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 תיאור הקורס

של תהפוכות בהיסטוריה העולמית: מהתמוטטות ימי הביניים המאוחרים והעת החדשה המוקדמת היו תקופה 

עשרה עד להקמתן של האימפריה הסינית, האימפריה הרוסית -האימפריה המונגולית באמצע המאה הארבע

עשרה. השיעור יבחן את השינויים ביחסי הכוחות -עשרה והשמונה-והאימפריות המערב אירופיות במאות השבע

ו התעצבו בתקופה זו חייהם של עבדים ושפחות שטולטלו בין יבשות, שכירי הגלובליים, אולם ידגיש גם את האופן שב

חרב שחיפשו את פרנסתם בארצות רחוקות, איכרים שהחלו לאמץ גידולים אקזוטיים ובלתי מוכרים כגון תפוח 

 האדמה או העגבנייה, או אנשי דת נוצרים ומוסלמים שהפיצו את דבר האל בארבע כנפות תבל.

 מטלות והערכה

ציון בקורס הריאה במאמרים אמורה ללוות את ההרצאות, לעתים להרחיב את הנאמר בהן ולעתים להעמיק אותן. הק

שאלות על חומר הקריאה  2נקודות[,  40תכני ההרצאות וחומרי הקריאה )שאלה ראשית ]ת סיום על חינבבייקבע 
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