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 אוניברסיטאית בלימודי רוסיה ומזרח אירופה-א בין"תוכנית מ

 א"פקורסים תש

 (יש לבחור שניים מתוך השלושה) בין אוניברסיטאיים  קורסי חובה

/ חדש לתואר שעה יום היקף שם הקורס שם המרצה אוניברסיטה

 קיים

 מספר קורס

בלימודי  אוניברסיטאי-בין סמינר דינה מויאל ר"ד תל אביב

 רופהמזרח אי

 שנתי ס"ש 2

 אחת לחודש' א ימי

00:11-

21:11 

 102017911010 חדש שני 

אוניברסיטאית -סמינר כתיבה בין סקוט אורי ר"ד תל אביב

 בלימודי מזרח אירופה ויהודיה 

 שנתי ס"ש 2

 אחת לחודש 'ימי ו

7:11-

00:11 

 109910110110 חדש שני

מרקוס  ר"ד חיפה

 זילבר

 -EGOסדנה מתודולוגית

DOCUMENTS  

 שנתי ס"ש 2

 אחת לחודש' ימי א

00:11-

21:11 

  חדש שני

 

 .הוקורס נוסף לבחיר ,בו תוגש עבודה סמינריונית( ס"ש 4)לתואר שני אחד סמינר בחור בל ית/מתוכם על הסטודנט –קורסי בחירה 

 .אחד משני הקורסים ילמד מחוץ לאוניברסיטת תל אביב

 

 יום היקף תוארל/ סוג קורס שם הקורס חוג שם המרצה 'אונ

 ושעה

דרישות 

 הערות/קדם

 מספר קורס

-תל 

 אביב

היסטוריה של  סקוט אורי ר"ד

 עם ישראל

יהודי מזרח אירופה בעת 

 חדשהה

 4 א' סמ סמינר

 ס"ש

-00:11' איום 

21:11 

 109914014110 

היסטוריה של  סקוט אורי' דר 

 עם ישראל

 4 'ב' סמינר סמ מחקר אקדמי: אנטישמיות

 ס"ש

-00:11' יום א

21:11 

 109914027110 

היסטוריה של  סקוט אורי' דר 

 עם ישראל

-0011יהודי מזרח אירופה 

0707 

' שיעור ליבה סמ

 ' ב

2 

 ס"ש

-02:11' יום ה

04:11 

 1099104.7110 קורס השלמה

דוד ' פרופ 

אבנר ' פרופ,אסף

 הולצמן

היסטוריה של 

 עם ישראל

היסטוריה  –העיירה היהודית 

 זיכרון ודימוי

 4 ב' נר סמסמי

 ס"ש

 'גיום 

01:11-04:11 

  

109914100110 

  -01:11' יום ג 4 א' סמינר סמ החסידות בעיני מתנגדיההיסטוריה של  דוד אסף' פרופ 
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 04:11 ס"ש עם ישראל

חווי ' פרופ 

 דרייפוס

היסטוריה של 

 עם ישראל

 –" הפתרון הסופי"

 קורבנות, מבצעים, התפתחות

 

 א' סמינר סמ

 

4 

 ס"ש

 'יום א

01:11-04:11 

  

