
יום ד'יום ג'יום ד'יום ד'

היסטוריה של הספר - בין 
הדפוס לאינטרנט

ארץ ישראל בהגות ובהלכה 
בתקופת המשנה והתלמוד חלק ב'

יהודי ספרד בעולם האסלאם (המאות 
ה-15-20)

2 שש"ס

מרצה: ד"ר הלל ניומן4 שש"ס

4 שש"ס116.4413

בין היסטוריה 
לארכיאולוגיה

קפיטליזם ומודרניות יהודית 
במזרח אירופה

מרצה: ד"ר שי סרוגו
בין היסטוריה 
לארכיאולוגיה

מרצה: ד"ר נורית פיינשטיין2 שש"ס2 שש"ס

מרצים: פרופ' אייל בן-
אליהו וד"ר הלל ניומן

4104.3679 שש"ס
מרצים: פרופ' אייל בן-
אליהו וד"ר הלל ניומן

104.4305

104.4414104.4415

ד"ר סבטלנה נטקוביץקריאה בספר הזוהר

2 שש"ס

מרצה: ד"ר רות קרא 
איוונוב קניאל

4 שש"ס116.4231

המחשבה החברתית בעולם 
היהודי והמודרני

 Together and apart Part B
(קורס באנגלית)

יומנים זכרונות ועדויות בתולדות 
יהודי מזרח אירופה

מרצה:ד"ר משה בלידשטיין

מרצה: ד"ר נוגית אלטשולר2 שש"ס2 שש"ס2 שש"ס

108.3448116.9360מרצה : פרופ' מרקוס זילברמרצה: ד"ר דורותה בורדה פישרמרצה: ד"ר יפתח גולדמן

104.4172116.5608104.4081
(חלק מהשיעורים יתארכו עד 

(17:15

היסטוריה תרבותית של יהודי פוליןהשואה באגן הים התיכון

2 שש"ס

4 שש"סמרצה: ד"ר שי סרוגו

4104.4185 שש"ס

ד"ר אורי אמיתימרצה: ד"ר משה לביא

104.4082

יום ג'

4 שש"ס

18:00-20:00

16:00-18:00

4 שש"ס

מרצה: פרופ' שרה בנדר

104.4559

יהודי פולין במלחמת העולם השנייה 
והשואה - שלבים ב"פתרון הסופי" 

ועבודת כפייה כדרך להצלה

2 שש"סמתוקשב

מרצה: ד"ר  יהודית ברונשטיין

123.4002

כלים למחקר וכתיבה היסטורית (חובה)

מילים ומעשים: מבוא לחקר
מיתוסים

104.8202

עיון בארון הספרים היהודי לתולדותיו

4 שש"ס

108.3447

4 שש"ס

אוריינות מידע אקדמית לתלמידי תואר שני (חובה)

2 שש"ס

116.4829

מרצה: ד"ר מיכה פרי

מרצה: ד"ר יונתן שגיב

מרצה: פרופ' מרקוס זילבר

מפגש יהודי נוצרי ומוסלמי 
JCM בנושא הגירה

מתוקשב

18:00-20:00

14:00-16:00

16:00-18:00

116.3515

היסטוריה של עם ישראל, MA, תשפ"א     

סמסטר קיץ סמסטר ב'

104.4564

שאלות של זהות יהודית 
וישראלית בקולנוע הישראלי

4 שש"ס

סמסטר א'
יום ג'

104.4190

מרצים: ד"ר סדריק כהן סקלי 
וד"ר צור שלו

8:00-10:00

14:00-16:00

10:00-12:00

2 שש"ס

4 שש"ס

מרצה: ד"ר דורותה בורדה פישר

116.5607

ילדות, נעורים ויהדות במזרח אירופה

Together and apart Part A (קורס 
באנגלית)

ד"ר אלה באואר-ברמן
אש ואור בדתות העולם העתיק

12:00-14:0012:00-14:00

108.3449

116.4412

10:00-12:00

הספרות העברית החדשה 
כתיבת תהודה היסטורית 

ותרבותית 8:00-10:00

מרצה: ד"ר הלל ניומן

ארץ ישראל בהגות ובהלכה בתקופת 
המשנה והתלמוד חלק א'

2 שש"ס


