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לומדים בגילמן ומתנדבים למען הזולת
הפקולטה למדעי הרוח מזמינה את משתלמיה לתרום מזמנם ,מניסיונם ומכישוריהם
למטרות חברתיות .המעוניינים להירתם לעשייה מלאת סיפוק בהתנדבות ,מוזמנים
להשתלב בפעילות תנועת של"מ — שירות לאומי למבוגר ,תנועה כלל ארצית
הפועלת במסגרת החברה למתנ"סים ומגייסת מתנדבים ,בעיקר מבין קהל הגמלאים.
תחומי ההתנדבות מותאמים לעולם הידע והפנאי של כל מתנדב .התנועה מכוונת את
המתנדבים לפעילות במסגרת תכניותיה הייחודיות ומפנה אותם לארגונים ומשימות
המתאימים להם.
בואו להתנדב וצרו קשר למטרת השתלבות ומציאת אפיק התנדבות:

פרטי קשר ,shalem.ta@gmail.com :טלפון 03-7600146
אתר של"מwww.shallem.org.il :
עשו לנו לייק בפייסבוקhttp://www.facebook.com/shalemtelavivyafo :

מידע כללי

מידע כללי
"כאשר אדם אומר 'איני יודע' — כבר הגיע למחצית החכמה" (אפלטון)
הפקולטה למדעי הרוח שמחה להזמין אתכם – שוחרי תרבות ודעת  -למסע של הרחבת אופקים
בשנת הלימודים תשע"ט .אנחנו מזמינים אתכם להיחשף למסע בינתרבותי .מסע בזמן .מסע
גיאוגרפי .מסע אל השורשים .מסע אל העבר .מסע של גילוי ושל העשרה.
תכנית "לומדים בגילמן" קיימת למעלה מ 20 -שנה בקמפוס המטופח והמרווח של אוניברסיטת
תל-אביב .התכנית מושכת אליה מדי שנה אלפי לומדות ולומדים מכל רחבי הארץ ומכל הגילאים.
המשתתפים בתכנית נהנים ממגוון מרתק של הרצאות וקורסים מפי מיטב המרצים והחוקרים
המובילים בתחומם:
• קורסי הפקולטה:
מבחר מגוון של קורסים בחוגים השונים הניתנים לתלמידי תואר ראשון ופתוחים למשתתפי
תכנית "לומדים בגילמן" על בסיס מקום פנוי בקורס.
• סדרות ,הרצאות ותכניות מיוחדות:
מקבצים ייחודיים של הרצאות הניתנות על ידי סגל המרצים ביחידות הפקולטה בנושאים
מרתקים ,מסקרנים ומאתגרים ,עכשוויים והיסטוריים.
• המידע בחוברת נכון ליום 1.8.2018
• יתכנו שינויים ברשימת הקורסים
• פרטי הקורסים (סילבוס) בחוברת מקוצרים ,למידע עדכני ומלא בקרו באתר התכנית:
http://humanities.tau.ac.il/lomdim-begilman

תאריך פתיחת הרישום :יום א'2.9.2018 ,
היום הראשון ללימודים בסמסטר א' – 14.10.2018
היום האחרון ללימודים בסמסטר א' – 13.1.2019
היום הראשון ללימודים בסמסטר ב' – 27.2.2019
היום האחרון ללימודים בסמסטר ב' – 14.6.2019
במהלך תקופת הרישום ( ,)14.10.18-2.9.18יהיו משרדי התכנית סגורים לקבלת קהל והרישום
יתקיים באמצעות הטלפון ,הפקס והדואר האלקטרוני בימים א׳-ה׳ בין השעות .14:00—09:00

אנו מאחלים לכם עניין והנאה בלימודים

שנה"ל תשע"ט

משרדי התכנית יפתחו לקבלת קהל ביום הראשון ללימודים – יום א' 14.10.2018
במהלך שנת הלימודים קבלת קהל בימים א'-ד' בין השעות 13:00—09:00
בימי ה' המשרדים סגורים לקבלת קהל
כתובת המשרדים :בניין גילמן ,חדר 151
טלפון03-6407433 ,03-6409789 :
פקס03-6412748 :
דוא"לlomdim@tauex.tau.ac.il :
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מידע כללי

הנחיות ונהלים:
	•מספר המקומות בכל קורס מוגבל בכפוף למגבלות שונות
	•הרישום ללא בחינות קבלה
	•הלימודים הינם להעשרה ואינם מקנים תואר ,הכרה אקדמית או נקודות זכות מצטברות
לקראת תואר או תעודה אקדמיים
	•הלומדים בתכנית אינם זכאים להבחן ולהגיש עבודות
•הסיורים הלימודיים במסגרת הקורסים של כלל החוגים אינם פתוחים למשתלמי לומדים בגילמן
	•אין אפשרות להצטרף לקורס שנתי בסמסטר ב'
	•מומלץ להקדים ולהירשם מראש גם לקורסי סמסטר ב'
	•רצוי להכין אלטרנטיבה נוספת למקרה שלא יהיה מקום בקורס המבוקש
	•הכניסה לשיעורים תתאפשר אך ורק לבעלי כרטיס הנרשם
	•הנרשמים מקבלים על עצמם את האחריות להשתתף בכל מועדי הקורסים או הסדרות ,לא
יינתן פיצוי כספי או אחר על העדרות
	•נוכחות בשיעור הראשון ללא רישום — על בסיס מקום פנוי ובתיאום מראש
•ההשתתפות בכל קורסי הפקולטה למדעי הרוח כרוכה ברישום ובתשלום .כניסה לקורסים
שאינם מתפרסמים בתכנית ,תותר רק לאחר אישור מזכירות החוג ותמורת תשלום

סדרי הרשמה ותשלום

הרישום (טלפון ,פקס או דוא״ל) יתקיים מתאריך  2.9.2018ועד פתיחת שנת הלימודים בתאריך
 ,14.10.2018בימים א׳-ה׳ בין השעות 14:00—09:00
טפסים שישלחו לפני  2.9.2018לא יטופלו.

דרכי הרשמה:

1.1בטלפון —  03-6407433 ,03-6409789בימים א'-ה' בין השעות 14:00—09:00
2.2בפקס — באמצעות שליחת טופס רישום מלא וחתום לפקס מספר03-6412748 :
(יש לוודא קבלת הטופס)
3.3בדואר אלקטרוני — באמצעות משלוח של טופס רישום לכתובתlomdim@tauex.tau.ac.il :
לנוחיותכם ,טופס רישום מופיע בעמוד האחרון של החוברת.
ניתן להוריד טופס רישום מאתר התכניתhttp://humanities1.tau.ac.il/lomdim-begilman ::

לומדים בגילמן

כרטיס נרשם
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	•בסיום הליך הרישום יקבלו הנרשמים כרטיס נרשם
	•יש להדביק תמונה במקום המיועד לכך
	•הכרטיס יהווה אישור בלעדי לכניסה לקורסים הרשומים בו
	•במידה ותתבקשו ,הציגו את כרטיס הנרשם בכניסה לכיתות הלימוד
	•לא תתאפשר כניסה לכיתות ללא הצגת כרטיס
	•הנפקת כרטיס נרשם על ידי מזכירות התכנית תהווה את האישור הבלעדי להרשמה
	•נא לשמור על הקבלה המקורית ,בכל בירור יהיה צורך להציגה
	•כרטיס הנרשם הינו אישי ולא ניתן להעברה

מידע כללי

כרטיס הנרשם מקנה את ההטבות הבאות (כאשר הכרטיס נושא תמונה):
	•כניסה לכל אגפי הספריה המרכזית ללא תשלום (לעיון בלבד .להשאלת ספרים יש לרכוש
מנוי בספריה)
	•הנחה ברכישת מנוי לספריה המרכזית
	•הסדרי חניה בחניון סמולארש ברחוב ג'ורג וויז
* ההטבות כפופות לשינויים בהתאם להוראות המפעילים

אופן התשלום( :באמצעות כרטיסי אשראי בלבד)
• תשלום מעל  ₪ 500עד שני תשלומים
• תשלום מעל  ₪ 1,000עד שלושה תשלומים
• תשלום מעל  ₪ 1,500עד ארבעה תשלומים
* התשלומים ללא ריבית והצמדה.

מנוי שנתי
ניתן לרכוש מנוי שנתי בעלות כוללת של .₪ 5,000
רכישת המנוי מקנה אפשרות להשתתף ב 15-קורסים של  2ש"ס במהלך שנת הלימודים תשע"ט.
* המחיר אינו כולל השתתפות בסדרות.

הנחות
זכאות להנחה על סמך הצגת תעודה בלבד (אין כפל הנחות):
זכאים להנחות

הנחה לקורסים

הנחה לסדרות

עובד קבוע של אוניברסיטת תל אביב
גימלאי אוניברסיטת ת"א*

פטור מתשלום

10%

50%

10%

בן זוג של עובד קבוע ,בן זוג של גימלאי האוניברסיטה10% ,
בוגרי אוניברסיטת ת"א ,חברי אגודת ידידי האוניברסיטה

10%

25%

10%

חברי ארגון נכי צה"ל

* גימלאי הסגל הבכיר מתבקשים להסדיר את הרישום לקורסים במשרדי האירגון ,לפני בואם לבצע את הרישום
במזכירות הפקולטה.

נוהל החלפת קורס
בקשה להחלפת קורס ניתן להגיש:
בסמסטר א' — עד 28.10.2018
בסמסטר ב' — עד 13.3.2019

נוהל ביטול הרשמה

לאחר מועדים אלו לא יבוצעו החזרי כספים.
כל בקשת ביטול תחוייב בדמי ביטול בסך  100ש"ח .בנוסף ,תקוזז העלות בעבור ההשתתפות
בשיעורים שקדמו לביטול.
במקרה של ביטול קורס ביוזמת הפקולטה — יוחזר התשלום במלואו.

שנה"ל תשע"ט

בקשה לביטול השתתפות יש להגיש בכתב .נא לצרף לבקשה את כרטיס הנרשם והקבלה המקורית.
בסמסטר א' — עד 4.11.2018
בסמסטר ב' — עד 20.3.2019

7

מידע כללי

משך שיעור בקורס

כנהוג באוניברסיטה ,משך שיעור הינו שעה וחצי.
כל השיעורים יתחילו  15דקות אחרי הזמן המצויין בחוברת ויסתיימו  15דקות לפני שעת הסיום
המצויינת.

גמול השתלמות ואישורי נוכחות
הקורסים (לא כולל סדרות) מוכרים לגמול השתלמות (מסלול ללא בחינות) בכפוף לאישור מקום
העבודה של המשתלם .המשתלם יצויד בטופס נוכחות אישי שיקבל על פי בקשתו ממזכירות
התכנית .יש להחתים את המרצה בתום כל שעור .אישורי לימודים ינתנו רק על סמך טפסים
חתומים.

למידה מרחוק
בתום הליך הרישום ,ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתלם ,קוד משתמש לאתר למידה
מרחוק.
להוראות מפורטות לשימוש באתר הלמידה מרחוק הכנסו לאתר בכתובתhttp://moodle.tau.ac.il :

הודעות ועדכונים
הודעות ועדכונים בנוגע לקורסים ,יפורסמו במהלך שנת הלימודים באתר האינטרנט ועל מסכי
הטלוויזיה בכניסות לבנייני הפקולטה.
משתתפי התכנית מתבקשים לעקוב אחר המידע בדבר ביטולי שיעורים ,השלמות שיעורים ושינויים
באתר האינטרנט של הפקולטה למדעי הרוח בכתובת.https://humanities.tau.ac.il/changes :
לא יישלחו הודעות על השלמות שיעורים .התלמידים מתבקשים לעקוב אחר ההודעות של המרצים
באתר .moodle
הודעות ביטול שיעורים באמצעות הודעות SMS
הודעות בדבר ביטולי שיעורים תשלחנה למכשירי הטלפון הסלולריים בהודעות  .SMSאנא הקפידו
למלא בטופס הרישום את מספר הטלפון הנייד שברשותכם.
מובהר בזה שמשתלם שיבחר לא למסור מס' טלפון נייד ואת יתר הפרטים כפי שמופיעים בטופס
הרישום ,לא יקבל הודעות ביטול כמפורט מעלה.

לומדים בגילמן

הערה כללית
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האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבטל קורס בגלל מספר מועט של נרשמים או מכל סיבה
אחרת ,להכניס שינויים בגובה התשלום ,ובכל הכללים ,התקנות ותכניות הלימודים כפי שפורסמו
בחוברת זו מבלי להודיע על כך מראש לנרשמים.
על המשתתפים בתכנית (למעט בסדרות הייחודיות) חלים הכללים הנקבעים על-ידי המזכירות
האקדמית של אוניברסיטת תל אביב לעניין החזרי שיעורים בגין העדרות מרצים ,או שיבושים
הנגרמים בעת שביתות או עיצומים ,או בשל שינויים החלים בלוח האקדמי.

אנו מאחלים לכם עניין והנאה בלימודים

מידע כללי

לוח שנת הלימודים תשע"ט 2019/2018
 14.10.18יום א'
יום א'
9.12.18
 13.1.19יום א'
 27.2.19יום ד'
יום ה'
21.3.19
יום א'
14.4.19

היום הראשון ללימודים — סמסטר ראשון
חופשת חנוכה (לסטודנטים)
היום האחרון לסמסטר הראשון
היום הראשון לסמסטר השני
()3( )1
פורים
יום לימודים אחרון לפני חופשת הפסח
(מלבד לתלמידים הלומדים ביום החלופי)
15.4.19
יום לימוד חלופי לקורסי יום ה' – סמס' ב'
היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח 28.4.19
()3()1
8.5.19
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
()1
9.5.19
יום העצמאות
()4
23.5.19
יום הסטודנט
14.6.19
היום האחרון לסמסטר השני
()1
9.6.19
חופשת שבועות
()1
11.8.19
צום ט' באב
()1
מ25.8.19 -
חופשת הקיץ המרוכזת
עד31.8.19 -

יום ב'
יום א'
יום ד'
יום ה'
יום ה'
יום ו'
יום א'
יום א'
יום א'
יום ו'

ה' בחשון
א' בטבת
ז' בשבט
כ"ב באדר א'
י"ד באדר ב'
ט' בניסן
י' בניסן
כ"ג בניסן
ג' באייר
ד' באייר
י"ח באייר
י"א בסיון
ו' בסיוון
י' באב
כ"ד באב
כ"ט באב

טכסי זיכרון  -בימים אלה יופסקו הלימודים לשעה אחת ,בין 13:00-12:00
י"ב בחשוון
יום א'
21.10.18
עצרת לזכרו של יצחק רבין
()2
כ"ז בניסן
יום ה'
2.5.19
טכס יום השואה
טכס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
()3
ב' באייר
יום ג'
7.5.19
ופעולות האיבה
היום הראשון ללימודים בשנת תש"פ

 27.10.19יום א׳

ה' בחשוון תשע"ט

למידע נוסף פנו אלינו:
תכנית לומדים בגילמן ,הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
בניין גילמן ,חדר 151
טלפון03-6407433 ,03-6409789 :
פקס03-6412748 :
דוא"לlomdim@tauex.tau.ac.il :

שנה"ל תשע"ט

הערות:
( )1בימים אלה לא מתקיימת כל פעילות באוניברסיטה.
( )2בערב יום הזיכרון לשואה והגבורה ( 1.5.19כ"ו בניסן) יסתיימו הלימודים בשעה 19.00
( )3בתענית אסתר (י"ג באדר ב'  )20.3.19ובערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (  7.5.19ב' באייר) יסתיימו הלימודים
בשעה 18.00
( )4ביום הסטודנט הלימודים מסתיימים בשעה 12.00
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רשימת קורסים

רשימת הקורסים בחלוקה לפי ימים
למידע מלא אודות הקורס מומלץ לעיין בעמודים הפנימיים .יתכנו שינויים ברשימת הקורסים.
בחוברת מופיעים תאורי קורסים (סילבוסים) מקוצרים.
מידע עדכני באתר האינטרנטhttp://humanities1.tau.ac.il/lomdim-begilman :

קורסים שנתיים (סמסטר א'+ב') הרישום מראש לשני הסמסטרים
מס' קורס

שם קורס

 687100101מבוא לתולדות סין ותרבותה

מרצה
ד"ר א .סלע

יום

שעות עמ'

א

16-14

45

 672120101לשון רומית למתחילים

ד"ר מ .מזור

א׳+ד׳

14-12

58

 687100201מבוא לתולדות יפן ותרבותה

ד"ר ל .צרפתי

ב'

16-14

45

 672110101לשון יוונית למתחילים

פרופ' א .הררי

ב'+ה׳

14-12

58

 687100301מבוא לתולדות הודו ותרבותה

ד"ר ר .צהר

ג׳

16-14

45

 624100101מבוא לבלשנות שמית

ד"ר ל .צ'רקווליני

ד׳

12-10

43

 614310101מבוא לארמית גלילית

פרופ' מ .מורגנשטרן

ד׳

14-12

43

 659246801לאחר מות האל ,שאלת המשמעות..

פרופ' ק .שטרנגר

ה׳

12-10

97

סמסטר א'
יום א'

לומדים בגילמן

מס'

10

מרצה

יום

שעות עמ'

קורס

שם קורס

 6 7 1 1 0 0 1 0 1ארכיאולוגיה מהי?

פרופ' ש .בונימוביץ

א'

12-10

22

 671212601מבוא לארכיאולוגיה של יוון

ד"ר א .פאנטאלקין

א'

12-10

22

 627101001מבוא לבלשנות

ד"ר א .בוטוויניק

א'

12-10

30

 621120901התהוותה של אירופה :משלהי העול..

פרופ' ג .אלגזי

א

12-10

31

 672154201חוק וסדר בעולם הרומי

ד"ר ע .יזרעלוביץ

א'

12-10

59

 612200501קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרו..

ד"ר א .ברתור

א'

12-10

61

 671247501מנהגי קבורה בא"י במהלך תקופות

ד"ר א .פאנטאלקין

א'

14-12

23

 677122901יהודי ארה"ב :היסטוריה ,חברה..

ד"ר א .סקוט

א'

14-12

37

 687245001מבוא לתרבות הוודה:מיתולוגיה,הגות

ד"ר צ .פרידמן

א'

14-12

46

Medicine in Classical Civilization 672112401

ד"ר ע .יזרעלוביץ

א'

14-12

59

 680317701על תבונה ורגישות :לשון הרגש בספר..

ד"ר י .צבן

א'

14-12

64

 662145001מבוא לרטוריקה

ד"ר נ .אריאל

א'

14-12

83

 671123801טקסט ותמונה  -מוסד המלוכה

ד"ר א .גילן

א'

16-14

23

 621120801היסטוריה של אירן העתיקה

ד"ר ד .אגוסטיני

א'

16-14

31

 687250601זהויות תרבויות ,לאומיות ואתניות..

ד"ר ע .אבט

א'

16-14

46

 612170101מבוא למקרא (א) :הספרות לסוגותיה

פרופ' נ .מזרחי

א'

16-14

61

רשימת קורסים
 680212401הכתיבה החדשה באמריקה הלטינית

ד"ר ד .בלאושטיין

א'

16-14

64

 671104301מבוא לתרבויות המזרח הקדום

פרופ' י .כהן

א'

18-16

23

 687250201סין מבעד לעדשה:מבטים קולונועי...

ד"ר ד .קוכן

א'

18-16

47

 687243701הדרקון האמיתי:דרכו ומחשבתו ש..

ד"ר א .בולוקן

א'

18-16

47

 612201701יחזקאל :הנביא ונבואתו בהקשר בבלי

פרופ' ד .שילוני

א'

18-16

61

 1880063201פרשת השבוע

ד"ר נ .מזרחי

א'

18-16

102

 624300101מבוא לארמית מדוברת

פרופ' י .מוצפי

א'

18-20

ג׳

16-18

 680317401יין ,חשק ,ובדיחות רציניות

ד"ר א .זינדר

א'+ג׳

12-10

64

 671103501הארכיאולוגיה של א"י משחר...

פרופ' ר .גרינברג

א'+ג׳

14-12

22

 687244701היסטוריה דתית של יפן

ד"ר א .אורבוך

43

א'

12-10

ד׳

14-12

 672210001לשון יוונית למתקדמים

פרופ' א .יפתח

א'+ד׳

10-8

58

 626125001מבוא לתיאוריה

ד"ר נ .עברון

א'+ד׳

12-10

19

 626120801ניתוח סיפורת

פרופ' א .גומל

א'+ד'

14-12

19

 672220001לשון רומית למתקדמים

מר א .ארואטי

א'+ד'

14-12

58

46

מרצה

יום

שעות עמ'

מס' קורס

שם קורס

 687245701מדיניות החוץ של יפן וסין במאה ה..

ד"ר ר .שאול

ב'

10-8

47

 6 7 7 1 0 6 1 0 1יהודים ונוצרים בימה"ב  -א

פרופ' ש .גולדין

ב'

12-10

37

 6 3 1 1 3 3 0 0 1מבוא להלכה אסלאמית**

פרופ' ק .אדנג

ב'

12-10

41

 631222001קווים מאפיינים בספרות הקלאסית

ד"ר א .לרנר

ב'

12-10

41

 687247301בודהיזם באסיה חלק א':הבודהיזם..

ד"ר ר .צהר

ב'

12-10

47

 680327501בין עברית לערבית  -ספרות ,היסט..

ד"ר א .בהר

ב'

12-10

65

 662196201תרבות וקוגניציה

ד"ר ר .צדקה

ב'

12-10

83

 659211801הסטוריה של המדעים הפיזיקליים א'

ד"ר ע .יעבץ

ב'

12-10

97

 671248401אומנות ואימפריה :אומנות דרום הל..

ד"ר ע .קוך

ב'

14-12

24

 0671216301שיטות לשחזור אקלים

ד"ר דפנה לנגוט

ב'

14-12

24

 687246101עם היד על הדופק:שיח ציבורי עכשו..

ד"ר ד .בלוך

ב'

14-12

48

 680280101מ-ערב :אוריינטציה בתרבות המער..

פרופ' ש .גלילי

ב'

14-12

65

 680210101ז'אנרים ,קונבנציות וקלישאות

ד"ר נ .אריאל

ב'

14-12

65

 6 1 8 1 0 3 7 0 1מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה

ד"ר י .סנדרוביץ

ב'

14-12

73

 6 1 6 1 0 1 9 0 1הספרות היהודית שבין התנ"ך ו..

פרופ' י .צבי

ב'

14-12

77

 668259401יצירות מופת של צרפת הקלאסית

פרופ' נ .צור

ב

14-12

79

 662225201תחת גלגלי הצדק

ד"ר נ .גדי

ב'

14-12

83

שנה"ל תשע"ט

יום ב'
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 608360201סרבנות גט  -איך יוצאים מזה?

ד"ר ע .בזק

ב'

14-12

94

 659541501חשיבה ביולוגית

ד"ר א .לם

ב'

14-12

97

 6 7 1 1 0 4 5 0 1מבוא למצרים העתיקה

ד"ר ד .סוויני

ב'

16-14

25

 687249201תודעה מדיטציה וטרנפורמציה

ד"ר ק .ארבל

ב'

16-14

48

 680316101אתיופיה ודימוייה :ממלכת שבא ל..

ד"ר ר .הכהן

ב'

16-14

65

 6 1 8 1 0 4 1 0 1מבוא לפילוסופיה של המדע

ד"ר א .בלקינד

ב'

16-14

73

 668233701הגירה ומהגרים בקולנוע הצרפתי..

ד"ר ש .אבנר

ב'

16-14

79

 662209501ילדים בעידן של כלכלה גלובלית

ד"ר פ .טליה

ב'

16-14

84

 680317601דיוקן האמן  -והאמנית  -כאיש צעיר

ד"ר ג .טיקוצקי

ב'

18-16

66

 618103001מבוא לפילוסופיה יוונית

ד"ר א .הררי

ב'

18-16

73

 662209901ג'נוסייד :המבנה הפילוסופי של רצ..

ד"ר ח .לוסקי

ב'

18-16

84

 6 5 9 5 1 5 5 0 1מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית

ד"ר א .רוטלוי

ב'

18-16

98

 1880064101מדע ומגדר בראי הפילוסופיה

מ .רומן

ב'

18-16

102

 687206201אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית

מר א .קוץ

ב'

20-18

48

 672152201שער לעולם העתיק

פרופ' א .יפתח

ב'

20-18

59

 6 1 8 1 0 1 9 0 1מבוא לפילוסופיה פוליטית

ד"ר א .שרון

ב'

20-18

74

 1880062201האביב הערבי

פרופ' ע .רבי

ב'

20-18

102

 6 7 1 1 0 1 0 0 1האדם הקדמון במזרח התיכון

פרופ' ר .ברקאי

ב'+ד׳

12-10

24

 6 7 1 1 0 7 1 0 1מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של

ד"ר ג .שטיבל

ב'+ד׳

14-12

25

 627112001פונטיקה

ד"ר א .כהן

ב'+ד׳

14-12

30

 677207801יהודי ,שומרוני ונוצרי נפגשים באר..

ד"ר י .שחר

ב'+ד׳

14-12

37

 6 3 1 1 1 3 0 0 1מושגי יסוד באסלאם

ד"ר ע .שניצר

ב'+ד׳

14-12

41

 626127801מבוא לתרבות אנגליה א'

ד"ר י .סטבסקי

ב'+ה'

12-10

20

יום ג'

לומדים בגילמן

מס' קורס

12

יום

שעות עמ'

שם קורס

מרצה

 680311601פסיכואנליזה ,מגדר וספרות

ד"ר ד .אולמרט

ג'

10-8

66

 6 2 1 1 1 6 7 0 1המאה ה 19-באירופה 1890-1789

פרופ' א .רחמימוב

ג'

12-10

31

 631246301פקה אל-אקליאת" :המאבק על ההג..

פרופ' א .שביט

ג'

14-10

41

 687248301היסטוריה של מלחמה וזכרון-יפן ב..

ד"ר ר .הררי

ג'

12-10

49

 672154501השירה האפית ביוון וברומא

פרופ' ר .אברמוביץ

ג'

12-10

59

 662223701מבוא לתיאוריות של מיתוסים

ד"ר מ .מזור

ג'

12-10

84

 662225601תדמיתה של ילדות בספרות רוסית..

ד"ר מ .ניזניק

ג'

12-10

85

 659828001מהמכני לדיגיטלי:שינויים טכנולוגי..

ד"ר ש .קציר

ג'

14-10

98

 659215201הביולוגיה של החוויה :נקודת המפ..

פרופ' ח .יבלונקה

ג'

14-10

98

 624200401אתיופיה:היסטוריה ,שפה ותרבות

ד"ר א .טפרה

ג'

14-12

44
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 680120301מבוא לספרות העממית

ד"ר ד .רוטמן

ג'

14-12

66

 608340101כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר

ד"ר א .זיו

ג'

14-12

94

 6 7 1 1 0 3 1 0 1מבוא לתרבות אנטוליה :היסטו..

ד"ר א .גילן

ג'

16-14

25

 677128301מבוא לברית החדשה

ד"ר י .מוניקנדם

ג'

16-14

38

 687249401מחברת כפיפים למעצמה עולה:לה..

ד"ר ר .פרצ'ק

ג'

16-14

49

 662196001תולדות המחשבה הכלכלית מיוון..

ד"ר י .צמח

ג'

16-14

85

 627218901מבוא לפרגמטיקה

פרופ' מ .אריאל

ג'

18-16

30

 631224201הסיפורת הערבית המודרנית

ד"ר ח .אחמד

ג'

18-16

42

 614243401סמנטיקה

ד"ר ו .סיידון

ג'

18-16

44

 668234801ויקטור הוגו א'

מר ע .הלפרין

ג'

18-16

108

 1880061201צורות וצלילים

ד"ר א-.ג .כהן

ג'

20-18

103

 680318001כותבות ישראליות מזרחיות

ד"ר ס .שיפמן

ג'+ה׳

16-14

66

יום

שעות עמ'

מס' קורס

שם קורס

מרצה

 1880060201תורת המדינה

פרופ' צ .טאובר

ד'

10-8

103

 671247801מאגיה ,פולחן ומיתולוגיה באנט..

ד"ר א .גילן

ד'

12-10

26

 6 2 1 1 1 7 1 0 1אמריקה הלטינית במאה ה19-

ד"ר א .פרויס

ד'

12-10

32

 622910201מבוא ללימודי אפריקה

ד"ר א .בק

ד'

12-10

35

 687248101סוגיות באמנות יפן

ד"ר ש .בג'רנו

ד'

12-10

49

 680211801ספרות האובססיה

ד"ר א .דותן

ד'

14-10

67

.. 680830801התרבות האחרת" :פרקים לתולד

ד"ר ח .גלאי

ד'

12-10

67

 618103201מבוא לפילוסופיה חדשה

ד"ר נ .צאודרר

ד'

12-10

74

 616200601עיון מתקדם במורה הנבוכים

פרופ' מ .לורברבוים

ד'

12-10

77

 668234901כל מולייר א'

מר ע .הלפרין

ד'

12-10

109

 662261401מהגולם לדיבוק -מסע פנטסטי בקו..

ד"ר א .לבנת

ד'

12-10

85

 607540701פמיניזמים מזרחיים בישראל בראש..

ד"ר ה .יאלי

ד'

12-10

94

 671225601דת ומגיה במצרים העתיקה

ד"ר ד .סוויני

ד'

14-12

26

 687247901מיתולוגיה ,היסטוריה ומושגי זמן..

ד"ר א .לוי

ד'

14-12

50

 687249501תנועות מחאה בקוריאה המודרנית

ד"ר ל .צרפתי

ד'

14-12

50

 680317901האחים שבתאי

פרופ' מ .גלוזמן

ד'

14-12

67

.. 662261301כאשר אשוב ואהיה קטן" -יאנוש ק

ד"ר א .לבנת

ד'

14-12

86

 662129201רטוריקה ואתיקה :שלשה נאומי...

פרופ' ש .פרוגל

ד'

14-12

86

 671247601הארכיאולוגיה של הביות

ד"ר ד .לנגוט

ד׳

14-12

26

 622100301מבוא לדת ולתרבות האסלאם

ד"ר ל .קינברג

ד'

16-14

35

 687249301פילוסופיה הודית בקולנוע

פרופ' ד .רוה

ד'

16-14

50

שנה"ל תשע"ט

יום ד'

13

רשימת קורסים
 687242002נשים מגדר ומיניות בסין-בין היסטו..

ד"ר ס .וינטר

ד'

16-14

50

 672152301מחיר התחרות במיתולוגיה היוונית..

ד"ר ר .גרשט

ד'

16-14

60

 680730401תולדות תרגומי המקרא :מבוא היס..

ד"ר ר .הכהן

ד'

16-14

68

 6 1 8 1 0 1 8 0 1מבוא לפילוסופיה של המוסר

ד"ר י .לוי

ד'

16-14

74

 672153701להתמודד עם המוות ברומא העתיקה

ד"ר ר .גרשט

ד'

18-16

60

 680210501שנות ה 60-בשירה העברית

ד"ר א .מיטל

ד'

18-16

68

 662212401מודרניזם -עידן של פריצת גבולות

ד"ר ט .לנדא

ד'

18-16

86

 662212501רשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים..

ד"ר ע .נור

ד'

18-16

87

 659214501המהפכה המדעית וההגות היהודית

ד"ר ע .יעבץ

ד'

20-16

99

 616600101קומראן :האתר ,הספרים ,ההגות; הלכה..

ד"ר מ .מאך

ד'

20-18

77

יום ה'

לומדים בגילמן

מס' קורס

14

יום

שעות עמ'

 608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית :מחש..

ד"ר מ .רוזמרין

ה'

10-8

95

שם קורס

מרצה

 622100201תולדות העמים המוסלמים

פרופ' מ .מוסנזון

ה'

12-10

35

 6 7 7 1 1 4 7 0 1מחיבת ציון להצהרת בלפור :הציונו..

פרופ' מ .חזן

ה'

12-10

38

 687248201כלכלת  ,תרבות ושיווק לסין

מר א .וולובלסקי

ה'

12-10

51

 672154701הדרמה היוונית והרומית

פרופ' ר .אברמוביץ

ה'

12-10

60

 622100101מבוא לתולדות המזה"ת בעת הח..

פרופ' מ .ליטבק

ה'

14-12

36

 687249601המפלגה הקומוניסטית בסין:משילו..

ד"ר ל .רוזנברג

ה'

14-12

51

 687247101התבוננות בודהיסטית ופסיכואנליטית

ד"ר מ .אסטרוג

ה'

14-12

51

 662130701ההיסטוריה הכלכלית והחברתית ש..

ד"ר א .דוידי

ה'

14-12

87

 608100701נשים בישראל :מיתוס ומציאות

ד"ר ש .גבע

ה'

14-12

95

 6 2 1 1 2 1 3 0 1מבוא להיסטוריה אמריקאית

ד"ר י .שטרנהל

ה'

16-14

32

 687241601תרבות ומוסיקה עכשווית בסין

ד"ר ע .פורטוגלי

ה'

16-14

52

 680131201מסרוונטס עד וולף :יצירות מופת ב..

פרופ' א .כהן

ה'

16-14

68

 662260501אגדות יהודיות על הורים וילדים

ד"ר ד .בורשטיין

ה'

16-14

87

 608100301תרבות הגוף :מגדר וייצוגי גוף באמנ..

ד"ר ט .דקל

ה'

16-14

95

 6 7 7 1 1 1 1 0 1ישראל בעשור הראשון

פרופ' א .רוזין

ה'

18-16

38

 687249001קונפוציוס-חכמה ומעשה

גב' ע .שמיר

ה'

18-16

52

 1880060401דוד בן גוריון  -המנהיג והעם

פרופ' מ .חזן

ה'

18-16

103

 0621121501מהרומנטיקה הגרמנית ועד היוגה..

ד"ר ע .אילני

ה'

18-16

32

 672155701אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא

פרופ' א .יפתח

ה'

20-18

60

רשימת קורסים

סמסטר ב'
יום א'
מס' קורס

שם קורס

מרצה

יום

שעות עמ'

 671200001תולדות המחשבה הארכיאולוגית

פרופ' ש .בונימוביץ

א'

12-10

27

 687216601עולם העבודה ביפן הגלובאלית:ארגו..

א .בייקוביץ

א׳

12-10

52

 0662175501קנאביס :דיון ביקורתי על רפואה ,חברה..

ד"ר ד .מישורי

א'

12-10

93

.. 680317801פואטיקה קולינרית" :מבט ספרותי

ד"ר י .צבן

א'

12-10

68

 668236001מחאה ואנטי ממסדיות בתרבות צרפת

ד"ר ד .מנור

א'

12-10

80

 687249701מבוא להינדואיזם חי:פרקטיקות וא..

ד"ר א .הלפרין

א'

14-12

53

 687246401מנגה ואנימה :בין המקומי לגלובלי..

ד"ר ר .גרינברג

א'

14-12

53

 687243902חיים בין תרבויות

פרופ' מ .גמזה

א'

16-14

53

 612170201מבוא למקרא (ב) :המחקר לזרמיו

פרופ' נ .מזרחי

א'

16-14

62

 612201401זהות וזרות בספרות התורה

פרופ' ד .שילוני

א'

16-14

62

 618103002מבוא לפילוסופיה יוונית

ד"ר ש .וייסר

א'

16-14

75

 662310301שיח דיגיטלי

ד"ר כ .וייסמן

א'

16-14

88

 671247901היסטוריה וארכיאולוגיה של המ..

ד"ר א .גילן

א'

18-16

27

 687242401נצחון לאם:אלות וזהות בהודו המוד..

ד"ר א .הלפרין

א'

18-16

54

 612202001איזהו חכם? ספרות החכמה המקרא..

ד"ר ג .דרשן

א'

18-16

62

 680325401צדק ופמיניזם בקולנוע ובספרות

ד"ר ע .אלפנדרי

א'

18-16

69

 668140201תנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים

ד"ר ד .שילה

א'

18-16

80

 659213801אינדיוודואלים וקולקטיבים בהיסט..

ד"ר ס .גיסיס

א'

20-16

99

 668140101מושגי יסוד בחברה ,שלטון ושפה

ד"ר א .אמית

א'

20-18

80

 624300201ארמית חדשה מדוברת וכתובה

פרופ' י .מוצפי

א'+ג'

18-16

44

 626121701ניתוח שירה

ד"ר ר .טרטקובסקי

א'+ד'

14-12

20

יום

שעות עמ'

מס' קורס

שם קורס

מרצה

 677126501משפטי נירנברג ,השואה והתנועה..