109914100110 

חווי ' פרופ 

 דרייפוס

היסטוריה של 

 עם ישראל

 –קורס ליבה  השואה במזרח אירופה

 תואר ראשון

 ב' סמ

2 

 ס"ש

-01:11' יום ג

04:11 

קורס השלמה 

 בתוכנית

109910270110 

היסטוריה של  רוני שטאובר ר"ד 

 עם ישראל

ארכיונים מרכזיים בארץ 

 ובעולם

 4 ' ב' סמ

 ס"ש

 'ביום 

01:11-04:11 

 109910010110 באישור

היסטוריה  יגאל חלפין' פרופ 

 כללית

פרקים בהיסטוריה של 

 הרעיונות

סמינר תואר 

 שניראשון ו

 ב' סמ

4 

 ס"ש

 ' גיום 

00:11-21:11 

 102000.410 

היסטוריה  יגאל חלפין' פרופ 

 כללית

' שיעור ותרגיל סמ 0.04-0720רוסיה במהפכה 

 'ב

4 

 ס"ש

-00:11' היום 

21:11 

 10200.2210 קורס השלמה

איריס ' פרופ 

 רחמימוב

היסטוריה 

 כללית

סמינר תואר  07-תרבות סוף המאה ה

 שניראשון ו

 ב' סמ

4 

 ס"ש

-00:11' ביום 

21:11 

 1020024410 

איריס ' פרופ 

 רחמימוב

היסטוריה 

 כללית

ראשית העולם המודרני 

בדגש על לאומיות 

 מזרח ומערב אירופה,במרכז

 שיעור ותרגיל

 א' סמ

4 

 ס"ש

-01:11' יום ד

04:11 

 1020000.412 קורס השלמה

היסטוריה  שגיא שפר  ר"ד 

 כללית

 סמינר תואר שני   21-והמאה ההמלחמה הקרה 

 א' סמ

4 

 ס"ש

 ' גיום 

.:11-02:11 

 1020710410 

היסטוריה  שגיא שפר' דר 

 כללית

נסיון , גרמניה המזרחית

 להערכה מחודשת

ר סמינר תוא

 ראשון

4 

 ס"ש

-01:11' יום ד

04:11 

 102000.010 באישור 

היסטוריה  דינה מויאל ר"ד 

 כללית

דיכוי התנגדות ורפורמה 

 מאחורי מסך הברזל

סמינר תואר 

 ב' שני סמראשון ו

2 

 ס"ש

-00:11' היום 

0.:11 

 1020719010 

אבנר ' פרופ 

 הולצמן

סמינר תואר  ביאליק לפניו ואחריו ספרות

 א' סמ ראשון

4 

 ס"ש

-01:11' יום ג

04:11 

  באישור

 0.1421110   'גיום  4 סמינר תואר שנייהודים  :ורודו לבאב קאסיא ספרותדינה  ר"ד 
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 וספרות בברית המועצות בסקי'ברדיצ

