
 

 

 גמערכת השיעורים  תואר ראשון שנה"ל תשפ"
 **יתכנו שינויים באופן הוראה 

 

 מדור העת העתיקה 

 הערות  שעות  סמס נק"ז  סוג   מרצה שם הקורס קוד  

 לתלמידי המחלקה חובה  12-14ג'  א 2 מבוא   פרופ' יוליה אוסטינובה יוון                       –תחילת תרבות המערב  127-1-1841

 )פתוח לכלליים( 

העולם ההלניסטי מאלכסנדר מוקדון ועד  127-1-0079

 הכיבוש הרומי 

 דרישת קדם: מבוא ליוון  10-12ב'  א 2  ד"ר מרב חקלאי 

 לתלמידי המחלקה בחירה 

 ולימודים כלליים בפקולטה 

 לתלמידי המחלקה בחירה  10-12ד'  א 2  ד"ר מרב חקלאי  כסף בעולם העתיק 127-1-0256

 ולימודים כלליים בפקולטה 

קלאודיים בתפיסה הרומית -הקיסרים היוליו 127-1-0315

 ובתודעה המודרנית 

 לתלמידי המחלקה בחירה  12-14ד'  א 2  ד"ר מרב חקלאי 

 ולימודים כלליים בפקולטה 

הפלא היווני: אמנות, שירה, ופילוסופיה  127-1-0363

 ביוון הארכאית 

 ג' -שנים ב' ובחירה  16-18ד'  א 2  יוליה אוסטינובהפרופ' 

        

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

 )פתוח לכלליים( 

 ג' -ושנים ב' בחירה  12-14ג'  ב 2  פרופ' יוליה אוסטינובה הרודוטוס 127-1-0069

וף ונפש ביוון העתיקה: פילוסופים,  ג 127-1-0193

 רופאים, משוררים 

 ג' -שנים ב' ובחירה  12-14ד'  ב 2  פרופ' יוליה אוסטינובה

        

127-1-1011 

127-1-1021 

 סמינר שנה ג  16-18ג'  א+ב 2+2 סמינר פרופ' יוליה אוסטינובה א+ב – לפנה"ס  5-אתונה במאה ה

 

  



 

 הביניים מדור ימי 

 הערות  שעות  סמס נק"ז  סוג   מרצה שם הקורס קוד  

 לתלמידי המחלקה חובה  10-12ב'  א 2 מבוא   ד"ר עידן שרר  מבוא לימי הביניים המוקדמים         127-1-1081

 )פתוח לכלליים( 

היסטוריה אינטלקטואלית ותרבותית של   127-1-0012

 אירופה בימי הביניים 

 לתלמידי המחלקה בחירה  12-14א'  א 2  ד"ר חנן יורן

 )פתוח לכלליים( 

 לתלמידי המחלקה בחירה  16-18ב'  א 2  ד"ר עידן שרר  "רקונקיסטה" -ספרד וה 127-1-1551

 ולימודים כלליים בפקולטה 

 לתלמידי המחלקה בחירה  14-16' ג א 2  ד"ר אורי שחר  מסעי הצלב 127-1-0313

 )פתוח לכלליים( 

        

 10-12ב'  ב 2 מבוא   ד"ר אורי שחר  מבוא לימי הביניים בשיאם  127-1-1091

 

 לתלמידי המחלקה חובה 

 )פתוח לכלליים( 

 לתלמידי המחלקה בחירה  10-12ב'  ב 2  ד"ר עידן שרר  פיאודליזם: מיתוס ומציאות  127-1-0391

 ולימודים כלליים בפקולטה 

והאימפריה ( 1500-1558)  5-קרל ה 127-1-0403

 העולמית הראשונה

 לתלמידי המחלקה בחירה  18-20ב'  ב 2  ד"ר עידן שרר 

 ולימודים כלליים בפקולטה 

 לתלמידי המחלקה בחירה  14-16ג'  ב 2  ד"ר אורי שחר  מין ומיניות בימי הביניים  127-1-0373

