאומיות וחוק מוסלמי: יהודי� בארצות האסלא� בעת החדשה    125�1�0287
    21�10  ד'    ב'סמס'   2  שיעור       ד"ר מנשה ענזי    

  
  בתרבות היהודית המודרנית בישראל שאלת המזרח ומזרחי�    125�1�0357

  16�14  ב'    ב'סמס'   2  שיעור    קרקוצקי��פרופ' אמנו� רז    
  

              
  

         עת חדשה –סמינרי� 
  

  לאומיות ושאלת היהודי�  125�1�0347
  16�12  ג'     ב'סמס'   4  סמינר  קרקוצקי��פרופ' אמנו� רז    

  
  ית בעת החדשהמיהו יהודי? לבטי� של זהות והזדהות יהוד  125�1�0523

   14�12  ב'    סמס' א'  2  סמינר      ד"ר חנ� גפני    
      

  מיהו יהודי? לבטי� של זהות והזדהות יהודית בעת החדשה  125�1�5237
   14�12  ב'    סמס' ב'  2  סמינר      ד"ר חנ� גפני    

  
  

  "היציאה מהחומות": יהודי� ומוסלמי� בערי� מעורבות במזרח  125�1�0257
  16�14  ד'    א'סמס'   2  סמינר      ד"ר מנשה ענזי    

  
  

  "היציאה מהחומות": יהודי� ומוסלמי� בערי� מעורבות במזרח  125�1�0267
    ד'    סמס' ב'  2  סמינר      ד"ר מנשה ענזי    

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  תשע"ז –כת שעות מער
  )125היסטוריה של ע� ישראל (                     

  תואר שני                                                                             
  

                
  

  כיתה       בניי�  שעה  יו�    סמסטר  נק"ז  סוג          מס' הקורס
                

  
  ספרות ההלכה הקדומה  125�2�0237

  14�12  ג'    סמס' א'  2  סמינר              ד"ר יאיר פורסטנברג    
  

  ספרות ההלכה הקדומה  125�1�0247
  14�12  ג'    סמס' ב'  2  סמינר              יאיר פורסטנברגד"ר     
      

  עושי� היסטוריה בפרוזה ושיר: ספרות ימי הביניי� כמעצבת זיכרו�  122�2�0287
סטודנטי� של המחלקה  10�80  ג'    סמס' א'  2  סמינר    ד"ר אפרי� שה� שטיינר
  וסמס' ב' מחוייבי� ללמוד   את שני חלקי הקורס סמס' א+

  )המחלקה לספרות עברית –ד"ר פיטר לנרד (בשיתו- ע� 
    

  עושי� היסטוריה בפרוזה ושיר: ספרות ימי הביניי� כמעצבת זיכרו�  125�2�0287
  10�8  ג'    סמס' ב'  2  סמינר    ד"ר אפרי� שה� שטיינר

  המחלקה לספרות עברית) –(בשיתו- ע� ד"ר פיטר לנרד 
  

  �היהודי הנודד: יהודי� מהגרי� במזרח התיכו  125�2�0187
  16�14  ב'     סמס' א'  2  סמינר      ד"ר מנשה ענזי    

  
  היהודי הנודד: יהודי� מהגרי� במזרח התיכו�  125�2�0197

  16�14  ב'     סמס' ב'  2  סמינר      ד"ר מנשה ענזי    
  
  

  לא מה שחשבת! –רבנות ורבני�   125�2�0100
  12�10  ג'    סמס' א'  2  סמינר    פרופ' מוטי זלקי�    
    

  !לא מה שחשבת –� רבנות ורבני  125�2�0110
  12�10  ג'    סמס' א'  2  סמינר    פרופ' מוטי זלקי�    

                             
  א'�קריאה מודרכת  125�2�5871

  הקורס מיועד א. ורק לנתיב המחקרי ובתיאו� ישיר ע� המרצה. הערה:    
  

  ב'�קריאה מודרכת  125�2�5881
  ישיר ע� המרצה. הקורס מיועד א. ורק לנתיב המחקרי ובתיאו� הערה:    

  
  א'�כתיבת עבודת גמר  125�2�9991

  
  ב'�כתיבת עבודת גמר  125�2�9991

  
  א'�כתיבת עבודת גמר  125�2�7777

  הערה: הקורס מיועד א. ורק לסטודנטי� ותיקי� הלומדי� לתואר.    
  

  ב'�כתיבת עבודת גמר  125�2�7777
  .הערה: הקורס מיועד א. ורק לסטודנטי� ותיקי� הלומדי� לתואר    

  

  (הבחינה מתקיימת בסו- חובות השמיעה של התואר השני בנתיב הכללי). בחינת גמר  125�2�9001
  
  
  