0709-0741 

 01:11 ס"ש א ' סמ

-04:11 

ר דינה "ד 

 בסקי'ברדיצ

 :0711 לש לאורך קו האופק ספרות

 ןיסנג ,ןתיול ,בוכ'צ

סמינר תואר 

 ב' ראשון סמ

4 

 ס"ש

-01:11' יום ג

04:11 

 0.1402410 באישור

דינה  ר"ד 

 בסקי'ברדיצ

הסיפור הרוסי  :ריווא אלל ספרות 

 הקצר

 שיעור 

 קורס שנתי

4  

 ס"ש

  'דיום 

04:11-00:11 

 0.1007910 השלמה

0.1007010 

-חנה פוליןר "ד 

 גלאי

 שניסמינר תואר  שירת היידיש המודרנית ספרות

 'א' סמ

4 

 ס"ש

 'ביום 

02:11-00:11 

 0.1.00410 

חנה פולין ' דר 

 גלאי

סמינר תואר  ת שואה ושפהספרו ספרות

 ראשון

4 

 ס"ש

', ה', ימים ב

02:11-04:11 

 0.1.00110 באישור

חנה פולין ' דר 

 גלאי

 שיעור ספרות יידיש ספרות

 'א' סמ

2 

 ס"ש

-02:11' יום ה

04:11 

 0.1.01.10 קורס השלמה

יצירות ספרות יידיש  ספרות אורן רומן' דר 

 הנקראות מאות שנים

 סמינר תואר שני

 א' סמ

2 

 ס"ש

-00:11' יום ב

0.:11 

 0.1.00010 

-באומל' ג' פרופ בר אילן

 שוורץ

תולדות עם 

  ישראל

 –ראשוןתואר  תולדות השואה

 ב' סמ  הרצאה

2 

 ס"ש

 00-110-10 קורס השלמה מתוקשב

-באומל' ג' פרופ 

 שוורץ

תולדות עם 

 ישראל

העולם החופשי בתקופת 

 השואה 

סמינר תואר 

 שנתי -ראשון 

4 

 ס"ש

-02:11 'יום ב

04:11 

 00-974-10 באישור 

שמואל ' פרופ 

 פיינר

תולדות עם 

 ישראל

: מהפכת התרבות היהודית

תנועת השכלה ממנדלסון עד 

 סמילנסקין

סמינר תואר 

קורס  -ראשון

 שנתי

4 

 ס"ש

  'דיום 

00:11-0.:11 

 00-9921-10 באישור 

 מואלש' פרופ 

 פיינר

תולדות עם 

 ישראל 

ריה היסטו: מגדר ומודרניזציה

של נשים יהודיות בעת 

 החדשה

סמינר תואר שני 

קורס והרצאה 

 שנתי

4 

 ס"ש

 'יום ד

04:11-00:11 

 או 00-744-10 

 00-749-10 

תולדות עם  אוריאל גלמן ר"ד 

 ישראל 

תולדות : מלחמת השרדות

 07-החסידות משלהי המאה ה

 ועד לשואה

סמינר תואר שני 

 א' סמ –והרצאה 

4 

 ס"ש

 'ויום 

.:11-02:11 

 

 או 00-7401-10 

00-7400-10 

היסטוריה  נוי-אורי בר ר"ד 

 כללית

משטר : שעשוע לעמלים

טוטליטארי ודפוסי תרבות 

סמינר לתואר 

 ראשון ושני

4 

 ס"ש

-01:11' יום ג

02:11 

 21-0.002 
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 שנתי 0707-0709 מ"רהפנאי ב

היסטוריה  נוי-אורי בר ר"ד 

 כללית

מעורבותה של רוסיה במזרח 

 התיכון

 שניתואר הרצאה 

 'א' סמ

2 

 ס"ש

 12-0.979  מתוקשב

 אורי בר נוי' דר 
היסטוריה 

 כללית

-לאומיות וסכסוכים אתנו

לאומיים בדרום מזרח אירופה 

 21-07במאות 

 הרצאה תואר שני

 'ב' סמ

2 

 ס"ש

 12-0.0190  מתוקשב

לריסה ' פרופ חיפה

 פיאלקובה

ספרות עברית 

 והשוואתית
 חלון לספרות הרוסית

 סמינר תואר

 'א' ראשון סמ

4 

 ס"ש

-00:11' יום ב

21:11 

  קורס השלמה

לריסה ' פרופ 

 פיאלקובה

ספרות עברית 

 והשוואתית
 פולקלור בעולם המודרני

סמינר לתואר 

 א' ראשון ושני סמ

4 

 ס"ש

-00:11' יום ד

21:11 

  באישור

לריסה ' פרופ 

 פיאלקובה

ספרות עברית 

 והשוואתית

-הדרמה הרוסית של המאה ה

07 

תואר  סמינר

 'ב' ראשון ושני סמ

4 

 ס"ש

-00:11 –' יום ד

21:11 

  

נטשה ' דר 

 גורדינסקי

ספרות עברית 

 והשוואתית

שפת האם ושפת האם בשירה 

 הישראלית

סמינר תואר 

 ב' ראשון ושני סמ

    

ספרות עברית  אלרן -צפי זבה' דר 

 והשוואתית
 שפת ההומור

     

ורים ביהדות מזרח ילדות ונע תולדות ישראל אלה באואר' דר 

 אירופה

סמינר תואר 

 ראשון ושני סמ א

4 

 ס"ש

-01:11' יום ג

04:11 

  

ר דורותה "ד 

 פישר-בורדה

 The  –Together and apart תולדות ישראל

Jews and the Holocaust in 

ePolish cultur 

 סמינר תואר שני  

 שנתי

4 

 ס"ש

-04:11' יום ג

00:11 

הקורס 

מתקיים 

 באנגלית

 

