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 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 המחלקה לספרות עברית
4961-1-122 

תחנות בסאטירה   :3נקמתו של הבצל 
 הישראלית  

 18:00 -20:00 'ב 'א ר גידי נבו"ד

 המחלקה ללשון עברית
0160-1-123 

 16:00-18:00 'ד 'א ר רועי גפטר"ד העברית ולשונות העולם

 היסטוריה  של עם ישראל
 12:00-14:00 'ב 'א ר חנן גפני"ד המקרא בעין הסערה 0037-1-125

 היסטוריה של עם ישראל
 10:00-12:00 'ב 'א יבלונקהחנה ' פרופ רקע כרונולוגיה ודיון היסטורי ,השואה 0173-1-125

 היסטוריה של עם ישראל
0277-1-125 

יהודים בארצות  : המזרח וקולוניאליזם
 10:00-12:00 'ד 'א ר מנשה ענזי"ד (ס)האסלאם 

 היסטוריה של עם ישראל
0390-1-125 

יהודים במזרח התיכון במחצית  
 של המאה העשרים הראשונה

 14:00-16:00 'ד 'א ר מנשה ענזי"ד

 היסטוריה של עם ישראל
1151-1-125 

תולדות עם ישראל בימי הביניים משנת  
 14:00-16:00 'ג 'א שטיינר-ר אפרים שהם"ד 1100עד  600

 סמסטר א



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 של עם ישראל היסטוריה
1921-1-125 

 תולדות עם ישראל בימי הבית השני
 10:00-12:00 'ג 'א טרופרר עמרם "ד

 היסטוריה של עם ישראל
3161-1-125 

תולדות עם ישראל בראשית העת  
 12:00-14:00 'א 'א קרקוצקין-אמנון רז'  פרופ החדשה

 מחשבת ישראל
0114-1-126 

כתרבות אחד העם והוגי דור   יהדות
 18:00-20:00 'ב 'א ר ניחם רוס"ד (ש)התחייה 

 מחשבת ישראל
230-1-126 

 קבלה מגדר ומיניות
 10:00-12:00 'א 'א יהודית וייס ר"ד

 מחשבת ישראל
0317-1-126 

וטקסט מקודש במדרשי  זמן מקום
 14:00-16:00 ד 'א ר עדיאל קדרי"ד האגדה

 מחשבת ישראל
0327-1-126 

 (ש)משה ולאו דווקא רבנו 
 16:00-18:00 'ד 'א יובל הררי' פרופ

 מחשבת ישראל
350-1-126 

הקבלה וגבולות  : מקובלים פורעי חוק
 14:00-16:00 'ב 'א עודד ישראלי 'פרופ ההלכה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 מחשבת ישראל
0360-1-126 

העת   –ך למסך "המאגיה היהודית מן התנ
 10:00-12:00 'ג 'א יובל הררי' פרופ העתיקה  

 מחשבת ישראל
370-1-126 

והראיה להגנת   קריאה בספר ההוכחה
 12:00-14:00 'א 'א ר שלום צדיק"ד (ספר הכוזרי)הדת הבזויה 

 ישראל מחשבת
0380-1-126 

סוגיות בתלמוד הירושלמי  : י"תורת א
 8:00-10:00 'ד 'א אורי ארליך' פרופ (ש)לתלמוד הבבלי  והשוואתם

 מחשבת ישראל
1011-1-126 

הספרות  : וספרותהל "מבוא למחשבת חז
 16:00-18:00 'ג 'א אשר סיגל-מיכל בר' פרופ התנאית

 מחשבת ישראל
1051-1-126 

מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי  
 14:00-16:00 'א 'א ר שלום צדיק"ד הביניים 

 מחשבת ישראל
1141-1-126 

מבוא לפילוסופיה יהודית מודרנית בין 
 12:00-14:00 'ב 'א ר ניחם רוס"ד (ש) 17-19המאות 

 מחשבת ישראל
1261-1-126 

 ועד ימינו  מראשיתה –תולדות הקבלה 
 10:00-12:00 'ד 'א עודד ישראלי' פרופ



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 ישראל מחשבת
3271-1-126 

מבואות וסוגיות : תלמוד למתחילים
 8:00-10:00 'ב 'א אורי ארליך' פרופ (ס)שונות 

 מחשבת ישראל
4041-1-126 

על קברי צדיקים וגירוש  השתטחות
 10:00-12:00 'ב 'א הוסבועז  'פרופ י"רוחות בקבלת האר

 היסטוריה כללית
 14:00-16:00 'ב א הלי זמורה' פרופ מלחמה ושלום בהיסטוריה 0177-1-127

 היסטוריה כללית
 14:00-16:00 'ב 'א ר אורי שחר"ד מבוא לימי הביניים המוקדמים 1081-1-127

 היסטוריה כללית
 12:00-14:00 'ג 'א אוסטינובהיוליה ' פרופ יוון -תרבות המערב תחילת 1841-1-127

 היסטוריה כללית
 10:00-12:00 'ד 'א הלי זמורה' פרופ החדשה המוקדמת מבוא לעת 6081-1-127