ד"ר ר .שטאובר

ב'

10-8

39

 687210901יפן בזירה הבינלאומית

ד"ר ר .שאול

ב'

10-8

54

 1880060701דתיות ,מדעיות ןהמסורת היהודית

פרופ' מ .פיש

ב'

10-8

103

 6 2 1 1 1 8 0 0 1אימפריות" :מערב"" ,מזרח" וכוח..

פרופ' ב .מלמן

ב'

12-10

33

 677106201יהודים ונוצרים בימה"ב -ב

פרופ' ש .גולדין

ב'

12-10

39

 687250701בודהיזם באסיה חלק ב' :הבודהיזם..

פרופ' מ .שחר

ב'

12-10

54

 659624701מושגי יסוד במתמטיקה

פרופ' ל .קורי

ב'

12-10

99

שנה"ל תשע"ט

יום ב'

15

רשימת קורסים
 671248001המזרח הקדום  -היסטוריה סבי..

ד"ר ד .לנגוט

ב'

14-12

27

 687248501מעבר להרי הוינדהיה :מבוא לדרום...

ד"ר א .לוי

ב'

14-12

54

 680212801פוטוריזם :בחזרה לעתיד

ד"ר נ .אריאל

ב'

14-12

69

 616101001מבוא להגות יהודית מודרנית :בעקב..

פרופ' ר .מרגולין

ב'

14-12

78

 668234601כתבי נשים בצרפת הטרום מודרנית

פרופ' נ .צור

ב'

14-12

81

 662206801האזרח הסובייטי במשפט  -פיקוח..

ד"ר ד .מויאל

ב'

14-12

88

 608360301על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות

ד"ר ע .בזק

ב'

14-12

96

 659211901הסטוריה של המדעים הפיזיקלייים ב'

ד"ר ש .קציר

ב'

14-12

100

 671100102ארכיאולוגיה מהי?

ד"ר ע .קוך

ב'

16-14

28

 671248701הסיפור שלא סופר על תולדותיה..

פרופ' ע .ליפשיץ

ב'

16-14

28

 687250801קריאה בספרות הסינית המסורתית

פרופ' מ .שחר

ב'

16-14

55

 659461301פילוסופיה של המדע המשך

ד"ר א .בלקינד

ב'

16-14

100

 680327101קשב לספרות – מבט קוגניטיבי על..

מר א .חרש

ב'

18-16

70

 662224101פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית ע..

ד"ר ח .לוסקי

ב'

18-16

88

 1880063601מדוע שפות משתנות?

פרופ' ח .בת זאב

ב'

18-16

104

 618105901מבוא לאסתטיקה

פרופ' ח .כנען

ב'

20-18

75

 662225901החברה החרדית והאינטרנט

ד"ר י .חרובי

ב'

20-18

89

 680317301יהושע קנז ויהודית הנדל :על האל..

פרופ' א .מילנר

ב'+ד'

12-10

69

 677211801מלחמת בן כוסבה  -המרד ושברו

ד"ר י .שחר

ב'+ד'

14-12

39

 680212201המשפט של קפקא

פרופ' ג .שחר

ב'+ד'

14-12

69

 616200401זוהר למתחילים-הביוגרפיה הקבו..

פרופ' ר .מרוז

ב'+ד'

16-14

78

 626127901מבוא לתרבות אנגליה ב'

ד"ר א .גרנאי

ב'+ה'

12-10

20

 626266401הסובייקט הטרגי של שייקספיר

ד"ר נ .רייזנר

ב'+ה'

14-12

21

 626150001מבוא לתרבות אמריקה

פרופ' מ .שמיר

ב'+ה'

14-12

21

יום ג'

לומדים בגילמן

מס' קורס

16

יום

שעות עמ'

שם קורס

מרצה

 677128401יהודים ונוצרים כותבים :מבוא למק..

ד"ר י .מוניקנדם

ג'

12-10

40

 687242201מבט פנורמי על הודו המודרנית:רק..

ד"ר ר .פרצ'ק

ג'

12-10

55

 612202201מנהיגים ומנהיגות במקרא

ד"ר ט .סוצקובר

ג'

12-10

63

 680210201איש-חידה :משה בספרות העברית

ד"ר א .זינדר

ג'

14-10

70

 662224301מחשבה כלכלית בספרות הרוסית ה..

ד"ר מ .ניזניק

ג'

12-10

89

 659215301המקורות האבולוציוניים של החוויה

פרופ' ח .יבלונקה

ג'

14-10

100

 0671112001ממצא וטקסט מתקופת הברזל

ד"ר ע .סרגי

ג'

14-12

28

 668321001מכתבי חיילים צרפתים ממלה"ע..

ד"ר ס .עוזיאל

ג'

14-12

81

רשימת קורסים
 662130501ניהול במאה ה :21 -מושגים ואתגרים

ד"ר ע .שמעוני

ג'

14-12

89

 671103301מבוא לתרבויות מסופוטמיה

פרופ' י .כהן

ג'

16-14

29

 671246101סוגיות בפרשנות אומנות קדומה

ד"ר ע .קוך

ג'

16-14

29

 622200101מבוא להיסטוריה חברתית של..

ד"ר א .ברק

ג'

16-14

36

 680212301הדרשה  -בין רטוריקה לספרות עמ..

ד"ר ד .רוטמן

ג'

16-14

70

 662130401רוח המנהל :פיתוח המנהל דרך ט..

ד"ר א .אילון

ג'

16-14

90

 671248501ארכיאולוגיה של מפגשים קולו..

ד"ר ע .קוך

ג'

18-16

29

 687245502דרכים אחרות של חרות :דיון בין תר..

ד"ר ס .וינטר

ג'

18-16

55

 680212501בראשית ברא :הפרק הראשון בס..

ד"ר ד .בורשטיין

ג'

18-16

71

 618103202מבוא לפילוסופיה חדשה

פרופ' צ .טאובר

ג'

18-16

75

 668233801ויקטור הוגו ב'

מר ע .הלפרין

ג'

18-16

108

 662113701מבוא לסוציולוגיה של הרשת :יחס..

ד"ר ע .נור

ג'

18-16

90

 1880062401פילוסופיה בסין הקלאסית

פרופ' י .אריאל

ג'

18-16

104

 687249901קולנוע קוריאני:ממשל ותרבות בקו..

מר ג .שבבו

ג'

20-18

55

יום

שעות עמ'

מס' קורס

שם קורס

מרצה

 662212801עבדי התאגיד :כוח ועיצוב התודעה..

ד"ר ח .שרון

ד'

10-8

90

 687250101דת ופולחן בקוריאה

ד"ר ל .צרפתי

ד'

12-10

56

 687250501סין בזירה המדינית באסיה

ד"ר ע .אבט

ד'

12-10

56

 618104201מבוא לפילוסופיה הודית

פרופ' ד .רוה

ד'

12-10

76

 668233901כל מולייר ב'

מר ע .הלפרין

ד'

12-10

109

 662260801רטוריקה של הגוף

ד''ר ש .אביטל

ד'

12-10

91

 621162701המהפכה הצרפתית

ד"ר ע .רבינוביץ

ד'

14-12

33

 687250001לשוטט בקלילות בג'ואנג דזה:סוג..

ד"ר א .יוסקוביץ

ד'

14-12

56

 680211501הבן האובד :סיפורי הברית החדשה

ד"ר ר .הכהן

ד'

14-12

71

 662176101מארכדיה לסייבר :פרקים בהיסטו..

ד"ר מ .אלחנתי

ד'

14-12

91

 662207401יסודות בניתוח רטורי

גב' נ .אליס

ד'

14-12

91

 659212901המשבר של המערב מאז 9/11

פרופ' ק .שטרנגר

ד'

14-12

101

 687250401זן בודהיזם הלכה ומעשה

ד"ר א .יוסקוביץ

ד'

16-14

57

 680316801הספרות והניטרלי

ד"ר א .בסן

ד'

16-14

71

 662118001זהות בעולם המודרני

ד"ר נ .גדי

ד'

16-14

92

 680316001כאב בשר ודם ,על הגוף המתענג וה..

ד"ר א .מיטל

ד'

18-16

71

 607540201חיות בסרט

ד"ר ר .הלפרן

ד'

18-16

96

 659247201סוגיות בתולדות הטכנולוגיה בתרב..

ד"ר ע .יעבץ

ד'

20-16

101

 1880062001אותו הים

הסופר ע .עוז

ד'

18-16

104

 616600201קומראן :ההגות הדתית והחברתית

ד"ר מ .מאך

ד'

20-18

78

שנה"ל תשע"ט

יום ד'

17

רשימת קורסים

יום ה'

לומדים בגילמן

מס' קורס

18

יום

שעות עמ'

שם קורס

מרצה

 687245601על אנשים ,מוסיקה וגלובליזציה בט..

ד"ר ע .פורטוגלי

ה'

10-8

57

 662225301תרבות הסייבר כתרבות נוער

ד"ר י .גוז'נסקי

ה'

10-8

92

 1880062301פרקי מבוא לפילוסופיה

פרופ' צ .טאובר

ה'

10-8

104

 622100401מבוא לתולדות האימפריה העות'..

פרופ' מ .מוסנזון

ה'

12-10

36

 677128501פולמוס ומחלוקת במלחמת העצמאות

פרופ' מ .חזן

ה'

12-10

40

 687208901ספרות סינית בהקשר עולמי

פרופ' מ .גמזה

ה'

12-10

57

 680312901החוויה הנאראטיבית

ד"ר ר .צדקה

ה'

12-10

72

 662201001מגרים לוולט דיסני  -מעשיות האח..

ד"ר ח .לבנת

ה'

12-10

92

 659246301ידע ומוסדות ידע

פרופ' י .שורץ

ה'

12-10

101

 6 2 1 1 2 1 4 0 1מעבדות לחרות? היסטוריה אפרי..

ד"ר י .שטרנהל

ה'

14-12

33

 6 3 1 4 1 7 1 0 1דת ,הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע

פרופ' א .שביט

ה'

16-12

42

 6 1 8 1 0 1 6 0 1מבוא לפילוסופיה של הדת

ד"ר נ .ורבין

ה'

14-12

76

 662130601הרעיון הסוציאליסטי במאה ה21-

ד"ר א .דוידי

ה'

14-12

93

 621 1 21 201הדת היוונית מהומרוס עד ערב ה..

פרופ' ס .הוניגמן

ה'

16-14

34

.. 677118701המדינה שבדרך" :היישוב בין שתי מל

פרופ' מ .חזן

ה'

16-14

40

 687248401מ"ממסורת ל"מודרנה":מדע,רפוא..

ד"ר ר .הררי

ה'

16-14

57

 680306201מה נשים כותבות? סקס-טקסט..

ד"ר ר .הלפרן

ה'

16-14

72

 680212701על הזהות הפלסטינית בישראל

ד"ר מ .מח'ול

ה'

16-14

72

 668213201סימון דה בובאר :פילוספית ,מספ..

ד"ר ד .חרובי

ה'

16-14

82

 662261101תמונה שווה אלף מילים?"  -הטיעו..

ד"ר י .גליה

ה'

16-14

93

 608100501ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמי..

ד"ר כ .להד

ה'

18-16

96

לימודים כלליים

החוג לאנגלית וללימודים אמריקניים
'סמסטר א
מבוא לתיאוריה
ד"ר ניר עברון

0626.1250.01

		

Introduction to Theory
This introductory course will familiarize students with the central
figures, the major ideas and the dominant intellectual movements
that had shaped the study of literature in the Anglophone world in
the course of the last two centuries. The history of the field will be
presented as a series of intellectual conflicts in which competing sets
of notions about the nature of literature, language, meaning, selfhood
and truth vied with one another for (temporary) supremacy. The
course will include readings in central theoretical works, alongside
classroom discussions and exercises in literary interpretation.

ניתוח סיפורת
פרופ' אילנה גומל

0626.1208.01

		

Narrative Analysis
The course is intended to provide the student of literature with tools
to analyze the structure of narratives. Narrative is not only a literary
category. It is indispensable to our understanding of science, history,
cinema, journalism, and the electronic media. Narrative is the way we
think about the succession of events in time.The course will combine
discussion of this broader sense of narrativity with emphasis on
narrative fiction. We will discuss theoretical texts analyzing various
aspects of narrative, including plot, setting, point of view, and genre.

שנה"ל תשע"ט

19

'סמסטר א
'ד+'יום א
12-10
223 גילמן
:מחיר
 ש"ח1000

'סמסטר א
'ד+'יום א
14-12
223 גילמן
:מחיר
 ש"ח1000

לימודים כלליים

'מבוא לתרבות אנגליה א
ד"ר יונתן סטבסקי

0626.1278.01

		

INTRODUCTION TO BRITISH CULTURE I
What did the English language sound like over a thousand years
ago? Why is it so different today? Has English culture always enjoyed
the same global prestige? What are its sources? How did it come
to assert itself? What was it like to be a woman in the fourteenth
century? Is Shakespeare really the greatest love poet? Can texts
written in the remote past speak to present readers? These are some
of the questions asked, and partly answered, by this survey of English
literature from its earliest medieval records to the Renaissance
and beyond. It aims to familiarize you with some of the best poetry
and drama ever produced in England and to give you the tools to
understand, enjoy, and take further courses on the works you will
study. By the end of the semester, you should be able to identify,
analyze, contextualize, and trace the development of their forms,
themes, and ideologies.

'סמסטר א
'ה+'יום ב
12-10
001 ווב
:מחיר
 ש"ח1000

'סמסטר ב
ניתוח שירה
ד״ר רועי טרטקובסקי

0626.1217.01

POETRY ANALYSIS
Derived from the Greek for creation, “poesis,” poetry draws attention to the details and elements of its language.This course introduces students to poetry through close readings of poems and provides
a vocabulary for recognizing and analyzing its different forms. We will
pay attention to poetry’s spoken features, its kinship to music and
its distinction from prose. We will talk about its use of words, lines,
stanzas and its literary figures and sound repetitions.

מבוא לתרבות אנגליה ב׳
ד״ר אמי גרנאי

'סמסטר ב
'יום א
14-12
001 ווב
יום ד׳
14-12
282 גילמן

		

0626.1279.01

		

'סמסטר ב
'ה+'יום ב
12-10
282 גילמן
:מחיר
 ש"ח1000
לומדים בגילמן

INTRODUCTION TO BRITISH CULTURE 2
The course is intended to provide the student of literature with tools
to analyze the structure of narratives. Narrative is not only a literary
category. It is indispensable to our understanding of science, history,
cinema, journalism, and the electronic media. Narrative is the way we
think about the succession of events in time.The course will combine
discussion of this broader sense of narrativity with emphasis on
narrative fiction. We will discuss theoretical texts analyzing various
aspects of narrative, including plot, setting, point of view, and genre.

:מחיר
 ש"ח1000

20

לימודים כלליים

הטרגיות של שייקספיר
ד”ר נועם רייזנר

0626.2664.01
'סמסטר ב
		 'ה+'יום ב
14-12
SHAKESPEARE’S TRAGIC SUBJECT
282
גילמן
How did Shakespeare conceive of the human subject in relation to the
tragic? Given that Shakespeare’s understanding of generic definitions
evolved within popular Elizabethan conventions, and were very
loose at best, to what extent can we even talk of tragedy, classically
defined, on the Shakespearean stage? In this seminar we will explore
the development of Shakespeare’s interest in tragic theatre, which
culminated in some of the most powerful and poetic tragedies of
the suffering human subject in world literature. By submitting the socalled four ‘high’, or ‘human’ tragedies of Hamlet, Othello, King Lear
and Macbeth to close rhetorical, poetic and philosophical analysis,
we will attempt to understand the particular tragic mode of poetic
subjectivity which Shakespeare explores in these plays, and its wider
philosophical and existential implications for any human subject
watching and reading these plays, then as now.

מבוא לתרבות אמריקה
פרופ׳ מלאת שמיר

0626.1500.01

		

INTRODUCTION TO AMERICAN CULTURE
The purpose of this course is to examine the development of a distinct American cultural discourse from the Colonial period to the
end of the 20th century. The texts read in class offer a variety of
genres and voices representing the different facets of American cultural production.

שנה"ל תשע"ט

21

:מחיר
 ש"ח1000

'סמסטר ב
'ה+'יום ב
14-12
001 ווב
:מחיר
 ש"ח1000

לימודים כלליים

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

*

*הסיורים הלימודיים במסגרת הקורסים של כלל החוגים אינם פתוחים למשתלמי לומדים בגילמן

סמסטר א'
סמסטר א'
יום א'
12-10
גילמן 281
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום א'
12-10
גילמן 220
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום א׳+ג'
14-12
גילמן 220

לומדים בגילמן

מחיר:
 1000ש"ח

22

0671.1001.01

		

הארכיאולוגיה מהי?
פרופ' שלמה בונימוביץ

הקורס עוסק במהותה של הארכיאולוגיה כדיסציפלינה מדעית ,בטבעו של
המידע הארכיאולוגי ,בשיטות המחקר בשדה ,בקשר שבין הארכיאולוגיה
ומדעים אחרים ,בשיחזור ארגונן החברתי ,כלכלתן ועולמן הקוגניטיבי של
חברות קדומות ,במגוון הגישות לפירוש הממצא הארכיאולוגי ובמגמותיה
של הארכיאולוגיה בת-זמננו.
0671.2126.01

		
		

מבוא לארכיאולוגיה של יוון
ב"תקופת האופל" והתקופה הארכאית
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין

קורס זה יבחן תהליכים גיאו-פוליטיים ,חברתיים ותרבותיים ביוון הן ב"תקופת
האופל" (מאות  8-11לפנה"ס –תקופות הפרוטו-גיאומטרית והגיאומטרית) והן
בתקופה הארכאית (מהמאה ה 8-לפנה"ס ועד מלחמות פרס-יוון בראשית
המאה ה 5-לפנה"ס) .בין הנושאים שיידונו בסמינר :בעיות כרונולוגיות של
השלבים השונים בארכיאולוגיה האגאית; המבנה החברתי של העולם האגאי
במהלך "תקופת האופל" ובתקופה הארכאית; הגירות ראשוניות (הדורית,
האיונית והאיאולית) והקולוניזציה היוונית הגדולה; צמיחתן של ערי-מדינה
יווניות (פולייס); מנהגי קבורה; מסחר ועוד.
0671.1035.01

		
		

הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה
ועד חורבן ירושלים
פרופ' רפאל גרינברג

מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל מן התקופה הניאוליתית ועד סוף
תקופת הברזל .הקורס עוסק בסקירה שיטתית של הממצא הארכיאולוגי
בארץ-ישראל למן האלף התשיעי לפנה"ס ועד לסוף תקופת הברזל (המאה
הו' לפנה"ס) :הממצא החומרי ,דגמי היישוב ושחזור המבנה החברתי ,הכלכלי
והפוליטי של החברות הקדומות .בחלקו הראשון של הקורס תידון בעיקר
תקופת הברונזה (האלף השלישי והאלף השני לפנה"ס) ובחלקו השני
נעסוק בתקופת הברזל ,כלומר ,בתקופת הופעתן של הממלכות המקראיות.

לימודים כלליים

יום א' 		
14-12
		
גילמן 277

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום א'
16-14
גילמן 277
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום א'
18-16
גילמן 220
מחיר:
 500ש"ח

במסגרת השיעור נסקור את טיפוסי הקברים ונוהגי הקבורה בארץ-ישראל
במהלך תקופת הברונזה ותקופת הברזל ,תוך דיון מעמיק הן בהיבטים
האנתרופולוגיים של מנהגי הקבורה והן במידע הארכיאולוגי העשיר
ובמקורות ההיסטוריים הרלוונטיים .יושם דגש על ההיבטים החברתיים,
הכלכליים והסימבוליים בנוגע לעולם המוות והקבורה במרחב הארץ-ישראלי
במהלך התקופות הנדונות.
0671.1238.01

		
		

טקסט ותמונה — מוסד המלוכה במזרח הקדום
וייצוגיו הטקסטואליים
ד"ר אמיר גילן

במהלך שיעור המבוא נעקוב אחר התפתחותו של מוסד המלוכה במזרח
הקדום למן האלף השלישי ועד האלף הראשון לפנה"ס .נלמד להכיר מלכים
בולטים ושושלות חשובות ,מודלים שונים של מלוכה ואת ייצוגיה הטקסטואליים
והאיקונוגרפיים בתקופות השונות .כל תקופה תיוצג ע״י דימויים ,חפצים
וכתובות האופיינים לה .יוצגו עקרונות היסוד לפענוח ופרשנות טקסטים
ודימויים מסוגים שונים הקשורים למוסד המלוכה (היסטוריים ,ספרותיים,
דתיים ,אמנותיים וכו') ,תוך בחינת תרומתם לשחזור העבר.
0671.1043.01

		

מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב
פרופ' יורם כהן

מבוא כללי לתולדות המזרח התיכון הקדום מראשית ציביליזציות הכתב
באלף השלישי לפני הספירה ועד הכיבוש ההלניסטי בסוף האלף הראשון
לספירה .מבט על יינתן על ההתפתחויות התרבותיות וההיסטוריות של האזור
כולו .הסקירה תתמקד במקורות הכתובים והארכיאולוגיים על החברה ,המ־
שטר ,הספרות ,הדת והמיתולוגיה של התרבויות העיקריות במסופוטמיה,
אנטוליה ,מצריים ,סוריה וארץ-ישראל .דגש מיוחד יושם על המצאת כתב
היתדות ותפוצתו ,הכתב ההירוגליפי ,ועל המצאת האלפבית בכנען ותפוצתו
בעולם.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר א'

0671.2475.01

מנהגי קבורה בא"י במהלך תקופות הברונזה
והברזל
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין

23

לימודים כלליים

סמסטר א'
יום ב׳+ד'
12-10
גילמן 220
מחיר:
 1000ש"ח

סמסטר א'
יום ב'
14-12
גילמן 279
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ב'
14-12
גילמן 277

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח

24

0671.1010.01

		
		

האדם הקדמון במזרח התיכון:
מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית
פרופ' רן ברקאי

הקורס עוסק בתולדות האדם הקדמון בארץ ישראל וסביבתה וסקירת
עקרונות הארכיאולוגיה הפרהיסטורית החוקרת את התנהגות האדם הקדמון
ותרבותו .הלימוד מתמקד באדם ותרבותו החל מראשית הופעת בני אדם
יוצרי כלים ,לפני כשניים וחצי מיליון שנים ועד למהפכה החקלאית והתקופה
הנאוליתית ,לפני כ  10,000שנים .סקירת שלבים משמעותיים בקיום האנושי
כגון ראשית יצור כלים מצור ואבן ,חיי נוודות לקט וציד ,מאפייני קבוצות
לקטים-ציידים ,התפתחות האדם הנאנדרתלי והאדם המודרני ,אמנות
מערות ,מעבר לישיבת קבע ,ביות בעלי חיים וצמחים ,התפתחות מורכבות
חברתית ועוד.
0671.2484.01

		
		

אומנות ואימפריה :אומנות דרום הלבנט
בתקופת הברונזה המאוחרת
ד"ר עדו קוך

היחסים בין מצרים לדרום הלבנט ידעו עליות ומורדות במשך אלפי שנים,
מהתקופה הקדם-שושלתית ותקופת הממלכה המצרית הקדומה ועד ימי
הממלכה התיכונה ותקופת החיקסוס במצרים .במהלך הקורס נעקוב
אחר ביטוייה של התקופה באמנות החזותית :כיצד האמנות משקפת את
הקולוניאליזם המצרי ,את המפגשים הקולוניאליים בין המקומיים למצריים,
את מנעד התגובות לקולוניאליזם המצרי ,ואת המורשת המצרית במכלול
התמונתי המקומי בתקופת הברזל.
0671.2163.01

		

שיטות לשחזור אקלים
ד"ר דפנה לנגוט

הקורס יעסוק בכלים ובמתודות המסייעים בשחזור תנאי הסובב והאקלים
הקדומים במרחב הכללי ,באתר ובסביבת האתר :מחקרי איזוטופים (משקעי
מערות ,גלעיני הים העמוק ,גלעיני קרח ,איזוטופים של ממצא ארכיאוזאולוגי
וארכיאובוטאני מחפירות) ,שחזור מפלסי ימים אגמים ,פלינולוגיה (חקר
מאובנים של גרגרי אבקת צמחים) ,ד.נ.א .קדום ועוד .בנוסף לשיטות
המדעיות יסקור הקורס אמצעים נוספים המסייעים בשחזור האקלים והסובב
הקדום :א) .אמצעים חזותיים (ציורי סלע ומערות ,פסלים ,תחריטים ,ציורים
וחפצי אומנות); ב) .אמצעים טקסטואליים (כתבים ומכתבים עתיקים ,ספרות
מחקרית קדומה כדוגמת כתבי תאופרסטוס) .ג) .יחסי אתר-סביבה (למשל
מתקנים ארכיאולוגים כעדות למיקומם של קוי חוף/שולי אגם קדומים).

לימודים כלליים

מחיר:
 1000ש"ח

סמסטר א'
יום ב'
16-14
גילמן 220
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ג'
16-14
גילמן 220
מחיר:
 500ש"ח

		
		

שיעור זה מהווה שילוב בין הארכיאולוגיה הקלאסית של העולם היווני והרומי
בכלל וזאת של ארץ-ישראל בפרט .מטרת השיעור היא להציג את ההיבטים
השונים של הארכיאולוגיה בשילוב עם המטען התרבותי של העולם הקלאסי,
היווני והרומי .השיעור מחולק לשלושה חלקים .החלק הראשון יעסוק בהיבטים
המקצועיים של הארכיאולוגיה הן כעבודת שדה והן כדיסציפלינה חברתית.
תינתן סקירה של התפתחות הארכיאולוגיה בדורות האחרונים בהתייחס
לרקע החברתי ,המדיני והאידיאולוגי .החלק השני יעסוק בתחומים השונים
של הארכיאולוגיה הקלאסית ,למשל :אדריכלות ,כלי חרס ותחומים אמנותיים
שונים .כמו כן ,יוצגו תחומי העזר של הארכיאולוגיה הקלאסית ,בעיקר
הנומיסמאטיקה (חקר המטבעות) והאפיגרפיה (חקר הכתובות) .בהיעזר
בחומר המוגש בשיעור יוצגו חיי היומיום בעולם הקלאסי .החלק השלישי
יוקדש לארץ-ישראל ויעסוק בנושאים דלעיל בהיבט המקומי בתקופות
ההלניסטית ,הרומית והביזאנטית.
0671.1045.01

		

מבוא למצרים העתיקה
ד"ר דבורה סוויני

קורס זה מציע מבוא להיבטים מרכזיים של התרבות והחברה במצרים
ה — משאבי הטבע של מצרים ,המלוכה המצרית ,המערכת החברתית,
העתיק 
דת ,מיתוסים ומאגיה ,מקדשים ,כתיבה ,קבורה והעולם הבא .נקרא כמה
חיבורים מרכזיים בתרגום ונבחן היבטים שונים של חיי היום-יום ,כמו סיבות
העדרות בוני הקברים המלכותיים מעבודתם ,חניטת שוורים קדושים ,והכנת
בירה במצרים העתיקה.
0671.1031.01

		
		

מבוא לתרבות אנטוליה:
היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליה החיתית
ד"ר אמיר גילן

הקורס מציע מבוא עדכני ומקיף להיסטוריה הפוליטית ,לתרבות ,לדת
ולארכיאולוגיה של אנטוליה באלף השני לפנה"ס .במרכז הקורס תעמוד
הממלכה החיתית ,שבסיסה בבירתה העתיקה חתושה ,הממוקמת צפונית-
מזרחית לאנקרה של היום .הממלכה החיתית הגיעה לשיאה הפוליטי במאה
ה 41-לפנה"ס ואילך והשתרעה בין החוף האגאי והים השחור לתוככי סוריה
ועד לנהר הפרת .בתקופה זו היא הפכה לאחת המעצמות הפוליטיות החזקות
בתקופתה.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר א'
יום ב'+ד׳
14-12
גילמן 220

0671.1071.01

מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י
בתקופות הקלאסיות
ד"ר גיא שטיבל

25

לימודים כלליים

סמסטר א'
יום ד'
12-10
גילמן 307
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ד'
14-12
גילמן 281
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ד'
14-12
רוזנברג 002

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח

26

0671.2478.01

		

מאגיה ,פולחן ומיתולוגיה באנטוליה החיתית
ד"ר אמיר גילן

מרבית הטקסטים שהתגלו עד כה בארכיונים של חתושה ,הבירה החיתית,
עוסקים בדת .הטקסטים מספקים שפע של מידע הנוגע למאות אלוהויות,
פנתיאונים ממלכתיים ומקומיים ,יצירות מיתולוגיות ממסורות שונות,
פסטיבלים ממלכתיים ומקומיים ,כוהנים וכוהנות ,כשפנים ,כשפניות ומומחי
דת אחרים ,מקדשים ומקדשי טבע ,טכניקות מגוונות של כישוף ,ריטואלים
מאגיים מסוגים שונים ,תפילות וטכניקות ניחוש וחיזוי מגוונות .מטרת הקורס
היא לאפשר הכרות מקיפה ,עדכנית וממצה עם הדת(ות) באנטוליה החיתית
תוך עיון מעמיק במקורות הטקסטואליים ובממצא הארכיאולוגי הרלוונטיים.
0671.2256.01

		

דת ומגיה במצרים העתיקה
ד"ר דבורה סוויני

הדת הייתה גורם חשוב בתרבות המצרית הקדומה .היא נועדה להסביר את
אופיו של היקום ,להבטיח את המשך קיומו של העולם ,ולעזור לפרט ברגעי
משבר או מעבר .קורס זה יבחן את המיתוסים העיקריים ,את האלים והאלות
של מצרים עתיקה ,וכן פעילויות דתיות מסוגים שונים .משתתפי הקורס ילמדו
על המבנה והמשמעות של המקדשים המצריים ,הפולחן היומי ,חגים דתיים
ופניות לאלים במסגרות לא רשמיות בתקופות שונות .בנוסף ,הקורס יעסוק
במאגיה במצרים העתיקה ,בציודה ובשיטותיה ויבחן את אופן השימוש בה
ברפואה ובטקסי הגנה על ידי מומחים ואנשים רגילים.
0671.2476.01

		
		

הארכיאולוגיה של הביות
(אש ,מים ,צמחים ,בע"ח ,נוף)
ד"ר ספיר-חן לידר,ד"ר לנגוט דפנה

הקורס מציע סקירה רחבה של תהליכי הביות החל מן התקופות
הפרהיסטוריות ועד לביותים המאוחרים בתקופות ההיסטוריות :ביות האבן,
האש ,המים ,הצמחים ,בעלי החיים ,הנוף והסביבה .נסקור באופן כרונולוגי
את מיני הצמחים ובעלי החיים שבויתו ,נדון בתיאוריות לגורמים שהובילו
למהלך ,נלמד כיצד ניתן לתעד ארכיאולוגית את התהליכים ,קצבי ההפצה
במרחב של רעיון הביות ,ובמשמעותו הסימבולית ליחסים המשתנים בין
האדם לסביבתו.

לימודים כלליים

סמסטר ב'
		

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום א'
18-16
גילמן 323
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ב'
14-12
גילמן 277
מחיר:
 500ש"ח

הקורס עוסק באסכולות חשיבה בארכיאולוגיה למן המאה ה 91-ועד
ימינו .הנושאים המרכזיים בקורס הם התמסדות הארכיאולוגיה והחשיבה
הארכיאולוגית כדיסציפלינה סדירה ,אסכולת החשיבה המכונה "היסטוריה
של תרבויות" ,הארכיאולוגיה החדשה והארכיאולוגיה הקונטקסטואלית או
הפרשנית .הקורס סוקר את הרקע להתפתחות אסכולות החשיבה השונות
ואת עקרונות החשיבה של כל אסכולה ומשמעותם בעבודתו של הארכיאולוג
בשדה ובמעבדה .הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל תובא כמקרה מבחן ארוך-
טווח לשנויים במחשבה הארכיאולוגית.
0671.2479.01

		

היסטוריה וארכיאולוגיה של הממלכות
הניאו-חיתיות באלף הראשון לפנה״ס
ד"ר אמיר גילן

לאחר קריסתה של האימפריה החיתית השתמרה התרבות החיתית בשורה
של ממלכות בדרום אנטוליה ובסוריה שהקפידו לייחס את עצמן לאימפריה
החיתית ומכאן שמן" ,הממלכות הניאו-חיתיות" .חקר ״הממלכות הניאו-
חיתיות״ בסוריה ובאנטוליה במחצית הראשונה של האלף הראשון לספירה
הוא כיום אחד מתחומי המחקר המרתקים ,החדשניים והדינמיים ביותר
בהיסטוריה ובארכיאולוגיה של המזרח הקדום בכלל .הקורס מציע מבוא
מקיף לההיסטוריה ,לארכיאולוגיה ולתרבות של הממלכות הניאו-חיתיות
באנטוליה ובסוריה .בנוסף נסקור חידושים בחקר הממלכות הפריגית ,הלידית
והתרבות הליקית באנטוליה של האלף הראשון לפנה״ס.
0671.2480.01

		

המזרח הקדום — היסטוריה סביבתית-אקלימית
ד"ר לנגוט דפנה

מטרת הקורס היא לבחון את מידת ואופן ההשפעה של שינויים אקלימיים
וסביבתיים על ההיסטוריה האנושית במזרח אגן הים התיכון .במהלכו של
הקורס ייבחנו קשרים אפשריים בין מהפכות ושינויים באורחות חייו של האדם
לשינויים אקלימיים ,החל מיציאת האדם מאפריקה ועד לקריסה הכלכלית-
חברתית שארעה באזורינו במאות ה 11—10-לספירה .הסקירה תשלב בין כל
מקורות המידע האפשריים :הרקורדים הפליאו-אקלימיים ,תעודות כתובות
בנות הזמן ,במידה ואלו קיימות ,והתמונה היישובית והתרבותית כפי שהיא
מצטיירת בעזרת המחקר הארכיאולוגי.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר ב'
יום א'
12-10
גילמן 281

0671.2000.01

תולדות המחשבה הארכיאולוגית
פרופ' שלמה בונימוביץ

27

לימודים כלליים

סמסטר ב'
יום ב'
16-14
גילמן 281

0671.1001.02

		

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ב׳
16-14
גילמן 282
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ג׳
14-12
גילמן 280

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח

28

ארכיאולוגיה מהי?
ד"ר עדו קוך

הקורס עוסק במהותה של הארכיאולוגיה כדיסציפלינה מדעית ,בטבעו של
המידע הארכיאולוגי ,בשיטות המחקר בשדה ובמגוון הגישות לפירוש הממצא
הארכיאולוגי .הקורס יעסוק במגמותיה של הארכיאולוגיה בת-זמננו .במהלך
הקורס נעמוד על הקשר שבין הארכיאולוגיה ומדעים אחרים :בשחזור ארגונן
החברתי ,כלכלתן ועולמן הקוגניטיבי של חברות קדומות ,בשחזור אירועים
פוליטיים וחלקם של מנהיגים כריזמטים בעיצוב ההיסטוריה האנושית ולבסוף
חקר החומרים המיקרוסקופים .נעסוק גם בתפקידה הפעיל של הארכיאולגיה
בעיצוב תודעת העבר בחברות בנות זמננו.
0671.2487.01

		
		

הסיפור שלא סופר
על תולדותיה של ממלכת יהודה
פרופ' עודד ליפשיץ

הסיפור המקראי על תולדותיה של ממלכת יהודה ,כפי שסופר בספרי שמואל
ומלכים ,מתאר את נקודת המבט של העילית הירושלמית :את מה שזו ידעה,
את מה שרצתה לספר ואת מה ששירת את האינטרסים הפוליטיים ,הדתיים וגם
הכלכליים שלה .בחינה ארכאולוגית-גיאוגרפית של האזור ,שימוש במקורות
חיצוניים למקרא ,וכן גם בחינה ביקורתית של הטקסט המקראי ,חושף
סיפור אחר ושונה של תולדות יהודה .לאחר הצגת המתודות המחקריות של
ההיסטוריה וההיסטוריוגרפיה המקראית ,יוצג הסיפור הירושלמי של תולדות
יהודה ויוצג גם הסיפור שלא סופר בידי אותה עילית ירושלמית ,הסיפור
האלטרנטיבי שאותו העילית הירושלמית לא רצתה לספר.
0671.1120.01

		

ממצא וטקסט מתקופת הברזל
ד"ר עומר סרגי

תקופת הברזל ( 550–1150לפסה"נ ,לערך) מאופיינת בעלייתן ונפילתן
של הממלכות הטריטוריאליות בכל רחבי סוריה וארץ ישראל .בתקופה זו
הופיעו על במת ההיסטוריה ממלכות ועמים המוכרים גם מן המקרא העברי,
ובהן ממלכת יהודה וממלכת ישראל וכן קבוצות אתניות כגון הפלשתים,
הפניקים ,הארמים ועוד .מטרת השיעור היא להציג את הממצא החומרי
והאפיגרפי המיוחס לתקופת הברזל ולדון במשמעותו .במסגרת זו ,נעמוד
על דפוסי היישוב ואופן השתנותם לאורך הזמן; על מאפייני היישוב העירוני
אל מול היישוב הכפרי ומשמעותם לשחזור אופני החיים של קבוצות שונות;
על הביטויים הארכיאולוגים של התפתחות הממלכות הטריטוריאליות ועל
הממצא המנהלי המיוחס להן; על המאפיינים הארכיאולוגים של הופעת
האימפריות בלבנט ועוד.