 ולימודים כלליים בפקולטה 

        

        

127-1-0159 

127-1-0169 

צרפת, אנגליה ומלחמת מאה השנים,  

 +ב א – 1337-1453

 סמינר שנה ג  8-10ג'  בא+ 2+2 סמינר ד"ר עידן שרר 

 

 

  



 מדור העת החדשה 

 הערות  שעות  סמס נק"ז  סוג   מרצה שם הקורס קוד  

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

 )פתוח לכלליים( 

המאה העשרים: מבטים על אירועי מפתח   127-1-0185

 1914-2001בעידן העכשווי, 

 לתלמידי המחלקה חובה  12-14' ה א 2 מבוא   ד"ר נתן מרקוס 

 )פתוח לכלליים(  שנה ב

  – 1917ברית המועצות בימי לנין וסטלין,  127-1-0245

1953 

 לתלמידי המחלקה בחירה  14-16א'  א 2  ד"ר ולדימיר לוין 

 )פתוח לכלליים( 

 ג' -שנים ב' ובחירה  16-18א'  א 2  ד"ר חנן יורן דת וחברה באירופה עת החדשה המוקדמת 127-1-0541

אוקראינה בלהבות: ההיסטוריה של   127-1-0283

 אוקראינה ואתגריה

 לתלמידי המחלקה בחירה  18-20א'  א 2  ד"ר ולדימיר לוין 

 )פתוח לכלליים( 

סוגיות חברתיות ודתיות בהיסטוריה של   127-1-0471

 20-ארה"ב במאה ה

 לתלמידי המחלקה בחירה  12-14ב'  א 2  ד"ר יעל מבט 

 )פתוח לכלליים( 

127-1-0176 Knowledge and Power in Colonial 

Contexts- ידע וכוח בהקשרים קולוניאליים 

 ג' -שנים ב' ו בחירה  12-14ג'  א 2 אנגלית  ג'יניאורות פרופ' 

 לימודי אפריקה

 לתלמידי המחלקה בחירה  14-16ד'  א 2  פרופ' הלי זמורה  שורשי המדינה המודרנית באירופה 127-1-0261

 ולימודים כלליים בפקולטה 

  ומשברים זהויות:  2000  ועד 1900-מ ווינה 127-1-0413

 ובתרבות בפוליטיקה

 ג' -שנים ב' ו בחירה  8-10ה'  א 4  מרקוס ד"ר נתן 

 מפגשים+סיור לימודים לוינה 

הארוכה: יסודות  18-בריטניה במאה ה 127-1-0383

 המודרנה 

 לתלמידי המחלקה בחירה  10-12ה'  א 2  ד"ר אורי ארמן

 ולימודים כלליים בפקולטה 

 לתלמידי המחלקה בחירה  14-16ה'  א 2  ד"ר נתן מרקוס  1789המהפכה הצרפתית   127-1-2111

 ולימודים כלליים בפקולטה 

        

  



 לתלמידי המחלקה חובה  10-12ד'  ב 2 מבוא   פרופ' רות ג'יניאו מבוא לעת החדשה המאוחרת  127-1-6091

 )פתוח לכלליים( 

 לתלמידי המחלקה בחירה  10-12א'  ב 2  ד"ר עודד אבט  מדינה ודת בסין המודרנית  127-1-0423