 ללימודי אפריקה התכנית
0082-1-192   

 . ואילך' מיועד ללומדי שנה ב* 

 16:00-18:00 'ב 'א שלר לין' פרופ אפריקה ואקטיביזם



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה של עם ישראל
0077-1-125 

 14:00-16:00 'ג 'ב כנה ורמן' פרופ מבוא לברית החדשה

  היסטוריה של עם ישראל
 125-1-0178  

יהודים בארצות  : המזרח והלאומיות
 האסלאם בעת החדשה

 10:00-12:00 'ד 'ב ר מנשה ענזי"ד

  היסטוריה של עם ישראל
  125-1-0234  

חינוך יהודי בעידן ההשכלה על מאבק  
 בין מציאות לחזון

 12:00-14:00 'ב 'ב ר חנן גפני"ד

  היסטוריה של עם ישראל
    125-1-0420  

יהודים במזרח התיכון במחצית השנייה   
 של המאה העשרים

 14:00-16:00 'ד 'ב ר מנשה ענזי"ד

 היסטוריה של עם ישראל
1691-1-125 

תולדות עם ישראל בימי הביניים משנת  
 1500עד  1100

 14:00-16:00 'ג 'ב שטיינר-שהם ר אפרים"ד

 ישראל היסטוריה של עם
1861-1-125 

מבוא לתולדות עם ישראל בימי המשנה  
 והתלמוד

 10:00-12:00 'ג 'ב טרופרר עמרם "ד

 היסטוריה של עם ישראל
3171-1-125 

תולדות עם ישראל בעת החדשה  
 המאוחרת

-אמנון רז' פרופ
 קרקוצקין

 12:00-14:00 'א 'ב

 סמסטר ב



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 כלליתהיסטוריה 
0052-1-127 

היסטוריה אינטלקטואלית מהרנסנס על  
 הנאורות  

 14:00-16:00 'ב 'ב ר חנן יורן"ד

 היסטוריה כללית
127-1-0185 

מבטים על אירועי  : 20-מבוא למאה ה
 1914-2001מפתח בעידן העכשווי 

 10:00-12:00 'ג 'ב יניאו'גרות ' פרופ

 היסטוריה כללית
127-1-0255 

בנייתה  : ברית המועצות לאחר סטלין
 והתפרקותה של האימפריה

 10:00-12:00 'ה 'ב לוין ר ולדימיר"ד

 היסטוריה כללית
127-1-0290 

התהוותה של  : ועד פוטין מחמילניצקי
 אוקראינה מודרנית

 16:00-18:00 'ה 'ב לוין ר ולדימיר"ד

 היסטוריה כללית
127-1-0315 

בתפיסה   קלאודיים-היוליוהקיסרים 
 הרומית ובתודעה המודרנית  

 10:00-12:00 'א 'ב ר מרב חקלאי"ד

 היסטוריה כללית
 14:00-16:00 'ב 'ב ר אורי שחר"ד מבוא לימי הביניים בשיאם 127-1-1091

 היסטוריה כללית
 12:00-14:00 'ג 'ב ר מרב חקלאי"ד רומא -תרבות המערב תחילת 127-1-1961



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה כללית
127-1-6091 

-1789החדשה המאוחרת  מבוא לעת
1914 

 10:00-12:00 'ד 'ב ר נתן מרקוס"ד

 המחלקה לפילוסופיה
0168-1-131 

 הפילוסופיה קיצור תולדות
המחלקה   סגל

 לפילוסופיה
 18:00-20:00 ב 'ב

 המחלקה לפילוסופיה
1501-1-131 

 10:00-12:00 'ד 'ב שלמה כהן' דר מבוא לפילוסופיה אתיקה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 המחלקה לספרות עברית
122-1-4961 

תחנות בסאטירה   :3נקמתו של הבצל 
 18:00 -20:00 'ב 'א ר גידי נבו"ד הישראלית  

 תיאור קצר של הקורס

הקורס יעסוק  . חיה ובועטת, סאטירה היא חלק משמעותי וחשוב מכל תרבות עשירה
באופן שבו השסעים והמתחים המרכזיים המכוננים את החברה בישראל משתקפים  

המתח  ; חילוני-המתח הדתי: בין המתחים שיידונו בקורס. בסאטירה הישראלית
 .נשי-המתח הגברי; ערבי-המתח היהודי; מזרחי-האשכנזי

  
 

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה

 סמסטר א



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 המחלקה ללשון עברית
 16:00-18:00 'ד 'א ר רועי גפטר"ד העברית ולשונות העולם 123-1-0160

 תיאור קצר של הקורס

אך גם חולקות  , הנבדלות זו מזו באלפי דרכים שונות, בעולמנו יש מספר עצום של שפות
,  בקורס זה נתוודע לעושר הלשוני הקיים ברחבי העולם. מאפיינים משותפים מהותיים

נכיר את משפחות השפות העיקריות ומה מאפיין  . ולמקומה של העברית בשפות העולם
נבחן אילו מאפיינים לשוניים נוטים להיות  , נבין כיצד ניתן לזהות קרבה בין שפות, אותן

ונערוך היכרות עם גישות בלשניות המנסות  , דומים ואילו נוטים להיות שונים בין שפות
אז נתמקד בשפה העברית ונראה אילו מאפיינים  . להסביר את המשותף בין שפות העולם

,  של התחביר ומערכת ההגייה שלה שכיחים בקרב שפות העולם ואילו נדירים יותר
 .האם יש מאפיינים הייחודים לה ונבחן

 



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה  של עם ישראל
125-1-0037 

 12:00-14:00 'ב 'א ר חנן גפני"ד המקרא בעין הסערה

 תיאור קצר של הקורס

,  הפך העיסוק במקרא לשדה קרב בין זרמים וגישות שונות, זמן קצר לאחר חתימתו
פרשנותו  , פולמוסים התנהלו אודות נוסח המקרא. הנצרות והאסלאם, ובראשן היהדות

,  במהלך קורס זה נתחקה אחר הפולמוסים שהתנהלו אודות המקרא. ואופן חיבורו
ונעמוד על תרומתן בעיצוב , ובהמשך בימי הביניים ובעת החדשה, החל בעת העתיקה

 .תובנות ביקורתיות מודרניות הנוגעות לקאנון המקראי



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה של עם ישראל
125-1-0173 

 10:00-12:00 'ב 'א יבלונקהחנה ' פרופ רקע כרונולוגיה ודיון היסטורי ,השואה

 תיאור קצר של הקורס

,  הפך העיסוק במקרא לשדה קרב בין זרמים וגישות שונות, זמן קצר לאחר חתימתו
פרשנותו  , פולמוסים התנהלו אודות נוסח המקרא. הנצרות והאסלאם, ובראשן היהדות

,  במהלך קורס זה נתחקה אחר הפולמוסים שהתנהלו אודות המקרא. ואופן חיבורו
ונעמוד על תרומתן בעיצוב , ובהמשך בימי הביניים ובעת החדשה, החל בעת העתיקה

