
 
 "פה"ל תשנשתואר ראשון ל השיעוריםמערכת 

 מדור העת העתיקה

 הערות 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  127-1-1841

 חובה לתלמידי המחלקה)פתוח לכלליים( 12-14ג'  ב 2 מבוא  ד"ר מרב חקלאי רומא -תחילת תרבות המערב   127-1-1961

        

מ דרמטורגים לגלדיאטורים: הצגות  127-1-0072

 ותחרויות ביוון וברומא

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

המוקדמת באימפריה הרומית: הנצרות  127-1-0340

היבטים תיאולוגיים, חברתיים 

 ותרבותיים

 ג'-קורס בחירה שנים ב' 12-14ד'  א 2 מתקדם ד"ר ענבר גרייבר

קלאודיים בתפיסה הרומית -היוליו 127-1-0315

 ובתודעה המודרנית

 וללימודים כלליים פתוח לתלמידי שנה א' 10-12' א ב 2 מתקדם ד"ר מרב חקלאי

 וללימודים כלליים פתוח לתלמידי שנה א' 16-18ב'  ב 2 מתקדם ד"ר עמיר ירוחם מוזיקה וחברה ביוון העתיקה 127-1-0390

        

127-1-0230 

127-1-0240 

 נה ג'בחירה שסמינר  14-16ד'  שנתי 4 סמינר  ד"ר ענבר גרייבר פסיכולוגיה וחלומות באימפריה הרומית

 

 מדור ימי הביניים

  שעות סמס נק"ז סוג  מרצה שם הקורס קוד 

 חובה לתלמידי המחלקה )פתוח לכלליים( 14-16ב'  א 2 מבוא  ד"ר אורי שחר        מבוא לימי הביניים המוקדמים 127-1-1081

 לכלליים(חובה לתלמידי המחלקה )פתוח  14-16ב'  ב 2 מבוא  ד"ר אורי שחר בוא לימי הביניים המאוחריםמ 127-1-1091

        

עד דמשק  1144מנוריץ'  -עלילת הדם  127-1-0246

1840 

 וללימודים כלליים פתוח לתלמידי שנה א' 14-16ג'  א 2 מתקדם ד"ר אורי שחר

"שירת רולאן" ועד "דון קיחוטה": -מ 127-1-0238
עלייתה ושקיעתה של האבירות באירופה 

 בימה"ב.

 וללימודים כלליים פתוח לתלמידי שנה א' 10-12ב'  א 2 מתקדם ד"ר עידן שרר

        

 ג'-קורס בחירה שנים ב' 14-16ג'  ב 2 מתקדם ד"ר אורי שחר פולחן מריה הקדושה בימי הביניים 127-1-0330

ומסע הצלב השמיני:  "הקדוש" לואי 127-1-0380
חברה, פוליטיקה ומלחמה בצרפת בימי 

 הביניים

 וללימודים כלליים פתוח לתלמידי שנה א' 10-12ב'  ב 2 מתקדם ד"ר עידן שרר

127-1-0159 

127-1-0169 

צרפת, אנגליה ומלחמת מאה השנים, 

1337-1453 

 נה ג' בחירה שסמינר  16-18 ד' שנתי 4 סמינר  ד"ר עידן שרר



 

 מדור העת החדשה

סמ נק"ז סוג  מרצה שם הקורס קוד 

 ס

  שעות

 פתוח לכלליים-חובה לתלמידי המחלקה 10-12ד'  א 2 מבוא פרופ' הלי זמורה      החדשה המוקדמתמבוא לעת  127-1-6081

 פתוח לכלליים-חובה לתלמידי המחלקה 10-12ד'  ב 2 מבוא ד"ר נתן מרקוס מבוא לעת החדשה המאוחרת 127-1-6091

        

 ג'-קורס בחירה שנים ב' 12-14' א א 2 מתקדם חנן יורןדר'  פונדמנטליזם וקנאות דתית 127-1-0216

ההומניזם הארסמיאני בין רפורמה  127-1-0265

 לאוטופיה

 ג'-קורס בחירה שנים ב' 16-18א'  א 2 מתקדם חנן יורןדר' 

 ג'-קורס בחירה שנים ב' 12-14ב'  א 2 מתקדם ד"ר נתן מרקוס ולאומיות בעת החדשה ספורט 127-1-0300