לימודים כלליים

יום ג' 		
		 16-14
גילמן 281

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ג'
16-14
גילמן 280
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ג'
18-16
גילמן 220
מחיר:
 500ש"ח

בשעור זה נבחן את ההיסטוריה והתרבות של מסופוטמיה למן המצאת הכתב
ועד לסוף תקופת הברונזה ( 1200לפנה"ס) .השעור ישרטט את המהלכים
הפוליטיים המרכזיים של התקופה תוך מתן תשומת לב לממדים חברתיים
וכלכליים של החברה המסופוטמית .לצד נצחונות מלכים ועלייתן של
אימפריות ,נתבונן בחיי יומיום של האנשים הפשוטים שחיו בצל המאורעות.
בחטיבה הראשונה נעקוב אחר עלייתן של הערים הראשונות במסופוטמיה,
התפתחות התרבות והחברה השומרית ,ומפעליהם של סרגון מלך אכד
ובניו .החטיבה השנייה תהייה מוקדשת לתקופה הבבלית הקדומה .נעמוד
על התבססות השושלות האמוריות בעמק נהר הפרת ,ובינהן שושלתו של
חמורבי .כמו כן נראה כיצד צלחה העיר אשור במסחר ענף שהתנהל בכל
רחבי המזרח הקדום .החטיבה השלישית תעסוק בתקופה הבינלאומית .נראה
כיצד הושג מאזן הכוחות בין המעצמות הגדולות ,בבל ,מצריים ,ארץ חת
ומיתני ,ממלכתם של החורים.
0671.2461.01

		

סוגיות בפרשנות אומנות קדומה
ד"ר עדו קוך

הקורס מתמקד בסוגיות הנוגעות לאמנות עתיקה ופרשנותה במחקר המודרני.
נדון בדרכים להגדרת אמנות עתיקה ,בהפרדה (המודרנית) בין אמנות
לאומנות ,ובמסגרת החברתית בה פועלת אמנות .נעסוק בזהות האמנים,
מטרת האמנות ,היחס בין אמנות בשירות האליטות לאמנות המונים ,ההיבטים
השונים בממצא אמנות (קונטקסט ,פונקציה ומכלול) ,ובקשר המורכב בין
היצגים תמונתיים לכתובות.
0671.2485.01

		

ארכיאולוגיה של מפגשים קולוניאלים
ד"ר עדו קוך

לאורך מרבית ההיסטוריה המתועדת היה הלבנט נתון למרות קולוניאלית.
המפגשים החוזרים ונשנים עם "סוכנים" זרים—בין אם חיילים ,פקידים או
מתיישבים מטעם האימפריות ובין אם קבוצות אחרות שהגיעו בחסותן
או בהוראתן (כמו גולים) — הביאו לתמורות מהותיות בחברה המקומית.
שינויים אלה ניכרים במבנה החברתי ,במנהגים ,באידיאולוגיה ,בדת ובזהות
החברתית .במהלך הקורס נבחן היבטים שונים של מפגשים קולוניאליים,
מהלבנט ומעבר לו ,ונדון בהשפעת הקולוניאליזם המודרני על הפרשנות של
הממצא הארכאולוגי במחקר המודרני.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר ב'

0671.1033.01

מבוא לתרבויות מסופוטמיה — האלף ה3-
וה 2-לפנה"ס
פרופ' יורם כהן

29

לימודים כלליים

החוג לבלשנות
סמסטר א'
סמסטר א'
יום א'
12-10
ווב 001
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ב'+ד׳
14-12
ווב 001
מחיר:
 1000ש"ח

סמסטר א'
יום ג'
18-16
ווב 102

0627.1010.01

		

הקורס מציג את אפיקי המחקר המרכזיים בתחום הבלשנות המודרנית.
בתחילת הקורס נגדיר את הנחות היסוד של הבלשנות המודרנית ואת
מטרותיה.
במהלך הקורס נכיר את תחומי המחקר השונים שכוללת הבלשנות המודרנית:
·תחביר ,העוסק במבנה המשפט
·סמנטיקה ,העוסקת במשמעות המשפט והיחידות המרכיבות אותו
·פרגמטיקה ,העוסקת במשמעות ביחס להקשר
·מורפולוגיה ,העוסקת במבנה המלה
·פונולוגיה ,העוסקת במבנה מערכת צלילי השפה
·בלשנות היסטורית ,העוסקת בהתפתחות השפה
·רכישת שפה ,העוסקת באופן שבו ילדים רוכשים את שפת אמם
·נוירובלשנות ,העוסקת בייצוג הידע הלשוני במוח
הסטודנטים ירכשו ידע שיאפשר להם לנתח תופעות לשוניות שונות.
0627.1120.01

		

פונטיקה
ד"ר אוון גרי כהן

הקורס מהווה מבוא כללי לפונטיקה חיתוכית (ארטיקולטורית) ופונטיקה
אקוסטית .בתחום הפונטיקה החיתוכית ,יילמדו עקרונות למיון ההגאים
המופיעים בשפות העולם על פי תכוניותיהם ויוצג אופן רישום ההגאים ע"פ
התעתיק הפונטי של  .IPAבתחום הפונטיקה האקוסטית ,יוצגו התכונות
האקוסטיות השונות של הגאים ויילמדו שיטות לניתוח אקוסטי של הגאים.
0627.2189.01

		

מחיר:
 500ש"ח

מבוא לבלשנות
דר' אירנה בוטוויניק

מבוא לפרגמטיקה
פרופ' מירה אריאל

נסקר את הנושאים הפרגמטיים הקלאסיים (פעולות דיבור ,תחביר פונקציונלי),
נציג את התיאוריות הפרגמטיות העיקריות (גרייס ,ניאו-גריסיאנים ותיאורית
הרלבנטיות) ,ואז ניישם תיאוריות אלה לנושאים הפרגמטיים הקלאסיים על
מנת להגדיר את חלוקת העבודה בין הדקדוק לפרגמטיקה .התוצאה מפתיעה
למדי :תופעות דקדוקיות רבות תסווגנה כפרגמטיות ,ולהיפך לגבי תופעות
פרגמטיות .נסיים בדיון של אוניברסלים פרגמטיים.

לומדים בגילמן

* דרישות קדם :מבוא לבלשנות

30

לימודים כלליים

החוג להיסטוריה כללית
סמסטר א'
סמסטר א'

0621.1209.01

יום א' 		
		 12-10
גילמן 144

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום א'
16-14
גילמן 282

'אירופה' לא היתה קיימת מאז ומעולם .היא אינה עובדה של גיאוגרפיה .היא
נוצרה בתהליך ארוך של מגעים בין חברות ותרבויות שונות זו מזו .באלו ערוצים
עברה מורשת תרבויות הים התיכון העתיקות לחברות הנוודים והמתיישבים
של הצפון? האם היו ימי הביניים תקופה של יציבות מעמדית ,שבה "ידע כל
אדם את מקומו"? האם היה זה "עידן האמונה" ,בשליטת הכנסייה הקתולית?
האם האיכרים היו שמרנים שעולמם מוגבל בניגוד לתושבי העיר הדינמית?
האם נשים היו משוללות זכויות ונאלצו להמתין לעת החדשה כדי להרחיב את
אפשרויות הפעולה שלהן? האם אנשים חיו במשפחות מורחבות?
0621.1208.01

		

מחיר:
 500ש"ח

התהוותה של אירופה :משלהי העולם העתיק
אל ראשית העת החדשה
פרופ' גדי אלגזי

היסטוריה של איראן העתיקה*
ד"ר דומניקו אגוסטיני

לאיראן היה תפקיד מרכזי במפה הפוליטית והדתית של המזרח התיכון ושל
מרכז אסיה בעת העתיקה .קורס זה יבחן סוגיות היסטוריות ,דתיות ותרבויות
נבחרות לאורך השנים ,ממלך המלכים האכמני כורש (המאה השישית
לפנה"ס) ועד עליית הפרתים במאה השלישית לפנה"ס .בין השאר נתמקד
ביחסים בין העולם האיראני לבין העולמות היהודים והיוונים .דגש מיוחד יינתן
להולדתו והתפתחותו של הזורואסטריזם ,הדת הראשונה שאופיינה במרכיב
אתי ודואליסטי של "טוב" ו"רע" ,ולמדיניות האמפריה הפרסית בתחום
התרבות ויחסי החוץ.
*הקורס יועבר באנגלית.

		

מחיר:
 500ש"ח

במהלך המאה התשע עשרה עברה אירופה שינויים דרמטיים :גידול
דמוגרפי חסר תקדים; תיעוש ועיור בקנה מידה רחב (תחילה במערב אירופה
ובמהלך המאה בשאר היבשת); פיתוחים תחבורתיים ,תשתיתיים וטכנולוגיים
שכיווצו באופן משמעותי את הזמן והמרחב; מהפכות פוליטיות מוצלחות
יותר ופחות; התגבשותן של אידיאולוגיות חשובות כגון ליברליזם ,שמרנות,
לאומיות ,סוציאליזם ,ופרוטו-פשיזם .עם זאת" ,העולם של אתמול" המשיך
להתקיים במקומות רבים באופנים שונים :בחוזקן הפוליטי והחברתי של
אליטות אגראריות; במרכזיותה של הדת על היבטיה המוסדיים והפולחניים;
בהטרוגניות הפוליטית של אזורים נרחבים במרכז ,מזרח ודרום אירופה
ובכמיהה הנוסטאלגית לקהילות קטנות ואינטימיות.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר א'
יום ג'
12-10
גילמן 144

0621.1167.01

המאה ה 19-באירופה 1890-1789
פרופ' איריס רחמימוב

31

לימודים כלליים

סמסטר א'
יום ד'
12-10
רוזנברג 01

0621.1171.01

		

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'

המאה ה 91-באמריקה הלטינית עומדת בסימן של לידה מחדש; לידה מחדש
של מרחב שהוא בעת ובעונה אחת חלק מ"המערב" ומחוצה לו .הסדר
הקולוניאלי שבנו ספרד ופורטוגל לאחר הכיבוש במאה ה ,61-ושעמד על כנו
במשך שלוש מאות שנה ,קורס .מתוך ההריסות מתחילים לבצבץ ולהתפתח
דפוסים שלטוניים ,חברתיים ,תרבותיים ורעיוניים שונים .השיעור עוקב אחר
תהליכים אלו ,כמו גם אחר הפרשנויות המחקריות הגדולות שהוענקו להם,
זאת תוך התמקדות במקרים היסטוריים ספציפיים ובגיבורים בשר ודם .נעסוק
בשורשיהם ,מהלכם והשלכותיהם של מאבקי העצמאות בראשית המאה;
ב"עידן הקאודיוס" השמרני-עממי שבא בעקבותיהם; בדרכה המיוחדת של
ברזיל–עבדות ומלוכה; בהתמודדות בין ליברלים לשמרנים במחצית המאה;
בהשתלבותה המחודשת של היבשת במערכת הכלכלית הטרנס-אטלנטית
ובמודרניזציה החומרית בשליש האחרון של המאה.
0621.1213.01

יום ה'
		
16-14
		
גילמן 144

מחיר:
 500ש"ח

לומדים בגילמן

מבוא להיסטוריה אמריקאית מקולומבוס
ועד מלחמת האזרחים
ד"ר יעל שטרנהל

הקורס יעסוק בשורשיה והתהוותה של ארצות הברית מאז המגע הראשוני
בין אירופאים לילידים אמריקאים ועד לפרוץ מלחמת האזרחים .נלמד
את ההיסטוריה של המדינה הענקית על כל מורכבויותיה ,כארץ המציעה
הזדמנויות אדירות לחלק מתושביה לצד מוות ,דיכוי ושעבוד לאחרים.
נעסוק בכיבוש היבשת ,ביצירת המשטר הרפובליקני ,בעבדות האפריקנית-
אמריקאית ,במהפכה הקפיטליסטית ,ובעולמם הדתי ,התרבותי והמשפחתי
של אמריקאים מכל שדרות החברה.
0621.1215.01

32

אמריקה הלטינית במאה ה19-
ד"ר אורי פרויס

מהרומנטיקה הגרמנית ועד היוגה:
התשוקה למזרח באירופה המודרנית
ד"ר עפרי אילני

סמסטר א'
יום ה'
		
		 18-16
גילמן 144
מאז סוף המאה ה 18-הידקו המעצמות האירופיות את אחיזתן הצבאית,
הכלכלית והפוליטית במזרח — ממצרים ועד הודו .אירופה ביססה את
מחיר:
עליונותה על המזרח באמצעות עיצוב דימויו של מרחב מגוון זה כטריטוריה
 500ש"ח
נחשלת ,דתית וקנאית .אך במקביל ,היווה המזרח גם מחוז חפץ ,ומושא
הערצה ותשוקה .נוסעים ,חוקרים ואינטלקטואלים אירופים ,בפרט גרמנים,
אימצו לעצמם זהות אוריינטלית מדומיינת כדי לבקר באמצעותה את
המודרניות ,ואת אירופה עצמה .מגמה תרבותית זו הולידה מגוון רחב של
תופעות חשובות בעידן המודרני ,ביניהן :מיתוס הגזע הארי ,תנועות נוצריות
של הגירה למזרח ,מסעות למזרח לצורך גילוי עצמי רוחני ומיני ,ולבסוף גם
התנועה הציונית.

לימודים כלליים

סמסטר ב'
סמסטר ב'

0621.1180.01

יום ב' 		
		 12-10
גילמן 144

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ד'
14-12
גילמן 144

אימפריות לא היו ואינן "מערביות" ,או מודרניות .אך התפשטות מדינות
ותרבויות מערביות ,בין המאה השמונה עשרה לימינו אנו ,אל טריטוריות
ולתרבויות שמחוץ לאירופה ולארה"ב ,הייתה תופעה ייחודית.
בשיעור נדון בראיית ה"מזרח" וה"מערב" ,בגדרתם ודימיונם בעידן הנאורות
של המאה השמונה עשרה ,נבחן את "האימפריות של החומרים" :בדים
ופורצלן שהציפו שווקים מערביים ,ומשקאות אקזוטיים כמו תה וקפה,
ובאימפריות של עבדים ושל מיסיונרים ,נבדוק תנועות לאומיות — באירופה
ובמזרח התיכון ,וכן את הציונות ,בזיקתן לעלייתן של אימפריות ,קשרים בין
מלחמות מודרניות לאימפריות ,בין אימפריאליזם לכלכלה ,ובין אימפריאליזם
לתרבות ההמונים המודרנית.
0621.1627.01

		

מחיר:
 500ש"ח

אימפריות "מערב" ",מזרח" וכוח בעידן המודרני
2019-1700
פרופ' בלהה מלמן

המהפכה הצרפתית
ד"ר עודד רבינוביץ

עשר השנים של המהפכה הצרפתית ,בין  1789ל ,1799-שינו את פניה של
אירופה .במהלך המהפכה התעצבו המושגים הבסיסים שהגדירו את החברה
והפוליטיקה של אירופה בעת החדשה :זכויות האדם והאזרח ,ביטול "חברת
השדרות" (ובכלל זה מעמדן המיוחס של האצולה והכנסייה הקתולית) ,ריבונות
לאומית וחלוקת הספקטרום הפוליטי ל"ימין" ו"-שמאל" .השיעור יעסוק בין
השאר בנושאים הבאים :תנועת הנאורות ושינויים דתיים; מקורות המהפכה;
השלב הליברלי של המהפכה; גברים ,נשים ושוויון; הטרור; הדירקטוריון; סחר
העבדים והמהפכה בהאיטי; מלחמה ושלום; פריז והפרובינציות.
0621.1214.01

מעבדות לחירות?
היסטוריה אפריקנית אמריקנית מודרנית
ד"ר יעל שטרנהל

שנה"ל תשע"ט

סמסטר ב'
יום ה'
		
		 14-12
גילמן 144
הקורס יסקור וינתח את ההיסטוריה של הקהילה השחורה באמריקה מאז
השחרור מעבדות ועד שלהי המאה ה .20-נעסוק בממדים פוליטיים ,חברתיים,
מחיר:
כלכליים ,תרבותיים ,ומגדריים ,ונמקם את התהליכים המרכזיים שעברו על
 500ש"ח
הקהילה גם כחלק מההיסטוריה של ארצות הברית כולה וגם כתופעות
הנגזרות ממעמדו הייחודי של המיעוט השחור במדינה .נקרא מכתביהם של
הוגי דעות ואנשי ציבור שחורים מובילים כגון פרדריק דאגלס ,וו.אי.בי דו
בויז ,איידה בי .וולס ,ג׳יימס בולדווין ,ומרטין לות׳ר קינג ,לצד ניתוחים של
היסטוריונים מובילים ב 60-השנים האחרונות.

33

לימודים כלליים

סמסטר ב'
יום ה'
16-14
גילמן 144

0621.1212.01

		

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח

34

הדת היוונית מהומרוס עד ערב הנצרות
פרופ' סילבי הוניגמן

השיעור יעסוק בדת היוונית ויסקור את התפתחותה ואת שינויה מראשיתה
של הפוליס היוונית ועד לקייסרות הרומית .השיעור יסקור תחילה את הדת
היוונית בצורתה הקלאסיית ,דהיינו במסגרת הפוליס היוונית של התקופה
ארכאית והקלאסית .נתחכה אחר ההבטים השונים שלה – דתיים ,פוליטיים,
חברתיים ,תרבותיים וכלכליים יחד .נבחן במיוחד את הקשר בין דת ודמוקרטיה
באתונה בתקופה הקלאסית .לאחר מכן יסקור השיעור את השינויים הדתיים
שאיפיינו את הדת בעידן הפוסט-קלאסי (תקופה הלניסטית ושל הקייסרות
הרומית הקדומה) .השינויים האלה כללו שינוי בתפיסה של האלים ,ביטויים
חדשים של רגש דתי ,פתיחות לסוגי פולחן שונים ,כגון "דתות המזרח" ועוד.

לימודים כלליים

החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
סמסטר א'

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ד'
16-14
גילמן 223
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ה'
12-10
גילמן 144
מחיר:
 500ש"ח

		

שיעורי המבוא יתקיימו במהלך הסמסטר הראשון במתכונת של פגישה אחת
בכל שבוע של לימודים.
בכוונת המבוא להקנות ידיעה בסיסית בהיסטוריה של יבשת אפריקה שמדרום
לסהרה .נושאי הפגישות השונות אורגנו באופן כרונולוגי ויקיפו שלוש חטיבות
זמן עיקריות :אפריקה בתקופה הקדם קולוניאלית; בתקופה הקולוניאלית
ובתקופת העצמאות .הקורס יתחיל בסקירה כללית של ממלכות אפריקאיות
וחברות סגמנטציות ,דתות מסורתיות אסלאם ונצרות ,עבדות וסחר עבדים,
הכיבוש הקולוניאלי ,מאבקי הדה-קולוניזציה ,וצמיחת המדינות החדשות.
הלימוד וההבנה של תקופות היסטוריות אלו ,יעניקו לך בסיס איתן להבנת
ההתרחשויות העכשוויות ביבשת אפריקה.
0622.1003.01

		

מבוא לדת ולתרבות האסלאם
ד"ר לאה קינברג

ההרצאה תציג באופן תמציתי את ההיבטים החשובים של דת האסלאם
על עיקריהם ואופן התפתחותם .היא אינה מאורגנת לפי כרונולוגיה אלא
לפי נושאים ,והנושאים שיידונו בה הם :החברה הערבית הפרה-אסלאמית
שבתוכה צמח האסלאם ,ראשית הנבואה ומחמד ,הקוראן ,החדית' (התורה
שבעל פה) ,ההלכה (השריעה) ,מצוות היסוד ,יחס האסלאם לדתות אחרות,
התאולוגיה המוסלמית ,המיסטיקה המוסלמית ,האסלאם השיעי ,כיתות
אחרות (אסמאעילים ,נציירים ,אחמדים) .נושאים אלה יוצגו הן מנקודת המבט
של המסורת המוסלמית והן מזו של המחקר המודרני ,תוך עמידה על נקודות
ההסכמה ואי ההסכמה ביניהן.
0622.1002.01

		

תולדות העמים המוסלמים
פרופ' מירי שפר-מוסנזון

סדרת ההרצאות מספרת את ההיסטוריה של עולם האסלאם בימי הביניים
מתחילה בראשית הקריירה של הנביא מוחמד בחצי האי-ערב במאה
השביעית ומסתיימת בשנת  1500לערך .חלקה הראשון של הסדרה משרטט
את התהליכים הפוליטיים העיקריים בתקופה זו .נעקוב אחרי הקמת המדינה
המוסלמית ,השושלות הערביות העיקריות וכיצד הצטרפה אליהן אליטה
צבאית-תורכית ,ששלטה במזרח התיכון כאלף שנה עד ראשית המאה
העשרים .חלקה השני של הסדרה מתמקד בכמה סוגיות נבחרות שקשורות
בחברה ובתרבות מוסלמית בימי הביניים ,ובהן דגמים של התאסלמות,
ההבדל בין שערוב להתאסלמות ,תרבות חצר אליטיסטית ,היווצרותן של
כתות כדוגמת השיעים ,ועוד.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר א'
יום ד'
12-10
גילמן 282

0622.9102.01

מבוא ללימודי אפריקה
ד"ר אירית בק

35

לימודים כלליים

סמסטר א'
יום ה'
14-12
גילמן 144
מחיר:
 500ש"ח

0622.1001.01

		

הקורס סוקר ומנתח את התהליכים ההיסטוריים המרכזיים שהתחוללו במזרח
התיכון במאתיים השנים האחרונות ,שעיקרם פעולת הגומלין בין תהליכים
פנימיים ובין השפעות המגע בין החברות המוסלמיות במזרח התיכון ו"המערב".
בין היתר ,הקורס ידון בהשפעות הכלכליות ,הפוליטיות והתרבותיות של
"המערב" על האזור ,בניסיונות רפורמה ,התגובות האסלאמיות והלאומיות
למשבר החברה המקומית ,עלייתן של המדינות הטריטוריאליות לאחר
מלחמת העולם הראשונה ,משטרי הקצונה המהפכניים ולבסוף ,הופעת
התנועות האסלאמיות.

סמסטר ב'
סמסטר ב'
יום ג'
16-14
גילמן 282
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ה'
12-10
גילמן 144

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח

36

מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה
פרופ' מאיר ליטבק

0662.2001.01

		

מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת
ד"ר און ברק

היסטוריה חברתית או "היסטוריה מלמטה" מניחה שלא ניתן לצמצם את
העבר או את ההווה לסיפור דמוי "בית הקלפים" של אינטריגות ,רכילות ,או
אידיאולוגיה בקרב האליטות הפוליטיות ,הכלכליות או התרבותיות .הקורס
יעסוק בקורותיהן של קבוצות חברתיות ומגדריות מגוונות ובמתחים ביניהן.
במהלכו נתוודע לאספקלריות מחקריות חדשות דוגמת היסטוריה של החושים
והרגשות והיסטוריה של טכנולוגיה .לאורך הסמסטר נשאל שוב ושוב כיצד
יכולה היסטוריה חברתית לא רק לשקף מגוון רחב של קולות ועמדות בעבר,
אלא גם לשמש ככלי בשירות הציבור כיום.
0622.1004.01

		

מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
פרופ' מירי שפר-מוסנזון

שיעור זה חוקר את תולדות המדינה העות'מאנית מראשית ימיה במאה
ה 14-ועד להקמת הרפובליקה התורכית ב .1923-תוך כדי בחינת תולדותיה
הכרונולוגיות של האימפריה ,ינתח השיעור מוסדות ,אישים ,אירועים ,מבנים
כלכליים ,ודפוסי תרבות וחברה .סוגיות שונות שייבחנו כוללות :הקמת
האימפריה ,שושלת בית עת'מאן ,הצבא העות'מאני וכיבושיו ,דפוסי אסלאם
ודתות שונות באימפריה ,המנגנון האגרארי-ניהולי ,ארכיטקטורה ואסתטיקה,
אתגרים חיצוניים ופנימיים ,תקופות שונות של רפורמות ,ושינויי המאה
ה 19-הארוכה .לצד ההרצאות ,ילווה השיעור בקריאת טקסטים היסטוריים
והיסטוריוגרפיים כתובים ובבחינת איורים ,מפות ,חפצים וחומרים אחרים.

לימודים כלליים

החוג להיסטוריה של עם ישראל

*

*הסיורים הלימודיים במסגרת הקורסים של כלל החוגים אינם פתוחים למשתלמי לומדים בגילמן

סמסטר א'
סמסטר א'
יום א׳
14-12
גילמן 281
מחיר:
 500ש"ח

0677.1229.01

		
		

יהודי ארצות הברית:
היסטוריה ,חברה ותרבות 2019-1654
ד"ר סקוט אורי

THE JEWS IN AMERICA: HISTORY, SOCIETY AND
**CULTURE, 1654 – 2019
This class will use lectures, reading materials and primary sources to
examine the history, society and culture of Jews in the United States
from the earliest communities to the present day. In addition to
discussion on social, religious and cultural developments among Jews,
the course will also highlight points of intersection between Jewish
and American cultures, the experience of Jews in relations to other
minority groups and other questions.
** הקורס ינתן בשפה האנגלית

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ב'+ד׳
14-12
רוזנברג 209
מחיר:
 1000ש"ח

		
		

לימוד תולדות היהודים באירופה הנוצרית בין המאות  ,12—10באזורים של
צפון — צרפת ,אנגליה וגרמניה של ימי הביניים .נעמוד בהרחבה על הרקע
התיאולוגי של היהדות בגולה ושל הנצרות במאות הראשונות לספירה.
נעמוד על תהליך הגירת היהודים לצפון — צרפת ,גרמניה ואנגליה ,על הקמת
הקהילות היהודיות בארצות אלה ועל דרכי הפרנסה היהודית .נרחיב הדיבור
על המאה ה ,11-ההתפתחויות התרבותיות בעולם היהודי ובעולם הנוצרי ,ועל
שיאה של המאה :מסע הצלב הראשון לארץ ישראל ( )1099—1095והפגיעה
ביהודי גרמניה בשנת תתנ"ו.
0677.2078.01

		
		

יהודי ,שומרוני ונוצרי נפגשים בארץ ישראל
בתקופה הביזנטית
ד"ר יובל שחר

התנצרותה של הקיסרות הביזנטית במחצית הראשונה של המאה הרביעית
יצרה תקדים היסטורי רב משמעות :לראשונה שלטה בארץ ישראל אימפריה,
שארץ זו עמדה במוקד עולמה התרבותי והדתי .אלא ,שארץ ישראל לא
היתה ריקה והמשיכו לחיות בה קבוצות אוכלוסייה אחרות :יהודים ,שומרונים
ופגאנים .במהלך השיעור נעקוב אחר התהליכים הפוליטיים ,הדתיים,
היישוביים והכלכליים ששיקפו את המאמצים לניצורה של ארץ הקודש ,כמו
גם אחר התגובות ו"מהלכי-הבלימה" מצדם של יהודים ,שומרונים ופגאנים.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר א'
יום ב'
12-10
רוזנברג 001

0677.1061.01

יהודים בעולם הנוצרי של ימי הביניים א'
(עד מסעי הצלב)
פרופ' שמחה גולדין

37

לימודים כלליים

סמסטר א'
יום ג'
16-14
רוזנברג 205
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'

0677.1283.01

		

במאה הראשונה לספירה ,הופיע ישו ,יהודי גלילי ,על בימת ההסטוריה.
חייו ומשנתו תוארו באוונגליונים ,הפצת תורתו לאחר מותו תוארה במעשי
השליחים ,אגרותיו של שאול התרסי ,הוא פאולוס ,ואגרות נוספות המיוחסות
לפאולוס מפרטות את האמונה בו ,וחזון יוחנן מתאר את אחרית הימים ,כולם
כונסו יחד בברית החדשה ושימשו כבסיס לנצרות החל משלביה הראשונים.
בקורס זה נסקור את החיבורים השונים ,את תהליך התגבשותה של הברית
החדשה כקנון ואת היחסים בין חיבורים אלה לחיבורים מקבילים.
0677.1147.01

יום ה' 		
12-10
		
רוזנברג 001
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ה'
18-16
גילמן 307

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח

38

מבוא לברית החדשה
ד"ר יפעת מוניקנדם

מחיבת ציון להצהרת בלפור :הציונות והיישוב,
1917-1881
פרופ' מאיר חזן

השיעור יעסוק בהתמודדות בין "היישוב הישן" לבין "היישוב החדש" בארץ
ישראל בשלהי שנות שלטונה של האימפריה העות'מאנית ,וזאת על רקע
הופעתה והתחזקותה של הציונות כתנועה לאומית מרכזית בעם היהודי.
בשיעור יתוארו וינותחו העליות הראשונה והשנייה — מאפייניהן והעימות
ביניהן ,נבחן את תפקיד הפילנטרופיה במציאות הארצישראלית ,נסקור
את הופעת הרצל ויחסו כלפי היישוב המתרקם בארץ ,נעקוב אחר תהליכי
היווצרותו של מחנה הפועלים כגורם בעל משקל בחברה היישובית ונבחן את
ראשית היווצרותו של "הבית הלאומי" כמושג פוליטי מוכר.
0677.1111.01

		

ישראל בעשור הראשון
פרופ' אורית רוזין

הקורס משמש מבוא ראשוני להיסטוריה של מדינת ישראל בעשור הראשון.
בקורס יידונו הקשיים והאתגרים שהציב המעבר מדפוסי הארגון והחברה
היישוביים אל מוסדות המדינה משזו קמה .כן יוצגו בקורס בעיות היסוד
שעמן התמודדו המדינה והחברה והפתרונות לבעיות אלה ,שבאו לידי ביטוי
במדיניות הממשלה בתחומי העשייה המרכזיים :מביטחון ומדיניות חוץ ,דרך
כלכלה פוליטיקה והתיישבות.

לימודים כלליים

סמסטר ב'

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ב'
12-10
רוזנברג 001
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ב'+ד׳
14-12
רוזנברג 209
מחיר:
 1000ש"ח

		

מטרת הקורס לדון במדינות הענשתם של ראשי המשטר הנאצי ופושעי
מלחמה נאצים ,שנטלו חלק בביצוע רצח יהדות אירופה בשנים .1949-1945
משפטים אלה ידועים בשם הכולל "משפטי נירנברג" ,למרות שרק חלק
מהם נוהלו בנירנברג .מדובר במאות משפטים שנוהלו נגד גרמנים בשטחי
הכיבוש השונים של גרמניה .נדון בשאלת הבנת ייחודיותה של השואה כפי
שהשתקפה במשפטים אלה ,כמו גם בתפיסה העקרונית שעמדה בבסיסה של
הקטגוריה המשפטית החדשה של "פשעים נגד האנושות" ,בהגדרת המושג
ג'נוסיד והאמנת האו"ם נגד רצח עם.
0677.1062.01

		
		

יהודים בעולם הנוצרי של ימי הביניים ב'
(ממסע הצלב הראשון)
פרופ' שמחה גולדין

לימוד תולדות היהודים באירופה הנוצרית בין המאות  ,14—12באזורים של
צפון — צרפת ,אנגליה וגרמניה של ימי הביניים .נכיר את אורחות החיים
של היהודים באזורים אלה ,את הדרך בה התמודדו עם סביבתם הנוצרית
המתחרה בהם ,נתעכב על המאמץ החינוכי תחרותי של היהדות בגולה עם
הנצרות המנצחת .נעמוד על תהליך התפתחות הקהילות ופיתוח כלים כדי
להתמודד עם המציאות התובענית ,נחקור את החברה היהודית בנושאי פנים
כמו יחס לילדים ,מעמד הנשים ועוד .נבדוק סוגיות מרכזיות בחיי יהודים אלה
כמו :עלילות דם ,שרפת התלמוד בפריז וגירוש היהודים מאירופה.
0677.2118.01

		

מלחמת בן כוסבה — המרד ושברו
ד"ר יובל שחר

מלחמת בן כוסבה הייתה המלחמה הלאומית האחרונה של יהודי ארץ ישראל
כנגד השלטון הרומי .המלחמה פרצה בהסכמה לאומית שלא הייתה דוגמתה.
לכן ,גם תוצאות הכנעתה היו המכה החמורה ביותר שחוו יהודי הארץ בעת
העתיקה .בניגוד משווע לחשיבותה ההיסטורית דלים מאד הם המקורות
המתעדים אותה .במהלך התרגיל ננסה להתחקות אחר הסיבות למלחמה,
הכנות היהודים לקראתה ,שלבי ההצלחה ,התגובה והמהלכים הרומיים
ותוצאותיה המידיות כמו גם אלה ארוכות הטווח.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר ב'
יום ב'
10-8
גילמן 278

0677.1265.01

משפטי נירנברג ,השואה והתנועה הציונית
ד"ר רוני שטאובר

39

לימודים כלליים

סמסטר ב'
יום ג׳
12-10
רוזנברג 205
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ה'
12-10
רוזנברג 001
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ה'
16-14
גילמן 282

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח

40

0677.1284.01

		
		

יהודים ונוצרים כותבים:
מבוא למקורות שלהי העת העתיקה
ד"ר יפעת מוניקנדם

במאות הראשונות לספירה ,תחת השלטון הרומי ולצד התרבות ההלניסטית,
התפתחו זו לצד זו היהדות הרבנית והנצרות ,ואיתן התפתחו ספרות חז"ל
והספרות הנוצרית .בקורס זה נסקור את המקורות הראשוניים המשמשים את
חוקרי שלהי העת העתיקה ,ממקורות חז"ל ,החוק הרומי והספרות הרומית
וההלניסטית ,דרך הספרות הנוצרית המתפתחת וכתבי אבות הכנסיה .נדון
בסוגיות של סוגה ,עריכה ,ותוכן ,כמו גם בקשרים ובהבדלים ביניהם ,ונעסוק
באופן בו ניתן להשתמש במקורות אלה כמקורות היסטוריים.
0677.1285.01

		

פולמוס ומחלוקת במלחמת העצמאות
פרופ' מאיר חזן

התוצאות המדיניות ,הצבאיות והפוליטיות של מלחמת העצמאות עיצבו
את דמותה של מדינת ישראל .הקורס יתמקד בבחינתן של שורת עימותים
והחלטות במרוצת השנים  :1949-1947מי "גירש" את הבריטים?; "משבר
השיירות" ומבצע "נחשון"; "מעטים מול רבים"?; דיר יאסין ועזיבת הפלסטינים
– גירוש או בריחה?; הוויכוח על הכרזת המדינה; מדוע לא נכבשה ירושלים
העתיקה?; פיטורי הרמ"א ,הכישלונות בלטרון" ,מרד האלופים" ו"ועדת
החמישה"; רצח ברנדוט; "הקנוניה" עם עבדאללה; פירוק הפלמ"ח; הנסיגה
מכיבושי מבצע "חורב".
0677.1187.01

		
		

"המדינה שבדרך":
היישוב בין שתי מלחמות העולם
פרופ' מאיר חזן

בתקופה המשתרעת בין שתי מלחמת העולם גדל היישוב היהודי בארץ
ישראל מ 56,000-נפש ל 450,000-נפש .הגידול המספרי הדרמטי הזה
בנוכחות היהודית מלמד על עוצמת השינויים שהתחוללו בארץ ישראל בין
 1918ל .1939-השיעור יעסוק בקווים העיקריים בהתפתחותו של היישוב בפרק
הזמן הנדון ובסיבות להפיכתו למוקד פעילותה של התנועה הציונית .במרכז
עיוננו יעמדו העימותים הפוליטיים בזירה היישובית והציונית ,המשברים
הכלכליים והשסעים הרעיוניים-חברתיים.