 .תובנות ביקורתיות מודרניות הנוגעות לקאנון המקראי

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Stroop_Report_-_Warsaw_Ghetto_Uprising_06b.jpg


 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה של עם ישראל
125-1-0277 

יהודים בארצות  : המזרח וקולוניאליזם
 (ס)האסלאם 

 10:00-12:00 'ד 'א ר מנשה ענזי"ד

 תיאור קצר של הקורס

נדון במקום  . בקורס נכיר את חיי היהודים בתקופה המודרנית בארצות האסלאם
ובשינויים שבאו בעקבות חדירת מעצמות  , (השריעה)היהודים על פי החוק המוסלמי 

נשאל על השותפות בין יהודים לקולוניאליסטים ועל  . בעיקר צרפת ואנגליה, המערב
מתוך המושגים שילמדו בקורס . קולוניאליזם המקומי-מקום היהודים בתהליך הדה

 .ניטיב להבין אף את חיי המזרחים בישראל



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה של עם ישראל
125-1-0390 

של   יהודים במזרח התיכון במחצית הראשונה
 המאה העשרים

 14:00-16:00 'ד 'א ר מנשה ענזי"ד

 תיאור קצר של הקורס

נדון במקום  . בקורס זה נכיר את חיי היהודים בתקופה המודרנית בארצות האסלאם
נשאל על השותפות  . היהודים לאור השינויים שחלו בעקבות חדירת מעצמות המערב
קולוניאליזם המקומי  -בין יהודים לקולוניאליסטים ועל מקום היהודים בתהליך הדה

מתוך המושגים שילמדו בקורס נטיב  . ועל התעוררות הלאומיות הערבית והציונית
 .להבין אף את חיי המזרחים בישראל



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה של עם ישראל
125-1-1151 

תולדות עם ישראל בימי הביניים משנת  
 1100עד  600

 14:00-16:00 'ג 'א שטיינר-ר אפרים שהם"ד

 תיאור קצר של הקורס

הקורס יסקור את הנושאים והזירות המרכזיות בתולדות עם ישראל בחלקם  
 .11-הראשון של ימי הביניים בין עליית האסלאם לסיומה של המאה ה



 תיאור קצר של הקורס

לפני   538הקורס עוסק בתולדותיהם של היהודים מהכרזתו של כורש בשנת 
,  מבחינה רוחנית, לספירה 70י הרומאים בשנת "הספירה ועד לחורבן בית המקדש ע

 .ההדרכות עוסקות בביבליוגרפיה המודרנית. כלכלית ופוליטית, חברתית

 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה של עם ישראל
125-1-1921 

 10:00-12:00 'ג 'א כנה ורמן' פרופ תולדות עם ישראל בתקופת בית שני



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה של עם ישראל
125-1-3161 

תולדות עם ישראל בעת החדשה  
 המוקדמת  

 12:00-14:00 א 'א קרקוצקין-אמנון רז' פרופ

 תיאור קצר של הקורס

במסגרת  . 10-17הקורס יעסוק בבחינת ההיבטים השונים של תולדות היהודים במאות 
,  ההגירה, הרפורמה, האורתודוקסיה, הנאורות, בתופעות כגון החסידות הקורס נדון

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

 



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 מחשבת ישראל
126-1-0114 

והוגי דור  כתרבות אחד העם  יהדות
 (ש)התחייה 

 18:00-20:00 'ב 'א ר ניחם רוס"ד

 תיאור קצר של הקורס

של מסורת היהדות  ' סבל הירושה'הקורס יתמקד בניסיונות מודרניים להתמודד עם 
רוב הטקסטים בהם נעסוק  . חוץ מסורתי, הישנה כמורשה חיובית בהקשר מודרני

בראשית המאה העשרים או ממשיכיהם  בין ' דור התחיה והתהייה'מוצאם בנציגי 
;  מסורת דתית בהקשר חילוני; יחס מודרני וטרום מודרני למסורת: הנושאים שייבחנו

ארון הספרים היהודי ; זיקה בין מסורת וזהות'; מסורת כתרבות'שונות לרעיון  גירסאות
 .ומפעלי כינוס מודרניים



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 מחשבת ישראל
126-1-230 

 10:00-12:00 'א 'א יהודית וייס ר"ד קבלה מגדר ומיניות

 תיאור קצר של הקורס

האם מתקיימים באלוהות  ? ארוטי מימדהאם האל הוא בעל ? האם באלוהות יסודות נקביים
מה  ? עם מי מנהלת האלוהות מערכות זוגיות? האם האל רווק או מצוי בזוגיות? יחסי מיניים

שאלות אלה ודומות להן  ? המיניים באלוהות המימדיםמשמעותם וחשיבותם התאולוגיים של 
בקורס  . נמצאות בלב החיבורים הקבליים העוסקים בספירות האלוהיות מימי הביניים ואילך

ועל בסיס כך נקרא  , זה נקבל מושגי יסוד הגותיים והיסטוריים על הקבלה העוסקת בספירות
הארוטיים   המימדיםבטקסטים קבליים מגוונים ששמו במרכז תפיסותיהם הדתיות את 

נכיר גישות שונות של חוקרי הקבלה המובילים  , לאחר מכן. והמיניים של מערכת הספירות
 .  ביחס לשאלות של מגדר בספרות הקבלה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 מחשבת ישראל
126-1-0317 

וטקסט מקודש במדרשי  זמן מקום
 האגדה

 14:00-16:00 'ד 'א ר עדיאל קדרי"ד

 תיאור קצר של הקורס

 .  מקום קדוש וטקסט קדוש, הקורס יעסוק במגוון מקורות העוסקים בזמן קדוש
איכה רבה ושיר השירים  , ויקרא רבה, נלמד פרשיות מתוך מדרשי האגדה בראשית רבה

 ,  ל"רבה העוסקים בהיבטים הנ
נדון בעולם הרעיוני שבא לידי ביטוי במקורות אלה ובקשרים בין התפיסות הרעיונית  