יהודי פולין במלחמת העולם  ראלתולדות יש שרה בנדר' פרופ 

 השניה והשואה

סמינר תואר 

 א' ראשון ושני סמ

4 

 ס"ש

-00:11' יום ג

21:11 

  

מרקוס ' פרופ 

 זילבר

הסטוריה תרבותית של יהודי  תולדות ישראל

 פולין בין מלחמות העולם

סמינר תואר 

 'ב' ראשון ושני סמ

4 

 ס"ש

-00:11' יום ג

21:11 

  

 סוקרמ 'פורפ 

 רבליז

זכרונות ועדויות , יומנים לארשי תודלות

  אירופה' בתולדות יהודי מז
 ראות רנימס

 ב 'מס  ינשו ןושאר

2 

 ס"ש

-04:11 'ג םוי

00:11 

  

סבטלנה ' דר 

 נטקוביץ

קפיטליזם ומודרניות יהודית  ולדות ישראלת

 במזרח אירופה

סמינר תואר 

 ב' ראשון ושני סמ

4 

 ס"ש

 ' יום ג

01:11-04:11 
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יהודי רוסיה והמערב , רוסיה תולדות ישראל ר אלכס ולדמן"ד בן גוריון

0.00-0770 

סמינר לתואר 

 ראשון ושני

 קורס שנתי

4 

 ס"ש

-01:11' יום ב

02:11 

  חדש

 חנה' פרופ 

 יבלונקה

שיעור לתואר  שואה וזכרון, משפט תולדות ישראל

 א' ראשון סמ

2 

 ס"ש

-04:11' יום ב

00:11 

  באישור

נשים יהודיות באירופה מימי  תולדות ישראל איריס אידלסון' דר 

 הביניים ועד לעת החדשה 

שיעור תואר 

 א' ראשון סמ

2 

 ס"ש

  –' יום ג

02:11-04:11 

  באישור

שיעור תואר  מבוא לנאורות יהודית תולדות ישראל ןאיריס אידלסו' דר 

 'ב' ראשון סמ

2 

 ס"ש

-02:11' יום ג

04:11 

  קורס השלמה

סוציולוגיה  יוליה לרנר' דר 

 ואנתרופולוגיה

, אנשים: רוסיה בישראל

 תרבות ואידאולוגיה

קורס בחירה תואר 

 א' סמ, ראשון

2 

 ס"ש

-00:11' יום ג

0.:11 

  באישור

סוציולוגיה  יוליה לרנר' דר 

 ואנתרופולוגיה

אנתרופולוגיה של הנפש 

 הרוסית

 קורס בחירה

 'ב' סמ

2 

 ס"ש

 '  יום ב

04:11-00:11 

  

יוליה לרנר ' דר 

אנה ' ופרופ

 טיומקינה

סוציולוגיה 

 ואנתרופולוגיה

: משטרים רגשיים במעבר

רוסיה בפרספקטיבה 

 השוואתית

קורס בחירה תואר 

 'ב' שני סמ

2 

 ס"ש

 'יום ג

00:11-0.:11 

  

סוציולוגיה  גוטמן1 י' דר 

 ואנתרופולוגיה
 פוליטיקת הזכרון בפולין

שיעור תואר 

 א' ראשון סמ

2 

 ס"ש

 'יום ג

01:11-02:11 

  באישור

היסטוריה  ולדימיר לוין' דר 

 כללית
: האימפריה הרוסית בעלייתה

0911-0.44 

שיעור תואר 

 ראשון

 א' סמ

2 

 ס"ש

-04:11' יום א

00:11 

  באישור

היסטוריה  ולדימיר לוין 'דר 

 כללית

קתולים , יהודים, מוסלמים

ודתות אחרות ברוסיה 

 האורתודוכסית

שיעור תואר 

 א' ראשון סמ

2 

 ס"ש

-11:.0'יום א

21:11 

  באישור

-דינה זיסרמן ר"ד 

 ברודסקי

פוליטיקה 

 וממשל

מ לשעבר "קהילת יוצאי ברה

בפוליטיקה ובחברה 

 הישראלית

סמינר תואר 

 א' ראשון סמ

2 

 ס"ש

-00:11' יום א

0.:11 

  באישור

 'האונ

 הפתוחה

-רוני באר' דר

 מרקס

, היסטוריה

פילוסופיה 

פולמוסים ועימותים מבעד 

לעיתונות יהודית במזרח 

 סמינר תואר שני

 א' סמ

4 

 ס"ש

 2121/20 02404 
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 אירופה ומדעי היהדות

