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רוסיה ומזרח אירופה (תכנית  תשפ"ב יהודי פולין / MAרשימת קורסי 

 בינאוניברסיטאית)
 לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים. ●

 הרישום לקורסים נעשה באופן עצמאי ע"י הסטודנט דרך הפורטל האישי ●

 קטלוג קורסים –סטודנטים  –ניתן לראות את הקורסים וסילבוסים מקוצרים דרך אתר האוניברסיטה  ●

 

 סמסטר א'

  16:00יום א'  - 104.4101 -ד"ר סבטלנה נטקוביץ  -מרעיון להצעת מחקר: סדנת כתיבה אקדמית-

 שש"ס) (*לקורס זה יש להירשם בסמסטר א' בלבד, הקורס יינתן בתאריכים קבועים מראש) 1( 17:00

  יום א'  - 104.4532 –פרופ' מרקוס זילבר  - סדנא מתודולוגית  - אז מה הסיפור שלך? סיפורי חיים

שש"ס) (*לקורס זה יש להירשם בסמסטר א' בלבד, הקורס יינתן בתאריכים קבועים  1( 17:00-18:00

 מראש).

  הרישום  18:00-20:00יום א'  - ד"ר דינה מויאל  -סמינר בינאוניברסיטאי ללימודי מזרח אירופה**)

 לקורס זה דרך אוניברסיטת תל אביב ובאישור המנחה / ראש התוכנית)

 8:00יום ג'  - 104.5008 -פישר -מרצה: ד"ר דורותה בורדה -ה ותרבות פולנית למתקדמים א' שפ-

 שש"ס) 2( 10:00

  'שש"ס) 2( 10:00-12:00יום ג'  - 104.4882 -ד"ר אורן כהן רומן  -יידיש למתקדמים א 

 ן ברמ-ד"ר אלה באואר -א'  20-וה 19-"כיכר העיר" עיתונות יהודית במזרח אירופה במאות ה - 

 שש"ס) 2( 10:00-12:00יום ג'  - 104.4178

  'שש"ס) 4( 12:00-16:00יום ג'  - 104.1213 - ד"ר אורן כהן רומן  -יידיש למתחילים א 

 The Holocaust in Hungarian National Memory - 12:00יום ג'  - 116.5612 -ברקוביץ  אלז'ד"ר ב-

 שש"ס) 2( 14:00

 Coping with memory – Holocaust in Polish Literature and Culture Part A –  ד"ר דורותה

 שש"ס) 2( 14:00-16:00יום ג'  - 116.5718 –פישר -בורדה

 ) יום  -  104.4519 - פרופ' שרה בנדר   -) 1939-1944ההנהגה והציבור היהודי בפולין בתקופת השואה

 שש"ס) 4( 16:00-20:00ג' 

  2( 18:00-20:00יום ג'  -  104.5111 -פישר -ורותה בורדהד"ר ד -קריאת כתבי יד ותעודות בפולנית 

 שש"ס)

  (חובה) שש"ס) 2מתוקשב ( - 123.4002 -ד"ר יהודית ברונשטיין   -כלים למחקר וכתיבה היסטורית 

  (חובה) שש"ס) 2מתוקשב ( - 104.8202 -ד"ר מיכה פרי  -אוריינות מידע אקדמית לתלמידי תואר שני 
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 סמסטר ב'

 16:00יום א'  - 104.4101 -ד"ר סבטלנה נטקוביץ  -מחקר: סדנת כתיבה אקדמית  מרעיון להצעת-

 שש"ס) (*לקורס זה יש להירשם בסמסטר א' בלבד, הקורס יינתן בתאריכים קבועים מראש) 1( 17:00

  יום א'  - 104.4532 –פרופ' מרקוס זילבר  - סדנא מתודולוגית  - אז מה הסיפור שלך? סיפורי חיים

שש"ס) (*לקורס זה יש להירשם בסמסטר א' בלבד, הקורס יינתן בתאריכים קבועים  1( 17:00-18:00

 מראש).

  הרישום   18:00-20:00יום א'  -ד"ר דינה מויאל  -סמינר בינאוניברסיטאי ללימודי מזרח אירופה**)

 לקורס זה דרך אוניברסיטת תל אביב ובאישור המנחה / ראש התוכנית)

 8:00יום ג'  - 104.5009 -פישר -מרצה: ד"ר דורותה בורדה -' בותרבות פולנית למתקדמים  שפה-

 שש"ס) 2( 10:00

  'שש"ס) 2( 10:00-12:00יום ג'  - 104.4883 -ד"ר אורן כהן רומן  -יידיש למתקדמים ב 

 ברמן-ד"ר אלה באואר -א'  20-וה 19-"כיכר העיר" עיתונות יהודית במזרח אירופה במאות ה  - 

 שש"ס) 2( 10:00-12:00יום ג'  - 104.4179

  'שש"ס) 4( 12:00-16:00יום ג'  - 104.1214 - ד"ר אורן כהן רומן  -יידיש למתחילים ב 

 ) 12:00-16:00יום ג'  - 104.4476 -ד"ר ענת ואתורי  -) 1000-1800פולין ויהודים בעידן טרום מודרני 

 שש"ס) 4(

 The Holocaust in Hungarian National Memory - 12:00יום ג'  - 116.5613 -ברקוביץ  אלז'ד"ר ב-

 שש"ס) 2( 14:00

 Coping with memory – Holocaust in Polish Literature and Culture Part B -  ד"ר דורותה

 שש"ס) 2( 14:00-16:00יום ג'  - 116.5719 -פישר -בורדה

  2( 18:00-20:00יום ג'  -  104.5112 -פישר -ד"ר דורותה בורדה -קריאת כתבי יד ותעודות בפולנית 

 שש"ס)

  שש"ס) 4( 16:00-20:00יום ג'  -104.4889  -ד"ר יעד בירן  -קבוצת קריאה בספרות יידיש 

  פרופ' מרקוס זילבר  - אמא פולניה, אימא יהודיה, אם עבריה: בין לאומיות פולנית לבין ציונות– 

 שש"ס) 4( 16:00-20:00יום ג'  - 104.4170

  


