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

(שנתי)

קורס למתקדמים - שפה ותרבות פולנית
(שנתי)' ב

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

ס"שש2ס"שש2ס"שש2

ר שי סרוגו"ד: מרצהפישר- ר דורותה בורדה"ד: מרצהר שי סרוגו"ד: מרצה

104.4073מספר קורס 104.5009מספר קורס 104.4072מספר קורס 

(שנתי)' יידיש למתחילים א
פרקים בתולדות מזרח אירופה בעידן 

(שנתי)' הטרום מודרני ב
(שנתי)' יידיש למתחילים ב

ס"שש2

ר ענת ואתורי"ד: מרצה

104.4078מספר קורס 

השואה בספרות : התמודדות עם זכרון
, קורס באנגלית)' ובקולנוע הפולניים ב

(שנתי

ס"שש2

104.1214מספר קורס פישר- ר דורותה בורדה"ד: מרצה104.1213מספר קורס 

104.5719מספר קורס 

(שנתי)' יידיש למתקדמים ב

ס"שש2

ר אורן רומן"ד: מרצה

104.4883מספר קורס 

ס"שש4ס"שש4
מסתורי הגניזה הקהירית בסבך חידושי 

21המאה ה
ס"שש4

יוסי חיות' פרופ: מרצהס"שש2ר מרקוס זילבר"ד: מרצהשרה בנדר' פרופ: מרצה

ר משה לביא"ד: מרצה

104.4184מספר קורס 116.4243מספר 104.4186מספר קורס ס"שש4ס"שש104.41892מספר קורס 

מבטים ממקום אחר- ך"התנ
תאריכי מפגשים ושעות )סיור - קמפוס רומא

(יפורסמו בהמשך

ס"שש4מר יער בירן: מרצהר סבטלנה נטקוביץ"ד: מרצהס"שש2

יונתן בן דב' פרופ: מרצה
ר אורי "אייל בן אליהו וד' פרופ: מרצים

אמיתי

123.3909מספר קורס 104.4889מספר קורס 104.4104מספר קורס 101.4183מספר קורס 

מתוקשבים

(קורס חובה לתלמיד התוכנית)כלים למחקר וכתיבה היסטורית 

ס"שש2

ר יהודית בורנשטיין"ד: מרצה
123.4002מספר קורס 

(קורס חובה לתלמידי התוכנית)אוריינות מידע 

ס"שש2

ר מיכה פרי"ד: מרצה

104.8202מספר קורס 

(שנתי)' קורס למתקדמים א- שפה ותרבות פולנית

ס"שש2

פישר- ר דורותה בורדה"ד: מרצה

104.5008מספר קורס 

(שנתי)' פרקים בתולדות מזרח אירופה בעידן הטרום מודרני א

ס"שש2

ר ענת ואתורי"ד: מרצה

104.4077מספר קורס 

מתוקשבים

מנהיגות והתנגדות יהודית בתקופת 
השואה בפולין וליטא

סדנאת : מרעיון להצעת מחקר
חובה )' כתיבה אקדמית ג

('לתלמידי מסלול א

(שנתי)' יידיש למתקדמים א

פ"שואה וזכרון ימי שלישי תש, תולדות:יהודי פולין ומזרח אירופה

8:00-10:00

10:00-12:00

12:00-14:00

14:00-16:00 14:00-16:00

ס"שש4ס"שש4

'סמסטר א

8:00-10:00

10:00-12:00

12:00-14:00
ר אורן רומן"ד: מרצה ר אורן רומן"ד: מרצה

מאגיה ומדע במזרח אירופה , קבלה
בראשית העת החדשה

פולין : העיקר הרומנטיקה
19והיהודים במאה ה 

18:00-20:00
יעודכן 
בהמשך

'סמסטר ב

16:00-18:00 16:00-18:00
קבוצת קריאה בספרות יידיש

ס"שש2

ר אורן רומן"ד: מרצה

104.4882מספר קורס 

(שנתי, קורס באנגלית)' השואה בספרות ובקולנוע הפולניים  א: התמודדות עם זכרון

ס"שש2

פישר- ר דורותה בורדה"ד: מרצה

104.5718מספר קורס 