לימודים כלליים

החוג ללימודי הערבית והאיסלאם
סמסטר א'

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ב'
12-10
גילמן 282
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ב'+ד׳
14-12
גילמן 282
מחיר:
 1000ש"ח

סמסטר א'
יום ג׳
14-10
גילמן 458
מחיר:
 1000ש"ח

		

קורס זה הוא מבוא כללי על ההלכה האסלאמית (בעיקר הסונית) והמוסדות
הקשורים בה .הוא יסקור את התפתחות ההלכה בימי הביניים ,המקורות
לגזירתה ,האסכולות ההלכתיות וההבדלים שביניהן ,תפקידי הקאדי והמופתי,
והזיקה בין ההלכה לבין החברה המוסלמית.
** נדרש ידע בסיסי בדת האסלאם

0631.2220.01

		

קווים מאפיינים בספרות הקלאסית
ד"ר אמיר לרנר

מבוא להכרת בניין הספרות הקלאסית בשפה הערבית :ממסדיה  -דוגמת
שירת ערב העתיקה ותמורות האסלאם ,וכן השפעות הגות יוון ,תרבות פרס
והודו (וכו' — )..ועד לעילית הטפחות הקשוטות של השירה והפרוזה מזמן
השושלת העבאסית ולאחריה .סקירת הכוחות הפועלים בהעמדתה של יצירה
ספרותית עשירה ומגוונת (למשל ,מדבר ויישוב ,ערביות ותרבות העמים,)...
תוך התעכבות על ביאור קווים להתפתחות ולהשתנות של צורות ותכנים.
0631.1130.01

		

מושגי יסוד באסלאם
ד"ר עליזה שניצר

השיעור יעסוק בראשיתו בכתבים שעליהם נשענת דת האסלאם ,כרקע
לקראת דיון בתפישות האסלאם ,אמונותיו ומצוותיו :התפישה האלילית
הקדם-אסלאמית ,מצוות היסוד ודמותו של הנביא מחמד ,מייסד האסלאם.
אתר הקורס הוירטואלי ילווה את הרצאות השיעור.

0631.2463.01

		
		

"פקה אל-אקליאת":
המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח
פרופ' אוריה שביט

הקורס ידון בתיאולוגיות ובהלכות מתחרות שעניינן מוסלמים החיים כמיעוט
בארצות לא-מוסלמיות ,ויבחן במיוחד את המאבק בן-זמננו בין האסכולה
הוסטית לאסכולה הסלפית .הלימודים יכללו עיון במושגי יסוד בהגירה
ובפקה ,דיון בטקסטים תיאולוגיים שעניינם מוסלמים במערב ,ועיון בפתוות
מענף הלכות המיעוטים בשלל נושאים – החל בדינים פיננסיים וכלה בספורט
ובתרבות פנאי.
* הקורס מחייב ידע בשפה הערבית

שנה"ל תשע"ט

סמסטר א'
יום ב'
12-10
גילמן 279

0631.1330.01

מבוא להלכה אסלאמית
פרופ' קמילה אדנג

**

41

לימודים כלליים

סמסטר א'
יום ג'
18-16
גילמן 281
מחיר:
 500ש"ח

0631.2242.01

		

הסיפורת הערבית המודרנית
ד"ר ח'אלד שיח' אחמד

**

הסיפורת ובעיקר הרומאן ,הנובלה והסיפור הקצר ,תזכה במסגרת הקורס
לדיון נרחב שיתמקד בהתפתחותה ההיסטורית ,מעמדה ביחס לז'אנרים
אחרים בספרות הערבית המודרנית ,הזרמים המרכזיים ,היוצרים והיצירות
הבולטים וכיו"ב .הדיון ילווה בקריאת וניתוח פרקים מתוך רומאנים ונובלות
וסיפורים שלמים ,תוך הדגשת מאפייניהם.
** הקורס מחייב ידע בשפה הערבית

סמסטר ב'
סמסטר ב'
יום ה'
16-12
גילמן 282

לומדים בגילמן

מחיר:
 1000ש"ח
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0631.2242.01

		

דת ,הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע
פרופ' אוריה שביט

הקורס יעסוק במגוון סוגיות חברתיות ,תרבותיות והלכתיות הנוגעות לזיקות
שבין דת ,הגירה וגלובליזציה ,ויתמקד בהגירה מוסלמית במערב .הדיונים
בקורס ילווי בהקרנות של סרטי קולנוע עלילתיים ,סרטים תיעודיים וסדרות
טלוויזיה המשקפים ומאירים סוגיות שונות .בין השאר יידונו משקלה של זהות
דתית בחייהן של קבוצות מהגרים; התפתחותן של תיאולוגיות ושל הלכות
מתחרות הנוגעות באתגרים ייחודיים למהגרים; זיקות בין "המצב המוסלמי"
ל"מצב היהודי"; פולמוס ה"רב-תרבותיות" בארצות הברית ובאירופה; המרות
דת; והמפגש בין ספורט למסורת כנקודת מחלוקת מרכזית בעיצובה של זהות
דתית בת זמננו.

לימודים כלליים

החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית
קורסים שנתיים (סמסטר א'+ב')

*

* הרישום מראש לשני הסמסטרים.

סמסטר א'+ב׳
יום ד'
12-10
רוזנברג 002
מחיר:
 1000ש"ח

סמסטר א'+ב׳
יום ד'
14-12
רוזנברג 204
מחיר:
 1000ש"ח

0624.1001.01

		

מבוא לבלשנות שמית
ד"ר לטיציה צ'רקווליני

נפתח בשאלות :מהי לשון; מה חשיבות הלשון ככלי בסיס לקיום התקשורת
האנושית; מהי בלשנות; מהם הכלים הנתונים לנו ללימוד הלשון .עיקר
עיוננו בשאלות של תיאור הלשון וניתוחה ,מתוך נקודת המבט של השפות
השמיות :ניתוח שפה נתונה בנקודת זמן מסויימת וניתוח שפה בהתפתחותה
ההיסטורית .נדון ,בין היתר ,בנושאים האלה :מהי משפחת שפות; מהי שפה
שמית; דמיון ושוני בין שפות; שפה קמאית (פרוטו-שפה) וקירבה בין שפות;
מבני לשון מיוחדים ומאפיינים לשפות השמיות .דגש יושם על מונחים ומושגים
בסיסיים בבלשנות בכלל ובבלשנות השמית בפרט.
0614.3101.01

		

מבוא לארמית גלילית
פרופ' משה מורגנשטרן

קורס זה נועד להכשיר את המשתתפים לקרוא טקסטים בארמית הגלילית ,הן
במהדורות מודפסות הן בכתבי-יד .הקורס מתבסס על לימוד שיטתי של צורות
הבסיס ועל קריאת קטעים נבחרים מן ההספרות התלמודית הארצישראלית.
דגש מיוחד יותן על השימוש היעיל בחומר העזר המלווה את הקורס .חומר
עזר זה הוכן על סמך כתבי-היד המדויקים ביותר הנמצאים בידינו היום ,והוא
מתבסס על מצב המחקר כיום.

סמסטר א'

מחיר:
 1000ש"ח

		

הקורס יחל בסקירה כללית של תולדות הארמית ושל כמה ממאפייניה
העיקריים של הארמית הקלאסית ,וימשיך בסקירת הארמית המדוברת על
שלל טיפוסיה ,לשונותיה וניביה .עיקר הקורס יעסוק בארמית המדוברת
בכורדיסתאן ומצפון-מערב איראן ,בתכונותיה העיקריות של ארמית זו
תוך השוואה לארמית הקלאסית ,ובהצגת הרבגוניות הדיאלקטולוגית שלה.
הקורס יסתייע בהצגת חומרי אודיו ווידאו הכוללים ראיונות עם דוברי השפה,
שידורי רדיו ,סרטי עלילה וסרטי) הנפשה (אנימציה  .כמו כן יכלול הקורס
מפגשים עם דוברי השפה שיוזמנו לכמה מן השיעורים .הקורס אינו מצריך
ידע מוקדם בארמית או בבלשנות שמית.
שנה"ל תשע"ט

סמסטר א'
יום א'
20-18
יום ג'
18-16
רוזנברג 107

0624.3001.01

מבוא לארמית מדוברת
פרופ' יחזקאל מוצפי
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לימודים כלליים

סמסטר א'
יום ג'
14-12
רוזנברג 103
מחיר:
 500ש"ח
סמסטר א'
יום ג'
18-16
גילמן 220
מחיר:
 500ש"ח

0624.2004.01

		

אתיופיה :היסטוריה ,שפה ותרבות
ד"ר אנבסה טפרה

מטרת הקורס להעניק ידע בסיסי בנושאים העוסקים בקשרי ההיסטוריה ,השפה
והתרבות באתיופיה .בקורס זה נכללים בין היתר :מידע כללי על אתיופיה,
היסטוריה קצרה של אתיופיה ,מאפייני תרבות ,תרבות חומרית ,פתגמים של
אמהרית ,היסטוריה קצרה של יהודי אתיופיה ,וכו׳.

0614.2434.01

		

סמנטיקה
ד"ר ורד סיידון

הסמנטיקה ומעמדה בחקר השפה; הגישות השונות להגדרת משמעות של
מילה; המטען הריגושי של המשמעות והתופעות הסוציו-לשוניות הקשורות
בו; שינויי משמעות של מילים על פני ציר הזמן; יחסי משמעות בין מילים בזמן
נתון; השפעות זרות על מבנה הלקסיקון.

סמסטר ב'
סמסטר ב'
יום א'+ג׳
18-16
רוזנברג 107

לומדים בגילמן

מחיר:
 1000ש"ח
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0624.3002.01

		

ארמית חדשה מדוברת וכתובה
פרופ' יחזקאל מוצפי

הקורס יעסוק במאפייניה הדקדוקיים והלקסיקליים העיקריים של הארמית
החדשה המדוברת בפי נוצרים ויהודים שמוצאם מכורדיסתאן ומצפון-מערב
איראן .נסתייע בחומרי וידאו ואודיו ובמפגש עם דוברי השפה .מלבד עיסוקנו
בלשון המדוברת נלמד את שיטות הכתב העיקריות המשמשות לכתיבה
בארמית החדשה ,וביניהן הכתב הסורי והכתב הלטיני ביסודו ששימש את
האשורים בבריה''מ .נקרא טקסטים ארמיים חדשים בלהגים נוצריים ויהודיים,
ובכלל זאת ספרות חול וספרות קודש ,יצירות מקוריות ותרגומים ליצירות
ספרות אירופיות כגון 'הנסיך הקטן' .הקורס אינו מצריך ידע מוקדם בארמית
או בבלשנות שמית.

לימודים כלליים

החוג ללימודי מזרח אסיה
קורסים שנתיים (סמסטר א'+ב')

*

* הרישום מראש לשני הסמסטרים.

מחיר:
 1000ש"ח

סמסטר א'+ב'
יום ב'
16-14
גילמן 223
מחיר:
 1000ש"ח

סמסטר א'+ב'
יום ג'
16-14
גילמן 223
מחיר:
 1000ש"ח

		

הציביליזציה הסינית עיצבה את חייהם של מאות מיליוני בני אדם לאורך
אלפי שנים במדינות מזרח-אסיה .בימינו אלה היא הולכת ותופסת מקום
מרכזי יותר ויותר גם בעולם המערבי .בשיעור זה נסקור את התפתחותה
של הציביליזציה הסינית החל ממקורותיה המוקדמים ועד לעת המודרנית
וימינו אנו במאה העשרים ואחת .נבחן את המאפיינים התרבותיים ,החברתיים
והפוליטיים של הציביליזציה הסינית ,ונעמוד על גילויים של אחדות ושוני
בעולם הסיני ובינו לבין מה שמחוץ לו.
0687.1002.01

		

מבוא לתולדות יפן ותרבותה
ד"ר ליאורה צרפתי

באלפיים השנה האחרונות ,האנשים היושבים באיים של יפן הפכו משבטים
מפורדים לממלכה חזקה ,אשר בעת המודרנית הפכה לאימפריה צבאית
ולאחד מהכוחות המרכזיים המניעים את כלכלת העולם ותרבותו .בקורס
נסקור את התהליכים שעברה יפן מהעת הקדומה ועד לתקופה שלאחר
מלחמת העולם השנייה תוך התמקדות במאפיינים תרבותיים ,חברתיים
ופוליטיים .נבחן את הייחוד של תרבות יפן ואת ההשפעות השונות אשר
תרמו לה ,את המבנים החברתיים אשר עיצבו כל תקופה ואת הכוחות שיצרו
את ההיסטוריה של יפן.
0687.1003.01

		

מבוא לתולדות הודו ותרבותה
ד"ר רועי צהר

בשיעור זה נסקור את התפתחותה של הציביליזציה בתת היבשת ההודית,
החל ממקורותיה הקדומים ועד להתגבשותה של לאומיות הודית מודרנית
תחת השלטון הקולוניאלי .תת היבשת ההודית היא עולם רחב ומורכב ,שעד
לביסוס השלטון הבריטי במאה ה 19 -לא זכה לאחדות פוליטית .זהו עולם
שהמגוון הלשוני בו הנו עצום ,כמו גם השוני במנהגים ובפולחן .מה איפה ,אם
בכלל ,מאחד את העולם הזה מבחינה תרבותית ,דתית ,שלטונית רעיונית? על
שאלה זו ננסה לענות במהלך שיעור המבוא תוך דגש על בחינה ביקורתית
של האופן שבו יוצגה ודומיינה התרבות ההודית בשיח הפנים והחוץ הודי
במהלך הדורות.
שנה"ל תשע"ט

סמסטר א'+ב'
יום א'
16-14
גילמן 223

0687.1001.01

מבוא לתולדות סין ותרבותה
ד"ר אורי סלע

45

לימודים כלליים

סמסטר א'
סמסטר א'
יום א'
12-10
גילמן 279
יום ד׳
14-12
גילמן 362
מחיר:
 1000ש"ח
סמסטר א'
יום א'
14-12
גילמן 280
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום א'
16-14
גילמן 326

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח
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0687.2447.01

		

היסטוריה דתית של יפן
ד"ר אירית אורבוך

בשיעור זה נסקור את תולדות הדתות ביפן המסורתית ,ובראשן הבודהיזם
היפני ,מהתקופה העתיקה ועד המאה ה .19-הקורס יעקוב אחרי ההשפעות
ההדדיות של שינויים פוליטיים וחברתיים ושל התפתחויות רעיוניות על יצירת
האסכולות השונות בדתות יפן (כגון הבודהיזם האזוטרי ,הארץ הטהורה,
ניצ'ירן ,זן ואחרות) לאורך ההסטוריה .בקורס יידונו בעיות מהותיות להבנת
"דת יפן" או "דתות יפן" ,כגון :הטמעת המסורות המיובאות — בראשן
הבודהיזם ,אך גם הדאואיזם ,הקונפוציאניזם והנצרות — בפולחנים המקומיים.

0687.2450.01

		

מבוא לתרבות הוודה :מיתולוגיה ,הגות ופולחן
ד"ר צחי פרידמן

תרבות הוֵ דה (צפון הודו ,לערך  2000עד  500לפנה"ס) היא במובנים
רבים נקודת המוצא של התרבות ההודית על כל היבטיה .בקורס נתוודע
למיתולוגיה ,הקוסמולוגיה ,הפולחן ,המדעים וההגות של תרבות הוודה,
ישדות.
האּופּנִ ָ
ָ
הרג-וֵ דה ועד
ונקרא מבחר מתורגם מספרות הקודש שלה ,מן ְ
בנוסף ,נבחן כמה מן הביטויים וההשפעות של תרבות זו על הודו העכשווית.
0687.2506.01

		

זהויות תרבותיות ,לאומיות ואתניות בסין
ד"ר עודד אבט

האומה הסינית על למעלה ממליארד ושלוש מאות מיליון תושביה משופעת
בקבוצות ותתי קבוצות הנבדלות אלה מאלה בלשונן ,תרבותן ,ולפעמים
גם במנהגים ,אמונות ,דתות ,לבוש ומאכלים .יחד עם זאת ,בכל המקורות
המתארים את סין בת ימנו מופיע הנתון לפיו החברה הסינית היא מאוד
הומוגנית מבחינת הרכבה האתני ,עם רוב של כ– 92%הנמנים על בני החאן.
בקורס זה נתוודע לראשית היווצרותה של זהות חאנית ולתהליך שהוביל
להיווצרותן של קבוצות המיעוט בסין ונבחן קטגוריות מקבילות של זהויות
תרבותיות ,לאומיות ,משפחתיות ומקומיות על מנת להבין טוב יותר את
הרבדים השונים של הזהות הסינית בת ימנו.

לימודים כלליים

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום א'
18-16
גילמן 277
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ב'
10-8
גילמן 279
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ב'
12-10
גילמן 144
מחיר:
 500ש"ח

		
		

בקורס נבחן ייצוגים קולנועיים של אירועים ,תהליכים ,ומקומות בסין
העכשווית ,וננסה להבין כיצד ייצוגים אלה משקפים (ואולי גם מייצרים) את
התהליכים המעצבים מחדש את סין במאות ה 20-וה .21-בין הנושאים שיעלו
בקורס יהיו עצמאות יצירתית ,צנזורה ,נוסטלגיה ,ביקורת חברתית ,תפיסת
המציאות ,מיניות ומגדר ,לאומיות ,מקומיות וגלובליות ,מעמדות חברתיים-
כלכלים ,תרבות הצריכה ,אסתטיקה ,וסין הגדולה.
0687.2437.01

		
		

הדרקון האמיתי:
דרכו ומחשבתו של מורה הזן דוגן
ד"ר איתן בולוקן

"זאזן אינו אימון לקראת הישג" .כך הכריז מורה הזן דוגן זנג'י כשחזר ממסעו
בסין אל יפן בשנת  .1227תפיסתו הייחודית של תרגול הזן מציבה אותו עד
לימינו כאחת מדמויות המפתח החיוניות למען הבנת מקורותיו של הזן היפני
הקלאסי .הקורס יציע בחינה מקיפה של שאלות מורכבות תוך דיון בכתביו
הפילוסופיים של דוגן ,וגם דרך בחינת עולמו האסתטי העשיר ,כפי שמשתקף
בשירתו .מתוך הטקסטים ,ננתח את חשיבות הדרך הרוחנית שרקם דוגן
בצורה פואטית עשירה וחדשנית .נראה כיצד המשיך את עקרונות אסכולת
הסוטו שראשיתה בסין ,וננסה לאתר את ההיבטים הפילוסופיים והאסתטיים
הייחודיים להגותו.
0687.2457.01

		

מדיניות החוץ של יפן וסין במאה ה—21
ד"ר רחל שאול

קורס זה עוסק בפענוח דינמיקת היחסים בין סין-יפן והתפתחותן במזרח
אסיה ובזירה הבינלאומית ,בפתחה של המאה ה .21-הקורס עוסק איפוא
בלימוד ,הכרה והבנה של המערכות הפוליטיות ,הכלכליות והחברתיות של
שתי המדינות והאופן בו אלה מתקשרות ,בעיקר מתום המלחמה הקרה ועד
היום.
0687.2473.01

		

בודהיזם באסיה חלק א' :הבודהיזם בהודו
ד"ר רועי צהר

הקורס יעסוק בבודהיזם בהודו על שלל זרמיו (הבודהיזם המוקדם וכמו כן
תנועת המהאיאנה) .נסקור את ההקשר ההיסטורי והאינטלקטואלי שבקרבו
צמח הבודהיזם ,את תפיסת העולם הפילוסופית שלו ,את הפרקטיקות
המדיטטיביות השונות שאותן פיתח ,ואת התגבשותה ואופיה של הקהילה
הבודהיסטית .המפגשים ילוו בקריאה של מבחר מהספרות הבודהיסטית
הקנונית ,וזאת בנוסף לספרות מחקרית משנית.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר א'
יום א'
18-16
גילמן 281

0687.2502.01

סין מבעד לעדשה:
מבטים קולנועיים על סין העכשווית
ד"ר דרור קוכן

47

לימודים כלליים

סמסטר א'
יום ב'
14-12
גילמן 278
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ב'
16-14
גילמן 278
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ב'
20-18
גילמן 278

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח

48

0687.2461.01

		

עם היד על הדופק:שיח ציבורי עכשווי ביפן
ד"ר דלית בלוך

מהם הנושאים החשובים הנמצאים על סדר יומה של החברה היפנית בימים
אלו? כיצד נדונות הבעיות? מהי השפעת השיח הציבורי ,במדינה מכוונת-
תקשורת וטכנולוגיות מידע כמו יפן? בקורס הנוכחי ננתח סוגיות בוערות
הנדונות בעיתונות הכתובה האלקטרונית והמשודרת ביפן ,תוך בחינת הטיפול
שהן מקבלות באמצעי התקשורת ובשיח הציבורי היומיומי סביבן .מהלך זה
שופך אור יחודי ועדכני על החברה בת ימנו  -הן על הנורמות וה"מובן מאליו"
התרבותי הרווחים בה ,והן על שסעיה וסוג הקונפליקטים הקיימים בה .בקורס
נעשה שימוש בחומרים מגוונים בנוסף למאמרים אקדמיים :מידע חדשותי,
קטעי סרטים ,מידע מהרשת ועוד.
0687.2492.01

		

תודעה מדיטציה וטרנפורמציה
ד"ר קרן ארבל

הקורס יעסוק באופן בו הבינו הוגים בודהיסטים באסיה את התודעה
ותהליכיה ,את תפקידה של המדיטציה להתפתחות התודעה והטרנספורמציה
הפסיכולוגית שהיא מאפשרת.
תוך קריאה צמודה ומעמיקה של מגוון טקסטים ראשוניים מתוך הקנון
הבודהיסטי ,פרשנויות שונות ולימוד סיסטמתי של האלמנטים המרכזיים של
הפסיכולוגיה הבודהיסטית נתוודע לפרספקטיבה הפילוסופית של מודל
התודעה הבודהיסטי ולתיאוריה העומדת בבסיס הפרקטיקה המדיטטיבית
שמסורת זו מציעה .לימוד זה יהווה בסיס לדיון במושגים מרכזיים מתוך
התיאוריה של המדיטציה ויאפשר לנו להתחקות אחר שינויים בפרשנות של
מונחים אלו במהלך ההיסטוריה הבודהיסטית במרחב האסייתי.
0687.2062.01

		

אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית
מר אריה קוץ

הקורס יעסוק בהתפתחות האדריכלות והגן היפני לאורך ההיסטוריה ,בעיקר
בהקשר האדריכלי האסתטי .במהלך הקורס יומחשו השפעות של אקלים
וסביבה ,של התפתחות תרבותית ומגע עם תרבויות אחרות על התהוותה
של תפיסת החלל ועל מכלול היצירה האדריכלית ביפן .ההרצאות ילווו
בכמות גדולה של שקופיות מדוגמאות חיות של אדריכלות מזרח אסיה בכלל
ואדריכלות יפנית בפרט ,מהמאה השמינית לספירה ועד למאה העשרים
ואחת.

לימודים כלליים

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ג'
16-14
גילמן 279
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ד'
12-10
גילמן 279
מחיר:
 500ש"ח

		
		

מה מעצב את האופן שבו אנחנו חושבים על העבר? ניתן לספר את
ההיסטוריה של יפן "המודרנית" דרך שורה של מלחמות ופעילויות צבאיות,
ההכנה לקראתן וההתמודדות עם השלכותיהן .במקום להתמקד רק במלחמות
עצמן ,קורס זה יבחן גם איך גורמים ביפן ומחוצה לה פירשו את המלחמות
בתקופות שונות ומדוע .לאורך הקורס ננתח מגוון ייצוגים ופרשנויות — לעתים
סותרות — של המלחמות ,נשאל אילו אירועים ואנשים נשכחו ואילו הפכו
לאיקוניים ומדוע .על ידי בחינה מחדש של הזיכרון ההיסטורי של מלחמות
שונות — החל ממלחמת סין-יפן ( )1894-95ועד למלחמת האוקיאנוס השקט
( )1941-45והטלת פצצות האטום על הירושימה ונגסאקי ( — )1945נטען שכל
ניתוח של עבר נטוע עמוק בתוך הווה מסוים .אי לכך פרק הזמן שבו הקורס
ידון לא יסתיים ב ,1945-אלא ימשיך עד סוף המאה ה 20-ואף לראשית
המאה ה.21-
0687.2494.01

		
		

מחברת כפיפים למעצמה עולה :להבנת
המחשבה הלאומית והפוליטית בהודו המודרנית
ד"ר רוני פרצ'ק

קורס זה משלב מתודות והיבטים במדע המדינה ,היסטוריה וחקר הדתות
לצורך ביסוס היכרות עם מחשבת הלאומיות ההודית לגווניה והתשתיות
הרעיוניות שעומדות בבסיס מבני עומק חברתיים ופוליטיים הרלוונטיים עד
היום .בין הנושאים שיידונו :הגיאוגרפיה המקודשת של הודו; אידיאולוגיית
ההינדוטווה ,הקומונליזם — המתיחות הבין קהילתית בהודו ,ארגוני הימין
ההינדואי; האופציה הגנדהיאנית ,הקונגרס ההודי ומפלג הקונגרס ,ב"ר
אמבדקר והפוליטיקה של המעמדות הנמוכים.
0687.2481.01

		

סוגיות באמנות יפן
ד"ר שלמית בג'רנו

היכרות יצירות מופת מהציור והפיסול היפני באופן כרונולוגי ,מכלי החרס
של תקופת ג׳ומון ועד ליצירות עכשויות ,דרך קברי הקופון ,מקדשי השינטו
והמקדשים הבודהיסטיים ,מגילות מאויירות ,טקס תה ,טירות סמוראים,
והדפסי העץ .מעשית הקורס ישלב הרצאות היסטוריות מלוות במצגות
עשירות ,ודיונים בכיתה בהם ננתח ביחד יצירות .לקורס שתי מטרות עיקריות.
האחת ,לקרב אותך ,בתור צופה מבחוץ ,אל יצירות אמנות יפניות ,וללמדך
לקרוא את השפה הויזואלית שלהן .המטרה השנייה היא הכרת מושגים
בסיסיים מההיסטוריוגרפיה ומהאסתטיקה של תולדות האמנות היפנית.
שנה"ל תשע"ט

סמסטר א'
יום ג'
12-10
גילמן 279

0687.2483.01

היסטוריה של מלחמה וזכרון —
יפן במאות ה 19-וה20-
ד"ר רעות הררי

49

לימודים כלליים

סמסטר א'

0687.2479.01

יום ד' 		
14-12
		
גילמן 278

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ד'
14-12
גילמן 277
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ד'
16-14
ווב 001
מחיר:
 500ש"ח

מיתולוגיה ,היסטוריה ומושגי זמן בהודו
הפרה-מודרנית
ד"ר אילנית לוי-שחם

האם מיתולוגיה יכולה להיחשב כהיסטוריה ,ואם כן ,באילו תנאים? מהם
הקריטריונים לפיהם חברה מגדירה כתיבה היסטורית והאם אלו קריטריונים
אוניברסליים? בקורס זה נדון בשאלות מסוג זה כאשר לנגד עינינו מחד
הטענה שהתפתחה בתקופת הקולוניאליזם כי בהודו המוקדמת לא הייתה
כתיבה היסטורית כלל ומנגד טענתם של חוקרים הודיים מודרניים כי בצורות
ספרותיות מסוימות (כגון הפוראנות) קיימים אלמנטים היסטוריוגרפיים.
0687.2495.01

		

תנועות מחאה בקוריאה המודרנית
ד"ר ליאורה צרפתי

ההיסטוריה של קוריאה המודרנית הייתה רצופה במאבקים פוליטיים,
בינלאומיים ,חברתיים ותרבותיים .כאשר השליטים נתפסו כפועלים באופן
לא לגיטימי ,יצאו מאות אלפים לרחובות להפגין .הפגנות ענק כאלו אירעו
לראשונה בתחילת המאה העשרים ,נגד הכובשים היפנים .בהמשך ,עם פילוג
קוריאה ,מחאת המונים לא נצפתה בצפון קוריאה .בדרום קוריאה הפגנות
ענק בראשית שנות השישים גרמו לנפילת המשטר המושחת .בקורס נבחן את
התהליכים שהביאו לצמיחת תנועות המחאה בקוריאה המודרנית ,האנשים
שהשתתפו בהן ואופני ביטוי השאיפה לשינוי אשר התנועות הללו בחרו.
0687.2493.01

		

פילוסופיה הודית בקולנוע
פרופ' דני רוה

מטרתו של הקורס לדון בתמות ושאלות שונות שפילוסופיה הודית קלאסית
ועכשווית מעלה כפי שהן נידונות בקולנוע ,בעיקר (אבל לא רק) בקולנוע
הפופולארי בהינדי (בוליווד) .נדון בשאלות של זהות עצמית ,תרגום (בין שפות
ומדיומים אמנותיים) ואסתטיקה של חציית גבולות ,ונבנה פאזלים פילוסופיים
"מחתיכות" כגון "סבל"" ,רוע"" ,מוות" ו"חופש" .בין התיאורתיקנים שילוו את
שיחותינו בכיתה :סלמן רושדי ,אשיש ננדי ,מהאשווטה דווי ,גאיטרי ספיבק
ודאיה קרישנה.

 0687.2420.02נשים ,מגדר ומיניות בסין — בין היסטוריה
סמסטר א'
לפילוסופיה
יום ד' 		
16-14
ד"ר סמדר וינטר
		

לומדים בגילמן

גילמן 279

50

מחיר:
 500ש"ח

בקורס זה נסקור את מעמדן של נשים ,תפקידיהן ,ודימוייהן ,מתחילתה של
התרבות הסינית ועד לראשית המאה העשרים .נעקוב אחר התפתחויות
היסטוריות בתפקידים שמילאו נשים ,כשאנו מזהים ,לצד שינויים והופעתם
של תפקידים חדשים ,תימות תרבותיות שהתמידו לאורך ההיסטוריה.

לימודים כלליים

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'

		

הקורס יעסוק ב 3-נושאים עיקריים )1( :כיצד כלכלת סין גדלה ב 3-עשורים
האחרונים? כיצד משפיעה כלכלת סין על כלכלת העולם בעידן הגלובליזציה?
ואיך הפכה סין עם משטר ריכוזי בהנהגת מפלגה קומוניסטית לכלכלה השנייה
בגודלה בעולם עם תחזית להפוך לכלכלה הגדלה בעולם בשנים הקרובות.
( )2ניבחן וננתח את סודות התרבות הסינית וכיצד אפשר וצריך להתכונן
למפגשים עיסקיים עם סינים )3( .ננתח מה הם הכלים השיוקיים השימושיים
(וממה צריך להיזהר) כאשר אנחנו רוצים לשווק מוצר או שירות לשוק הסיני.
0687.2496.01

יום ה' 		
14-12
		
גילמן 278

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ה'
14-12
גילמן 282
מחיר:
 500ש"ח

המפלגה הקומוניסטית בסין :משילות ,פיתוח
ולגיטימציה
מר ליאור רוזנברג

לפחות פעמיים הצליחה המפלגה הקומוניסטית הסינית להשיג את הבלתי
אפשרי :ניצחון במלחמת האזרחים והשתלטות על סין ב ,1949-והישרדות
בשלטון לאורך שבעה עשורים ,תוך שהיא שורדת תהפוכות כגון נפילת
בריה"מ והגוש הקומוניסטי ,משברים כלכליים עולמיים ,מחאות המוניות
ועוד .מה אפשר למק"ס את תפיסת השלטון ואת יכולתה ליישם שינויים כה
משמעותיים במדינה ובחברה הסינית? כיצד שולטת המפלגה הקומוניסטית
בסין כיום? כיצד פועלת המערכת הפוליטית בסין? התמודדות עם סוגיות
אלו תספק לסטודנטים הבנה טובה יותר וכלים ביקורתיים לבחינת המציאות
הפוליטית-כלכלית-חברתית בסין החל משנות החמישים של המאה הקודמת
ועד היום.
0687.2471.01

		
		

התבוננות בודהיסטית ופסיכואנליטית על
התהוותו של הסבל ,על הפצתו ועל פרימתו
גב' מיכל ברנע-אסטרוג

אחת ההתניות היסודיות ביותר של הנפש ,הן לפי הבודהיזם והן לפי
הפסיכואנליזה ,היא לחשוק בנעים ולדחות את הבלתי נעים .בקורס נחקור
את טבעה של ההתניה הזאת ונעקוב אחרי משמעויותיה המסועפות ,כפי
שהן מתבטאות בזירה הפנים-נפשית והבין-אישית גם יחד .באמצעות קריאה
בטקסטים מן הספרות הפסיכואנליטית העשירה העוסקת במנגנוני השלכה,
ורעיונות בודהיסטיים שבמרכזם תהליך ההתהוות המותנית ,נעסוק בנושא
דרך שלושה צירים מרכזיים.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר א'
יום ה'
12-10
גילמן 278

0687.2482.01

כלכלת ,תרבות ושיווק לסין
מר ארז כ"ץ וולובסקי

51

לימודים כלליים

סמסטר א'
יום ה'
16-14
גילמן 278
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ה'
18-16
גילמן 220
מחיר:
 500ש"ח

0687.2416.01

		

תרבות ומוסיקה עכשווית בסין
ד"ר עדיאל פורטוגלי

הקורס עוסק בתרבות עכשווית ומוסיקה פופולארית בסין מנקודת מבט
היסטורית ,חברתית ופוליטית .במהלכו נבחן כיצד תמורות וציוני דרך שחלו
לאורך ההיסטוריה ובקרב החברה הסינית המודרנית ,מראשית המאה
העשרים ועד היום ,השפיעו וממשיכים להשפיע על הלך הרוח התרבותי
והיצירתי בסין .בנוסף ,נדון וגם נשמע כיצד זרמים והתרחשויות מוסיקליות
שונות ייצגו  ,שיקפו ולעיתים אף עיצבו את המציאות התרבותית והחברתית
המורכבת של סין בת-זמננו.
0687.2490.01

		

קונפוציוס — חכמה ומעש
גב' ענבל שמיר

נראה כי בשנים האחרונות זוכה משנתו של קונפוציוס לעדנה מחודשת
בסין ומחוץ לה .בחלקו הראשון של הקורס נלמד על התפתחות המסורת
הקונפוציאנית בראייה היסטורית ופילוסופית  -נבחן את הערכים ורעיונות
הליבה בהגות המוקדמת ,לצד התפתחותם בתוך המסורת הפרשנית לאורך
הדורות .בחלק השני נתמקד במחקר עכשווי העוסק בשאלות על אודות
האפשרות ליישום משנתו המוסרית ,הפוליטית והחברתית של קונפוציוס
בהקשרים עכשוויים.

סמסטר ב'
סמסטר ב'
יום א'
12-10
גילמן 278

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח

52

0687.2166.01

		
		

עולם העבודה ביפן הגלובאלית:ארגון וניהול
בשוק הבינלאומי
ד"ר אביטל בייקוביץ

קורס זה דן במאפיינים הכלכליים ,החברתיים והתרבותיים של עולם העבודה
והארגונים העסקיים ביפן בעידן הגלובאלי .תהליכים סוציו-כלכליים הביא
לשינויים בהתנהלותם של עסקים וחברות הפועלים בזירה הבינלאומית
בכלל ,ובשווקי אסיה בפרט .ברמת הארגון ,היווצרותן של חברות גלובאליות
העלתה דילמות שונות בנוגע לדפוסי ניהול שונים ואסטרטגיות עסקיות
בניסיון להגיע לצמיחה כלכלית .ברמת הפרט ,השונות התרבותית שנוצרה
הביאה לצמיחתם של צוותים רב לאומיים ,ושינויים בדפוסי תעסוקה אשר
השפיעו על תפיסות של זהות ושייכות בקרב עובדים בחברה היפנית.