 .לדרכי הפרשנות שלהם את הטקסט המקראי
 



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 מחשבת ישראל
126-1-0327 

 16:00-18:00 'ד 'א יובל הררי' פרופ (ש)משה ולאו דווקא רבנו 

 תיאור קצר של הקורס

הקורס יתמקד בדמותו של משה רבנו כפי שעוצבה בסיפוריהם של מספרים וקבוצות 
במוקד הדיון יעמדו  . בתרבות היהודית בעת העתיקה ובימי הביניים המוקדמים

שלעתים קרובות , הנסי-הסיפורים על עלייתו של משה לקבל את התורה ועל כוחו המאגי
מקורות אלה  . ומגיקוניםמיסטיקנים , חכמים, כהניםכפי שעוצבו בידי , נכרכו זה בזה

(  המפתיעה)ואחרים יצטרפו לכדי תמונה מגוונת של מגמות ואינטרסים בעיצוב דמותו 
 .'אבי הנביאים'של 



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 מחשבת ישראל
126-1-350 

 

הקבלה וגבולות  : מקובלים פורעי חוק
 ההלכה

 14:00-16:00 'ב 'א עודד ישראלי 'פרופ

 תיאור קצר של הקורס

,  קורס זה נעסוק במגמות שאפיינו  זרמים דתיים שונים בתולדות הקבלה לפרוץ את גדרי ההלכה
זו   אנטינומיתמגמה . של קיום המצוות הפרקסיסולהדגיש את ערך החיים הרוחניים על פני 

בשבתאות  , בקבלה הקדומה? אפיינה  זרמים קבליים שונים הן בימי הביניים והן בעת החדשה 
על  , בשיעור הקורס ננסה לעמוד על הנסיבות שבהן צמחו מגמות אלה. ובחסידות החדשה

כמו כן נעמוד על השאלה  . ההצדקות שנתנו להן ועל המידה והאופן שבו ההם התקבלו בסביבתם
 .רציפה במהלך ההיסטוריה של המיסטיקה היהודית אנטינומיתאם ניתן להצביע על מסורת 



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 מחשבת ישראל
126-1-0360 

 –ך למסך "המאגיה היהודית מן התנ
 העת העתיקה  

 10:00-12:00 'ג 'א יובל הררי' פרופ

 תיאור קצר של הקורס

,  תיאורטית: הקורס יעסוק במאגיה היהודית בעת העתיקה משלש נקודות מבט
נשאל מהו כישוף ובמה הוא נבדל ממערכות משמעות אחרות  . טקסטואלית ותרבותית

,  קמעות? נתוודע לספרות המאגית היהודית מן העת העתיקה ? כגון הדת ומן המדע
ונעמוד על  , ולתופעה התרבותית שעליה הם מעידים, קערות לחש וספרי מרשמים מאגיים

הספרות  , ך"התנ? מקומו של הכישוף ועל המאבק בו בספרות בת הזמן שאינה מאגית 
 .  ל"החיצונית וספרות חז

 



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 מחשבת ישראל
126-1-370 

והראיה להגנת   קריאה בספר ההוכחה
 (ספר הכוזרי)הדת הבזויה 

 12:00-14:00 'א 'א ר שלום צדיק"ד

 תיאור קצר של הקורס

הוא אחד הספרים החשובים במחשבה היהודית בימי  . ספר ההוכחה והראיה להגנת הדת הבזויה -ספר הכוזרי 
בקורס הזה אנחנו ננסה להבין את הספר ולנתח חלק מן הסוגיות העיקריות  . הביניים ובדורות האחרונים

האם ניתן להוכיח שקראו או קוראים  ? מה הם ההוכחות לצדקתה של היהדות. שרבי יהודה הלוי דן בהם
מה היחס  ? מה מקומה של הפילוסופיה בהגות הדתית והיהודית? מה היחס בינה לבין הדתות האחרות? נסים

מה הקשר בין  ? מה הוא מוסר? האם ההבדל ביניהם הוא מולדת או נובע מן התורה? בין היהודים לגויים
בכל השאלות האלו רבי יהודה הלוי הציע  ? איך היא עובדת? האם יש בחירה חופשית? המוסר לבין התורה

מקוריות ומורכבות שחלקן הגדול ממשיכות להשפיע על השיח הפילוסופי והדתי עד עצם  , עמדות מעניינות
הבנה נכונה של הגותו של רבי יהודי הלוי יש בכוחה גם להעשיר את המחשבה הפילוסופית וגם  . היום הזה

 .לעזור להבין חלק מזרמי העומק שמניעים את המחשבה היהודית עד ימינו



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 ישראל מחשבת
126-1-0380 

סוגיות בתלמוד הירושלמי  : י"תורת א
 (ש)לתלמוד הבבלי  והשוואתם

 8:00-10:00 'ד 'א אורי ארליך' פרופ

 תיאור קצר של הקורס

הקורס מיועד לתלמידים עם רקע ראשוני בתלמוד הבבלי ורוצים לפתח יכולות ראשוניות  
יילמדו סוגיות אחדות ממסכת  . בלימוד התלמוד הירושלמי תוך השוואתו לתלמוד הבבלי

כמו כן תידון . ברכות בענייני תפילה תוך מתן דגש על נוסח הטקסט והמשתמע ממנו
.  ההתפתחות המיוחדת של התלמוד הירושלמי בהשוואה להתפתחות התלמוד הבבלי
תילמד גם הטרמינולוגיה הייחודית של התלמוד הירושלמי שהיא שונה מן התלמוד  

 .הבבלי
 



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 מחשבת ישראל
126-1-1011 

:  וספרותהל "מבוא למחשבת חז
 התנאים  

 16:00-18:00 'ג 'א אשר סיגל-מיכל בר' פרופ

 תיאור קצר של הקורס

מטרת הקורס היא להכיר לתלמידים את היצירות הספרותיות הבולטות שהותירה  
לצד  . מדרשי ההלכה והאגדה, התוספתא, המשנה: התקופה התנאית  לדורות שאחריה