, סוציולוגיה אינה לייקין ' דר 

אנתרופולוגיה 

 ותקשורת

זציה במבט מדינה וגלובלי

 אנתרופולוגי

 סמינר תואר שני

 א' סמ

4 

 ס"ש

 2121/20 02141 

, היסטוריה רי צירקין סדן' דר 

פילוסופיה 

 ומדעי היהדות

היסטוריה : רוסיה המודרנית

 ותרבות

 4 סמינר תואר שני

 ס"ש

יש לבדוק אם מתקיים   

 השנה

, היסטוריה גיא מירון' פרופ 

פילוסופיה 

 ומדעי היהדות

מדינת הלאום , אנטישמיות

 האירופית והיהודים

 4 סמינר תואר שני

 ס"ש

יש לבדוק אם מתקיים   

 השנה

, היסטוריה אורית רמון' דר 

 יהדות', פיל
 כית'פראג והרפורמציה הצ

 4 סמינר תואר שני

 ס"ש

יש לבדוק אם מתקיים   

 השנה

 

 הנקודות במניין תלא נכלל –לתלמידי המסלול  שפה זרה שניה היא חובה –קורסי שפות 

 שעה/ יום סמסטר היקף לתואר שם הקורס המחלקה/ היחידה  שם המרצה 'אונ

תל 

 אביב

 11-21:11:.0 ג ,א םימי ב + א ס"ש . ראשון ושני רוסית מתחילים  היחידה להוראת שפות מרינה ניזניק רד

 11:.00:11-0 ג ,א םימי ב + א ס"ש . ראשון ושני רוסית מתקדמים היחידה להוראת שפות מרינה ניזניק רד 

 01:11-02:11 'ג םוי ב + א ס"ש 4 ינש ראות רוסית לחוקרים שפותהיחידה להוראת  דר מרינה ניזניק 

דניאל  'דר 

 בירנבאום

 02:11-00:11 ד םוי ב + א ס"ש . ראשון ושני יידיש מתחילים  היחידה להוראת שפות

דניאל  'דר 

 בירנבאום

 00:11-21:11 'ד םוי ב + א ס"ש . ראשון ושני מתקדמיםיידיש  היחידה להוראת שפות

 11-21:11:.0 ד ,ב םימי ב + א ס"ש . ראשון ושני רומנית מתחילים  היחידה להוראת שפות  

 11:.00:11-0 ד ,ב םימי ב + א ס"ש . ניוש ןושאר םימדקתמ תינמור תופש תארוהל הדיחיה  

בן 

 גוריון

   ס"ש 4 ראשון ושני יידיש למתחילים היחידה להוראת שפות פיש1 מר א
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דורותה  ר"ד חיפה

 פישר-בורדה

 11-01:11:. 'ג םוי ב+ א  ס"ש 4 ראשון ושני שפה ותרבות פולנית תולדות ישראל

 התורוד 'רד 

 שריפ-הדרוב

 תודועתו די יבתכ תאירק לארשי תודלות

 תינלופב

 11:.00:11-0 'ג םוי  א ס"ש 2 ינשו ןושאר

 01:11-04:11' יום ג ב+ א  ס"ש .  ראשון ושני  מתחילים יידיש  תולדות ישראל אורן רומן 'דר 

 04:11-00:11' יום ג ב+ א  ס"ש 4 ראשון ושני  מתקדמים יידיש תולדות ישראל אורן רומן 'דר 

 11-21:11:.0' יום ג ב + א ס"ש 4 ראשון ושני קבוצת קריאה בספרות יידיש תולדות ישראל בירןיעד  

 