לימודים כלליים

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום א'
14-12
גילמן 278
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום א'
16-14
גילמן 280
מחיר:
 500ש"ח

		
		

מבחינה היסטורית ,ראשיתו של מחקר ההינדואיזם נטוע בחקר הפילוסופיה,
התיאולוגיה והטקסטים הקלאסים של דת זו ,קו שהותיר את רישומו גם
בספרי מבוא שונים לדת זו .בשנים האחרונות פונה המחקר יותר ויותר
לעיסוק בהינדואיזם החי – קרי ,במופעים החיים ,היומיומיים והעכשווים של
דת זו .קורס זה יתן מבוא לצדדיו אלו של ההינדואיזם .כך ,נלמד כאן על
טקסי מקדש ופסטיבלים מרכזיים ,על תופעת הצליינות הפופולרית ,על טקסי
בגרות וחתונה ,נדרים ,טקסי איחוז וריפוי ,ועוד.
0687.2464.01

		
		

מנגה ואנימה :בין המקומי לגלובלי בקומיקס
ובאנימציה של יפן
ד"ר רז גרינברג

אחת מהתופעות המרשימות ביותר ביצוא התרבותי של סוף המאה ה20-
ותחילת המאה ה 21-היא ההצלחה הגדולה של יפן לייצא את כותרי
הקומיקס (מנגה) והאנימציה (אנימה) שלה לקהל העולמי .למרות שקיימות
דוגמאות נוספות של יצוא תרבותי-פופולארי ,קנה-המידה שבו יפן הצליחה
לייצא את התרבות הפופולארית שלה לרחבי העולם דרך שני ענפים אלה
מעורר השתאות ומעלה שאלות רבות – ובראשן מהו סוד ההצלחה של
המנגה והאנימה ביפן ובעולם?

 0687.2439.02חיים בין תרבויות
פרופ' מרק גמזה
		
מאז תחילת המגעים בין סין והמערב ,בשני הצדדים למפגש טעון זה היו
אנשים ש"חצו את הקווים" אל הצד השני ,אם לזמן מה ואם לכל ימי חייהם.
קורותיהם ,וניתוח המסגרת התרבותית שבתוכה פעלו ,יהיו במוקד הקורס.
כך נעסוק ,בין השאר ,בסינים ששימשו מתווכים מסחריים ("קומפרדורים")
עבור הזרים בערי הנמל של סין; במי שהמירו את דתם לנצרות ,ובאנשי רוח
סינים שהפכו עצמם לדוברי המערב בארצם .מנגד ,נדון בנוסעים מערביים
בסין ,אוריינטליסטים בסין בשלהי התקופה הקולוניאלית ,והוגים אירופאיים
שהציבו את סין במרכז כתיבתם.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר ב'
יום א'
14-12
גילמן 277

0687.2497.01

מבוא להינדואיזם חי:
פרקטיקות ואמונות בהודו העכשווית
ד"ר אהוד הלפרין

53

לימודים כלליים

סמסטר ב'
יום א'
18-16
רוזנברג 002
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ב'
10-8
גילמן 280
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ב'
12-10
ווב 001
מחיר:
 500ש"ח

לומדים בגילמן

סמסטר ב'
יום ב'
14-12
גילמן 278

54

מחיר:
 500ש"ח

0687.2424.01

		
		

נצחון לאם :אלות וזהות בהודו המודרנית:
דת ,חברה ,פוליטיקה
ד"ר אהוד הלפרין

		

מהוודות ועד ימינו עשו אלות ההינדואיזם כברת דרך ארוכה .בעוד איזכורן
בוודות העתיקות מועט ומשני ,נוכחותן בהודו הלכה והתעצמה במהלך
ההיסטוריה .בעידן המודרני ובימינו אנו שלובות האלות ההינדואיות בכל
מרחבי החיים ומשתתפות בעיצובן של זהויות דתיות ,פוליטיות וחברתיות
של קהילות ויחידים בהודו ואף מעבר לה .בקורס זה נספר את סיפור גילגולן
המודרני של האלות בהודו ונבחן את האופנים השונים בהן הן ארוגות
לתוך חייהם של מליונים .לאחר הקדמה היסטורית קצרה נבחן את עלייתה
לגדולה של האלה בהארט מטה ("אמא הודו") והשפעתה האדירה על תנועת
הלאומיות ההודית.
0687.2109.01

		

יפן בזירה הבינלאומית
ד"ר רחל שאול

קורס זה עוסק בחקר ובלימוד הנושאים הקשורים להתפתחות הפוליטיקה,
הכלכלה ,הביטחון ומדיניות החוץ היפנית מאז תום הכיבוש האמריקאי ()1952
ועד היום .נדון בסוגיות שונות של מדיניות חוץ מההיבט ההיסטורי-דיפלומטי,
פוליטי-כלכלי ,פוליטי-בטחוני ותרבותי-חברתי .דגש יינתן ללימוד הנושאים
הקשורים להתפתחות מדיניות החוץ של יפן בקונטקסט האזורי והבינלאומי,
תוך הדגשת מכלול האילוצים והצרכים הפוליטיים הפנימיים של יפן.
0687.2507.01

		

בודהיזם באסיה חלק ב':הבודהיזם ודתות סין
פרופ' מאיר שחר

בשיעור זה נבחן את ההשפעה הכבירה שהיתה לבודהיזם על התרבות
הסינית .הבודהיזם כתוצר של הציביליזציה ההודית שימש כצינור דרכו
השפיעה התרבות ההודית בכללה על התרבות הסינית .על כן ,נעסוק לא
רק בהשפעה הבודהיסטית על הדת הסינית ,אלא גם בהשפעה שנודעה לדת
זרה זו על הספרות ,האמנות ,והתרבות החומרית הסינית .נבחן את ההבטים
שונים של הדת הבודהיסטית אשר משכו את בני העם הסיני :החל בפילוסופיה
הבודהיסטית המורכבת וכלה בעולם האלים הבודהיסטי העשיר.
0687.2485.01

		

מעבר להרי הוינדהיה :מבוא לדרום הודו
ד"ר אילנית לוי-שחם

קורס זה יסקור סקירה תרבותית היסטורית את דרום הודו (המרחב אשר כולל
כיום את מדינות אנדהרה פרדש ,טלנגאנה ,קרנטקה ,טמיל נאדו וקרלה).
במהלך הקורס נבחן את עברו האימפריאלי העשיר של המרחב הדרומי ואת
השפעתו על תרבות וארכיטקטורת המקדשים הדרומית .נכיר מקרוב את
תרומתה ההיסטורית של דרום הודו לעולם הספרות ,ההגות ,המוסיקה והדת.

לימודים כלליים

סמסטר ב'
יום ב'
16-14
גילמן 279
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ג'
12-10
גילמן 280
מחיר:
 500ש"ח

0687.2508.01

		

קריאה בספרות הסינית המסורתית
פרופ' מאיר שחר

בקורס זה נקרא מבחר מתוך יצירות המופת של הספרות הסינית המסורתית
(שירה ופרוזה כאחד) .נבחן יצירות אלה הן מנקודת מבט ספרותית (כיצירות
מופת של הספרות העולמית) והן מנקודת מבט הסטורית (כמקור לחקר
החברה הסינית המסורתית) .הקורס יתבסס על קריאת המבחר האמור
בשפת המקור הסינית ,ואף ננסה לשלוח ידינו ולתרגם מקצת מהם לעברית.
0687.2422.01

		
		

מבט פנורמי על הודו המודרנית:
רקע ,אתגרים ותמורות
ד"ר רוני פרצ'ק

שיעור זה יעניק מבט פנורמי על הודו המודרנית ,ויאפשר היכרות של חתכים
מרכזיים בחברה ובהתנהלות הפוליטית של הדמוקרטיה הגדולה בעולם למן
העצמאות ועד ימינו .בין הנושאים שיידונו בקורס :חלוקת הודו הבריטית
והשלכותיה על דפוסים פוליטיים בחברה ההודית ההטרוגנית; מפלגת
הקונגרס למן הריבונות; ג'והרלאל נהרו ושאלת בינוי האומה; שאלת החקיקה
והמתח בין המדינה לסמכויות הדתיות ולכוחות הקוראים לחילון; שושלת
נהרו-גנדהי — מיתוס ומציאות; תהליכי אורבניזציה; ועוד.

 0687.2455.02דרכים אחרות של חירות :דיון בין תרבויות
סמסטר ב'
וזמנים
יום ג' 		
18-16
ד"ר סמדר וינטר
		
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ג'
20-18
גילמן 281
מחיר:
 500ש"ח

0687.2499.01

		
		

קולנוע קוריאני:
ממשל ותרבות בקוריאה בראי הקולנוע
מר גיא שבבו

קורס זה יסקור את הקולנוע הקוריאני לאורך שנותיו ,וינסה להציג כיצד
משקף הקולנוע את התמורות הפוליטיות והחברתיות שחלו בקוריאה מאז
תחילת המאה העשרים .הקורס יתמקד בקולנוע הפופולרי וינסה לשאול כיצד
הפך מקולנוע אזוטרי יחסית לקולנוע ייחודי שמתחרה בהצלחה בהוליווד.
הקורס מאורגן באופן כרונולוגי ומציג את הייחודי והמעניין שבכל תקופה
לצד הארועים שעיצבו אותה.

שנה"ל תשע"ט

גילמן 278

על פי המסורת הליברלית המערבית"[ agency ,סוכנות"] היא יכולתו של
אדם לפעול מתוך אוטונומיה וחרות .מתוך השענות על ביקורות פמיניסטיות
ופוסט-סטרקטורליסטיות לתפיסה זו של  ,agencyובהתבסס על מחקרים
בפילוסופיה ,אנתרופולוגיה ,סוציולוגיה ומדע הדתות ,קורס זה ישרטט את
האופנים התרבותיים וההיסטוריים של  agencyשהם ייחודיים לסין הקדם-
מודרנית .טקסטים קונפוציאניים ינותחו כממקמים יכולת פעולה מוסרית
ופוליטית לא בהתנגדות לנורמות חברתיות או בניכוסן-מחדש ,אלא כתלויה
בחזרה על נורמות אלו ובציות הקפדני להן.

55

לימודים כלליים

סמסטר ב'
יום ד'
12-10
גילמן 279
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ד'
12-10
גילמן 281
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'

0687.2501.01

		

דתות קוריאה מאופיינות בשילוב ייחודי של פילוסופיות ופרקטיקות מקומיות
ומיובאות .אנימיזם ואמונה פוליתאיסטית בכוחות הטבע וברוחות המתים
מהווים את היסוד לדת המקומית במשך אלפי שנים .בודהיזם ,דאואיזם,
קונפוציאניזם ונצרות הגיעו לקוריאה לאורך ההיסטוריה והשתרגו בערכים
ובנורמות הקיימים לכדי יצירת וריאציות מקוריות של דתות אלו .בקורס
נסקור את הזרמים השונים בחיי הדת בקוריאה ,תוך צפייה בחומרים ויזואליים
וקריאת טקסטים מקוריים (מתורגמים) המעידים על העושר הרב הטמון
באמונות ובפולחנים הקוריאנים.
0687.2505.01

		

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח

56

סין בזירה המדינית באסיה
ד"ר עודד אבט

מאז שנות השמונים של המאה העשרים סין מצויה בתהליך התעצמות
כלכלית ,מדינית וצבאית חסרת תקדים שמציבה אותה בשורה הראשונה בין
מעצמות העולם וככח החזק ביותר במזרח אסיה .עבור רבים בסין ,תהליך
זה נתפש כתיקון של עיוות היסטורי וכשיבה למהלך התקין של הסדר המדיני
והקוסמי .בקורס זה נבחן את תפקידה של סין בזירה המדינית באסיה ואת
השפעת מורשתה התרבותית וההיסטורית על יחסיה עם שכניה ועל המדיניות
שהיא נוקטת בזירות שונות באסיה :ים סין הדרומי ,טיוואן ,הונג קונג ,יפן,
רוסיה ,מרכז אסיה והעולם המוסלמי בסין ומחוצה לה.
0687.2500.01

יום ד' 		
14-12
		
גילמן 278

דת ופולחן בקוריאה
ד"ר ליאורה צרפתי

לשוטט בקלילות בג'ואנג דזה :סוגיות
פילוסופיות
ד"ר ארז יוסקוביץ

בשיעור זה נקרא את אחד הטקסטים החשובים בפילוסופיה הסינית  -הג׳ואנג
דזה .טקסט שהוא בעת ובעונה אחת מופת למחשבה פילוסופית וכתיבה
פואטית .הג׳ואנג דזה עושה שימוש במשלים ,בדיחות ,שאלות לא פתורות,
דיאלוגים דמיוניים וחידות כדי לדון בסוגיות אנושיות מהותיות כגון :זהות,
ידיעה ,תפקידה של השפה ,אתיקה ,וכיו״ב .בניסיון להשיב על השאלה מהי
״הדרך״ וכיצד פוסעים בה ישמש לנו הג׳ואנג דזה כמדריך במסע פילוסופי
בסין ומעבר לה .נאמנים לרוחו של הג׳ואנג דזה נשוטט בקלילות דרך מסורות
מחשבה שונות מקונפוציאניזם ,ומואיזם ועד לזן בודהיזם ואפילו עליסה בארץ
הפלאות.

לימודים כלליים

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ה'
10-8
גילמן 279
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ה'
12-10
גילמן 220
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ה'
16-14
גילמן 277
מחיר:
 500ש"ח

		

זן (סינית :צ'אן) הוא אסכולה מזרם המהאיאנה שהחלה את התפתחותה בסין
של שושלת הטאנג .מזמן שגיבש את זהותו כתנועה עצמאית ניכר בזן מתח
בין הצורך להשתייך למסורת הבודהיסטית לבין רצון עז למרוד בה .מתח זה
מתקיים כבר בשני הז׳אנרים הבסיסיים של הצ׳אן מתקופת הסונג :״רישומי
שיח״ וה״חוקים הטהורים״ .קורס זה יסקור את התפתחותו ההיסטורית
והפילוסופית של הזן בסין ,קוריאה ,ויפן ,מתוך ניסיון להבין ולגשר על הפער
שבין סוטריאולוגיה ופרקטיקה — הלכה ומעשה .נדון באלמנטים מרכזיים
שהפכו לסימני ההיכר של המסורת כגון :שושלות  ,העברה ,קואנים ,מדיטציה,
התעוררות וכו' ,מנקודת מבט ביקורתית בניסיון להבינם בהקשר הדתי
והתרבותי בו התפתחו.
0687.2456.01

		

על אנשים ,מוסיקה וגלובליזציה בטאיוואן
ד"ר עדיאל פורטוגלי

הקורס עוסק בתרבות ,מוסיקה פופולארית ותהליכי גלובליזציה באי טאיוואן.
במהלכו נבחן באופן היסטורי-כרונולוגי כיצד זרמי תרבות ומוסיקה סחפו את
החברה הטאיוואנית וכיצד הם השפיעו על הזהות האישית והקולקטיבית באי,
כמו גם מחוצה לו .במהלך הקורס נדון במספר דוגמאות ונרטיבים של אנשים,
צלילים ותופעות שימחישו את אותם תהליכים וזרמים בכלל ואת הקשר שבין
מוסיקה ושינוי חברתי בפרט.
0687.2089.01

		

ספרות סינית בהקשר עולמי
פרופ' מרק גמזה

הקורס מציע מבט על נושאים משותפים בספרות סין המודרנית וספרויות
אחרות מנקודת מבט השוואתית .נראה דוגמאות מתוך מגוון התגובות
של סופרים בסין במאה העשרים ליצירות זרות ,וכן כמה מן ההשתקפויות
המעניינות ביותר של סין ביצירות פרוזה ,שירה ותיאטרון בשפות ובתרבויות
אחרות.
0687.2484.01

		
		

מ"ממסורת ל"מודרנה":
מדע ,רפואה ,טכנולוגיה וחברה ביפן
ד"ר רעות הררי

החיים ביפן מאמצע המאה ה 19-ועד אמצע המאה ה 20-היו מלאים בשינויים
מרחיקי לכת שהשתרעו על פרק זמן יחסית מוגבל .כיצד נראו חייו של מי
שנולד/ה לקראת סיום תקופת שלטון טוקוגאווה ( ,)1600-1868חווה/תה את
המעבר למייג'י ( )1868-1912והרפורמות המרובות שליוו אותו ,ולבסוף את
היישום של עקרון "המלחמה הכוללת" בתקופת שווה (?)1912-1989

שנה"ל תשע"ט

סמסטר ב'
יום ד'
16-14
גילמן 280

0687.2504.01

זן בודהיזם הלכה ומעשה
ד"ר ארז יוסקוביץ
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לימודים כלליים

החוג ללימודים קלאסיים — יוון ורומא
קורסים שנתיים (סמסטר א'+ב')

*

* הרישום מראש לשני הסמסטרים.

סמסטר א׳+ב'
יום א'+ד׳
14-12
גילמן 497
מחיר:
 2000ש"ח

סמסטר א׳+ב'
יום ב'+ה׳
14-12
גילמן 317א
מחיר:
 2000ש"ח

0672.1201.01

		

לשון רומית למתחילים
ד"ר מעין מזור

לימודי השפה הרומית (לטינית) הקלאסית בקורס שנתי המיועד למתחילים.
השתתפות בקורס אינה מותנית בידע קודם בלטינית .בקורס זה נלמד את יסודות
השפה הלטינית מבחינה מורפולוגית ותחבירית :נטיות השם ,התואר והפועל
ומבני משפטים שונים .יושם דגש רב על פיתוח מיומנויות הקריאה וההגייה של
הלטינית הקלאסית בד בבד עם הקניית אוצר מילים בסיסי ורלוונטי לטקסטים
הקלאסיים .עיקרו של הלימוד מהווה הכנה לקריאה במקור של יצירות מן
הספרות הרומית .הקורס משמש בסיס לקורס "לשון רומית למתקדמים" .לפני
תחילת השנה ,יש לרכוש את ספרי הלימוד הבאיםWheelock's Latin 7th :
 ,editionו.Workbook for Wheelock’s Latin 3rd edition-
0672.1101.01

		

לשון יוונית למתחילים
פרופ' אורנה הררי

בשיעור זה יילמדו הדקדוק והתחביר של היוונית העתיקה ויוקנו בו מיומנויות
קריאה.
ללא דרישות קדם.

סמסטר א'
סמסטר א'
יום א'+ד׳
10-8
גילמן 317א
מחיר:
 1000ש"ח

לומדים בגילמן

סמסטר א'
יום א'+ד׳
14-12
גילמן 362א

58

מחיר:
 1000ש"ח

0672.2100.01

		

לשון יוונית למתקדמים
פרופ' אורי יפתח

*

בקורס זה נמשיך בלימוד המורפולוגיה והתחביר של השפה היוונית העתיקה
ונתרגל קריאה ותרגום טקסטים.
*דרישת קדם :לשון יוונית למתחילים.

0672.2200.01

		

לשון רומית למתקדמים
מר אברהם ארואטי

*

הקורס מהווה המשך טבעי לקורס לטינית למתחילים ובו ישלימו התלמידים
את לימודי המורפולוגיה והתחביר הלטיניים .בשלב זה תחל קריאה בטקסטים
לא מעובדים :פרקים נבחרים מן הספר הראשון של "מלחמת גאליה" ליוליוס
קיסר וכן הביוגרפיה "חיי חניבעל" לקורנליוס נפוס .המטרה העיקרית במהלך
הקריאה היא לפתח יכולת ומיומנות בהתמודדות עם טקסט לטיני ,הכרת
השימוש בקומנטר וספרות עזר וכן פיתוח רגישות להיבטי השפה השונים כפי
שהם באים לידי ביטוי ביצירות פרוזה.
*דרישת קדם :לשון רומית למתחילים.

לימודים כלליים

סמסטר א'
יום א'
12-10
גילמן 306
מחיר:
 500ש"ח
סמסטר א'
יום א'
14-12
גילמן 278
מחיר:
 500ש"ח

0672.1542.01

		

חוק וסדר בעולם הרומי
ד"ר עידו יזרעלוביץ'

במסגרת הקורס נכיר את יסודות החוק הרומי מאז ימי שנים עשר הלוחות ועד
המאה הששית לספירה .החוק הרומי היה המסד המרכזי של המדינה הרומית
ושל האזרחות הרומית .במסגרת מערכת משפטית זו נולדו זכויות האזרח כפי
שאנו מכירים אותן כיום .הקורס ינסה להתחקות אחר יסודותיה המכוננים של
מערכת משפטית זו מתוך נקודת המבט של זכויות האזרח.
0672.1124.01

		

*MEDICINE IN CLASSICAL CIVILIZATION

ד"ר עידו יזרעלוביץ'

These lectures concern with some of the key elements of medicine
and health care in classical antiquity. Topics to be covered include the
image of the physician in the Graeco-Roman world; the experiences
of the sick themselves; childbirth, midwifery, and gynecology; madness
and mental illnesses; the Roman medical corps; the cult of Asclepius
and the birth of the hospital; the golden age of Alexandrian medicine
and the history of surgery.
* הקורס יועבר בשפה האנגלית.

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ג'
12-10
גילמן 306
מחיר:
 500ש"ח

		

שורשיה של תרבות המערב הונחו ,בעולם היווני ,בעיקר במשך תקופה של
לא יותר ממאתיים שנה ,בין המלחמות הפרסיות לעלייתה של ממלכת מקדון.
עלייתן של הממלכות ההלניסטיות ,ובמיוחד של המדינה הרומית ,הביאו
להפצתה של תרבות יוון ברחבי אגן הים התיכון .השתמרותה של המדינה
הרומית ,במהלך העת העתיקה ומעבר לה ,הבטיחו את לימודה ,העתקתה
ושימורה של מורשת התרבות היוונית .האימפריה הרומית היא הסוכנת של
השתמרות תרבות זאת עד ימינו אנו .אולם מה בדיוק היא "המורשת היוונית"?
כיצד היא נוצרה? מה היו האמצעים שתרמו להנצחתה ומהו הציביון המיוחד
שעטתה תרבות זאת ברומא? במהלך הסמסטר הקרוב נלמד סוגיות אלה,
תוך היכרות ראשונית עם מקורות רלוונטיים.
0672.1545.01

		

השירה האפית ביוון וברומא
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ

בשיעור זה נכיר את הסוגה הפואטית הנחשבת הקדומה ביותר בתרבות יוון,
ואחריה בתרבות רומא :השירה האפית .נסקור את תולדות הסוגה ונעמוד
על ייחודה ועל מאפייניה בכל אחת מתרבויות אלה ,ונקרא מתוך היצירות
האפיות היווניות של הומרוס ,הסיודוס ואפולוניוס מרודוס ,ומתוך היצירות
הרומיות של ורגיליוס ואובידיוס.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר א'
יום ב'
20-18
גילמן 277

0672.1522.01

שער לעולם העתיק
פרופ' אורי יפתח

59

לימודים כלליים

סמסטר א'
יום ד'
16-14
גילמן 277
מחיר:
 500ש"ח
סמסטר א'
יום ד'
18-16
גילמן 278
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ה'
12-10
גילמן 279
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ה'
20-18
גילמן 277

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח

60

0672.1523.01

		

מחיר התחרות במיתולוגיה היוונית והרומית
ד"ר רבקה גרשט

המיתולוגיה היוונית והרומית משופעת במיתוסים בהם התחרות ()agōn
מהווה מוטיב מרכזי .בקורס זה נכיר כמה מהמיתוסים האלה ,נבחן את סוג
התחרות בכל מיתוס (אם בין אלים לבין עצמם ,אם בין בני חלוף לאלים ,אם
בין גברים ו/או נשים) ,את הסיבות לה ואת השלכותיה על המתחרים.

0672.1537.01

		

להתמודד עם המוות ברומא העתיקה
ד"ר רבקה גרשט

אצל הרומים מורא המוות היה פחות ממורא אבדן הכבוד והתהילה .הספרות
הרומית משופעת בתיאורי גבורה של גברים ונשים ,ששלחו יד בנפשם כדי
לשמור על כבודם .לתיאורים אלה נוסף מידע כתוב וחזותי ,המלמד על
תפישת הרומים את המוות בכללותו ועל דרכי התמודדותם עם מותם של
ילדים בלא עת ,עם מוות בזירה (ארנה) כעונש או למען תהילה ,עם מוות
בשדה הקרב למען המולדת ,ולהבדיל עם רצח למענה.
0672.1547.01

		

הדרמה היוונית והרומית
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ

שיעור זה מוקדש לאחת הסוגות החשובות והמפוארות של יוון ורומא
הקדומות .במהלך הקורס נסקור את תולדות התיאטרון ביוון וברומא ,נכיר את
מבנה התיאטרון ותהליך הפקת המחזות ,נבחן את סוגי הדרמה השונים ואת
מאפייניהם ,ונקרא מיצירותיהם של גדולי המחזאים היוונים והרומים :אייסכילוס,
סופוקלס ,אוריפידס ,אריסטופנס ,מננדרוס ,פלאוטוס ,טרנטיוס וסנקה .כמו כן,
נעמוד על השפעת הדרמה העתיקה והתקבלותה בעת המודרנית.
0672.1557.01

		

אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא
פרופ' אורי יפתח

אמנות השכנוע נוצרה בעיר המדינה היוונית והרומית .מטרותיה היו בעיקר
פוליטיות :החלטות נתקבלו על ידי האזרחים במשותף ,על סמך הצעות
שהוגשו לאסיפות העם .במקורה ,נועדה אמנות השכנוע לאפשר לאיש
המדינה להביא לקבלתו של מצעו הפוליטי במסגרות האמורות .עם זאת,
במהרה הפכה הרטוריקה לאבן יסוד בלימודי הליבה של כל אדם משכיל.
למעשה ,קשה למצוא טקסט ספרותי ,יווני או רומי ,אשר איננו זורה אור על
אמנות השכנוע ומצביע על השפעתה .במהלך הסמסטר הקרוב נקרא מבחר
טקסטים שיעזרו לנו להבין את יסודותיה של אמנות השכנוע ,ואת תפקיד
הרטוריקה כדיסציפלינה תיאורטית וכמדע יישומי.

לימודים כלליים

החוג למקרא
סמסטר א'
סמסטר א'
יום א'
12-10
רוזנברג 206
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום א'
16-14
גילמן 279
מחיר:
 500ש"ח

0612.2005.01

		
		

קריאה בין תרבותית בתנ"ך ובספרות
המזרח הקדום
ד"ר אסנת ברתור

קורס בעל אופי מבואי המיועד לתלמידי תואר ראשון במקרא ולתלמידים
מחוגים אחרים ,שמטרתו לסקור ב'מבט-על' את הקשר בין הטקסטים המקראיים
לסביבה התרבותית והספרותית שלהם ,קרי :התרבויות המסופוטמית ,המצרית,
האשורית ,החיתית והכנענית .הקורס ,העשיר במצגות ובחומר ויזואלי ,נותן
פרספקטיבה תרבותית-היסטורית רחבה על המקרא .הקורס מציג מגוון
רחב של זיקות והשפעות תרבותיות ,המשתקפות בז'אנרים ספרותיים שונים:
סיפורת ,שירה ,חוק ,ספרות חוכמה ועוד .חלק מהטקסטים המקראיים שיידונו:
חלום יעקב (בר' כח  ;)22–10טקס שילוח השעיר לעזאזל (ויק' טז); חוקי השור
הנוגח (שמ' כא  ;)36–35 ,32–28מגילת איכה.
0612.1701.01

		

מבוא למקרא (א) :הספרות לסוגותיה
פרופ' נועם מזרחי

המקרא ניצב בתשתית התרבות העברית והמערבית גם יחד .בהתאם לכינויו
המקובל" ,ספר הספרים" ,אין הוא בגדר יצירה אחת כי אם אסופה המאגדת
כתבים מסוגים שונים שנכתבו לאורך דורות רבים ובהקשרים היסטוריים
משתנים .חלקו הראשון של המבוא ("הספרות לסוגותיה") מציג את מגוון
היצירות והסוגות שהשתלבו במקרא — ההיסטוריוגרפיה הקדומה והמאוחרת,
החוק והסיפורת שבתורה ,הנבואה ,השירה המזמורית וספרות החכמה —
ומעמיד אותן על רקע הצורות הספרותיות ,ההקשרים החברתיים העיקריים
והתמורות ההיסטוריות שעדויות להם נתגלו במזרח הקדום.
* לא ניתן להירשם לחלק ב של הקורס ללא חלק א.

מחיר:
 500ש"ח

		

הקורס מוקדש לנבואות נבחרות מספר יחזקאל ,הכהן איש ירושלים אשר
הוגלה עם גולי יהויכין בבלה ,ובה קיבל את שליחותו הנבואית .בכישרון
רטורי ,שהוכר כבר בימיו ,מעצב יחזקאל עולם מחשבה המשקף התמודדות
עם החורבן והגלות בראשית המאה השישית לפנה"ס .נושא בולט בנבואותיו
הוא הצורך לבנות מחדש את זהות הקהילה הגולה כ'עמו' של האל .נעקוב
אחר עיקרי המהלכים האידאולוגיים הללו :העיסוק של יחזקאל בשאלת
מקומו של אלוהים – נוכחותו במקדש או בשמים בירושלים או בבבל; תפיסות
האלוהים המתגלות בספר באשר לדמותו כלוחם ,כשופט וכאלוהי עמו; שאלת
הצדק האלוהי; מעמדן של כל אחת מן הקהילות היהודאיות לפני האלוהים,
עברן והעתיד הצפוי להן.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר א'
יום א'
18-16
רוזנברג 208

0612.2017.01

יחזקאל :הנביא ונבואתו בהקשר בבלי
פרופ' דלית רום-שילוני

61

לימודים כלליים

סמסטר ב'
סמסטר ב'
יום א'
16-14
גילמן 279
מחיר:
 500ש"ח

0612.1702.01

		

מבוא למקרא (ב) :המחקר לזרמיו
ד"ר נועם מזרחי

חלקו השני של המבוא ("המחקר לזרמיו") מתמקד בתהליכי ההתהוות
והקנוניזציה של הספרות המקראית ,ובעיקר בחיבור התורה והספרות
ההיסטורית ,כפי שנתגבשה הבנתם במחקר הביקורתי מאז ימי שפינוזה
ועד היום .אגב כך ייסקרו גישות פרשניות עיקריות ,למן הפרשנות הקדומה
(שניצניה ניכרים כבר במקרא עצמו) ,עבור בזרמי הפרשנות של ימי הביניים,
וכלה בתולדות המחקר הפילולוגי ובערעורים פוסט-מודרניים על יסודותיו
ומסקנותיו.
* לא ניתן להירשם לחלק ב' של הקורס ללא חלק א'.

סמסטר ב'
יום א'
16-14
רוזנברג 208
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום א'
18-16
רוזנברג 208

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח
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0612.2014.01

		

זהות וזרות בספרות התורה
פרופ' דלית רום-שילוני

כמו היצירה המקראית בכל גווניה ,גם ספרות התורה מציירת את ישראל
כמי שבאו לארצם מן החוץ ,ממסופוטמיה או ממצרים ,לארץ מיושבת בעמים
כנעניים .הקורס מתמקד בדרכי עיצובה של תפיסת הזהות הלאומית של
ישראל במקורות שונים בתורה ,שבכולם מודגש מימד הזרות למרחב התרבותי
הסובב .הגישה המחקרית היא בין-תחומית :תפיסות הזהות הלאומית במקרא
יידונו מתוך עיון בטקסטים השונים בתורה ועל פי גישות מחקריות שונות
במחקר התורה .בנוסף ,ייבחנו הטקסטים על פי מחקרים מודרניים ופוסט-
מודרניים של זהות לאומית וגישות סוציולוגיות ופסיכולוגיות של הגדרות
זהות קבוצתית .נעסוק במעגלים אחדים של הגדרות לאומיות קבוצתיות:
בין ישראל לעמים הכנעניים ולארם בסיפורי האבות :אברהם-יצחק ויעקב;
הדרישות להיבדל משבעת העמים או מגויי הארץ בקובצי החוק בתורה.
0612.2020.01

		

איזהו חכם? ספרות החכמה המקראית
ד"ר גיא דרשן

ספרות החכמה היא סוגה מובחנת בעולם היצירה של תרבויות המזרח הקדום
ובמקרא .במרכזה של ספרות החכמה ניצבות השאלות הקיומיות המנסות
להתחקות אחר החוקיות בעולם ונוגעות לחייהם של בני אדם כגון :שכר
ועונש ,גורל האדם ,טוב ורע ,הסבל והאושר האנושי .במסגרת הקורס נעמוד
על ייחודה של ספרות החכמה המקראית לעומת ספרות החכמה של תרבויות
המזרח הקדום .נבחן מבחר מייצג של כתובים מספרות החכמה המקראיים
ונתחקה אחרי שלבי גיבושם .בד בבד נתוודע אל כלי העזר הפילולוגיים-
היסטוריים המשמשים בחקר המקרא ונתרגל את השימוש בהם.

לימודים כלליים

מחיר:
 500ש"ח

		

הקורס יידון בטיפוסי ההנהגה שנהגו בישראל :שופט ,נביא ,מלך והזקנים,
ובהבדלים שביניהם .נתמקד במבחר מנהיגים ומנהיגות מן הטיפוסים השונים,
שמשון ,משה ,יהושע ,ירמיהו ,דבורה ,מרים ,ומספר מלכים (ומלכה) נבחרים.
ננתח אירועים מרכזיים בחייהם ותקריות פוליטיות ביניהם ובין העם.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר ב'
יום ג'
12-10
רוזנברג 103

0612.2022.01

מנהיגים ומנהיגות במקרא
ד"ר טליה סוצקובר

63

לימודים כלליים

החוג לספרות
סמסטר א'
סמסטר א'
יום א'+ג׳
12-10
גילמן 307
מחיר:
 1000ש"ח

סמסטר א'
יום א'
14-12
גילמן 279
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום א'
16-14
גילמן 307

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח
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0680.3174.01

		

יין ,חשק ,ובדיחות רציניות
ד"ר אריאל זינדר

בקורס זה נכיר לעומק את מסורת שירי החשק ושירי היין העבריים כפי שהיא
התעצבה בספרד המוסלמית בימי הביניים .נלמד לזהות את המוסכמות
שבתוכן כתבו המשוררים ,ונראה כיצד השירים נענים ולא נענים למוסכמות
אלה .בנוסף ,נחשוב יחד על משמעותם החברתית של שירים אלה תוך עיון
בעדותם של המשוררים עצמם ובחיבורים מחקריים .בתוך כך נחשוב על הצד
ההומוריסטי שישנו ,או איננו ,בשירים אלה.
0680.3177.01

		
		

על תבונה ורגישות:
לשון הרגש בספרות ההשכלה והתחיה
ד"ר יחיל צבן

מאמינים אנו לך כי כאבך גדול מאד ,אבל מה נעשה לך? עולם כמנהגו נוהג,
ואנחותינו דרושות לנו לעצמנו" (משה לייב לילנבלום ,דברי זמר) .הקורס
יציג את התפתחותן והשתכללותן של אפשרויות ההרגשה בספרות העברית
ואת הפולמוס העז שהן חוללו סביב תכליתה ותפקידה של הספרות .נקרא
בשירי הקינה והאבלות הראשונים של ספרות ההשכלה ,נבחן כיצד מעוצבת
החושניות המאופקת ברומנים העבריים הראשונים ,נדון בארוטיקה של
הקנאה ,בהנאת השנאה ,ביופיו של הגועל ובנוסטלגיה של הבדידות .נקרא
מיצירותיהם של ,רמח"ל ,אד"ם הכהן ,יהודה לייב גורדון ,רחל מורפורגו,
אברהם מאפו ,חיים נחמן ביאליק ,מעשיות חסידיות נבחרות וכמובן נקרא את
הרומן של ג'יין אוסטין על תבונה ורגישות.
0680.2124.01

		

הכתיבה החדשה באמריקה הלטינית
ד”ר דניאל בלאושטיין

הקורס עוסק בסיפורת הלטינו-אמריקנית של סוף המאה ה 20-והמאה
ה ,21-ולכן הוא יעניק מבט כולל על השינויים שהתרחשו בתחום זה בעקבות
ה"-בום" [ ]BOOMהספרותי הנודע של שנות ה .60-במהלך הקורס יידונו
יוצרים בולטים כגון רוברטו בולניו ,מנואל פואיג ,גירמו רוסלס ,סרחיו ביסיו
ואלחנדרו סמברה .כמו כן ,נעמוד על חשיבות היצירות של סופרים אלה
כיחידות אסתטיות עצמאיות וכמייצגות של הספרות המתחדשת באמריקה
הלטינית.