,  העיון הספרותי יודגשו קווים מרכזיים של התקופה שראשיתה בשלהי הבית השני
המשכה בתקופה שבין החורבן ומרד בר כוכבא וסיומה בראשית המאה השלישית כאשר  

ובאה ( יהדות הלניסטית, איסיים)לאורך תקופה זו קיימות קבוצות יהודיות נוספות 
לעולם גם הנצרות ההופכת במהלך התקופה לדת בעלת השפעה עצומה במרחב  ההתהוות  

 .  ל הקלאסית"של ספרות חז
 



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 מחשבת ישראל
126-1-1051 

מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי  
 הביניים 

 14:00-16:00 'א 'א ר שלום צדיק"ד

 תיאור קצר של הקורס

 בקורס אנו נלמד על השאלות המרכזיות ועל האישים המרכזים בפילוסופיה
תחילה נראה הגדרות שונות של הדת ושל הפילוסופיה ונעמוד על היחסים  . היהודית בימי הביניים

מה מקור הסמכות של כל ? האם הדת והפילוסופיה מערכות משלימות או סותרות. האפשריים ביניהם
לאחר מכן נדון בשורה ? מה טיבעו של המחויבות של הפילוסוף הדתי לשני המערכות השונות? אחת מהם

)  היהודית(של הוגים מרכזים ונסקור את עיקר מפעלם עם דגש על עמדתם בנוגע למתח הקיים בין הדת 
.  מהות ההשגחה ובעיית צדיק ורע לו, תוארי האל, נעיין בשאלות כמו הבחירה החופשית. לבין הפילוסופיה

מטרת הקורס היא לאפשר הכרה עם כלל הזרמים של הפילוסופיה היהודית ולעמוד על המחלוקות  
 .העיקריות ביניהם



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 מחשבת ישראל
126-1-1141 

מבוא לפילוסופיה יהודית מודרנית בין 
 (ש) 17-19המאות 

 12:00-14:00 'ב 'א ר ניחם רוס"ד

 תיאור קצר של הקורס

קורס זה מכוון להציג מבוא והיכרות ראשונית עם שורה של הוגים וזרמים מרכזיים  
כיצד השפיעו   . 17-19שהטביעו את חותמם המיוחד על השיח המחשבתי ביהדות המאות 

אילו היבטים יהודיים נדרשו   ?רוחות העת החדשה על תפיסת היהדות של הוגים יהודיים
בעקבות שינויים במחשבה הפילוסופית החדשה או בטעמו  ' להתעדכן'או ' להתגונן'

   ?התרבותי והחברתי של האדם המודרני
 



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 מחשבת ישראל
126-1-1261 

 

 10:00-12:00 'ד 'א עודד ישראלי' פרופ ועד ימינו  מראשיתה –תולדות הקבלה 

 תיאור קצר של הקורס

על השלבים השונים של  , בקורס זה נסקור את תולדות תורת הסוד העברית והקבלה
דרך הופעתה ההיסטורית של  , קדם קבליות איזוטריותהחל בתורות , התפתחותה

ועד , התקבלותה והתעצמותה במהלך מאות השנים הבאות, הקבלה בימי הביניים
נכיר את תורות הסוד העבריות העתיקות ונכיר את מושגי  . למקומה בתרבות המודרנית

,  היסוד של הקבלה ואת העקרונות התיאולוגיים והאידיאולוגיים שעליהם היא מבוססת
כל זאת תוך עיון במבחר מן המקורות הספרותיים  . ונעמוד על שאלות יסוד בתולדותיה

 .שלה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 ישראל מחשבת
126-1-3271 

מבואות וסוגיות : תלמוד למתחילים
 (ס)שונות 

 8:00-10:00 'ב 'א אורי ארליך' פרופ

 תיאור קצר של הקורס

הקורס מיועד לתלמידים שאין להם רקע מוקדם או שלא למדו תלמוד בשיטה מדעית  
בקורס יינתנו מבואות לנושאים מרכזיים ויילמדו מספר סוגיות שידגימו את  . ביקורתית

 .  דרכו של התלמוד ואת מבנהו
 



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 מחשבת ישראל
126-1-4041 

 

על קברי צדיקים וגירוש  השתטחות
 י"רוחות בקבלת האר

 10:00-12:00 'ב 'א הוסבועז  'פרופ

 תיאור קצר של הקורס

תוף התמקדות על ייחודים על קברי , י"הקורס יעסוק בנושאים שונים בקבלת האר
תוך  , הקורס יבחן נושאים אלו ואחרים. תפיסת גלגול הנשמות וגירושי רוחות, צדיקים

י וניתוח ההקשר החברתי וההיסטורי בו "התבססות על קריאת טקסטים מכתבי האר
 .י"נוצרה קבלת האר



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה כללית
 14:00-16:00 'ב א הלי זמורה' פרופ מלחמה ושלום בהיסטוריה 127-1-0177

 תיאור קצר של הקורס

  האדם חיי את עיצב לא אחר ממד אף .האנושי בקיום מרכזי ממד ומתמיד מאז הייתה מלחמה
  ומכאיבה הרסנית אנושית פעילות גם ואין .המלחמה כמו דרמטי וכה גורף כה באופן והחברה

  .האנושי הקיום של מובהק מאפיין היא שגם ,לשלום הכמיהה ומכאן ? המלחמה מן יותר
  מהן :שונות מזוויות ימינו ועד העתיקה מהעת בהיסטוריה המלחמה תופעת את יבחן הקורס

  ,ומשתנות שונות מוסריות מערכות במסגרת לה המוצעות ההצדקות מהן ,למלחמה הסיבות
  של הטווח-וארוכות המיידיות ההשפעות מהן ,במלחמה תבוסה או לניצחון הגורמים מהם

  העת מאז המלחמה של והתרבותיים הכלכליים ,החברתיים מאפייניה השתנו וכיצד ,מלחמות
  מסוימים שלום הסכמי עושה מה ,לשלום התנאים מהם לברר ננסה שני ומצד ;העתיקה
  ננסה אלה בשאלות הדיון ובמסגרות .למלחמה להוביל יכול שלום והאם ,מאחרים יותר ליציבים

