
'יום ה'יום ד'יום ב'יום ד
תאריכי )סיור - קמפוס רומא

מפגשים ושעות יפורסמו 
(בהמשך

ס"שש4

אייל בן אליהו ' פרופ: מרצים
ר אורי אמיתי"וד

123.3909מספר קורס 

ס"שש2

ר סדריק סקאלי כהן"ד: מרצה

116.4239מספר קורס 

אמונות ואמנות לאורך 
הדורות

ס"שש2

אייל בן אליהו ' פרופ: מרצים
ר עדי ארליך"וד

100.3629מספר קורס 

מסע בארון הספרים : בין גבולות
(שנתי)' היהודי א

מסע בארון : בין גבולות
(שנתי)' הספרים היהודי ב

סוגיות : ממן למקדונלדס
בהיסטוריה התרבותית של 

אוכל

ס"שש2ס"שש2ס"שש2

אייל בן אילהו ' פרופ: מרצים
ר דינה שטיין"וד

אייל בן אילהו ' פרופ: מרצים
ר דינה שטיין"וד

ר יהודת בורנשטיין"ד: מרצה

123.3013מספר קורס 104.5531מספר קורס 104.5530מספר קורס ס"שש4ס"שש4

ס"ש4ר מרקוס זילבר"ד: מרצהשרה בנדר' פרופ: מרצה
מסתורי הגניזה הקהירית בסבך 

21חידושי המאה ה 

ס"שש2יוסי חיות' פרופ: מרצה104.4186מספר קורס 104.4189מספר קורס 

ר משה לביא"ד: מרצה'ם ועולמו א"הרמבס"שש2

116.4243: מספר קורס104.4184מספר קורס ס"שש2

'ם ועולמו ב"הרמב

ס"שש2ר מיכה פרי"ד: מרצה

ר מיכה פרי"ד: מרצה
116.3503מספר קורס 116.3504מספר קורס 104.4104מספר קורס 

(שנתי)' תולדות מזרח אירופה בעידן המודרני ב

10:00-12:00

16:00-18:00

18:00-20:00

(חובה לתלמידי התוכנית)כלי למחקר וכתיבה היסטורית 

ס"שש2

ר יהודית בורנשטיין"ד: מרצה

מתוקשב

מבטים ממקום אחר- נך"הת

ס"שש2

יונתן בן דב' פרופ: מרצה

101.4183מספר קורס 

: מרעיון להצעת מחקר
סדנאת כתיבה אקדמית 

חובה לתלמידי )' ג
('מסלול א

123.4002מספר קורס 

19יהודי אירופה המאה ה- אמנציפציה ואזרחות

8:00-10:00

10:00-12:00

12:00-14:00

14:00-16:00

(שנתי)' א (1933-1945)יהודי אגן הים התיכון במלחמת העולם השנייה 

ס"שש2

ר שי סרוגו"ד: מרצה

104.4072מספר קורס 

ס"שש2

ר ענת ואטורי"ד: מרצה

104.4077מספר קורס 

(שנתי)'  א16חיי חברה ורוח בצפת של המאה ה 

ס"שש2

יוסי חיות' פרופ: מרצה

' יום ג

104.4109מספר קורס 

פולין : העיקר הרומנטיקה
19והיהודים המאה ה 

'סמסטר א

(שנתי)' תולדות מזרח אירופה בעידן המודרני א

16:00-18:00

14:00-16:00

ר סבטלנה "ד: מרצה
נטקוביץ

מנהיגות והתנגדות יהודית 
בתקופת השואה בפולין וליטא

'יום ג

מאגיה ומדע במזרח , קבלה
אירופה בראשית העת החדשה

' ב (1933-1945)יהודי אגן הים התיכון במלחמת העולם השנייה 
(שנתי)

ס"שש2

ר שי סרוגו"ד: מרצה

104.4073מספר קורס 

Is A Jewish Philosophy 
Agin Possible?

פ"תש, MA, היסטוריה של עם ישראל

8:00-10:00

ס"שש2

ר ענת ואטורי"ד: מרצה

104.4078מספר קורס 

(שנתי)'  ב16חיי חברה ורוח בצפת של המאה ה 

ס"שש2

'סמסטר ב

12:00-14:00

ס"שש4

ר מרקוס זילבר"ד: מרצה
104.4593מספר קורס 

יוסי חיות' פרופ: מרצה

104.4110מספר קורס 

מתוקשב

(חובה לתלמידי התוכנית)אוריינות מידע 

18:00-20:00

ס"שש2

ר מיכה פרי"ד: מרצה

104.8202מספר קורס 


