
יום ד'יום ג'

2 שש"ס  2 שש"ס

מרצה": ד"ר דורותה בורדה פישרמרצה: פרופ' זוהר שגב

2 שש"ס

104.4946104.5008מרצה: ד"ר הלל ניומן

104.4116

יידיש למתקדמים ב'

2 שש"ס 

2 שש"ס2 שש"ס 

מרצה: פרופ' יוסי חיותמרצה: ד"ר אורן כהן רומן

104.4882104.4750104.4883

4 שש"ס4 שש"ס 4 שש"ס 

מרצה: ד"ר אורן כהן רומן
הסיפור התלמודי ומקומו בחקר 

תולדות ישראל
מרצה: ד"ר נוגית 

אלטשולר

2116.9360 שש"ס 
104.1214מרצה: ד"ר הלל ניומן

104.4111

ההנהגה והציבור היהודי בפולין 
בתקופת השואה (1939-1944)

עיונים בספרות חז"ל 
האם לעם היהודי יש 

אומנות?

מרצה: ד"ר מיכה פרי

4  שש"ס
4 שש"ס4 שש"ס4116.5609 שש"ס4 שש"ס

מרצה: מר שמיר יגרקריאת כתבי יד ותעודות בפולניתמרצה: ד"ר יונתן שגיבמרצה: פרופ' שרה בנדרקריאת כתבי יד ותעודות בפולנית 

2 שש"ס2 שש"ס

104.4519104.5539104.4327מרצה": ד"ר דורותה בורדה פישר
מרצה: ד"ר דורותה בורדה פישר

104.4889

104.5111104.5112

סמסטר קיץ 

(חלק מהשיעורים 
יתארכו עד 17:15)

שאלות של זהות 
יהודית וישראלית 
בקולנוע הישראלי

היסטוריה של עם ישראל, MA, תשפ"ב    

 יהודים – פגאנים – נוצרים: מפגשים תרבותיים ודתיים בארץ ישראל בימי קדם- חלק ב' *

2 שש"ס

מרצה: ד"ר הלל ניומן

116.5610

קבוצת קריאה בספרות 
יידיש

מרצה: ד"ר משה בלידשטיין

יום ג'יום ג

שפה ותרבות פולנית למתקדמים ב'

סמסטר ב'

18:00-20:00

16:00-18:00

יום ד'

2 שש"ס

מרצה: פרופ' יוסי חיות

מתוקשב

14:00-16:00

"כיכר העיר" עיתונות יהודית במזרח 
אירופה במאות ה-19 וה-20 ב'

10:00-12:00

מרצה: ד"ר אלה באואר-ברמן

18:00-20:00

2 שש"ס

מרצה: ד"ר אלה באואר-ברמן

104.4178

2 שש"ס16:00-18:00

104.4328

מרצה: ד"ר סדריק כהן סקלי

2 שש"ס

מרצה: ד"ר שי סרוגו

14:00-16:00

פרקים בהיסטוריה חברתית באגן הים התיכון בעת החדשה

JCM מפגש יהודי נוצרי ומוסלמי בנושא הגירה
4 שש"ס

8:00-10:00

12:00-14:00

8:00-10:00

104.4179

2 שש"ס

 2 שש"ס

מרצה: פרופ' זוהר שגב

104.4947

"כיכר העיר" עיתונות יהודית במזרח אירופה במאות ה-19 
וה-20 א'

12:00-14:00

10:00-12:00

ההנהגה היהודית בארה"ב 1938-1956 ב'

כלים דיגיטליים למחקר היסטורי

4 שש"ס

יידיש למתקדמים א'

4 שש"ס

סמסטר א'

מרצה: ד"ר יעד בירן

קבלת צפת חלק א'

 Jews and Christians in
 the Middle Ages

4 שש"ס

יום ד'

שפה ותרבות פולנית למתקדמים א'

2 שש"ס 

פולין והיהודים בעידן טרום מודרני 
(1000-1800)

מרצה: ד"ר ענת ואתורי

4 שש"ס

104.5538

מרצה: ד"ר סדריק כהן 
סקלי

מרצה: ד"ר גילה הדר

היסטוריה, חברה ומגדר בתפוצה היהודית

 Jewish philosophers of the 20th
century

*לקורס זה חובה להירשם לשני החלקים - סמסטר א' + ב'

104.5009

יידיש למתחילים ב'

מרצה: ד"ר אורן כהן 
רומן

מרצה: ד"ר אורן כהן 
רומן

יידיש למתחילים א'

104.1213

קבלת צפת חלק ב'

הקורס יינתן במתכונת של סיורים - תאריכים יפורטו בהמשך

כלים למחקר וכתיבה היסטורית (חובה)

2 שש"ס

מרצה: ד"ר משה לביא

116.3515

104.4751

123.3008104.4475

4 שש"ס

ההנהגה היהודית בארה"ב 
1938-1956 א'

 יהודים – פגאנים – נוצרים: 
מפגשים תרבותיים ודתיים 

בארץ ישראל בימי קדם - חלק 
א' *

מרצה: ד"ר דורותה בורדה פישר

2 שש"ס

מרצה: ד"ר מיכה פרי

104.8202

מרצה: ד"ר  יהודית ברונשטיין

123.4002

אוריינות מידע אקדמית לתלמידי תואר שני (חובה)

מתוקשב

104.4117

עיצוב זיכרון והנצחה 
בגרמניה ובישראל

הספרות העברית 
החדשה כתיבת 

תהודה היסטורית 
ותרבותית

מרצה: ד"ר נורית 
פיינשטיין

104.4305

123.3009