  ,בהן חלק שנטלו ולאזרחים לחיילים ,לחברות והשלום המלחמה של המשמעות מהי להבין
 .האנושי הקיום של נמנע-ובלתי מהותי חלק היא מלחמה והאם



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה כללית
127-1-1081 

 14:00-16:00 'ב 'א ר אורי שחר"ד מבוא לימי הביניים המוקדמים

 תיאור קצר של הקורס

.  מטרת הקורס היא לסקור את תולדות אירופה ושכנותיה במהלך ימי הביניים
תוך  , הקורס יעסוק בתהליכים המרכזיים שעיצבו את החברה והתרבות באירופה

,  וכן לתמורות בתחומי הכלכלה, מתן דגש לעליית מוסדות שלטון וכנסייה
תלמידים ייחשפו במהלך הקורס לאסכולות  , בנוסף. ורפואה, דת, טכנולוגיה

 .המרכזיות של חקר ההיסטוריה של בימי הביניים
 



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה כללית
127-1-1841 

 12:00-14:00 'ג 'א אוסטינובהיוליה ' פרופ יוון -תרבות המערב תחילת

 תיאור קצר של הקורס

   את ומדגיש העתיקה היוונית בהיסטוריה מרכזיים בתהליכים מתמקד הקורס
-הטרום יוון מתרבויות מתחיל הדיון .העולמית להיסטוריה וחשיבותם תרומתם
  המדיניים ,החברתיים היסודות התגבשו בה ,הארכאית לתקופה ועובר ,קלאסית

  ,באתונה הדמוקרטיה התהוות נדונים בהמשך .היוונית הציוויליזציה של והתרבותיים
   .שונה שמשטרן הערים בין ומאבקים ,יוון של הזוהר בתקופת החשוב תפקידה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה כללית
127-1-6081 

 10:00-12:00 'ד 'א הלי זמורה' פרופ החדשה המוקדמת מבוא לעת

 תיאור קצר של הקורס

הקורס מתחקה אחר המגמות המרכזיות בהיסטוריה של אירופה ומדגיש את השפעתם  
  1700-1300הקורס מתמקד בשנים . הטווח ביצירת היסודות לעידן המודרני-ארוכת

התפתחותם של הכוחות  , רפורמציה ומלחמות הדת, רנסנס והומניזם: ובנושאים הבאים
 .הגדולים באירופה והמאבק על ההגמוניה במערב היבשת



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 ללימודי אפריקה התכנית
 16:00-18:00 'ב 'א שלר לין' פרופ אפריקה ואקטיביזם 192-1-0082

 תיאור קצר של הקורס

ים  /היא לחשוף את הסטודנטיות, הראשונה. שתי מטרות מרכזיות" אפריקה ואקטיביזם"לקורס 
ים בקורס למגוון רחב של נושאים וסוגיות הקשורים לפיתוח והתנדבות קהילתית  /המשתתפות

ים בארגונים מקומיים  /היא לקדם פעילות ישירה של הסטודנטיות, השנייה. באפריקה ובישראל
 .  י התנדבות"בנגב ע

ונדון באתגרים ובדילמות השונים שעלו בעבר  , בקורס נבחן גישות שונות של פיתוח קהילתי
  ות/הסטודנטים, דרך עבודת ההתנדבות. ועולים בהווה בניסיונות ליישם כל אחת מן הגישות

במהלך הקורס יתקיימו שיעורי מבוא בנושא ההיסטוריה  . ירכשו ניסיון אישי בעבודה קהילתית
נסייר בארגונים  , בנוסף. של פיתוח באפריקה ומעורבות של גורמים שונים בפיתוח קהילתי

והגישות   הפרקטיקותעל מנת לבחון את מגוון  ות/מתנדבים ות/השונים שבהם סטודנטים
 .המיושמות בשטח

מועמדים מתאימים יזכו למימון  . בוגרי הקורס יוכלו להגיש מועמדות להתמחות ביבשת אפריקה
 .  מטעם מרכז אפריקה$ 2500של עד 

 .ומעלה' הקורס מיועד לסטודנטים שנה ב*



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה של עם ישראל
125-1-0077 

 14:00-16:00 'ג 'ב כנה ורמן' פרופ מבוא לברית החדשה

 תיאור קצר של הקורס

היא המפתח להבנת הנצרות שכן , קורפוס שאפשר לתאר כספריה, הברית החדשה
במהלך הסמסטר נלמד את  . גוניות של ספרי הברית החדשה-המגוון שבנצרות נעוץ בר

אגרות פאולוס והשליחים האחרים  , ספרי הבשורה, הספרים הכלולים בברית החדשה
 .הרקע והנסיבות להתהוותם ולהקשר הפולמוסי שבו נכתבו, וחזון יוחנן ונכיר את הזמן

 סמסטר ב



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה של עם ישראל
125-1-0178 

יהודים בארצות  : המזרח והלאומיות
   האסלאם בעת החדשה

 10:00-12:00 'ד 'ב ר מנשה ענזי"ד

 תיאור קצר של הקורס

נדון במקום  . בקורס זה נכיר את חיי היהודים בתקופה המודרנית בארצות האסלאם
נשאל על השותפות בין . היהודים לאור השינויים שחלו בעקבות חדירת מעצמות המערב

קולוניאליזם המקומי ועל  -יהודים לקולוניאליסטים ועל מקום היהודים בתהליך הדה
מתוך המושגים שילמדו בקורס נטיב להבין  . התעוררות הלאומיות הערבית והציונית

 .אף את חיי המזרחים בישראל
 



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

היסטוריה של עם  
 ישראל

125-1-0234 

חינוך יהודי בעידן ההשכלה על מאבק  
 בין מציאות לחזון

 

 12:00-14:00 'ב 'ב

 תיאור קצר של הקורס

במהלך קורס  . אחת מזירות המאבק הבולטות בתקופת ההשכלה הייתה החינוך היהודי
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