לימודים כלליים

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ב'
14-12
גילמן 281
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ב'
14-12
גילמן 305
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ב'
16-14
גילמן 279
מחיר:
 500ש"ח

		
		

לאורך דורות ארוכים עמדה התנועה שבין העברית לערבית במרכז הספרות
היהודית ,וכן השפיעה על הספרות הערבית בכללותה ,וגם על הספרות
האיסלאמית .תנועה זו ביטאה מגמות ספרותיות ותפיסות זהותיות ,ולעיתים
גם השפעות תיאולוגיות :נקודת המוצא של הקורס תהיה מפעלו הספרותי
של רס"ג במאה העשירית ,והכנסת הסוגות הספרותיות הערביות אל העברית
ואל היהדות ,התחלת הכתיבה היהודית בערבית-ספרותית ,ותרגום המקרא
לערבית (התפסיר) ,וכן מפעלו הפואטי של דונש בן לברט והכנסת המשקל
הערבי לשירה העברית.
0680.2801.01

		

מ-ערב :אוריינטציה בתרבות המערבית
פרופ׳ גלילי שחר

שיעור זה מציע אוריינטציה מחודשת בשאלת המערב כנגזרת של דיאלוג
ומפגש עם התרבות הערבית והמזרח .ענינו העיקרי של השיעור הוא להציע
מתווה עיוני שאינו שוקע ומסתכם בתזה אוריינטליסטית בדבר חשיבותו של
המזרח כמקור וכאופק בעבור תרבות המערב וגם אינו מסתפק בדיון ביקורתי
בדבר אופני הניצול והפרשנות הכוזבת של המזרח בידי סוכני ומוסדות
התרבות באירופה.
0680.2101.01

		

ז׳אנרים ,קונבנציות וקלישאות
ד”ר ננה אריאל

קורס זה עוסק בקונבנציות ,ארכיטיפים ,סטריאוטיפים וקלישאות בז'אנרים
ספרותיים ולא ספרותיים .במהלך הקורס נבחן מוסכמות ו"אוטומטיזמים"
לשוניים ,ויזואליים ונרטיביים — מהקלישאה הספרותית ועד המם ()meme
האינטרנטי — ונציג כלים ממחקר הספרות וחקר השיח לניתוח ביקורתי
שלהם.
0680.3161.01

		

אתיופיה ודימוייה :ממלכת שבא להיילה סלאסי
ד”ר רן הכהן

אתיופיה היא אחת הישויות המדיניות הוותיקות ביותר ,הקיימת ברציפות מאז
העת העתיקה ועד ימינו .בעולם העתיק היא היתה מטונימית לאפריקה כולה.
בימי הביניים נרקמו סביבה אגדות כאימפריה נוצרית חזקה בתוככי העולם
המוסלמי .במאה העשרים סימלו היא והקיסר היילה סלאסי את אפריקה הגאה
והעצמאית .הסמינר יעסוק באתיופיה ,באמצעות ספרותה והספרות עליה,
ובדימוייה המשתנים ,מבית ומחוץ ,למן העת העתיקה ועד ימינו :אתיופיה
ואתיופים בתנ"ך ובברית החדשה ,אתיופיה של מלכת שבא ,של אלדד הדני
ושל הכומר יוחנן ,אתיופיה של ג'יימס ברוס ,של היילה סלאסי ועוד.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר א'
יום ב'
12-10
גילמן 456

0680.3275.01

בין עברית לערבית — ספרות ,היסטוריה,
תרבות ,לשון ,זהות
ד”ר אלמוג בהר

65

לימודים כלליים

סמסטר א'
יום ב'
18-16
גילמן 278
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ג'
10-8
גילמן 279
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ג'
14-12
גילמן 278
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ג'+ה׳
16-14
גילמן 304

לומדים בגילמן

מחיר:
 1000ש"ח
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0680.3176.01

		

דיוקן האמן — והאמנית — כאיש צעיר
ד”ר גדעון טיקוצקי

מי הייתה הנערה לאה גולדברג ,שנים לפני שזכתה לפרסום ולהכרה? ויהודה
עמיחי ,ודליה רביקוביץ? בקורס זה נתבונן על השלושה כאנשים צעירים
העומדים בצומת דרכים ,בוחרים בדרך מסוימת ומוותרים על אפשרויות
אמנותיות אחרות; נבחן את ה"ביוגרפיה ליטרריה" שלהם (מה קראו ,ממי
הושפעו) ,איזו תעודת זהות בחרו להציג בפני קוראיהם ומבקריהם ואילו
זהויות תרבותיות העדיפו להצניע .ובעיקר ,ננסה להבין כיצד מצאו את קולם
הייחודי והפכו ליוצרים הנודעים שהם כיום.
0680.3116.01

		

פסיכואנליזה ,מגדר וספרות
ד”ר דנה אולמרט

בחלקו הראשון של הקורס נבחן את התיאוריה המהפכנית של זיגמונד
פרויד על המיניות ועל הלא-מודע ,נדון בתפיסות המגדר הגלויות והסמויות
שמתגלות בה ונאיר את האופן שבו יצירות ספרות מספקות לפרויד מושגים
ורעיונות על הנפש האנושית .נתוודע גם לתפיסות פסיכואנליטיות לא
פרוידיאניות של מגדר ומיניות בהגותם של קרן הורני ,ג'ואן ריוויר ,מלאני
קליין ,דונלד ויניקוט ,ז'אק לקאן ,ז'וליה קריסטבה ,ג'ולייט מיטשל וג'סיקה
בנג'מין .חלקו השני של הקורס יוקדש להיכרות עם מתודות פרשניות שנוצרו
על בסיס הניסיון לשלב בין המחשבה הפסיכואנליטית והפמיניסטית.
0680.1203.01

		

מבוא לספרות העממית
ד”ר דוד רוטמן

לקורס שתי מטרות עיקריות :הכרת היסודות התיאורטיים והפואטיים של
הספרות העממית ,הסוגות (הז'אנרים) העיקריים שבהם היא מעוצבת ומגמות
ראשיות בשיטות מחקרה; ובחלקו השני ,הכרת המהלכים העיקריים של סיפור
העם העברי מאז ראשיתו בתקופת המקרא ועד לסיפורי העם של עדות
ישראל בתקופה המודרנית .במהלך הקורס יוצגו וינותחו טקסטים מרכזיים
מתוך הספרות העממית העברית לדורותיה ,וביניהם ז'אנרים כמו המיתוס,
האגדה ,המעשייה ,הנובלה ,המשל ,הפתגם ,הבדיחה והחידה.
0680.3180.01

		

כותבות ישראליות מזרחיות
ד”ר סמדר שיפמן

הקורס יעסוק בעמדתן ומעמדן של כותבות פרוזה ישראליות ממוצא מזרחי.
אורלי קסטל-בלום ,רונית מטלון ודורית רביניאן כותבות מעמדה של מינוריות
כפולה :נשים ומזרחיות .נתאר את כתיבתה של כל אחת מהן בנפרד ,וננסה
לראות מכנים משותפים של כותבות מזרחיות למרות הפואטיקה הייחודית
והשונה של כל אחת מהן.

לימודים כלליים

מחיר:
 1000ש"ח

סמסטר א'
יום ד'
12-10
גילמן 278
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ד'
14-12
גילמן 279
מחיר:
 500ש"ח

		

במקורה הרנסנסי ציינה המלה "אובססיה" אדם הנתון לשליטתה של רוח
רעה .במאה התשע-עשרה היא נודעה כ"מונומאניה" .היום היא מכסה טווח
מאוד רחב של תופעות והתנהגויות אישיות וקולקטיביות .אובססיה כידוע
יכולה להתגלגל לכדי נוירוזה ולהפקיע לצרכיה מבנה נפשי שלם ויכולה
להתבטא באופן מקומי יותר ,אך לא פחות תובעני ,ביחס לרעיון ,לאידיאל,
לרגש ,לאדם ,לאובייקט ואפילו לבעל חיים .הקורס שואל כיצד הספרות
מסתכלת על האובססיה וגילומיה השונים ואילו מפתחות ייחודיים היא מציעה
להבנתה ,שאין לפסיכולוגיה ,לסוציולוגיה ,להיסטוריה או לתיאולוגיה.
0680.8308.01

		
		

“התרבות האחרת”:
פרקים לתולדות ספרות היידיש
ד”ר חנה פולין-גלאי

'היידיש היא האחרת' ,מציעה עמדת תצפית ייחודית שממנה אפשר לגלות
את ההיסטוריה ,הפוליטיקה והאמנות של העם היהודי בעיניים חדשות,
ביקורתיות .כך טען החוקר הדגול בנימין הרשב בספרו התרבות האחרת:
יידיש והשיח היהודי ( .)2006את טענה זו נחקור לעומק באמצעות המסורת
הספרותית שנכתבה ביידיש מהמאה השבע–עשרה-ועד היום ,אשר נעה בין
טקסטים דתיים למהפכנים ,עממיים למודרניסטים ,תיעודיים לפנטסטים.
הקריאה תכלול יצירות של גליקל מהמלין ,רב נחמן מברסלב ,אברהם
גולדפאדן ,שלום עליכם ,י.ל .פרץ ,ש' אנס-קי ,דוד ברגלסון ,איציק מאנגר,
אברהם סוצקבר ,יצחק בשביס זינגר ,קדיה מולודובסקי ועוד.
0680.3179.01

		

האחים שבתאי
פרופ' מיכאל גלוזמן

יעקב ואהרן שבתאי ידועים כשניים מן היוצרים הגדולים של הספרות העברית.
בעוד יעקב זכה לתהילה עם פרסום זכרון דברים ב ,1977-אהרן – שהיה
האח הצעיר – כתב שירה אקספרימנטלית שזכתה להכרה רק בקרב החוגים
המקורבים לשירה אוונגרדית .הקורס יעסוק ביחסים האישיים והספרותיים
בין האחים וישרטט אחר האופנים שבו הם כותבים את סיפורם המשפחתי.
בתוך כך נדון ב"משפחה" כמושג ספרותי וננסה להבין את הדינמיקה של
הכתיבה בתוך המשפחה.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר א'
יום ד'
14-10
גילמן 306

0680.2118.01

ספרות האובססיה
ד”ר אייל דותן

67

לימודים כלליים

סמסטר א'
יום ד'
16-14
גילמן 278
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ד'
18-16
גילמן 307
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ה׳
16-14
גילמן 279
מחיר:
 500ש"ח

0680.7304.01

		

תולדות תרגומי המקרא :מבוא היסטורי
ד”ר רן הכהן

התנ"ך הוא הספר המתורגם ביותר :הוא תורגם ועובד למספר עצום של
שפות ,ולרבות מהן – יותר מפעם אחת .למה? מה משמעותו התרבותית
של תרגום התנ"ך לשפה כלשהי? אלה קשיים מעורר התרגום או העיבוד,
וכיצד התמודדו אתם מתרגמים בלשונות ובזמנים שונים? מה בין תרגום
יהודי לתרגום נוצרי של התנ"ך? מה חשיבותם של תרגומי התנ"ך להיסטוריה
ולתיאוריה של התרגום? הסמינר יעסוק בסוגיות היסטוריות ותרבותיות
הכרוכות בתרגומי המקרא ובעיבודיו ,בתקופות ובתרבויות שונות.
0680.2105.01

		

שנות ה 60-בשירה העברית
ד"ר אורית מיטל

הקורס עוסק במשוררי שנות ה ,60-בעיקר ביאיר הורביץ ,יונה וולך ומאיר
ויזלטיר ,תוך התייחסות למשוררים נוספים בני התקופה .נכיר את הפרסונות
הספרותיות שהעמידו וננסה להבין את הזיקות ביניהן לדמויות הדוברים
ביצירתם; נעסוק בהתקבלות שירתם משנות השישים עד עתה; נעסוק
במושג ה"דור" הספרותי ,הן על רקע דורות ספרותיים קודמים והן ביחס
להתפתחויות היסטוריות פואטיות ותיאורטיות עתידיות .הרקע התיאורטי
לקורס הוא בעיקר פסיכואנליטי ,מפרויד עד לאקאן.
0680.1312.01

		
		

מסרוונטס עד וולף:
יצירות מופת בספרות המערב
פרופ' אורי ש .כהן

השעור ממשיך את הקריאה ביצירות המופת של המערב מסרוונטס ודרך
עליתו של הרומן וקולות הנשים בספרות .השעור יעסוק בהכרות עם יצירות
מרכזיות במסורת כפי שהיא מתפתחת מדון קיחוטה דרך ג'יין אוסטין,
דוסטוייבסקי ועד ראשית המאה העשרים .נקודת הסיום היא בין מלחמות
העולם בדרך אל המגדלור של וולף העומד להתגלות כעמוד עשן.

סמסטר ב'
סמסטר ב'
יום א'
12-10
גילמן 280

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח
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0680.3178.01

		
		

"פואטיקה קולינרית":
מבט ספרותי על תרבות המזון
ד”ר יחיל צבן

במטבח הישראלי מתבשלים געפילטע פיש גלותי וחריף מזרח תיכוני ,סלט
סוציאליסטי והמבורגר קפיטליסטי ,בורקס עותומני ותה מנדטורי .כל זה
מעורבב במסורת ענפה של בישול פלסטיני ,טראומות של רעב מתקופת
השואה וחוקי כשרות מסובכים עד מוות .הקורס "פואטיקה קולינרית" מציע
עיון ביקורתי ודיון ספרותי בעולמו רווי המתחים והסתירות של התיאבון
הישראלי .נצפה בסרטים ופרסומות נקרא סיפורי זלילה וביקורת מסעדות
ונבחן לאורם את חברת הצריכה הישראלית.

לימודים כלליים

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ב'+ד׳
12-10
גילמן 278
מחיר:
 1000ש"ח

סמסטר ב'
יום ב'+ד׳
14-12
גילמן 279
מחיר:
 1000ש"ח

סמסטר ב'
יום ב'
14-12
גילמן 456
מחיר:
 500ש"ח

		

הקורס יתאר קשרים בין צדק לקולנוע וספרות תוך בדיקה של טקסטים,
סרטים ומאמרים פסיכואנליטיים ופוסטמודרנים על קולנוע ,ספרות ופסקי דין
משפטיים .הקולנוע והספרות מתעניינים בצדק מפני שבאופן גלוי או סמוי
יש בהם דבר מה מועיל" .בכל מקרה המספר הוא אדם שיכול לתת עצה
לקוראיו ",אומר ולטר בנימין .הקולנוע הוא מערכת של אימאז'ים שחושבת
את החיים באופן פילוסופי .כקוראים ,הסטודנטים עדים לכך שהספרות
צומחת מתוך אמת אישית וחברתית שאותה הופך הסופר לנגישה.
0680.3173.01

		

יהושע קנז ויהודית הנדל :על האלביתי
פרופ' איריס מילנר

יהודית הנדל ויהושע קנז נמנים עם אותו דור ביוגרפי וספרותי .יצירתם פורצת
הדרך נסובה על נושאים קרובים ,תוך ערעור על הגבולות (המלאכותיים) בין
הפרטי לציבורי .היא עוסקת בזרות ,ניכור ,חורבן ומוות בתוך הוויה חברתית
ופוליטית שמבקשת לכונן תקומה וגאולה .בקורס נקרא ונדון במבחר סיפורים
ורומנים של סופרת וסופרת חשובים אלה ,מתוך תשומת לב למשותף ועם
זאת גם לפואטיקה המיוחדת לכל אחד מהם.
0680.2122.01

		

המשפט של קפקא
פרופ' גלילי שחר

השיעור מיוחד לשאלת כתיבתו של פרנץ קפקא ולחקירת ה"משפט"
[ ]sentence, trialביצירתו ,במובנו הכפול — כתחביר ,אקט/תבנית של כתיבה,
וכחוק ,גזר-דין .התזה של השיעור היא כדלקמן :כתיבתו של קפקא היא עדות
על מושגי החוק ,הדין והאשמה של השפה עצמה (שפת-האם ,שמות-האב),
שגיבוריו של קפקא נושאים על גופם .בשיעור נקרא קריאה כפולה במושג
המשפט לפי הסיפורים "הגלגול"" ,גזר-דין"" ,לפני החוק"" ,לשאלת החוקים",
"מושבת העונשין" וכמובן — ברומן בלתי גמור "המשפט" ,לצד יומניו של
קפקא ופרקים נבחרים ממאמריו הטכניים בשאלת החוק ותאונת העבודה.
0680.2128.01

		

פוטוריזם :בחזרה לעתיד
ד"ר ננה אריאל

הפוטוריזם היא אחת מתנועות התרבות הידועות לשמצה אבל המשפיעות
ביותר שצמחו במאה העשרים .נכיר את הפוטוריזם האיטלקי הפשיסטי ,את
מבשריו ואת יורשיו ,ונקרא במבחר יצירות ספרות ומניפסטים פוטורסטיים.
נכיר יצירות פוטוריסטיות מכל תחומי התרבות נבחן תנועות אוונגרד
שהושפעו מהפוטוריזם האיטלקי ונדון בהשפעות מרחיקות הלכת של התנועה
על התרבות הפופולרית ועל רבים מתחומי היצירה במאה ה 20-וה.21-

שנה"ל תשע"ט

סמסטר ב'
יום א'
18-16
רוזנברג 102

0680.3254.01

צדק ופמיניזם בקולנוע ובספרות
ד”ר עידית אלפנדרי

69

לימודים כלליים

סמסטר ב'

0680.3271.01

יום ב' 		
18-16
		
גילמן 305

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ג'
14-10
גילמן 279
מחיר:
 1000ש"ח

סמסטר ב'
יום ג'
16-14
גילמן 326

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח

70

קשב לספרות — מבט קוגניטיבי על קריאה
ספרותית
מר אמיר חרש

חקר הספרות הוא בן אלפי שנים ,אך רק לאחרונה החלו לבצע ניסויים
כדי לבסס ולבחון את התיאוריות השונות .בקורס נדון בתיאוריות ומחקרים
קלאסיים הקושרים בין קוגניציה לספרות ,תוך התמקדות בסוגיית הקשב
של הקוראים .נבחן שימוש בכלי מחקר חדישים  -כמו מעקב אחר תנועות
העיניים או הפעילות המוחית של הקורא  -ונשאל האם הם מאפשרים להציץ
לתוך "תודעת הקורא" ואף לנסח מחדש שאלות יסוד אודות תהליך הקריאה
הספרותית.
0680.2102.01

		

איש-חידה :משה בספרות העברית
ד”ר אריאל זינדר

קורס זה יעסוק בייצוג הספרותי והאמנותי של משה .השיעורים יתקדמו על פי
סדר כרונולוגי ,מקריאה בפרקי המקרא ועד ייצוגים מודרניים ופוסט מודרניים
של משה בספרות העברית .באמצעות קריאת היצירות הללו נתחקה אחר
שאלות היסוד שדמותו של משה מעלה בהקשרים היסטוריים שונים ,ונבחן
את התפקיד הערכי והאידיאולוגי שיוצרים שונים הועידו לדמותו במיתולוגיה
העברית .הקריאה תכלול מדרשי חז"ל ,פיוטים ,רומן מאת שולמית הראבן,
מסתו של פרויד על משה ,ועוד.
0680.2123.01

		

הדרשה — בין רטוריקה לספרות עממית
ד”ר דוד רוטמן

הדרשה היא מאמנויות השיח העתיקות ביותר .בתרבות היהודית היא מזוהה
עם דמויות כמו יותם בן גדעון ,ישוע מנצרת ,חז''ל ועד מחזירי התשובה
בערוצי האינטרנט של ימינו .מעצם טבעה משלבת הדרשה אמנות ביצוע
( )Performanceעם רעיונות חברתיים ,פילוסופיים ופוליטיים ,המשולבים
במגוון צורותיה של הסיפורת העממית .בתרבות היהודית ,לצד הדרשות
שבעל פה ,ובהתבסס עליהן התקיימו המדרשים הכתובים .בשיעור נדון
באמנות הדרשה היהודית לאורך התקופות השונות מתוך גישות תיאורטיות
ברטוריקה ,חקר התרבות ,ביקורת הספרות וחקר הפולקלור.

לימודים כלליים

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ד'
14-12
גילמן 306
מחיר:
 500ש"ח
סמסטר ב'
יום ד'
16-14
גילמן 306
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ד'
18-16
גילמן 277
מחיר:
 500ש"ח

		

הפרק הראשון בספר "בראשית" נראה פשוט ,אך רב בו הנסתר על הגלוי.
בקורס נקרא את הפרק ואת הבעיות שהוא מעורר ,ואז נפנה למקורות שבהם
הוא שוכתב ,פורש ונדרש לאורך הדורות ,מן המקרא ועד ספרות ימינו .נאחז
באבן-פינה זו של הספרות העברית כבציר שיוביל אותנו לאורך אלפי שנות
כתיבה ומחשבה על שאלת השאלות — שאלת ההתחלה של הכול .בין הספרים
שנקרא :אנומה אליש ,ספר היובלים ,בראשית רבה ,תרגומי המקרא לארמית,
קדמוניות היהודים ,הבשורה על פי יוחנן ,ספר הזוהר" ,פעמי אביב" של
ביאליק" ,בינותיים" של גנסין ו"כשאלוהים אמר בפעם הראשונה" של נתן זך.
0680.2115.01

		

הבן האובד :סיפורי הברית החדשה
ד”ר רן הכהן

הברית החדשה היא מיסודות התרבות המערבית והנוצרית בכלל .בקורס
זה נתוודע אל כמה מסיפוריה ונעמוד על משמעותם ,על אינטרטקסטואליות
לתנ"ך ,על חשיבותם בנצרות ,על ייצוגיהם בספרות ובאמנויות אחרות
במהלך הדורות ,ועוד.

0680.3168.01

		

הספרות והניטרלי
ד”ר איל בסן

במרכז קורס זה יעמדו מחוות של הימנעות ,נסיגה ונטייה הצדה .נעקוב אחר
הופעתן של מחוות אלו – אשר ,בעקבות רולאן בארת ,נתאר כרגעים של
"ניטרליות" – בטקסטים מן הסיפורת העברית החדשה; נשאל מה מקומן
ומשמעותן במסגרת השיח המודרני הדורש מן הסובייקט לממש את מלוא
הפוטנציאל שלו ,וכן במסגרת שיח תרבותי-לאומי התובע מן הספרות לנסח
עמדה אידיאולוגית ברורה.
0680.3160.01

		
		

כאב בשר ודם ,על הגוף המתענג והסובל
בשירה העברית
ד"ר אורית מיטל

הקורס מעמיד את הגוף הסובל והמתענג כפי שהוא מופיע בספרות העברית
במרכז ההתבוננות .נעקוב אחר תופעות גופניות כגון לידה ,אכילה ,מיניות,
מחלה ,פציעה ,אלימות וזיקנה ביצירות פרוזה מאת מאת ש"י עגנון ,עמוס
עוז ,אהרון אפלפלד ,יהודית הנדל ,חביבה פדיה ,אורלי קסטל-בלום ,יובל
שמעוני ואחרים .נתחקה אחר מאפיינים גופניים ,נפשיים ,מילוליים ,מגדריים,
חברתיים ופוליטיים של הכאב .נעסוק ברצון לשכך כאבים ,ביכולת להתעלם
מכאב ,בתשוקה לגרום כאב לעצמנו ולאחרים וגם בטכניקות לשרוד כאבים
גופניים ונפשיים ,באמפתיה ובריפוי.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר ב'
יום ג'
18-16
גילמן 277

0680.2125.01

בראשית ברא :הספר הראשון של ספר בראשית
ד”ר דרור בורשטיין

71

לימודים כלליים

סמסטר ב'
יום ה'
12-10
גילמן 280
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ה'
16-14
גילמן 306
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ה'
16-14
גילמן 279

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח

72

0680.3129.01

		

החוויה הנאראטיבית
ד"ר רונן סלמן צדקה

החוויה הנאראטיבית המתפתחת אצל הקורא בעת הקריאה נובעת מפעולתם
המשותפת של מנגנונים תפיסתיים ,מחשבתיים ורגשיים .הקורס יעסוק באופן
שבו מתפתחת חוויה זו ,באמצעות חשיפתם של המנגנונים הגלוייים והסמויים
המעורבים ביצירתה .נעסוק באופנים השונים שבהם המבנה הנארטיבי מייצר
משמעות ,משפיע על הזיכרון ,בונה חלל וזמן ,וגורם להשתתפות פעילה,
רגשית וקוגניטיבית ,של הקורא בעלילה .הקורס ילווה בדוגמאות ממיטב
היצירה הספרותית והקולנועית.
0680.3062.01

		

מה נשים כותבות? סקס-טקסט -סקסט
ד”ר רוני הלפרן

התיאוריה והבקורת הפמיניסטית של הספרות מראשיתה זיהתה את
הפרוייקט של היצירה הנשית ככתיבה (מחדש) של הגוף .הנחת היסוד
שפירנסה עמדה זו היתה ,שהגוף ,הינו האתר הישיר לשליטה ופיקוח של
הסדר התרבותי ,וכתיבה שלו (בטווח שבין בקורת שתחשוף ותתחקה אחר
דרכי השליטה המוטבעים בגוף ומתחפשים לטבעיים ,ועד הפיכתו לאתר של
מחאה וסרבנות) אוצרת אפשרות לחלץ את הגורל הנשי החתום בגוף/כגוף
מהמיקומים הנפסדים שלו בתוך הסדר ,ולכתוב לו כמו גם ל'סדר' אפשרויות
חדשות .במסגרת הקורס נקרא בטקסטים תאורטיים העוסקים בסוגיית הגוף
הנשי מפרספקטיבות שונות.
0680.2127.01

		

על הזהות הפלסטינית בישראל
ד”ר מנאר מח'ול

קורס זה מתמקד בשאלת הזהות הפלסטינית בישראל מאז  ,1948דרך
קריאה אינטר-טקסטואלית בספרות .הקורס מציג שיטת דיון ביקורתית
ועוסק בקורפוס נבחר ובו יצירות מאת מחמוד דרוויש ,ע'סאן כנפאני ,כמאל
סלאמא ,אנטון שמאס ואחרים .הקורס דן גם בשאלות תיאורטיות הנוגעות
לזהות ולספרות באופן כללי ,וגם לתהליכים היסטוריים ופוליטיים בהקשר
הפלסטיני-ישראלי מאז  .1948הקורס מבקש לכן להציע קריאה וניתוח
של טקסטים פרי עטם של יוצרים פלסטיניים המהווים גם מצע לשאלות
היסטוריות ,חברתיות ,תרבותיות ופוליטיות חשובות ,שעודן מבקשות תשובה.
הקורס אינו דורש ידע מוקדם בערבית.

לימודים כלליים

החוג לפילוסופיה
סמסטר א'

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ב'
16-14
גילמן 144
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ב'
18-16
גילמן 144
מחיר:
 500ש"ח

		

שאלת הקשר שבין מושג הידיעה ומושג ההוויה עמדה במרכז עיסוקה
של הפילוסופיה בעת החדשה ,והיא הייתה מקור פורה לחידוש וצמיחה
אינטלקטואלים .מטרת המבוא הזה היא להציג בפני התלמידים את תמונת
הידע העכשווית של תחומי דיון אלה בזמננו מתוך רגישות למקורותיה
ההיסטוריים .בחלקו הראשון של השיעור נטפל במושג הידיעה ובתנאיו.
דגש מיוחד יינתן לדיון במושג ההצדקה ובמגוון העמדות השונות המבקשות
להבהירו .חלקו השני של השיעור יתמקד במבחר בעיות מטאפיזיות :שאלת
הגוף והנפש ,הוויה והתהוות (זמן) ,רצון חופשי ודטרמיניזם ,זהות פרסונאלית
ואחרות.
0618.1041.01

		

מבוא לפילוסופיה של המדע
ד"ר אורי בלקינד

מטרתו של הקורס לסקור גישות פילוסופיות מרכזיות למדע ,בעיקר בזמן
ולאחר המהפכה המדעית של המאה ה .17הקורס יכלול בין היתר את
הניסיונות המוקדמים של פרנסיס בייקון ורנה דקארט לתאר את תפקידם
של הניסיון והתבונה בבניית הידע המדעי ,את העקרונות הפילוסופים של
גישתו של אייזיק ניוטון למדע ,הביקורת על היסקים מן הניסיון והספקנות של
דיויד יום ,המשבר הפילוסופי שליווה את קריסת הפיסיקה הקלאסית בתחילת
המאה ה ,20ועיקרי הגישות הפילוסופיות שפותחו בתגובה למשבר זה ,כמו
אלו של קארל פופר ותומאס קון.
0618.1030.01

		

מבוא לפילוסופיה יוונית
ד"ר אורנה הררי

סקירה של התפתחות הפילוסופיה היוונית מהפילוסופים הקדם סוקרטיים
דרך אפלטון ועד אריסטו .הסקירה תתמקד בשלושת עקרונות ההסבר
העומדים ביסוד כל אחת מהגישות הפילוסופיות הללו :היחסים בין חלק
ושלם ,דגם וההעתק ,וכללי ופרטי .נחשוף את השאלות שעליהם עקרונות
הסבר אלה משיבים ונעמוד על הקשיים שכל אחד מהם מעורר.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר א'
יום ב'
14-12
גילמן 144

0618.1037.01

מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה
ד"ר ירון סנדרוביץ

73

לימודים כלליים

סמסטר א'
יום ב'
20-18
גילמן 144
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ד'
12-10
גילמן 144
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ד'
16-14
גילמן 144

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח

74

0618.1019.01

		

מבוא לפילוסופיה פוליטית
ד"ר אסף שרון

מטרת הקורס היא להציג את הסוגיות ,המושגים והתיאוריות המרכזיות
בפילוסופיה הפוליטית המערבית .נעסוק בסוגיית המשטר הראוי ,יסודות
הלגיטימציה הפוליטית ,גבולות הסמכות הפוליטית והשאלה של צדק
חלוקתי .בין ההוגים שידונו בקורס :אפלטון ,אריסטו ,הובס ,לוק ,רוסו ,מיל,
האייק ,רולס ,נוזיק ומרקס.
0618.1032.01

		

מבוא לפילוסופיה חדשה
ד"ר נועה נעמן צאודרר

בשיעור זה נכיר תפיסות מרכזיות ומושגי יסוד בפילוסופיה של העת החדשה
(העת המודרנית המוקדמת — מאות  ,)18-17באמצעות עיון בהגותם של נציגיה
הבולטים :רנה דקארט ,ברוך שפינוזה ,ג'והן לוק ,גוטפריד וילהלם לייבניץ,
ג'ורג׳ ברקלי ,דויד יום ,ועמנואל קאנט .הקורס יתמקד בשאלות וסוגיות מתחומי
המטאפיסיקה ותורת ההכרה כגון :טבעה של האמת; טבעה של התבונה;
התנאים לידיעה; תפיסות שונות של העצמי; זהות עצמית; היחס בין אובייקט
לסובייקט; ההבחנה בין גוף לנפש ,ושאלות מרכזיות נוספות .נעקוב אחר דרך
ההתפתחות של הרעיונות וגלגוליהם החל מן הפילוסופיה של דקארט ,אבי
הפילוסופיה המודרנית ,ועד למחשבה הביקורתית של עמנואל קאנט.
0618.1018.01

		

מבוא לפילוסופיה של המוסר
ד"ר יאיר לוי

הקורס יציג את שאלות היסוד בפילוסופיה של המוסר ויסקור את התפיסות
השיטתיות המרכזיות ביחס לשאלות אלה .נבחן סוגיות משלושת תתי-
התחומים העיקריים של תורת המוסר :מטא-אתיקה (האם המוסר הוא
אובייקטיבי או שהוא נתון לטעם אישי או לנורמות חברתיות? האם שיפוט
מוסרי מבטא את האמנתו של הדובר ,או לחילופין את נטיות ליבו או את
רגשותיו? וכ״ו); אתיקה נורמטיבית (האם פעולה כלשהי היא מוסרית מכיוון
שתוצאותיה טובות ,או מכיוון שהיא מקיימת חובה מוסרית ,או מכיוון שאדם
בעל מידות טובות נוהג לבצע אותה?); ואתיקה יישומית (למשל ,האם זה
מוסרי לאכול בעלי-חיים? מה ,אם בכלל ,מצדיק הענשת פושעים? האם
קיימת חובה לעזור לנזקקים?)

לימודים כלליים

סמסטר ב'

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ב'
20-18
גילמן 144
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ג'
18-16
גילמן 144
מחיר:
 500ש"ח

		

קורס זה מהווה מבוא לפילוסופיה עתיקה .השיעור יעסוק בעיקרי הגותם
של סוקרטס ,אפלטון ואריסטו אך יתחיל בסקירה של הפילוסופים הקדם-
סוקרטיים .מטרת הקורס היא להציג בפני התלמידים את מושגי היסוד ואת
הטיעונים העיקריים שהוצגו על ידי פילוסופים אלו אודות סוגיות מרכזיות
כגון העולם הטבעי ,האדם ,המידה הטובה או הידע.
0618.1059.01

		

מבוא לאסתטיקה
פרופ' חגי כנען

השיעור עוסק בשאלות מרכזיות שמעלה המחשבה הפילוסופית אודות מקומה
של האמנות ומעמדו של היפה בחיינו ,תוך התמקדות בפרקים נבחרים מהעת
העתיקה ועד ימינו .כך ,דרך דיון בהוגים כגון אפלטון ,פלוטינוס ,קאנט ,שילר,
קירקגור ,ניטשה ,פרויד ,בנימין ,היידגר ובודריאר ,נבחן את האופן בו מאירה
המחשבה האסתטית לא רק את התופעה האמנותית ,אלא גם את מבנה
הניסיון האנושי ,את מבנה הסובייקט ואת שאלת האמת .בין הנושאים הנדונים:
התשוקה אל היפה בפילוסופיה היוונית ,אפלטון על המעמד האונטולוגי של
האמנות ,אמנות והפוליס (והפוליטי) ,ייצוג אשליה ופרספקטיבה בפילוסופיה
המודרנית ובאמנות הרנסנס ,השיפוט האסתטי אצל קאנט וגלגוליו ברומנטיקה,
האדם האסתטי :על חיים אנושיים כיצירת אמנות  ,אמת וטרגדיה ,מודרניות
ואואנגרד ,אמנות והמצב הפוסט-פוסטמודרני.
0618.1032.02

		

מבוא לפילוסופיה חדשה
פרופ' צבי טאובר

מטרת הקורס :הכרת מושגי-יסוד ותפישות עקרוניות בפילוסופיה החדשה
(המאות ה )18-17-עפ"י ההגות של נציגיה המרכזיים .הקורס יתמקד בעיקר
בשיטות המטאפיסיות ובתפישות תורת-ההכרה של הוגי העת החדשה.
נושאי הקורס )1 :מבוא :מושג תולדות הפילוסופיה; תיחום אידיאי-היסטורי
של "הפילוסופיה החדשה"; עמדות מדעיות "חדשות";  )4-2רנה דקארט;
 )6-5ברוך שפינוזה;  )7ג'והן לוק;  )8גוטפריד וו .לייבניץ;  )9ג'ורג' ברקלי; )10
דוד יום;  )13-11עמנואל קאנט;  )14סיכום :הישגיה של הפילוסופיה החדשה;
הפילוסופיה המערבית שלאחר קאנט; הדיאלקטיקה של הנאורות.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר ב'
יום א'
16-14
גילמן 144

0618.1030.02

מבוא לפילוסופיה יוונית
ד"ר שרון וייסר

75

לימודים כלליים

סמסטר ב'
יום ד'
12-10
גילמן 144
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ה'
14-12
גילמן 223

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח

76

0618.1042.01

		

מבוא לפילוסופיה הודית
ד"ר דני רוה

הקורס מספק מעין "תפריט טעימות" מהספקטרום הרחב של הפילוסופיה
ההודית .התכנית היא "לטייל" יחד בין הוגים וטקסטים ,החל בוודות,
באופנישדות ובאפוסים הגדולים ,דרך ספרות הסוטרות (ובכלל זה בודהיזם
מוקדם) והיוגה וכלה בפילוסופיה הודית בת-זמננו .במסענו המשותף נציג את
"השאלות הגדולות" של הפילוסופיה ההודית ,בדגש על הקשר שפה-אדם-
עולם .נדבר על אסתטיקה ואתיקה בהודו הקלאסית ,על לוגיקה ופילוסופיה
של השפה ,כל זאת לנוכח אופק מטאפיזי מובהק ואוברטונים אקזיסטנציאליים.
ומֹוק ָשה (עצמיות,
אט ַמןְ ,ד ָ ָה ְר ָמה ַ ְ
אט ַמן ואנָ ְ
נחשוב על ועם מושגי יסוד דוגמת ְ
עצמי-לא-מהותני ,יומיומיות וחופש בהתאמה) .ולבסוף ,ננסה לחשוב איך "כל
זה" מתכתב ,לפחות באופן כללי או בראשי-פרקים ,עם "פילוסופיה מערבית".
כלומר לקורס גם ממד השוואתי ברור.
0618.1016.01

		

מבוא לפילוסופיה של הדת
ד"ר נחמה ורבין

האם אלוהים קיים? האם ניתן להוכיח באמצעים פילוסופים שהוא קיים או
שאינו קיים? בקורס זה נעסוק בתשובות שונות לשאלות אלה החל מימי
הביניים ועד המאה ה .21-נתבונן בטיעונים שונים לקיום האל ,כגון בטיעוניהם
של אנסלמוס ,של תומס אקווינס ושל פיילי .נתבונן בשלל טיעונים לאי-קיום
האל ,כגון טיעונים לחוסר הקוהרנטיות של השיח הדתי ,וטיעוני צדיק ורע לו.
כמו כן ,נתבונן בפילוסופים ובתיאולוגים הדוחים מכל וכל את הניסיון להציג
טיעונים פילוסופים התומכים באמיתותה של האמונה הדתית ,כגון קירקגור,
בארת וישעיהו ליבוביץ .הללו רואים באמונה הדתית מחויבות ראשונית לאל
או לצורת חיים מסוימת ,אשר אינה נשענת על היגדים עובדתיים הניתנים
לבחינה רציונלית.

