חוברת קורסים לשנת הלימודים תשפ"ב הפתוחים לכלל הסטודנטים
באוניברסיטה
הפקולטה למדעי הרוח והחברה

2021-2022
סמסטר ב'

סמסטר ב
מחלקה ומספר הקורס

שם הקורס

מרצה

סמס'

יום

שעה

אמנויות
134-1-0114

מבוא לאמנות העת החדשה המוקדמת

פרופ' דניאל אונגר

ב

ה

12-14

אמנויות
134-1-0094

מבוא לאמנות מודרנית

ד"ר רונית מילאנו

ב

ה

10-12

אמנויות
134-1-0170

מקורות נוצריים לתולדות האמנות

פרופ' שרה אופנברג

ב

ב

8-10

מחשבת ישראל
126-1-3281

תלמוד למתחילים :סוגיות נבחרות
מסדר מועד ומסדר נשים

פרופ' אורי ארליך

ב

ה

10-12

מחשבת ישראל
126-1-0026

העידן הקבלי החדש

פרופ' בועז הוס

ב

ב

16-18

מחשבת ישראל
126-1-0224

קבלה ואזוטריקה מערבית

פרופ' בועז הוס

ב

ב

12-14

מחשבת ישראל
126-1-0259

הקבלה בהגות היהודית מודרנית

פרופ' עודד ישראלי

ב

ב

8-10

סמסטר ב
מחלקה ומספר הקורס

שם הקורס

מרצה

סמס'

יום

שעה

מחשבת ישראל
126-1-0218

לחש ,נחש וחלום:מאגיית החלום
היהודית

פרופ' יובל הררי

ב

ד

14-16

מחשבת ישראל
126-1-0236

נשואין ,גירושין ומה שבינהם בספרות
ההלכה

פרופ' רמי ריינר

ב

ד

16-18

מחשבת ישראל
126-1-1721

מבוא למחשבת חז"ל וספרותה:
האמוראיים

פרופ' רמי ריינר

ב

ג'

16-18

מחשבת ישראל
126-1-322

ישו האדם והאל ביהדות העתיקה
)נלמד באנגלית(

פרופ' מיכל בר-אשר סיגל ב

ג

10-12

מחשבת ישראל
126-1-0088

גיבורי המקרא בעיני חז"ל

ד"ר עדיאל קדרי

ב

ב

14-16

מחשבת ישראל
126-1-1271

קריאה בספר הזוהר למתחילים

ד"ר יהודית וייס

ב

ד'

10-12

מחשבת ישראל
126-1-1651

מבוא לפילוסופיה יהודית מודרנית
המאה העשרים

ד"ר ניחם רוס

ב

ב

12-14

סמסטר ב
מחלקה ומספר הקורס

שם הקורס

מרצה

סמס'

יום

שעה

מחשבת ישראל
126-1-0292

מהפכה ורציפות ברעיון המסורת

ד"ר ניחם רוס

ב

ב

16-18

מחשבת ישראל
126-1-1771

מבוא לפילוסופיה יהודית של הרמב"ם

ד"ר שלום צדיק

ב

א'

10-12

מחשבת ישראל
126-1-0317

זמן,מקום וטקס מקודש במדרשי
האגדה

פרופ' עדיאל קדרי

ב

ב

10-12

מחשבת ישראל
121-1-2791

מי כתב את התנ"ך? תהליכי התהוות
ספרות המקרא

פרופ' ערן ויזל

ב'

ב

10-12

מחשבת ישראל
121-1-1522

איך להבין ולפרש את התנ"ך? מפרשנות פרופ' ערן ויזל
המקרא בימי הביניים ועד לפרשנות
המקרא בימינו

ב'

ב

14-16

מחשבת ישראל
121-1-1901

ד"ר עתר לבנה

ב'

ב

8-10

'טובה חכמה מפנינים' :קריאה בספר
משלי

סמסטר ב
מחלקה ומספר הקורס

שם הקורס

מרצה

סמס'

יום

שעה

מחשבת ישראל
121-1-1291

סיפורי יוסף

ד"ר עתר לבנה

ב'

ד

10-12

מחשבת ישראל
121-1-0114

ספרות המקרא על רקע מקבילות
מספרות העולם העתיק

ד"ר דני ויינשטוב

ב'

ד

14-16

ארכיאולוגיה
135-1-1021

מבוא לפרהיסטוריה של ארץ ישראל

פרופ' עפר מרדר

ב'

ב'

14:00-16:00

ארכיאולוגיה
135-1-0054

מבוא לארכיאולוגיה וארכיטקטורה
קלאסית של ארץ ישראל

פרופ' חיים גולדפוס

ב'

ב'

16:00-18:00

ארכיאולוגיה
135-1-1411

מבוא לארכיאולוגיה של א"י וסוריה
בתקופת הברונזה המאוחרת והברזל

פרופ' גונר להמן

ב'

ד'

14:00-16:00

לימודי מדינת ישראל
167-1-0098

מי מנהיג? נק' מפנה בין ישראל
והתפוצה היהודית

דר' נתן ארידן

ב

א

14-16

לימודי אפריקה
192-1-0082

אפריקה ואקטיביזם

פרופ' לין שלר

א

ב

16-18

סמסטר ב
מחלקה ומספר הקורס

שם הקורס

מרצה

סמס'