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה של עם ישראל
125-1-0420 

יהודים במזרח התיכון במחצית השנייה  
 של המאה העשרים

 14:00-16:00 'ד 'ב ר מנשה ענזי"ד

 תיאור קצר של הקורס

בקורס נכיר את חיי היהודים במחצית השנייה של המאה העשרים בארצות  
נדון במקום היהודים בעקבות הקמת מדינות הלאום והקמת מדינת  . האסלאם

-על מקום היהודים בתהליך הדה, נשאל על השותפות בין יהודים למוסלמים. ישראל
 .קולוניאליזם המקומי ולבסוף נדון בתהליך סיומן של רוב הקהילות

סיום  , עליה, הגירה, יחסים בין יהודים למוסלמים, קולוניאליזם-דה: מילות מפתח
 .הקהילות וזיכרונן

 
 



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה של עם ישראל
125-1-1691 

 

תולדות עם ישראל בימי הביניים משנת  
1100-1500 

שטיינר-ר אפרים שה"ד
  

'ב
  

 14:00-16:00 'ג

 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



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה של עם ישראל
125-1-1861 

תולדות עם ישראל בתקופת המשנה  
 והתלמוד

 10:00-12:00 'ג 'ב כנה  ורמן 'פרופ

 תיאור קצר של הקורס

האינטלקטואליים והכלכליים  , החברתיים, הקורס יעסוק בבחינת ההיבטים הפוליטיים
 .של החברה היהודית במאות הראשונות לספירה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה של עם ישראל
125-1-3171 

תולדות עם ישראל בעת החדשה  
 המאוחרת

'ב קרקוצקין-אמנון רז' פרופ
  

 12:00-14:00 'א
 

 תיאור קצר של הקורס

  ועד 18-ה המאה משלהי היהודי העם בתולדות המרכזיים בתהליכים יעסוק הקורס
  של החוקי במעמד בתמורות ,בדמוגרפיה נדון הקורס במסגרת .ישראל מדינת הקמת

  האישה במעמד ,והכלכלה הרווחה ,החינוך במערכות ,הקהילה במבנה ,היהודים
 .זו בתקופה היהודים של היומיום חיי של שונים ובהיבטים



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה כללית
127-1-0052 

היסטוריה אינטלקטואלית מהרנסנס על  
 הנאורות  

 14:00-16:00 'ב 'ב ר חנן יורן"ד

 תיאור קצר של הקורס

  בין באירופה המרכזיים והתרבותיים הדתיים ,האינטלקטואליים בזרמים עוסק הקורס
  בפילוסופיה ,הפרוטסטנטית ברפורמציה ,ובהומניזם ברנסנס נדון .18-וה 15-ה המאות
  המנסות שונות בתיאוריות נדון הקורס במסגרת .ובנאורות 17-ה המאה של החדשה
  .ההיסטוריים שורשיהם על ולעמוד והחילון המודרניות מושגי את להגדיר

 כסף בעולם העתיק

 



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה כללית
127-1-0185 

מבטים על אירועי  : 20-מבוא למאה ה
 1914-2001מפתח בעידן העכשווי 

 10:00-12:00 'ג 'ב יניאו'גרות ' פרופ

 תיאור קצר של הקורס

  העולם מלחמת מפרוץ החל ,עולמנו את שעיצבו העכשווי בעידן מפתח אירועי בוחן הקורס
  ,הראשונה העולם מלחמת :הנלמדים הנושאים בין .ברלין חומת לנפילת ועד הראשונה

-הדה תהליכי ,השנייה העולם מלחמת ,הפשיזם עליית ,הגדול הכלכלי המשבר
  ,פמיניזם ,מחאה תנועות , ,וייטנאם מלחמת ,הגרעיני והעידן הקרה המלחמה ,קולוניזציה

   .והגירה עם רצח



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה כללית
127-1-0255 

בנייתה  : ברית המועצות לאחר סטלין
 והתפרקותה של האימפריה

 10:00-12:00 'ה 'ב לוין ר ולדימיר"ד

 תיאור קצר של הקורס

  העולם מלחמת מסוף ,המוצעות ברית של המאוחרת ההיסטוריה את ללמוד היא הקורס מטרת
  :פוליטית היסטוריה של בסוגיות נעסוק בקורס .1991 בשנת התפרקותה ועד סטלין ומות השניה

  ותקופת נב'ברז של היציבות תקופת ,חרושצוב של ההפשה תקופת ,סטלין של האחרונה התקופה
  ,בינלאומיים ביחסים נעסוק כן כמו .הסובייטית המדינה של להתפרקות שבהיאה הפרסטרויקה

  אשר רשמית ולא רשמית ובתרבות ,יום-היום חיי על והשפעתה המיוחדת הסובייתית בכלכלה
   .הקומוניסטית לאידיאולוגיה שפתיים מס תשלום כדי תוך נוצרה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

כלליתהיסטוריה    
   127-1-0290 

התהוותה של  : ועד פוטין מחמילניצקי
 אוקראינה מודרנית

 16:00-18:00 'ה 'ב לוין ר ולדימיר"ד

 תיאור קצר של הקורס

  החל ,המודרנית האוקראינית האומה של התהוותה אחרי לעקוב היא הקורס מטרת
  בשטחה דתית-אתנו קבוצות בין הסבוכים ביחסים נעסוק .אני ימינו ועד 17-ה מהמאה

  רוסיה אל האוקראינית האוכלוסייה של בקשרים ,ליטא-פולין בממלכת אוקראינה של
  של ובהתהוותה הרוסית באימפריה "קטן רוסי" /האוקראיני בפרויקט ,פולין ואל

  אוקראינית מדינה להקים בנסיונות ,הונגרית-האוסטרו באימפריה האוקראינית התנועה
  השני הפולנית וברפובליקה המועצות בברית האוקראינים של בהיסטוריה ,1917-1921ב

  ובמדינה ,המלחמה לאחר סובייטית "מאוחדת" באוקראינה ,העולם מלחמות בין
  השנים של רוסיה עם הסכסוך כולל ,2019 ועד 1991 משנת עצמאית אוקראינית
   .האחרונות