 ולימודים כלליים בפקולטה 

ראשית החשיבה הפוליטית המודרנית:   127-1-0511

 מקיאוולי, תומס מור, קלווין 

 שנים ב'+ג'+פו"מ  בחירה  12-14א'  ב 2  ד"ר חנן יורן

 –סין בזירה המדינית באסיה מן המאה ה  127-1-0433

 ועד היום 19

 לתלמידי המחלקה בחירה  14-16א'  ב 2  ד"ר עודד אבט 

 ולימודים כלליים בפקולטה 

 לתלמידי המחלקה בחירה  16-18א'  ב 2  ד"ר חנן יורן הנאורות ומבקריה 127-1-0453

 ולימודים כלליים בפקולטה 

אטלנטי ועבדות  -סחר עבדים הטרנס 127-1-0481

 באמריקות 

 ג' -שנים ב' ובחירה  12-14ב'  ב 2  ד"ר יעל מבט 

קולוניזציה: מאבקי שחרור במאה -דה 127-1-0190

 העשרים 

 ג' -שנים ב' ו בחירה  16-18ב'  ב 2  פרופ' רות ג'יניאו

 לימודי אפריקה

 לתלמידי המחלקה בחירה  10-12ד'  ב 2  פרופ' הלי זמורה  מלחמה ושלום בהיסטוריה 127-1-0177

 )פתוח לכלליים( 

 ג' -שנים ב' ו בחירה  14-16ד'  ב 2  רות ג'יניאופרופ'  מלחמת העולם השניה 127-1-2341

גרמניה בימי הביניים ובעת החדשה  127-1-0443

  המוקדמת

 לתלמידי המחלקה בחירה  16-18ד'  ב 2  פרופ' הלי זמורה 

 ולימודים כלליים בפקולטה 

היסטוריה של תרבות הסלבריטאות  127-1-0393

 המודרנית 

 לתלמידי המחלקה בחירה  10-12ה'  ב 2  ד"ר אורי ארמן

 ולימודים כלליים בפקולטה 

        

 סמינר שנה ג  10-12ג'  א+ב 4 סמינר ד"ר חנן יורן פוליטיקה ותרבות בפירנצה של הרנסנס  127-1-0521

 סמינר שנה ג  12-16ה'  ב 4 סמינר ד"ר נתן מרקוס  תחילת המלחמה הקרה 127-1-3261

 

  



 נק"ז(  54במסלול דו מחלקתי )   קורס חובה לשנה א' 

  שעות  סמס נק"ז  סוג   מרצה שם הקורס קוד    

בתכנית   לתלמידי שנה א' חובה     14-16ה'  א 2 חובה  ד"ר גיא רופא   מיומנויות למידה היסטוריות 127-1-0168

 נק"ז(   54דו מחלקתי ) 

 

  נק"ז ללימודים כלליים 4 -נק"ז ניתן להעביר למחלקה 4לידיעתכם רק  קורסים נוספים לבחירה

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

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

 

  



 גמערכת השיעורים  תואר שני שנה"ל תשפ"
 
 

 הערות  שעות  סמס נק"ז  סוג   מרצה שם הקורס קוד  

 לתלמידי שנה א' חובה   א 2 חובה  מרצי המחלקה עם המנחה -קריאה מודרכת 127-2-5791

 לתלמידי שנה א' חובה  16-18ב'  ב 2 חובה  ד"ר אורי שחר  סדנה לכתיבת הצעת מחקר  127-2-0121

        

  -היסטוריה היא לא מה שהייתה פעם  127-2-0109

 שיטות לחקר וכתיבת היסטוריה

סמינר   ד"ר אורי שחר 

 מתודולוגי

 בנתיב מחקרי  חובה  10-14ד'  א 4

127-2-0133 

127-2-0143 

  10-12ב'  א+ב 2+2  פרופ' הלי זמורה  הדמוקרטיה בהיסטוריה 

: מקרי חקר  ןהיסטוריה, כלכלה ומה שביניה 127-2-0103

בהיסטוריה כלכלית קודם למהפכה 

 התעשייתית 

  10-14ד'  ב 4  ד"ר מרב חקלאי 

        

 סמינר מחלקתי  

 נושאי הסמינר והתאריכים יועברו במייל

  14-16ב'  א+ב 0 חובה  

        

127-2-9991 

127-2-9992 

    4+4   נק"ז רישום בשנה ב'  8עבודת גמר  

    0   המשך ללא נק"ז  –כתיבת עבודת גמר   127-2-7777

 
 