שעה

יום

היסטוריה של עם ישראל
125-1-1691

תולדות עם ישראל בימי הביניים משנת
 1100עד 1500

פרופ' טד פראם

ב'

ה

10:00-12:00

היסטוריה של עם ישראל
125-1-1861

מבוא לתולדות עם ישראל בימי המשנה
והתלמוד

ד"ר עמרם טרופר

ב'

ג'

10:00-12:00

היסטוריה של עם ישראל
125-1-3171

תולדות עם ישראל בעת החדשה
המאוחרת

פרופ' אמנון רז-
קרקוצקין

ב'

א'

12:00-14:00

לימודי מזרח תיכון
124.1.0430

בימת המזרח התיכון :היבטים
חברתיים ופוליטיים של סכסוכים
קורס מקוון

ד"ר אורית ואקנין-
יקותיאלי
מר עידן בריר

ב

ג

18-20

שפה ותרבות ערבית/
לימודי מזרח תיכון
137.1.0050

החברה הערבית הבדואית בנגב

ד"ר אמל אלצאנע

ב

ד

16-18

לימודי מזרח תיכון
124.1.2011

יהדות ,אסלאם ומה שבניהם

פרופ' דניאלה טלמון-הלר ב
ד"ר שלום צדיק

היסטוריה כללית
127-1-0089

תולדות הכסף של אירופה בעת החדשה

ד"ר נתן מרקוס

ד
ב

08-10
ד'

14:00-16:00

סמסטר ב
מחלקה ומספר הקורס

שם הקורס

היסטוריה כללית
127-1-0187

מרחב פרטי :החיים האישיים של
יוונים

סמס'

מרצה

שעה

יום

פרופ' יוליה אוסטינובה

ב

ד'

16:00-18:00

היסטוריה כללית
127-1-0391

פיאודליזם :מיתוס ומציאות

ד"ר עידן שרר

ב

ב'

12:00-14:00

היסטוריה כללית
127-1-0471

סוגיות חברתיות ודתיות בהיסטוריה
של ארה"ב במאה ה20-

ד"ר יעל מבט

ב

ג'

14:00-16:00

היסטוריה כללית
127-1-1091

מבוא לימי הביניים בשיאם

ד"ר אורי שחר

ב

ב'

14:00-16:00

היסטוריה כללית
127-1-1961

תחילת תרבות המערב -רומא

ד"ר מרב חקלאי

ב

ג'

12:00-14:00

היסטוריה כללית
127-1-6091

מבוא לעת החדשה המאוחרת

ד"ר נתן מרקוס

ב

ד'

10:00-12:00

היסטוריה של עם ישראל
125-1-1691

תולדות עם ישראל בימי הביניים משנת
1100עד 1500

פרופ 'טד פראם

ב'

ה

10:00-12:00

סמסטר ב
מחלקה ומספר הקורס

שם הקורס

היסטוריה של עם ישראל
125-1-1861

מבוא לתולדות עם ישראל בימי המשנה
והתלמוד

מרצה

סמס'

שעה

יום

ד"ר עמרם טרופר

ב'

ג'

10:00-12:00

היסטוריה של עם ישראל
125-1-3171

תולדות עם ישראל בעת החדשה
המאוחרת

פרופ 'אמנון רז-
קרקוצקין

ב'

א'

12:00-14:00

הסטוריה של עם ישראל
125-1-0077

מבוא לברית החדשה

פרופ 'כנה ורמן

ב

ג'

היסטוריה של עם ישראל
125-1-0420

יהודים במזרח התיכון במחצית השניה
של המאה העשרים

14-16

ד"ר מנשה ענזי

ב'

ד'

היסטוריה של עם ישראל
125-1-1861

תולדות עם ישראל בתקופת המשנה
והתלמוד

פרופ 'כנה ורמן

ב'

ג'

10:00-12:00

היסטוריה של עם ישראל
125-1-0178

המזרח והלאומיות :יהודים בארצות
האסלאם בעת החדשה

ד"ר מנשה ענזי

ב'

ג'

10:00-12:00

היסטוריה של עם ישראל
125-1-0513

בין רצף לתמורה -יחס למסורת ביהדות ד"ר חנן גפני
המודרנית

ב'

ב'

12:00-14:00

14-16

סמסטר ב
מחלקה ומספר הקורס

שם הקורס

מרצה

היסטוריה של עם ישראל
125-1-0731

לפרוץ את מחסום השתיקה :נשים
יהודיות באירופה מימי הביניים ועד
העת החדשה

ד"ר איריס אידלסון-שיין ב'

ד'

היסטוריה של עם ישראל
125-1-0731

וינה אסתאנבול ,בגדאד -לבוב :יהודים
באימפריות הרב לאומיות1918-1772 ,

ד"ר אבי-רם צורף

ב'

א'

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
102.1.512

סוגיות חברתיות בתולדות השואה
וזכרה

ד"ר רוני מיקל אריאלי

סמס'

ב'

יום

שעה
10:00-12:00

10:00-12:00
ב'

08:00-10:00