לימודים כלליים

החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד
סמסטר א'

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ד'
12-10
רוזנברג 102
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ד'
20-18
רוזנברג 102
מחיר:
 500ש"ח

		
		

מטרת הקורס לספק סקירה ראשונית של המגוון העצום של היצירה
הטקסטואלית היהודית מהעת העתיקה ומימי הביניים המוקדמים ושל
מחקרה האקדמי של ספרות זו .במהלך הקורס נלמד להכיר את הספרות
החיצונית מתקופת בית שני ,את כתבי מדבר יהודה ,את ספרות חז"ל ,את
התפילה והפיוט ,את הספרות המיסטית היהודית הקדומה ,את פרשני המקרא
והתלמוד ,ועוד .בכל פגישה נדון באחד מהקורפוסים הטקסטואליים הללו,
באמצעות סקירה כללית של הקורפוס בכללותו ושל הטיפול המחקרי בו,
ולאחר מכן נתמקד בטקסט מייצג אחד.
0616.2006.01

		

עיון מתקדם במורה הנבוכים
פרופ' מנחם לורברבוים

מטרת הקורס להעניק לתלמידים תובנות ומיומנויות ניתוח בסוגיית הליבה
התיאולוגית של יצירתו הקלאסית של הרמב"ם מורה הנבוכים .השיעור עצמו
יתבסס על התרגום הימי-ביניימי של שמואל אבן תיבון (אך התלמידים מוזמנים
להביא איזה תרגום שמתאים להם ובאיזו שפה שנוחה להם) .מבחינת התכנים,
השיעור יתמקד בקריאת פרקי מפתח של החיבור העוסקים בעצם האפשרות
לשפה דתית ובתיאולוגיה השלילית של המורה.
0616.6001.01

		

קומראן :האתר ,הספרים ,ההגות; הלכה ומבנה
ד"ר מיכאל מאך

**

הקורס יעסוק בכל השאלות הקשורות לאחד הממצאים החשובים ביותר
במאה ה :20-מעל  800חלקי חיבורים שנמצאו מסביב לתל קומראן .מה
כלול בטקסטים? האם מדובר בקבוצה אחת או שמא בכמה קבוצות? במה
שונים אנשי קומראן בהגותם משאר הקבוצות ביהדות הבית השני? ועוד.
**השיעור יועבר בשפה האנגלית.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר א'
יום ב'
14-12
רוזנברג 104

0616.1019.01

הספרות היהודית שבין התנ"ך וספר הזוהר:
הדרכה ביבליוגרפית
פרופ' ישי רוזן-צבי

77

לימודים כלליים

סמסטר ב'
סמסטר ב'
יום ב'
14-12
גילמן 281
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ב׳+ד'
16-14
רוזנברג 103
מחיר:
 1000ש"ח

סמסטר ב'
יום ד'
20-18
רוזנברג 102

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח

78

0616.1010.01

		
		

מבוא להגות יהודית מודרנית:
בעקבות השואה והקמת המדינה
פרופ' רון מרגולין

השואה והקמת מדינת ישראל הם שני אירועים דרמטיים ששינו לחלוטין את
מצבו של העם היהודי ואת מצבם הקיומי של היהודים .חלק זה של הדיון
המבואי בהגות היהודית המודרנית יוקדש להגותם של מי שהתמודדו עם
משמעותם הפילוסופית והתיאולוגית של אירועים אלה ועם ההכרח לברר
מחדש סוגיות יסוד בקיום היהודי בתקופה זו.
הקורס יוקדש להוגי יהדות במאה העשרים ולדיון בתגובות רעיוניות לשואה
ולסוגיות עכשוויות בהן :ייעודה של מדינת ישראל ,עתיד הקיום היהודי
בתפוצות ,משמעותה של תפיסת היהדות כתרבות ,פמיניזם יהודי והשאיפה
להתחדשות החיים היהודיים .בין ההוגים שיידונו בקורס :עמנואל לוינס,
מרדכי קפלן ,אברהם יהושע השל ,יוסף שכטר ,ר' מנחם מנדל שניאורסון
מלובביץ' ,הרב סולובייצ'יק ,דוד הרטמן ,הנס יונס ,אליעזר ברקוביץ' ,חיים
כהן ,סינתיזה אוזיק ,חיים כהן ,אלבר ממי ,ישעיהו ליבוביץ' ואחרים.
0616.2004.01

		
		

זוהר למתחילים — הביוגרפיה הקבוצתית של
רשב"י וחבורתו
פרופ' רונית מרוז

ספר הזוהר ,המיוחס לרשב"י בן המאה השניה לספירה ,נתחבר ככל הנראה
באופן הדרגתי החל מן המאה הי"א' .תור הזהב' של יצירתו התרחש בספרד
בשלהי המאה הי"ג ובראשית המאה הי"ד .מיד עם פרסומו הפך ל'להיט',
ובהמשך הזמן אף זכה למעמד של קדושה .הוא נחשב הספר הקבלי המובהק
ביותר ,עמוד התווך בבנין הקבלה .בקורס זה נתמקד בשכבה הבשלה ביותר
בזוהר ,אשר נכתבה בשלהי המאה הי"ג .לקט הטקסטים אותו נקרא ,ואשר
נכנה בשם חטיבת 'חיי רשב"י' בנוי כולו כסיפורים מעשה אומן ,המשובצים
בזוהר בפרשות שונות .יחדיו הם יוצרים ,תחת מעטה סימבולי כבד,
אוטוביוגרפיה קבוצתית .אנו נלמד לפענח את הסימבוליקה ,התיאולוגיה
והפואטיקה הבונות יחדיו את האוטוביוגרפיה.
0616.6002.01

		

קומראן :ההגות הדתית והחברתית
ד"ר מיכאל מאך

**

הקורס יעסוק בכל השאלות הקשורות לאחד הממצאים החשובים ביותר
במאה ה :20-מעל  800חלקי חיבורים שנמצאו מסביב לתל קומראן .מה
כלול בטקסטים? האם מדובר בקבוצה אחת או שמא בכמה קבוצות? במה
שונים אנשי קומראן בהגותם משאר הקבוצות ביהדות הבית השני? ועוד.
**השיעור יועבר בשפה האנגלית.

לימודים כלליים

התכנית לתרבות צרפת
(קורסים בשפה העברית)

סמסטר א'
סמסטר א'
יום ב'
14-12
ווב 102
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ב'
16-14
גילמן 280
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ג'
18-16
ווב 001

0668.2594.01

		

יצירות מופת של צרפת הקלאסית
פרופ' נדין קופרטי צור

שיעור זה יעסוק במושגים וביצירות מופת שעצבו את התרבות הצרפתית
מתקופת ימי הביניים ועד המאה ה 18-וממשיכים להדהד בה .נעמוד על
יחסי הגומלין בין אירועים היסטוריים ,שינויים חברתיים ובחירות אסטטיות
ועל ייחודיות ייצוגם ביצירות לאורך הזמן .נדון תחילה במושג ה"קאנון"
על מנת להבין כיצד הורכבה בכלל רשימת יצירות המופת .הקורס יתמקד
בעיקרי התנועות הרעיוניות שעיצבו את היצירות מתחום הספרות ,הציור,
האדריכלות והפיסול עם נגיעות למוסיקה .יושם דגש על המבנים והערכים
המעצבים את כלל היצירה התרבותית בזמן נתון.
0668.2337.01

		

הגירה ומהגרים בקולנוע הצרפתי החדש
ד"ר שביט אבנר

סוגיית ההגירה היא אחת המרכזיות והטעונות בחברה הצרפתית של השנים
האחרונות ,ומכאן שנעשו עליה כמות רבה מספור של סרטים .הקורס יבחן
כיצד אותן יצירות קולנועיות מתמודדות עם דמותו של המהגר ,המתחים
החברתיים שמעוררת ההגירה והשאלות שהיא מעלה :שאלות של זהות,
שאלות מוסריות וקונפליקטים סביב עיצוב דמותה של צרפת המודרנית.
הקורס יכלול קריאה בחומרים רלוונטיים וצפייה בסרטים כמו "פאטימה",
"סמבה"" ,דיפאן"" ,מחוברים לחיים"" ,הגרגר והדג" ועוד.
0668.2348.01

		

ויקטור הוגו א'
מר עמנואל הלפרין

תקציר הקורס (סילבוס) — ראה בסדרות עמוד .108

מחיר:
 500ש"ח

מחיר:
 500ש"ח

		

תקציר הקורס (סילבוס) — ראה בסדרות עמוד .109
שנה"ל תשע"ט

סמסטר א'
יום ד'
12-10
ווב 001

0668.2349.01

כל מולייר א'
מר עמנואל הלפרין

79

לימודים כלליים

סמסטר ב'
סמסטר ב'
יום א'
12-10
רוזנברג 105
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום א'
18-16
ווב 103
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום א'
20-18
ווב 103

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח

80

0668.2360.01

		

מחאה ואנטי ממסדיות בתרבות צרפת
ד"ר דורי מנור

היצירה האנטי-ממסדית — בשירה ,בפרוזה ובתחומי אמנות נוספים — היא
ממאפייניה המובהקים של תרבות צרפת ,מפרנסואה ויון בשלהי ימי הביניים
ועד לימינו אלה" .אנטי ממסדיות" היא כינוי כולל לאפיקים שונים של מרי
אמנותי נגד המוסכמות החברתיות — נגד ערכי הכנסייה והמלוכה בימי
ה ,Ancien Régime-נגד ערכי הבורגנות השמרנית ו"קודשי האומה" בתקופות
מאוחרות יותר .בקורס נסקור הבטים שונים שבהם באה לידי ביטוי רוח
המרי והמחאה בתרבות הצרפתית ,מהמאה ה 15-וה ,16-דרך יצירתם של
"המשוררים המקוללים" במאה ה ,19-ועד לשלהי המאה העשרים.
0668.1402.01

		
		

תנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים בצרפת
בסוף המאה ה 19-ובמאה ה20-
ד"ר דורית שילה

בשיעור המבוא נסקור את התנועות הספרותיות והזרמים התרבותיים שצמחו
בצרפת החל במחצית השניה של המאה התשע-עשרה ובמהלכה של המאה
העשרים .נתוודע לזרמים שהשפיעו רבות על הלך הרוח התרבותי ועל
האמנות והספרות בצרפת ומחוצה לה ,מאז ועד ימינו .נבחן מהם הרעיונות
והאידיאולוגיות המרכזיים של התנועות והזרמים הללו ,מהו הרקע ההיסטורי
לצמיחתם ,הן כחלק מהתפתחות האמנות בת זמננו והן מתוך התפתחויות
היסטוריות ותרבותיות כלליות .נדון באמצעים האמנותיים שאפיינו את
הכתיבה והיצירה של היוצרים המרכזיים בכל זרם וזרם ,ונחתום בהמחשת
והדגמת הרעיונות ביצירות עצמן .נראה כיצד כל אלו באו לכלל ביטוי
באמצעים האמנותיים על ידי קריאת שירים ,קטעי פרוזה ,התבוננות בתמונות
או צפייה בסרטי קולנוע.
0668.1401.01

		

מושגי יסוד בחברה ,שלטון ושפה בצרפת
ד"ר אביב אמית

קורס זה משמש כקורס יסוד בלימודי תרבות צרפת בת זמננו ובא לבחון
את פניה השונים מנקודות מבט לשוניות ,גיאוגרפיות ,פוליטיות וחברתיות.
נושאי הקורס כוללים תהליכים היסטוריים שהביאו להבניית הזהות הלאומית
בצרפת ,בחינת מערכת החינוך והאדמיניסטרציה במדינה ,תפקידם של כלי
תקשורת שונים ,היחס למיעוטים והמודרניזציה של מבנים חברתיים וכלכליים.
כמו כן נלמד על אודות מקורותיהם ומשמעותם של סמלים ,מונומנטים,
אידיאולוגיות ומיתוסים לאומיים ונעמוד על מעמדה של צרפת באיחוד
האירופי ובעולם .פרק חשוב יוקדש לאקטואליה וכל שיעור ייפתח בסקירה
קצרה של העיתונות היומית בצרפת.

לימודים כלליים

סמסטר ב'
יום ב'
14-12
רוזנברג 105
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ג'
14-12
ווב 301
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ג'
18-16
ווב 001

0668.2346.01

		

כתבי נשים בצרפת הטרום מודרנית
פרופ' נדין קופרטי צור

השיעור מוקדש למאפייני הכתיבה הנשית ,קבלתה של היצירה הנשית וסוגיות
נוספות בתחום לימודי המגדר בספרות .בכל אלה נעסוק תוך כדי קריאה של
יצירות שנכתבו על ידי נשים בצרפת מימי הביניים ועד המאה ה .17-במאה
זו ,הרפורמציה והקונטר-רפורמציה מחוללות תמורות עמוקות בחינוך הנשים
וכתוצאה מכך הן מסוגלות לקבוע לעצמן מקום חדש בזירה התרבותית
הצרפתית המתחדשת ,לאחר מלחמות הדת .כתיבתן מתפרסמת לרוב
בצרפתית והן מצטיינות בשירה ,בכתיבת מכתבים בעלי תפקיד חברתי חשוב
ובכתיבת רומנים שהופכים להיות בתקופה זו הסוגה הספרותית המצליחה
והמזוהה יותר מכל עם הציבור הנשי.
0668.3210.01

		

מכתבי חיילים צרפתים ממלה"ע הראשונה
ד"ר סילבי עוזיאל

הקורס (קריאה מודרכת) מתמקד במכתבים שנכתבו בידי חיילים צרפתים
אשר לקחו חלק במלה"ע הראשונה והשנייה .החיילים ממעמדות ורקע
שונים (מגויסים ,מתנדבים ,אינטלקטואלים ,בני מעמד הפועלים ,חקלאים
וכ'ו) ,חשו בצורך לבטא את חוויות המלחמה לקרוביהם .כמו כן ,ובנוסף
לרגשתיהם ולתפיסותיהם ,ניתן למצוא במכתביהם חוות דעת אישיות בכל
הקשור לתקשורת ,צבא ומוסדות ממשלתיים .בפרספקטיבה זו ,הקורס יבחן
את הקונטקסט התרבותי וההיסטורי אשר בו נכתבו המכתבים וכיצד אלו היו
עשויים להשפיע על הכתיבה.
0668.2338.01

		

ויקטור הוגו ב'
מר עמנואל הלפרין

תקציר הקורס (סילבוס) — ראה בסדרות עמוד .108

מחיר:
 500ש"ח
סמסטר ב'
יום ד'
12-10
ווב 001

0668.2339.01

		

כל מולייר ב'
מר עמנואל הלפרין

תקציר הקורס (סילבוס) — ראה בסדרות עמוד .109

שנה"ל תשע"ט

מחיר:
 500ש"ח

81

לימודים כלליים

סמסטר ב'
יום ה'
16-14
ווב 101

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח

82

0668.2132.01

		

סימון דה בבואר — פילוסופית ,מסאית ,סופרת
ד"ר דינה חרובי

כתביה של סימון דה בובואר הינם טקסטים מכוננים בהתפתחות המחשבה
הפמיניסטית של המאה העשרים ,ויצירתה  -המין השני – היוותה אבן פינה
לפמיניזמים השונים .מלבד השפעתה האינטלקטואלית ,האופן בו בחרה
לחיות את חייה ,האידיאלים והרעיונות אותם ייצגה ,כמו גם הזוגיות המרתקת
אותה קיימה עם ז'אן פול סרטר הפכו אותה למודל ואייקון עבור נשים רבות.
בקורס זה תיבחן יצירתה של סימון דה בובואר על מגוון הז'אנרים והסגנונות
שלה ,תוך בחינת הקשרים בין תיאוריה לספרות ומעקב אחר הביקורת
והמחקר הענפים שנכתבו על יצירתה לאורך השנים.

לימודים כלליים

התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמסטר א'

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ב'
12-10
גילמן 326
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ב'
14-12
גילמן 326
מחיר:
 500ש"ח

		

מה עומד ביסוד תשוקתם של בני אדם להשפיע באמצעות השפה? מהו
שכנוע ,ומה בינו לבין אמת ,מוסר וחברה? הרטוריקה היא אומנות הנאום,
שפרחה והגיעה לשיאים ביוון וברומא העתיקה .בו בזמן ,הרטוריקה במובנה
הרחב ,כתורת השכנוע ,מלווה את חיי היומיום ואת העולם החברתי
משחר האנושות ועד ימינו .הקורס מציג גישות שונות להבנת תכליתה
של הרטוריקה ,מעלותיה ,והסכנות הטמונות בה ,מהסופיסטים של יוון
העתיקה ועד "הרטוריקה החדשה" של המאה ה .20-נכיר את הרטוריקה
כתורה בין-תחומית עשירה ,הממוקמת בצומת בין דיסציפלינות :פילוסופיה,
חקר שיח ,פרגמטיקה ומחקר תרבות.
0662.1962.01

		

תרבות וקוגניציה
ד"ר רונן סלמן צדקה

תרבות נוצרת ,נצרכת ומופצת על ידי בני אדם .המחקר הקוגניטיבי של
התרבות והאמנות מבקש לבחון את האופנים בהם מנגנונינו התפיסתיים,
המחשבתיים והרגשיים משפיעים על החוויה התרבותית ,ועל האופן בו אנו
מגיבים ליצירה התרבותית והאמנותית .כדי להיטיב להבין את התרבות
ואת האמנות שאנו יוצרים ואוהבים ,עלינו להבין את הכלים הקוגניטיביים
שבאמצעותם היא נוצרת ומתווכת .בין אם המדובר ביצירת אמנות ,בדת,
ברעיון ,במשנה סדורה ,בטכנולוגיה ,באומנות או במשחק — יצירה אנושית
רוכשת את משמעותה התרבותית מאינטראקציה בין אנשים.
0662.2252.01

		

תחת גלגלי הצדק
ד"ר נועה גדי

קורס זה יקיים דיון ביקורתי סביב רעיון הצדק שעומד ביסוד הדמוקרטיה
הליברלית המודרנית ומספק את ההצדקה המוסרית לקיומה של חברה מדינית.
בחלקו הראשון נבחן את מקורותיו הפילוסופיים של מושג הצדק במחשבה
המערבית ,במיוחד לאור השינוי המהפכני בתיאוריה המדינית האירופית שחל
במאה  ,17ואת עקרונות התפיסה של צדק כהוגנות של הפילוסוף ג'ון רולס,
שנחשבת להישג התיאורטי הגדול ביותר של הגות מדינית במאה ה.20-
בחלקו השני נעסוק בדילמות ובקשיים שעוררה תפיסת הצדק של רולס אצל
מבקריו ונחדד סוגיות מרכזיות כמו המתח בין אינדיווידואליזם לקולקטיביזם
ובין שוויון לחירות.
שנה"ל תשע"ט

סמסטר א'
יום א'
14-12
גילמן 326

0662.1450.01

מבוא לרטוריקה
ד"ר ננה אריאל

83

לימודים כלליים

סמסטר א'
יום ב'
16-14
גילמן 326
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ב'
18-16
גילמן 326
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ג'
12-10
גילמן 326

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח

84

0662.2095.01

		

ילדים בעידן של כלכלה גלובלית
ד"ר פפרמן טליה

גלובליזציה הינה הרחבת הקשרים והתלות הכלכלית ,פוליטית ותרבותית
בין מדינות וחברות .זהו תהליך המעצב כיום במישרין ובעקיפין את חייהם
של אנשים ברחבי העולם .גלובליזציה כלכלית ,שבמהלכה הייצור ,המסחר
והצריכה חרגו מהזירה המקומית לעולמית ,נחשבת לאחד המניעים המרכזיים
של הגלובליזציה .ילדים ,כאוכלוסיה שלכאורה אינה מעורבת בזירה הכלכלית
ובדינמיקות של שוק ,מושפעים במיוחד מהשינויים בכלכלה הגלובלית .מטרת
הקורס לבחון כיצד קשרי הגומלין והזרימה הגלובלית של מידע ,סחורות ובני
אדם מעצבים מחדש יחסים ואינטרסים כלכליים ודרכם ,את חייהם ועתידם
של ילדים ברחבי העולם ,במדינות מפותחות ומתפתחות כאחד .לשם כך
הקורס יבחן גישות תיאורטיות על גלובליזציה וממצאים אמפירים על חייהם
של ילדים בשלושה נושאים :צרכנות ,עבודה והגירה.
0662.2099.01

		

ג'נוסייד :המבנה הפילוסופי של רצח עם
ד"ר חיים דעואל לוסקי

בנסיוננו להבין את תופעת הג'נוסייד נבקש להתייחס לשני צדדיה של
יסטֹוריֹות השונות
בה ְ
התופעה :ההבט האחד הוא ההבט ההיסטורי ,הדן ִ
ובתולדות מסכת הארועים — החל מהנאורות ובעיקר ,כפי שהיא באה לביטוי
בליברליזם של המאה העשרים .ההבט השני הוא ההבט הפילוסופי ,המבקש
לחקור/לברר את תנאי האפשרות המחשבתיים ,המנטאליים ,המוסריים
והאסתטיים ,שיצרו מצבים של אלימות נוראה ,של האפשרות לביצוע של
רצח עם .נשאל שאלות ביחס למידתיות ולשאלת הכמות :ממתי הופך רצח
בכוונה תחילה של אוכלוסיה ,ל"רצח עם"? מה מרחב התמרון והגמישות של
המושג ,מה הוא מכיל ומה הוא אינו מכיל ,והיכן וכיצד מתבצעות החלוקות
וההגדרות ,ובעיקר — את מי הן משרתות?
0662.2237.01

		

מבוא לתיאוריות של מיתוסים
ד"ר מעין מזור

**

מיתוסים התפתחו בכל תרבויות האנוש והם מעוררים את דמיונם של בני
האדם כבר אלפי שנים .במהלך השנים נעשו ניסיונות להבין את פשרם
ולהסביר את מקורם ותפקידם של סיפורים אלה .במהלך הקורס נתוודע אל
מבחר מיתוסים מרכזיים בתרבויות שונות ,אל המקורות שמהם אנו שואבים את
המידע אודותם ,ואל הקשריהם ההיסטוריים והתרבותיים .נראה כיצד מיתוסים
עיבדו ועיצבו אמונות ,מנהגים ותפישות בתרבויות קדומות ,וכיצד הם באו
לידי ביטוי באמנויות שונות .נדון במגוון הגישות המחקריות שניסו ,כל אחת על
פי שיטתה ,להציג מודל מתודולוגי ייחודי שיסביר את מורכבותם של מיתוסים
ואת תפקידם החברתי והתרבותי .אף שהמיתוסים נוצרו לפני אלפי שנים,
נראה שחלקים נרחבים מהמסורת שהם מייצגים ממשיכים להיות אקטואליים
גם בהווה :אנחנו משלבים מוטיבים מיתיים בתרבות העכשווית ,והם נכללים
במגוון מבעים אמנותיים כגון בספרות ,בשירה ,בקולנוע ובסדרות טלוויזיה.
** זהה לקורס מבוא למיתולוגיה

לימודים כלליים

סמסטר א'
יום ג'
12-10
גילמן 277
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ג'
16-14
גילמן 281
מחיר:
 500ש"ח

0662.2256.01

		
		

תדמיתה של ילדות בספרות רוסית בעת
החדשה והמאוחרת
ד"ר מרינה ניזניק

סיפורי ילדים הכתובים בשפה הרוסית הופיעו לראשונה במהלך המאה
ה 18-ובאו להחליף את אגדות הפולקלור שהופצו עד אז בעל פה .אך ספר
הראשון על הילדות ,שהניח את היסוד להתפתחותה של ספרות ילדים רוסית
קלאסית ,היה ילדות מאת לב טולסטוי ,בו תיאר את שנות ההתבגרות של
בן לאצולה רוסית .אף על פי קשיים ואכזבות ,עמם נאלץ להתמודד הגיבור
הראשי ,הילדות ,כפי שמוצגת בספר ,הינה התקופה היפה והשלווה ביותר
בחיי האדם .הקורס יתמקד בשינויים שחלו בספרות ילדים רוסית במהלך
המאות ה 19-וה .20-הסטודנטים יעסקו במספר נושאים ,כגון תהליכי שינוי
שחלו בזירה ספרותית וכיצד תמורות אלו היו קשורים לפוליטיקה ,לכלכלה
ולחברה ,וכן ,לצמיחה הספרותית ולפיתוחה של האמנות.
0662.1960.01

		
		

תולדות המחשבה הכלכלית מיוון העתיקה
**
ועד ימינו
ד"ר ירון כהן צמח

בקורס נלמד על התפתחותן של התיאוריות על הכלכלה – החל מהפילוסופיה
העתיקה ,דרך ימי הביניים והעת המודרנית .נדבר על הגישות השונות לכסף
ועסקים והתפתחותן בראי ההיסטוריה .נדבר על השוק ,עולם העסקים ,אדם
סמית ,קיינס ,פרידמן ואחרים ,ליברליזם ,קפיטליזם ,סוציאליזם ,ועוד.
**זהה לתולדות המחשבה הכלכלית

מחיר:
 500ש"ח

		

הסרט היהודי דובר היידיש צמח אל תוך משב הרוח המודרני שטלטל את
החברה היהודית בעשורים הראשונים של המאה העשרים ובמידה רבה ניתן
לראותו כמשקף טלטלה חברתית ,נפשית ורוחנית זו .אוצר קולנועי חזותי זה
מאפשר הצצה נדירה אל המרחב היהודי על פני שלושה עשורים דינמיים
ודרמטיים שעברו על הקיבוץ היהודי .במהלך הקורס נתמקד באופן שבו
חלחלו מיתוסים ,אגדות וסיפורי עם ,שהגיעו ממסורות יהודיות ומסורות
כלליות והורכבו על הבמות והמסכים .התרבות היהודית החדשה המטלטלת
בין מסורת ומודרנה הזינה וניזונה מפריצתו של מדיום הקולנוע בראשית
המאה ה ,20-שיקפה וביטאה באמצעותו מציאות פנטסטית שדיברה לקהלים
יהודיים מגוונים.
*הקורס הינו גירסה חדשה לקורס "כוכבים נופלים" שנלמד בעבר

שנה"ל תשע"ט

סמסטר א'
יום ד'
12-10
גילמן 326

0662.2614.01

מהגולם לדיבוק — מסע פנטסטי בקולנוע היהודי
ד"ר אביב לבנת

*
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לימודים כלליים

סמסטר א'
יום ד'
14-12
גילמן 307
מחיר:
 500ש"ח

0662.2613.01

		
		

"כאשר אשוב ואהיה קטן" — יאנוש קורצ'אק
*
בעולמות הילד
ד"ר אביב לבנת

שמו של יאנוש קורצ'אק רופא ,סופר ומחנך יהודי-פולני נחרט בזכרון היהודי,
בעיקר סביב דבקותו בילדים של בית היתומים שניהל ,עת שולח עמם למחנה
המוות טרבלינקה .אלו היו רגעים אחרונים בחיי המחנך היהודי שהקדיש
את כל חייו לילדים — בספרים שכתב ,בעיתון הילדים שערך ,בבתי היתומים
שהקים ובספרים ובחיבורים הרבים שהקדיש לעולם הילד ולמחשבה החינוכית
פדגוגית שקידם לאורך השנים .במהלך הקורס נקרא מספריו ומחיבוריו אשר
מעמידים את הילד במרכז ,תוך נסיון למקמם בתולדות המחשבה הכללית
מחד ,ומאידך במהלך ההיסטורי היהודי במזרח אירופה .בין הסיפורים יידונו
"יותם הקסם"" ,המלך מתיא הראשון"" ,כאשר אשוב ואהיה קטן" ובין הכתבים
הפדגוגיים "בית הספר של החיים"" ,כיצד לאהוב ילדים".
*הקורס הינו גירסה חדשה לקורס "יאנוש קורצ'אק " שנלמד בתשע"ח

סמסטר א'
יום ד'
14-12
גילמן 326
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ד'
18-16
גילמן 277

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח
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0662.1292.01

		

רטוריקה ואתיקה :שלשה נאומים הומניסטיים
פרופ' שי פרוגל

החיבור בין רטוריקה לאתיקה מבוטא בתכלית שהגדיר קיקרו לחינוך הרטורי:
"אדם טוב ,שמדבר היטב" .אך עוד לפניו ,נלחם סוקרטס על טיב הרטוריקה
באתונה מתוך כך שראה קשר בין צורת הדיבור הציבורי לבין האתיקה
של החברה .בקורס נדון בדיאלוג "האפולוגיה של סוקרטס" כדי ללמוד על
עמדתו .הנאום השני בו נדון הוא "נאום על כבוד האדם" של ג'ובאני פיקו
דלה מירנדולה .נאום זה נחשב למניפסט של ההומניזם הרנסאנסי ומשקף את
הזיקה של ההומניסטים לדגם הרטורי של קיקרו .הנאום האחרון שבו נעסוק
הוא הנאום "האקזיסטנציאליזם הוא הומניזם" ,שבו מנסה לשכנע הפילוסוף
ז'אן-פול סארטר ,שאף האקזיסטנציאליזם שייך למורשת זו ,שמדגישה את
חירות האדם ואת האחריות האתית הנובעת מכך.
0662.2124.01

		

מודרניזם — עידן של פריצת גבולות
ד"ר טטיאנה לנדא

המושג "מודרניזם" נוצר באמנות בסוף מאה ה 19-ובתחילת המאה ה20-
התייחס לתחומים רבים ביניהם :יצירה ,ספרות ,קולנוע ,מוסיקה ,אדריכלות
וגם אומנות .תופעה זו ,מכילה מכלול אספקטים הסותרים אחד את השני
שהובילו להתפתחות של סגנונות וזרמים שונים .במסגרת הקורס ,נעסוק
בסגנונות הבאים :פוביזם ,קוביזם ,פוטוריזם ,אקספרסיוניזם ,דאדאיזם
וסוריאליזם .כמו כן ,אנו נחקור את האספקטים הסותרים אחד את השני
אל מול האספקטים המאחדים המהווים את בסיס תופעת המודרניזם ונדון
על נוכחותם של אלמנטים אחרים הקשורים לתופעה והתבטאותם במציאות
העכשווית המודרנית.

לימודים כלליים

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ה'
14-12
גילמן 279
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ה'
16-14
גילמן 326
מחיר:
 500ש"ח

		
		

מאז התקבלו והשתרשו הכלים הדיגיטליים בקרב הציבור הרחב ,אלה
המתבוננים בו ומנתחים אותו כמרחב אנושי וחברתי נחלקים לשני סוגים:
 cyberutopiansמצד אחד ו cyberskeptics-מן הצד השני .הראשונים רואים
במרחב זה הבטחה לשינוי החברה על-ידי העצמת הרוח הדמוקרטית תוך
הדגשת האמנציפציה האישית והיצירתית ,הרחבת ההשתתפות הכלכלית,
הפצת האינפורמציה כתנאי להעצמת הציבור ומתן קול (בלוגים למשל) למי
שזכות זו נמנעה ממנו בעבר .הסקפטים מנגד ,מצביעים דווקא על הצדדים
הפוגעניים שטומן המדיום בחובו ,כמו הפיכתו למכשיר מעקב וריגול אחר
כל המשתמשים בו ,בין אם למטרות הפקת רווח ובין אם למטרות פוליטיות
דכאניות .במסגרת הקורס נעמוד על מספר מקרי מבחן המדגימים כיצד
הבטיח האינטרנט חלומות לשיפור החברה ומה קרה בפועל תוך שנים מספר:
כיצד פלטפורמות ויוזמות שונות יצרו כלים להשתתפות פוליטית של הקהל
הרחב ,אך לבסוף רק בודדים טרחו להשתתף ולממש את ההבטחות.
0662.1307.01

		

ההיסטוריה הכלכלית והחברתית של ישראל
ד"ר אפרים דוידי

הקורס יתמקד במשולש הכלכלה ,חברה ופוליטי המלווה את מדינת ישראל
מזה יותר מ 70-שנה ואף לפניכן .מטרת הקורס היא להקנות למשתתפות
ולמשתתפים ידע בסיסי על התפתחות החברה והכלכלה בישראל על פי רצף
היסטורי והפולמוסים המרכזיים שסביבן מאז הקמת המדינה .הקורס ישלב
ניתוחם של תהליכים היסטוריים ,חברתיים ,כלכליים ופוליטיים .ההשתתפות
בקורס גם ללא ידע מוקדם .כל המקורות לקורס זה ,שהם קריאה חובה ,הם
מקוונים.
0662.2605.01

		

אגדות יהודיות על הורים וילדים
ד"ר דרור בורשטיין

רבי טרפון היה כורע ליד מיטתה של אמו והופך את עצמו למדרגה חיה.
במקרה אחר הניח את כפות ידיו תחת כפות רגליה כסנדלים .מצד שני ,רבי
יוחנן נודע כמי שאמר "אשרי מי שלא ראם" ,כלומר אשרי מי שלא הכיר את
הוריו .ספרות המדרש כוללת סיפורים על הורים וילדים המוכרים מהמקרא.
בקורס ,אחרי הצגת עולם ספרות האגדה בהקשריו ההיסטוריים והרוחניים,
נקרא מבחר של ספרות אגדה ובעיקר מדרש על יחסי הורים וילדים כפי
שראתה אותם התרבות היהודית לפני כ 1600-שנה ויותר .האם יש חדש תחת
שמש המשפחה?
תשע"ט
שנה"ל תשע"ו

סמסטר א'
יום ד'
18-16
גילמן 326

0662.2125.01

רשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים?
חלומות שבורים באינטרנט
ד"ר עופר נורדהיימר נור
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לימודים כלליים

סמסטר ב'
סמסטר ב'
יום א'
16-14
גילמן 326
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ב'
14-12
גילמן 326
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ב'
18-16
גילמן 326

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח

88

0662.3103.01

		

שיח דיגיטלי
ד"ר וייסמן כרמל

הקורס עוסק בשיח לגבי ועל גבי תרבות הרשת והמדיה הדיגיטליים .בדומה
לטכנולוגיות קודמות ,המדיה הדיגיטליים מצטיירים בו זמנית כטובים ורעים
למשתמשיהם – מעוררים תקוות לגאולה ,שינוי ואוטופיה ,לצד חששות
לפירוק ,ריקון מתוכן וחורבן דיסטופי .זהו קורס מבוא המספק היכרות עם
כמה מהשאלות המרכזיות שהעידן הדיגיטלי תורם לפיתוחן ,בסוגיות של
זהות ,קהילה ,יחסים ,סמכות ,שפה ותרבות .נדון בשאלות כגון :מה קורה
לזהות בסביבה נעדרת גוף ולשיחות פנים-אל-פנים בהעדר פנים? האם
ה"המונים" הם חכמים או מסוכנים ומה קורה כשנותנים להם להפיק תוצר
משותף? האם להיות ברשת זו פעילות פנאי כיפית או סוג של עבודה? האם
ערך הפרטיות מת או פשוט השתנה? ועוד.
0662.2068.01

		
		

האזרח הסובייטי במשפט — פיקוח ,מישטור
וטרור בבריה"מ
ד"ר דינה מויאל

במשך כל שנות קיומה הפעילה המדינה הסובייטית מנגנונים שונים על מנת
לפקח על אזרחיה .ההליך המשפטי היה ללא ספק המרכזי שבהם .בתי
משפט מדינתיים ,לצד בתי דין של המשטרה החשאית וגופים מעין שיפוטיים
חינכו ,ביקרו ומישטרו את האזרח הסובייטי בכל אשר פנה .הקורס יסקור את
השימוש שנעשה במשפט בברה"מ החל ממשפטי הסוציאליסטים המהפכנים
בראשית שנות ה ,20-דרך הטרור הסטליניסטי ומשפטי הראווה של שנות
ה 30-וכלה במשפטי הדיסידנטים של תקופת ברז'נייב .בעזרת מסמכים
ארכיוניים ,חומרים משפטיים ,זכרונות וספרות ,נתחכה אחר האופן בו הפך
המשטר את המשפט לכלי שרת בעיצוב "האדם הסובייטי החדש".
0662.2241.01

		

פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשווית
ד"ר חיים דעואל לוסקי

הקורס הנוכחי יעסוק ביחסים שבין הפסיכואנליזה והפילוסופיה הצרפתית בחצי
השני של המאה העשרים ,בפילוסופיה המכונה ״פילוסופיה פוסטמודרנית״.
בתחילה נשרטט בקווים כלליים מספר מושגי יסוד במחשבת פרויד ,בעיקר
בהיבטים הפילוסופיים שלה ,תוך כדי הנהרת חשיבותו של פרויד לפילוסופיה
העכשווית .בהמשך ,נראה כיצד כל אחר ואחד מהפילוסופים העכשוויים של
פריז ,מתכתב עם פרויד ומעמיד את הפסיכואנליזה במרכז המהלך הביקורתי
שלו .העיסוק בהשפעתה של הפסיכואנליזה על הבנת היחסים בין הסובייקט
לעצמו ובינו לבין העולם שסביבו ,תעורר את השאלה — "עד כמה ניתן
האדם הפוסט מודרני שרוי עדיין במסגרת של יחסי גוף ונפש הנובעים מתוך
האוטונומיה והאינטימיות הפרטית ,או שיש לבנות מחדש את הפסיכואנליזה
ואת הפילוסופיה מתוך הבנת ההקשר החברתי ,הפוליטי והתרבותי בתוכו
הסובייקט החדש צומח?

