
'סמסטר א

01א104.8319

אודסה כצומת תרבות יהודית

01א104.4180

ר סבטלנה נטקוביץ"ד

Coping with memories: Holocaust in Polish literature and 

film

01א104.5718

בורדה פישר- ר דורותה "ד

ערכים אוניברסלים ויהודיים בעיצוב : בין אוניברסליזם ליהדות

מערכת המשפט ומוסדות השלטון בישראל

01א104.4098

ר יהודה להב"ד

01א104.5710

ז ויהודיה                          'לוד:                הארץ המובטחת

מותנה באישור ראש החוג ובתשלום עבור סיור ' הרישום לסמטר ב* 

בלבד' ז ניתן להירשם לסמסטר א'לימודי בלוד

ח  ייתכנו שינויים"ל תשע"שנה-  תכנית העת החדשה 

10.00-12.00

14:00 - 16:00

'סמסטר ב

08.00-10.00

01ב104.8325

'ב+'שנה א---- '   יום ג

ר סדריק כהן סקלי"ד

01ב104.4561

ר סדריק סקלי"ד

או       

תיעוד בעל פה ביישום במחקר

תמורות ומגמות בחקר יהדות אמריקה הלטינית

ר סבי קלור"ד

ר שרון קנגיסר"ד

12:00 - 14:00

או       

 המשפחה היהודית בתקופת השואה

01ב104.5711

The return of religion: Society and Religion after 1945

(סיורים' סמסטר ב)? האם לעם היהודי יש אומנות

01ב104.8320

Coping with memories: Holocaust in Polish literature and film

01ב104.5719

בורדה פישר- ר דורותה "ד



01א104.4182    

ר מרקוס זילבר"ד

היסטוריה דיגיטלית

01א123.4155

ר רוסינק סיני"ד

היסטוריה פוליטית- יהודי פולין בין שתי מלחמות העולם

היסטוריה תרבותית של יהודי 

פולין בין שתי מלחמות העולם     

הקורס מתקיים עד לתאריך )     

1.5.18)

דיוקן הדור השני 

בפוליטיקה 

הישראלית

אזרחות אינטימית

01ב01104.4065ב01115.4057ב01104.4897א104.4896

ר מרקוס זילבר"ד

      אוריינות מידע אקדמית

01א104.8203

ר מיכה פרי "ד

ר רות פרסר"ד

14:00 - 16:00

או       

קורס מתוקשב

16:00 - 18:00

18:00 - 20:00
יחיעם וייץ' פרופר מרקוס זילבר"ד

01ב104.4562

ר שרון קנגיסר"ד

'יום א
'סמסטר ב

" סדנת כתיבה אקדמית: מהרעיון להצעת מחקר ."

01ב104.4101
ר סבטלנה נטקוביץ"ד

כלים למחקר וכתיבה היסטורית         

01ב123.4002

ר יהודית ברונשטיין"ד



סמסטר קיץ

01ק123.3060

 

או

01ק108.3792

01ק104.4302

שרה בנדר' פרופ

ח  ייתכנו שינויים"ל תשע"שנה-  תכנית העת החדשה 

מלחמה     : רובים ותותחים, אבירים

וחברה באירופה הקדם מודרנית בין   

                      1400-1800השנים 

                                  (8:00-

12:00)

ר שרר עידן"ד

קיצור תולדות הקפיטליזם האמריקאי  

( 16:00 - 12:00  )

סוגיות  מרכזיות בחיי היהודים בפולין 

 - 16:00)הכבושה                 

12:00)



:                       לוחמה פסיכולוגית

מתעמולה ללוחמת מידע             

(16:00-20:00)

01ק108.3791

ר אלי קוק"ד

ר יניב לויתן"ד