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה כללית
127-1-0315 

בתפיסה   קלאודיים-היוליוהקיסרים 
 הרומית ובתודעה המודרנית  

 10:00-12:00 'א 'ב מרב חקלאי ר"ד

 תיאור קצר של הקורס

  ?ההיסטוריה מהלך על להשפיע יכולים אחד אדם של מעשיו כמה עד
  הקורס ?הבאים הדורות ידי על נשפטים מנהיג של ואופיו פעליו כיצד

  הקיסרים של שלטונם תחת הרומית הקיסרות תקופת בראשית יעסוק
  .ונרון ,קלאודיוס ,קאליגולה ,טיבריוס ,אוגוסטוס – קלאודיים-היוליו

  בתקופה שהתרחשו והתרבותיים ,החברתיים ,השלטוניים התהליכים
  יסקור הקורס .המערבית המורשת על טווח ארוכת השפעה בעלי היו זו

  דמות ייצוג בין ההבדלים בחינת תוך מהקיסרים אחד כל של פעליו את
  ,יותר המאוחרת הרומית במסורת ,הוא בתקופתו הקיסר

 .מודרניות פופולריות ובתפיסות ,המודרנית בהיסטוריוגרפיה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה כללית
127-1-1091 

 14:00-16:00 'ב 'ב ר אורי שחר"ד מבוא לימי הביניים בשיאם

 תיאור קצר של הקורס

  הביניים-ימי בתקופת ובכנסייה בממשל ,ובחברה במשק העיקריות בהתפתחויות דן
  הצמיחה :השיעורים נושאי מתוך .15-ה למאה ועד 12-ה המאה למן המאוחרים
  ,המסחרית ההפיכה ,טכנולוגיים חידושים ,וחיצונית פנימית קולוניזציה ,הדמוגרפית

 המונרכיה ,הלאומיות הממלכות התפתחות ,הצלב מסעות ,12-ה המאה של הרנסאנס
  ,האינקוויזיציה וייסוד האלביגנזי הצלב מסע ,המינות תנועות הופעת ,והאפיפיורות

 .האיכרים ומרידות השחורה המגיפה ,ייצוגיים מוסדות התגבשות



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה כללית
127-1-1961 

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

 תיאור קצר של הקורס

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

 כיבוש ,לפלבאים פטריקים בין המאבק ,ברומא הרפובליקני המשטר
  הים אגן על רומא השתלטות ,הפוניות המלחמות ,איטליה וארגון
  בעיר יום-יום חיי ,סולה ועד מהגראקכים "הרומית המהפכה" ,התיכון

 .הרפובליקה וסוף ,רומא



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

 היסטוריה כללית
127-1-6091 

-1789החדשה המאוחרת  מבוא לעת
1914 

 10:00-12:00 'ד 'ב ר נתן מרקוס"ד

 תיאור קצר של הקורס

  ועד הצרפתית מהמהפכה ,הארוכה עשרה-התשע במאה שחלו המרכזיים התהליכים את סוקר הקורס
  התופעות את נסקור .והצבאי התרבותי ,החברתי ,הפוליטי בתחום הראשונה העולם מלחמת

  הקומוניזם ,הסוציאליזם ,הדמוקרטיה צמיחת ,הלאומיות עליית ,הנאורות כגון זו במאה המרכזיות
  הרבה האופטימיות ,המודרנית העיתונות התפתחות ,התקשורת ומהפכת התעשייתית המהפכה

   .אותה שליוו הפחדים וכן זו במאה ששררה



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

131-1-0168 
 המחלקה לפילוסופיה

 18:00-20:00 ב 'ב המחלקה לפילוסופיה סגל הפילוסופיה קיצור תולדות

 תיאור קצר של הקורס

ומה  ? מה באמת יש בעולם? מה דמותה של חברה אנושית צודקת? וכיצד ראוי לנו לחיות? מהו הטוב
?  האם יש משהו מעבר לעולמנו? מה אנחנו יכולים לדעת בוודאות? אנחנו יכולים לדעת אודות העולם

?  ומה ערכו עבורנו? מהו היופי? ידי חוקי הטבע-האם אנו חופשיים או האם כל מעשינו נקבעים על
בשיעור  . שאלות פילוסופיות יסודיות אלה ורבות אחרות מטרידות את האנושות מזה אלפי שנים

כל מפגש יוקדש  . כללי זה נציג בקיצור נמרץ את עיקרי הגותם של כמה מענקי הפילוסופיה המערבית
מטרת השיעור  . וילמד אותו מרצה מהמחלקה לפילוסופיה המתמחה בהוגה; או שניים להוגה אחד

ולהוות הזמנה להיכרות קרובה יותר  , להציע היכרות ראשונה עם המסורת הפילוסופית של המערב
;  סוקרטס ואפלטון: עם הפילוסופים בהם נדון נמנים. עם התחום ועם המחלקה לפילוסופיה

;  פרגה; ניטשה; מרקס; מיל; הגל; קאנט; יום; ברקלי; שפינוזה; דקארט; אקווינס; אריסטו
 .היידגר; ויטגנשטיין; ראסל

 (חטיבה לפילוסופיה/המחלקה הקורס הנו קורס כללי ואינו מיועד לתלמידי) 



 שעה יום 'סמס מרצה שם הקורס מחלקה ומספר הקורס

131-1-1501 
 המחלקה לפילוסופיה

 10:00-12:00 'ד 'ב שלמה כהן' דר מבוא לפילוסופיה אתיקה

 תיאור קצר של הקורס

ההבדלים בין : הנושאים המרכזיים שיידונו. הקורס דן ביסודות החשיבה המוסרית או האתית
השיטות  ; חשיבה על עובדות ועל ערכים והמחלוקות בדבר הבנת טיבם של ערכים מוסריים

וכן הביקורות הגדולות  ; ותוצאתנות, דאונטולוגיה, אתיקה של מידה טובה: הגדולות באתיקה
 .וציווי אלוהי, ניהיליזם, רלטיביזם, אגואיזם: שמאתגרות את האתיקה