 וללימודים כלליים פתוח לתלמידי שנה א' 14-16ב'  א 2 מתקדם פרופ' הלי זמורה מלחמה ושלום בהיסטוריה 127-1-0177

 ג'-קורס בחירה שנים ב' 10-12ג'  א 2 מתקדם פרופ' רות ג'יניאו ידע וכוח בהקשרים קולוניאליים 127-1-0176

גרמנים ומשת״פים אירופאים אחרים עם  127-1-0310

 הרייך השלישי

 ג'-קורס בחירה שנים ב' 10-12ד'  א 2 מתקדם נתן מרקוס ד"ר 

 ג'-קורס בחירה שנים ב' 12-14' א ב 2 מתקדם חנן יורןדר'  כיבוש אמריקה 127-1-0280

מהרנסנס על היסטוריה אינטלקטואלית  127-1-0052

   הנאורות

 וללימודים כלליים פתוח לתלמידי שנה א' 16-18א'  ב 2 מתקדם חנן יורןדר' 

 ג'-קורס בחירה שנים ב' 12-14ב'  ב 2 מתקדם ד"ר נתן מרקוס אביב האומות 1848 127-1-0320

 ג'-קורס בחירה שנים ב' 14-16ב'  ב 2 מתקדם פרופ' הלי זמורה שורשי המדינה המודרנית 127-1-0261

127-1-0185 

 

: מבטים על אירועי 20-המבוא למאה 

 1914-2001העכשווי מפתח בעידן 

 . קורס  חובה לתלמידי שנה א' 10-12ג'  ב 2 חובה פרופ' רות ג'יניאו

 ללימודים כללייםפתוח 

 ג'-קורס בחירה שנים ב' 12-14ד'  ב 2 מתקדם פרופ' הלי זמורה האצולה האירופית 127-1-0226

הצ'ולה, הפישטקו והאינדיאני: סוגיות  127-1-0370

מודרנית של חברתיות בהיסטוריה 

 אמריקה הלטינית

 ג'-קורס בחירה שנים ב' 10-12ה'  ב 2 מתקדם ד"ר יעל מבט

ברית המועצות לאחר סטלין: בנייתה  127-1-0255
 והתפרקותה של האימפריה

 וללימודים כלליים פתוח לתלמידי שנה א' 14-16ה'  ב 2 מתקדם ד"ר ולדמיר לוין

התהוותה של מחמילניצקי ועד פוטין:  127-1-0290
 אוקראינה מודרנית

 וללימודים כלליים פתוח לתלמידי שנה א' 16-18ה'  ב 2 מתקדם ד"ר ולדמיר לוין

127-1-0128 

127-1-0138 

ההומניזם של הרנסנס: התגבשות שפה 

 חדשה להנבת המציאות

שנת 4 סמינר ד"ר חנן יורן

 י

 נה ג'בחירה שסמינר   10-12' ג

127-1-0250 

127-1-0270 

שנת 4 סמינר פרופ' רות ג'יניאו תגובות אפריקאיות לקולוניאליזם

 י

 נה ג'בחירה שסמינר  12-14ג' 

127-1-0350 

127-1-0360 

שנת 4 סמינר ד"ר יעל מבט דת ותרבות פופולארית באמריקות

 י

 נה ג'בחירה שסמינר   12-14' ה



 

 חובה לשנה א'קורס   
  כיתה שעות סמס נק"ז סוג  מרצה שם הקורס קוד   

 שנה א'קורס  חובה לתלמידי     16-18' ב א 2 חובה ד"ר גיא רופא  ת למידה היסטוריותיומיומנו 127-1-0168
 

 
 נק"ז ללימודים כלליים 4 -נק"ז ניתן להעביר למחלקה 4לידיעתכם רק  לבחירה יםקורסים נוספ

 
 

 םפתוח לתלמידי שנה א' וללימודים כלליי  10-12 ה-ב שנתי 4+4 שפות דודאי-ד"ר נורית שובל יוונית עתיקה למתחילים )שנתי(  152-1-1061

 פתוח לתלמידי שנה א' וללימודים כלליים  12-14 ה-ב שנתי 4+4 שפות דודאי ד"ר נורית שובל לטינית למתחילים )שנתי(   152-1-1041

 
  