לימודים כלליים

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ג'
12-10
גילמן 305
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ג'
14-12
גילמן 305
מחיר:
 500ש"ח

		

הופעת האינטרנט הובילה לתגובה מסתייגת מצד ההנהגה הרבנית החרדית.
כלי תקשורת זה חושף את המשתמשים בו לתכנים פסולים ועל כן הוא נתפס
כמזיק ואף כמאיים על המשך קיומה של החברה החרדית .עם התפתחות
האינטרנט הסלולארי ,ובפרט לאחר הופעת הטלפון החכם ,התעצם המאבק
המתנהל במגזר החרדי כנגד השימוש באינטרנט .הגישה הרווחת כיום בקרב
ההנהגה הרבנית החרדית היא שחל איסור חמור על החשיפה לאינטרנט.
עם זאת ,האיסור האמור אינו גורף לגמרי ,שכן יש מקרים בהם מתירים את
השימוש באינטרנט לצורכי פרנסה ,אבל בכפוף לקבלת אישור מרב ובתנאי
שהדבר ייעשה באמצעות מסנני תוכן יעודיים שפותחו לטובת מטרה זו.
0662.2243.01

		

מחשבה כלכלית בספרות הרוסית הקלאסית
ד"ר מרינה ניזניק

המאה ה 19-הייתה נקודת מפנה בחיים הפוליטיים ,הכלכליים והחברתיים של
האימפריה הרוסית ומרבית השינויים באו לידי ביטוי בספרות המשגשגת של
התקופה .ביטול הצמיתות והמעבר ההדרגתי לשיטת הכלכלה הקפיטליסטית
היו הנושאים המדוברים בקרב האינטלקטואלים הרוסים ,שהתפלגו לשתי
קבוצות קיצוניות — תומכי רעיונות ליברלים-דמוקרטיים מערביים ומולם
מגני התרבות הרוסית המקורית (סלביאנופילים) ,שביקשו לשמר את פנייה
האותנטיים של הסלאביות וראו בהשפעת המערב עליה התדרדרות.
בהדרגתיות ,הדיונים האינטלקטואלים וחילוקי-הדעות ,שמגיעים לשיאם
באמצע המאה ה ,19-התחילו לדלוף גם לכתיבה הספרותית.
0662.1305.01

		

ניהול במאה ה :21-מושגים ואתגרים
ד"ר עידן שמעוני

המאה ה 21-שינתה את פני עולם הניהול לבלי היכר .ניסיון מקצועי הפך
בעקבות כך לנטל שיש בו כדי לקבע את המחשבה ולאיים על היצירתיות.
התנאים הכלכליים בשוק התעסוקה יצרו עובדים שאינם מחפשים יציבות
אלא חוויות חדשות ועל כן הם נודדים מחברה לחברה מתוך סקרנות ועניין.
ערכים כמו עבודה וחריצות הוחלפו בערכים של אקזיט מהיר ומוצלח .הקורס
מבקש למפות את השינויים שעובר עולם הניהול בפתחה של מאה שצפויה
להיות דינמית ומסקרנת בצורה יוצאת דופן .כמו כן נציע כלים מושגיים
שיאפשרו להבין את היסודות הרעיוניים של השינויים ולרתום את האתגרים
שהיא מזמנת לטובתם של כלל בעלי העניין של הפירמה.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר ב'
יום ב'
20-18
גילמן 277

0662.2259.01

החברה החרדית והאינטרנט
ד"ר יובל חרובי

89

לימודים כלליים

סמסטר ב'

0662.1304.01

יום ג' 		
16-14
		
גילמן 277

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ג'
18-16
גילמן 326
מחיר:
 500ש"ח

במהלך הקורס נחשף לטקסטים מכוננים וליצירות מוסיקליות ונדגים את
האופן שבו נקשרים אלו בבניית תפיסת עולמו האישי והמקצועי של המנהל.
במרכזו של כל מפגש יעמדו טקסטים עיקריים (או יצירה מוסיקלית) ,סביבם
נערוך ניתוח הנקשר בעבודתו ובעולמו של המנהל .המפגשים יכללו דוגמאות
מעולם הניהול וכן מן הליווי הפילוסופי של מנהלים.
0662.1137.01

		
		

לומדים בגילמן

מבוא לסוציולוגיה של הרשת:
יחסים ,רשתות חברתיות והון חברתי
ד"ר עופר נורדהיימר נור

הקורס משתמש בכלים מגוונים ממדעי הרוח והחברה ועוסק בשאלה כיצד
משנה הרשת כמרחב מחיה את חייהם של הגולשים בה ,ובאופן רחב יותר
את החברה בה אנו חיים .בבסיס הדיון שלנו עומדים סוציולוגים עכשויים
מרכזיים והבנתם את המודרניות שבה אנחנו חיים – המודרניות הנזילה בעידן
גלובלי ומקוון .במסגרת הדיון ,נכיר את המושג מודרניות נזילה ,ונערוך מבוא
מקוצר והכרחי בכלכלה הפוליטית של ה"סיוט הקפיטליסטי" .נשווה את
הקפיטליזם של המודרניות התעשייתית לקפיטליזם הרשתי הניאו ליברלי
של עידן המידע .נקשור בין הדחף המסחרי הבא לידי ביטוי ברשת ,לבין
עולם הרגשות שאותו הרשת מעצימה בעידן של האינטרנט המזוהה .נבדוק
מהי חברת הרשת ,כיצד מנתחים רשתות חברתיות בכלים סוציולוגיים וכיצד
הפך מושג זה בשנים האחרונות למפתח להבנת ההתרחשויות החברתיות
המקוונות.
0662.2128.01
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רוח המנהל :פיתוח המנהל דרך טקסטים
ויצירות
ד"ר אלי אילון

עבדי התאגיד :כוח ועיצוב התודעה בתאגידים
בינלאומיים
ד"ר חפץ שרון

סמסטר ב'
יום ד' 		
10-8
		
גילמן 326
התאגיד הפך במאה וחמישים שנה האחרונות למוסד המשפיע ביותר על
החברה האנושית ( ,)societyלמעשה ליחידה המארגנת של החברה האנושית.
מחיר:
המוסד הנוגע בכל תחום של חיינו אינו מוסד דמוקרטי ,מטרתו המוצהרת
 500ש"ח
והחוקית היא הגדלת הרווח לבעלי השליטה .מערכת הקשרים ומפת
ההשפעה של התאגיד על היחיד מסועפת ומורכבת .במהלך הקורס נבחן
את היווצרות א-סימטריה בין עוצמת התאגיד וכוחו של הצרכן או העובד
בדגש על יכולות ניתוח הנתונים והשפעה על תפיסת העולם של אזרחים,
צרכנים ועובדים .ננתח בין היתר את האירועים של דליפות מידע ברשתות
החברתיות ,יכולות פילוח אוכלוסייה ,מערכות בינה מלאכותית ויצירת פייק
ניוז כמכשיר השפעה.

לימודים כלליים

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ד'
14-12
גילמן 326
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ד'
14-12
גילמן 277
מחיר:
 500ש"ח

		

קורס זה עוסק בגוף וברטוריקה של הגוף והתודעה מזוויות שונות :הגוף
כאתר רטורי של הדובר (מראה ,מחוות ,סטייל) ,יצוגי גוף בשפה ,ויצוגי גוף
ויזואליים בתמונות סטילס ,וידאו ,צילום לא אנושי ,ו .VR-לאורך הקורס
ניבחן את האופן בו הגוף ודימוייו משתתף בתהליך השכנוע .כן נבדוק כיצד
השימוש בטכנולוגיה ליצוג ולשינוי הגוף—משפיע על תפיסת הגוף ,הקשר בין
הגוף לתודעה וכתוצאה מכך על הרטוריקה .הזירות בהן ניבחן שאלות אלו
הן נאומים פוליטיים ,יצוגי כאב וטראומה ,מיניות ,ורוחניות.
0662.1761.01

		
		

מארכדיה לסייבר :פרקים בהיסטוריה של
הסנטימנט האקולוגי
ד"ר משה אלחנתי

בחלקו הראשון של השיעור יוקדשו המפגשים לסקירה מקיפה ופרשנית של
הולדת הסנטימנט האקולוגיסטי החל בעבודתו פורצת הדרך של הנטורליסט
השבדי קארל פון ליניאוס ( )1707-78שבמרכזה האמונה כי בעזרת מחשבה
שיטתית [מדעית] יכול האדם לשלוט במערכת האקולוגית ואף לנצלה
לטובתו .בחלקו השני של הקורס ,נעסוק בהולדת האקולוגיה החדשה של
המאה ה 20-על שלושת פלגיה העיקריים :האקולוגיה הרדיקלית-פוליטית,
'האקולוגיה העמוקה' והאקולוגיה הקיברנטית-הוליסטית שפרחה בשנות
ה 60וה 70-ואשר שימשה מסד אינטלקטואלי כמו גם מצע תרבותי לסייבר-
אקולוגיה (.)eco-cyber
0662.2074.01

		

יסודות בניתוח רטורי
גב' נדיה אליס

שיעור זה מעניק עקרונות מתודולוגיים ושיטות מחקר לניתוח רטורי של
טקסטים כתובים ודבורים ,מילוליים וויזואליים .במהלך הקורס יתנסו
הסטודנטים בניתוח טקסטים וייחשפו למגוון להיבטים המרכזיים במחקר
הרטורי .בין השאר ,נערוך הכרות עם הסוגיות הבאות :הסיטואציה הרטורית,
הפעולה הרטורית ,הממד הארגומנטטיבי בשיח ,מבנה הטיעון הרטורי,
שכנוע באמצעות האופי (אתוס) ,תפקיד הרגש בשכנוע (פאתוס) ,רטוריקה
פיגורטיבית ,כשלים רטוריים ,ועוד.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר ב'
יום ד'
12-10
גילמן 326

0662.2608.01

רטוריקה של הגוף
ד"ר שרון אביטל

91

לימודים כלליים

סמסטר ב'
יום ד'
16-14
גילמן 281
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ה'
10-8
גילמן 326
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ה'
12-10
גילמן 326

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח

92

0662.1180.01

		

זהות בעולם המודרני
ד"ר נועה גדי

אחת מן התמות הבולטות של העידן המודרני היא שאלת הזהות .שאלה זו
עולה בהקשרים מגוונים ברמה האישית של היחיד וברמה הקולקטיבית של
קהילה או קבוצה חברתית כלשהי ,בפילוסופיה ,בפסיכולוגיה ,בהיסטוריה,
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,בלימודי מגדר ,בספרות ואמנות .הקורס נועד
להתחקות אחר לידתה של הזהות המודרנית ומאפייניה בהשוואה לעידן
הפרה-מודרני ,מקורותיה הרעיוניים וההיסטוריים-חברתיים ,וכמה מן
האופציות להתממשותה — מן המפנה ההומניסטי של הרנסנס ועד למפנה
הדיגיטלי של המאה העשרים.
0662.2253.01

		

תרבות הסייבר כתרבות נוער
ד"ר יובל גוז'נסקי

הקורס משתמש בכלים מגוונים ממדעי הרוח והחברה ועוסק בהתבוננות
בתרבות הרשת כתרבות נוער .ההאקרים הראשונים עשו זאת כמחאה על
תרבות המבוגרים ,בדרישה לקבל קול והכרה .ברשת התחילה והתפתחה
בעזרת הנוער :נחשוב על היבטים שונים של תופעה תרבותית זו .ילדים
ונוער פועלים וחיים ברשת :בתקשורת ביניהם ,בתרבות המחאה ,בלמידה,
במוסיקה ,במשחק ובעשייה יצירתית .בין הנושאים שיידונו בשיעור :תרבות
המחשב הביתי ,המוסיקה של נוער ברשת ,למידה ברשת ,משחק ברשת
ורשתות חברתיות.
0662.2010.01

		
		

מגרים לוולט דיסני — מעשיות האחים גרים:
תקופה ,יוצר ומדיה
ד"ר חנה לבנת

הקורס יעסוק במעשיות כספרות עממית ובגלגוליהן עד ימינו .במהלך הקורס
יתמקד הדיון באופן שבו העלו האחים גרים את המעשיות על הכתב במאה
ה 19-ובאופן שבו הם התאימו אותן לילדים ,בהשוואה לאופן שבו מעובדות
מעשיות אלה לילדים בימינו ,בין השאר למדיום הקולנועי באולפני וולט דיסני
כתופעה תרבותית .במהלך הקורס ייתכן גם דיון השוואתי בטקסטים אחרים
שעובדו לילדים בסוגי מדיה שונים ,מתרבות המערב (כגון :אנדרסן; מסיפורי
המיתולוגיה היוונית ומיתולוגיות אחרות; מרי פופינס; ספר הג'ונגל; פיטר פאן)
ומתרבות המזרח (כגון :סיפורי אלף לילה ולילה) וכן דיון השוואתי בטקסטים
עכשוויים (מודרניים ופוסט מודרניים) המתבססים על דגמים ומאפיינים של
המעשיות הקלאסיות ועיבודיהן.

לימודים כלליים

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ה'
16-14
גילמן 326
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום א'
12-10
גילמן 282
מחיר:
 500ש"ח

		

הקורס יתמודד בשינוי שחל ברעיון הסוציאליסטי במאה ה 20-ובמאה ה,21-
עם דגש על הזרמים החדשים שעלו בעקבות התמוטטות ברית המועצות בשנות
ה 90-של המאה הקודמת ,עלייתה של הגלובליזציה והמשבר הקפיטליסטי
שהחל בקיץ  2007ונמשך עד ימינו .מטרת הקורס היא להקנות למשתתפות
ולמשתתפים ידע בסיסי על הרעיונות הסוציאליזם ועל הפולמוסים שהתפתחו
בשאלות כגון האם סין היא סוציאליסטית ,עתידו של הסוציאליזם בקובה,
סביבה וסוציאליזם והמשבר העולמי הקשה של הסוציאל-דמוקרטיה.
0662.2611.01

		

"תמונה שווה אלף מילים?" — הטיעון החזותי
ד"ר ינושבסקי גליה

הקורס יעסוק בטיעון החזותי .נעסוק תחילה בתיאוריות של הויזואלי (תמונה
וצילום) ולאחר מכן נכיר את מרכיבי הטיעון (טענות ,הנחות ,מסקנות) .לבסוף
נשאל האם ניתן לדבר על אמצעים חזותיים (למשל תמונות ,סרטים ,פרסומות,
עיתונות כתובה ומדיה דיגיטאלית) במונחים של טיעון ולא רק במונחים של
שכנוע (.)persuasion
0662.1755.01

		

קנאביס :דיון ביקורתי על רפואה ,חברה ומדע
ד"ר דניאל מישורי

בשנת תשע"ט אמורות להתממש שתי רפורמות גדולות העוסקות בקנאביס:
המדיקליזציה של הקנאביס ,במשרד הבריאות ,ורפורמת אי-ההפללה ,במשרד
לביטחון פנים .שתי הרפורמות מהוות אלטרנטיבה לליגליזציה של הקנאביס.
הקנאביס הוא אחד הצמחים המלווים את האנושות מראשיתה ,ובעבר שימש
במגוון רחב של תפקידים .הקורס יעסוק בהיסטוריה של הקנאביס ,במפגש
שלו בעבר ובהווה עם הרפואה ,בביואתיקה של הרפואה ,ובמקומות בהם
הקנאביס מערער לחלוטין על האתיקה הרפואית ,את המושגים הבסיסיים של
הרפואה המודרנית ,ועוד .כמו כן ,הקורס יעסוק ברעיון שהחקיקה הקיימת
מפרה זכויות אדם ,וזכויות יסוד שטרם זכו להגנה בחקיקה ,כמו הזכות למצבי
תודעה שונים ,כחלק מחופש המחשבה וחופש המצפון .הקורס יכלול גם
מרצים אורחים.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר ב'
יום ה'
14-12
גילמן 326

0662.1306.01

הרעיון הסוציאליסטי במאה ה21-
ד"ר אפרים דוידי

93

לימודים כלליים

לימודים כלליים

תכנית לימודי נשים ומגדר בסיוע

NCJW

סמסטר א'
סמסטר א'
יום ב'
14-12
רוזנברג 002
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ג'
14-12
גילמן 144
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ד'
12-10
רוזנברג 212

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח
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0608.3602.01

		

סרבנות גט — איך יוצאים מזה?
ד"ר עליזה בזק

הקורס מבקש לעסוק בסוגיית 'מסורבות הגט' ומציע דרכי התמודדות עם
בעיה קשה זו .הוא מפגיש עם הכלים המשפטיים ההלכתיים והאזרחיים
שבהם ניתן לנקוט במצבים אלה ומצביע על העקרונות הערכיים שעליהם
הם מושתתים .נפגוש מקרים שונים שהגיעו לפתחם של בתי הדין הרבניים
ובתי המשפט ונלמד על מגוון של הגנות וסעדים העומדים לרשות האישה
בסיטואציות אלה בדין הדתי ובדין האזרחי .נתוודע לתביעות נזיקין ,למקרים
שבהם ניתן להפעיל לחץ על הסרבן באמצעות סנקציות כלכליות וחברתיות,
למניעת זכויות אזרח שונות ולמקרים שבהם ניתן לנקוט בפעולות רדיקליות
יותר.
0608.3401.01

		

כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר
ד"ר אפי זיו

השיח הפסיכואנליטי מתאפיין בניסיונות מגוונים ודינמיים להבין ,להבנות
ולפרק את המשמעויות של מגדר בעבור סובייקטים אנושיים .בקורס
נתעכב על נושאים כמו נשיות ,ההקשרים בין מיניות ומגדר ,ההקשרים בין
מין ומגדר והתפתחות מגדרית .נעקוב אחר השתנות השיח הפסיכואנליטי
ביחס לנושאים אילו מראשיתו ,דרך הביקורת הפמיניסטית ועד לתרומה של
התיאוריות הקוויריות .סוגיות תיאורטיות אלה יידונו דרך מוקדים מרכזיים
כגון השיח על אלימות נגד נשים ,טראנסג'נדר או פורנוגרפיה.
0607.5407.01

		
		

פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית
המאה ה :21-מבוא
ד"ר השש יאלי

פמיניזם מזרחי ביקש לטפל בסוגיות שהיו רלוונטיות לנשים מזרחיות :הדרה
תרבותית ותיוג חברתי ,עוני ,סימון הפריון המזרחי כאיום לאומי ,יחסים בין
נשים אשכנזיות ,ערביות ומזרחיות במאבק הפמיניסטי ,יחסים בין גברים
לנשים ,מיניות ועוד .קורס זה יבחן את ההיסטוריה של הפמיניזמים המזרחים
בישראל ,את המקורות התיאורטיים ואופני הפעולה שלהם ואת הקשר בינם
לבין תנועות פמיניסטיות לא לבנות .כמו כן נבחן את הדילמות העולות
בניסיון לשלב בין מאבק תרבותי למאבק חברתי כלכלי ואת שיתופי הפעולה
המתאפשרים במציאות החברתית פוליטית בישראל.

לימודים כלליים

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ה'
14-12
רוזנברג 001
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ה'
16-14
ווב 001
מחיר:
 500ש"ח

		

הקריאה הפמיניסטית לשינוי במעמדן וערכן של נשים בחברה הביאה עמה
את הצורך לחשוב מחדש על עקרונות יסוד שבאמצעותם אנו מבינים את
העולם סביבינו .הקורס יציג את הביקורת של הפילוסופיה הפמיניסטית על
מסורת המחשבה המערבית ואת האלטרנטיבות שהיא מציעה בסוגיות אלו.
בין הסוגיות שיבחנו :האם מגלמת תפיסת האדם המערבי דימוי אידיאלי
של גבריות? האם אשה נכללת בהגדרות אלו? האם יתכן אידאל שונה של
אנושיות וסובייקטיביות? כיצד המודל המדעי והתפישות האפיסטמולוגיות
שבבסיסו קשורות למציאות חברתית? אילו מודלים של ידע מאפשרים יחסים
חברתיים צודקים יותר?
0608.1007.01

		

נשים בישראל :מיתוס ומציאות
ד"ר גבע שרון

אחד משורשיו של מיתוס השוויון בחברה הישראלית במדינתה נעוץ בעמדה
רווחת ביחס למקומן של נשים בהיסטוריה שלה ,לפיה נשים התקבלו כשוות
ערך מאז ראשית המפעל הציוני ,אך המציאות היתה שונה .בקורס נכיר את
סיפורי חייהן ופועלן של מבחר נשים בהיסטוריה של התנועה הציונית ,היישוב
העברי בפלשתינה-א"י ומדינת ישראל בשנותיה הראשונות על רקע הזמן
והמרחב בהם חיו ופעלו ,נתחקה אחרי מקומן ,מעמדן ,תפקידיהן ומאבקיהן
ונשאל מה אנחנו יכולות ויכולים ללמוד מכל זה על מציאות חייהן של נשים
בישראל כאן ועכשיו.
0608.1003.01

		
		

תרבות הגוף:
ייצוגי הגוף הנשי האמנות המודרנית
ד"ר טל דקל

בקורס זה נערוך סקירה ביקורתית של הקאנון המקובל בזרמי האמנות
המודרנית ,באמצעות סוגיות העולות מן היצירות ונדונות בטקסטים של
ביקורת מגדרית .במהלך המפגשים נבצע קריאות חדשות של נושאים מוכרים
בתולדות האמנות המודרנית ונציע פרשנויות הרווחות בשיח הדיסציפלינרי
כיום .במהלך הקורס נבחן שאלות מרכזיות כמו למשל :מדוע כה רבות מיצירות
האמנות של התקופה מתארות את הגוף הנשי ,לרוב העירום; מה באמת בין
פורנוגרפיה לאמנות "גבוהה"; מה בחוויה "המודרנית" של פריס של המאה
ה 19-גרם לשגשוג אמנים גברים ולדיכוי ולהשכחה של נשים יוצרות.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר א'
יום ה'
10-8
גילמן 144

0608.1110.01

מבוא לפילוסופיה פמיניסטית :מחשבות נשים
ד"ר מירי רוזמרין
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לימודים כלליים

סמסטר ב'
סמסטר ב'
יום ב'
14-12
רוזנברג 205
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ד'
18-16
גילמן 281
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ה'
18-16
ווב 001

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח
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0608.3603.01

		

על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות
ד"ר עליזה בזק

איך אנחנו בוחרים בן זוג? כיצד אנו תופסים נישואים ומה המשקל שאנחנו
מייחסים לאינטימיות הזוגית בנישואים? הקורס מבקש לעסוק בחקירת
מקומה של האינטימיות הזוגית במקורות היהדות .שני קורפוסים משמשים כר
להתבוננות :הקורפוס המשפטי של דיני משפחה והקורפוס האגדי בספרות
חז"ל ובספרות המחשבה היהודית לדורותיה.
0607.5402.01

		

חיות בסרט
ד"ר רוני הלפרן

מהן האפשרויות שכותבת הוליווד לנשים על המסך (ובעולם)? בסרט 'מועדון
האקסיות' ( )1996מסבירה גולדי הון למנתח הפלסטי שלה" :ישנם רק שלושה
גילאים אפשריים לאשה בהוליווד :הבייב ,התובעת המחוזית ,ו(לנהוג את)
מיס דייזי" .הסרט הזה הוא אחד משורה ארוכה של סרטים שנוצרו בשני
העשורים האחרונים והמתכתבים בצורה גלויה או סמויה עם הרעיונות של
הגל השני של הפמיניזם .השיעור יבקש לחקור את האופן שבו מתמודדת
הוליווד עם סוגיית 'האשה החדשה' והאפשרויות שנפתחו עבורה בעולם
בעקבות ההישגים הפמיניסטיים.
0608.1005.01

		

ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות
ד"ר כנרת להד

קורס זה נועד להכיר לסטודנטיות/ים מושגים ותאוריות הקושרים בין חקר
התרבות למחקר פמיניסטי .מטרתו המרכזית היא לבחון את המרחב התרבותי
מנקודת מבט מגדרית לצד חקר מושגי יסוד תיאורטיים במחקר התרבות
בן זמננו .אחת משאלות היסוד של הקורס תהיה כיצד טקסטים תרבותיים
(כגון סדרות טלוויזיה ,בלוגים ,פרסומות ,מגזינים ועוד) מייצרים ((produces
ומשקפים ( )representsפרשנויות מגוונות ליחסי שליטה והירארכיה מגדרית,
לצד הצבת אלטרנטיבות ליחסים אלו .דגש מיוחד יושם על פיתוח ידע
מתודולוגי וקונספטואלי ,הקניית כלים לניתוח ביקורתי פמיניסטי של התרבות
והיכרות עם מחקרי תרבות פמיניסטיים עכשוויים.

לימודים כלליים

המכון להיסטוריה ופילוסופיה
של המדעים והרעיונות
קורסים שנתיים (סמסטר א'+ב')

*

* הרישום מראש לשני הסמסטרים.

סמסטר א'+ב׳
יום ה'
12-10
גילמן 458
מחיר:
 1000ש"ח

0659.2468.01

		

לאחר מות האל ,שאלת המשמעות במאה ה20-
פרופ׳ שטרנגר קרלו

Nietzsche’s Saying “God is Dead” is one of the most famous expressions
of what Max Weber called “the Disenchantment of the World”. Modern
Western culture is largely based on the idea that the universe does
not tell us the meaning of human existence. The question how to live
human life without relying on revelation or cosmic meaning has been
a central theme in 20th century thought and writing.The course will
first present the historical framework and some basic positions in
5 introductory lectures to create a baseline for further reading and
discussion.
* הקורס יועבר בעברית.

סמסטר א'

מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ב'
14-12
גילמן 317
מחיר:
 500ש"ח

		

הקורס יסקור את נקודות המפנה של המהפיכה המדעית במאה ה17-
בפיסיקה ובאסטרונומיה .חלקו הראשון יוקדש לשני הביטים מרכזיים של
הפיסיקה הקדם-קלאסית :תורת התנועה של אריסטו שבגירסאות שונות
הדריכה את המחשבה הפיסיקאלית עד למאה ה ,17-והתורה האסטרונומית
מיסודו של תלמי שחרגה חלקית מדרישות הפיסיקה האריסטוטלית מבלי
שנוצרה סביבה תשתית תיאורטית עצמאית .בחלקו השני של הקורס יסקרו
הביטים מעבודותיהם של קופרניקוס ,גליליאו ,קפלר ,דקרט וניוטון במטרה
להבהיר את התגבשות היסודות של פיסיקה הקלאסית אשר החליפה את
המערכת האריסטוטלית-תלמאית.
0659.5415.01

		

חשיבה ביולוגית
ד"ר אהוד לם

מה זה לחשוב כמו ביולוג? הקורס יציג תמונה פנורמית על דרכי חשיבה
על שאלות ביולוגיות .השבועות הראשונים יוקדשו להצגה של תיאוריית
האבולוציה בצורתה העכשוית והעובדות המרכזיות של הגנטיקה .לאחר מכן
נדגים את החשיבה הביולוגית על ידי הסתכלות במקרי בוחן .נראה כיצד
שאלות ביולוגיות נבחנות כשאלות אמפיריות/ניסויות (מכניסטיות) ,שאלות
תיאורטיות/מודליסטיות או חישוביות ,שאלות אבולוציוניות/השוואתיות
ואוכולוסיתיות ,ושאלות התפתחותיות.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר א'
יום ב'
12-10
רוזנברג 104

0659.2118.01

הסטוריה של המדעים הפיזיקליים א'
ד”ר עדו יעבץ
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לימודים כלליים

סמסטר א'
יום ב'
18-16
גילמן 456
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'

0659.5155.01

		

נקודת המוצא של תיאוריה חברתית היא שהאופנים בהם בני־אדם מתנסים
ופועלים בעולמם ,חושבים עליו ומכירים אותו ,מתעצבים מראש — במידה
כזאת או אחרת — על ידי קטגוריות ומבנים בעלי אופי חברתי .הנחה זו
מעוררת שאלות שונות כגון :מהו "החברתי"? מה הופך מושא למושא חברתי?
באיזה מובן ידע מותנה במבנים שלא ניתן לצמצם לפרט המכיר? מהו היחס
בין הבניית בני אדם באופן חברתי לקיומם כסוכנים המכוננים את חברתם
וחווים את עצמם כאינדיבידואלים? בשיעור נבחן תשובות שונות לשאלות
אלו ואחרות דרך עיון בכתביהם של כמה מאבות המחשבה החברתית במאה
ה 19-ובתחילת המאה ה — 20-אמיל דורקהיים ,קרל מרקס ומקס ובר.
0659.8280.01

יום ג' 		
14-10
		
גילמן 317א

מחיר:
 1000ש"ח

סמסטר א'

לומדים בגילמן

מחיר:
 1000ש"ח

98

מהמכני לדיגיטלי :שינויים טכנולוגיים ,מדעיים
וחברתיים
ד"ר שאול קציר

הסמינר ידון במספר התפתחויות מפתח בהסטוריה של הטכנולוגיה המודרנית
מראשיתה של המהפכה התעשיתית ששינתה את אופן וקצב השינוי הטכנולוגי
בבריטניה של סוף המאה השמונה עשרה עד לעידן האינטרנט .הקורס יעניק
דגש מיוחד להתפתחות רשתות טכנולוגיות ולקשרי הגומלין בין טכנולוגיות
שונות ובינן לבין החברה והכלכלה .תוך בחינת גישות הסטוריוגרפיות
שונות נעמוד על האופן בו החברה והתרבות ,המדע ,האילוצים החומריים
וטכנולוגיות קיימות הובילו אל ועיצבו את הטכנולוגיות של מנוע הקיטור
והטקסטיל ,של החשמל ,האלקטרוניקה והעולם הדיגיטלי ונבחן את הדרכים
בהן טכנולוגיות אלו עיצבו את החברות שאמצו אותן.
0659.2152.01

יום ג'
		
14-10
		
גילמן 361א

מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית
ד"ר אורי רוטלוי

הביולוגיה של החוויה:
נקודת המפגש בין נוירו-ביולוגיה ,פסיכולוגיה
פרופ' חוה יבלונקה

בקורס נדון בגישות נטורליסטיות-אבולוציוניות לחקר התודעה (היכולת
לחוות כאב ורעב ,לראות צבעים וצורות ,וכו') מאז המאה ה 19ועד היום.
בחלק הראשון של הסמינר נעמיק בגישות של חוקרים שהשתמשו בנקודת
מבט אבולוציוניות לחקר התודעה .נבדוק כיצד הודרה התודעה מחקר
ההתנהגות בתחילת המאה העשרים .בחלק השני של הקורס נדון בגישות
נוירו-ביולוגיות לחקר התודעה משנות ה 70של המאה העשרים ועד היום,
נשווה ביניהן ,וננסה למצות את המשותף להן .בחלק השלישי של הסמינר נדון
בגישות של פילוסופים הבקיאים במחקרים נוירו-ביולוגיים ,וננסה להבין כיצד
הם מבינים את תופעת החוויה הסובייקטיבית .האם זוהי "בעיה קשה" שאין
המדע כפי שאנו מכירים אותו מסוגל לתת לה פתרון ,כפי שמציע הפילוסוף
דוד צ'למרס? או שמא המסתורין של יכולת החוויה אינו אלא חזיון שווא ,כפי
שמציע הפילוסוף דניאל דנט?

לימודים כלליים

סמסטר א'
יום ד'
20-16
גילמן 450
מחיר:
 1000ש"ח

0659.2145.01

		

המהפכה המדעית וההגות היהודית
ד"ר עדו יעבץ

בקורס נעסוק ברעיונות יסודיים של המפנה ההיסטורי והאינטלקטואלי
המכונה 'המהפכה המדעית' ובתגובות של אינטלקטואלים יהודים אליו.
נתחיל בהיכרות עם גישות יהודיות לרעיונות מדעים שונים ולעצם העיסוק
במדע בימי הביניים ,דרך הגותם של הרמב"ם הרלב"ג ונוספים ,ונבחן כיצד
התייחסו ל'חכמות החיצוניות' .משם מעבור ללימוד התיאוריה ההליוצנטרית
של קופרניקוס ומשמעותה ,וננסה לבחון את המיוחד בדפוסי התגובה
היהודיים באיטליה גרמניה ואנגליה אליה ביחס לדפוסי תגובה נוצריים
מקבילים .נשאל :האם ההגות היהודית גילתה את אותה רגישות שגילו חלק
מהעמדות קתוליות כלפי פשוטו של הכתוב ,ואם לא ,מדוע? בנוסף ננסה
לענות במהלך הקורס על שאלת המוטיבציה של הוגים יהודים לעיסוק
במדעים ,ונראה כיצד חיפושיהם אחר יוקרה בעיני הסביבה ,עניינם בשאלות
תיאולוגיות שונים וסקרנותם הטבעית ביססו והנחו את פעילותם המדעית.

סמסטר ב'

מחיר:
 1000ש"ח

סמסטר ב'
יום ב'
12-10
גילמן 280
מחיר:
 500ש"ח

		
		

האם הקולקטיבים המדעיים – האסכולות ,הקהילות ,המוסדות ,הפרקטיקות
והמסורות המדעיים אינם אלא סך אנשי המדע האינדיווידואלים המרכיבים
ומייצגים אותם? נקודות מבט הממשיגות את ההיסטוריה של המדעים
כפועלם של יחידים וכסיפורם של קולקטיבים מעל ומעבר לפועלם המפורט
של היחידים נתפסות כדיכוטומיות ומוציאות זו את זו .פרובלמטיקה זאת,
המובלעת בעבודותיהם של מיטב היסטוריוני המדע בעשורים האחרונים,
נעוצה במחלוקת עומק פילוסופית על אודות יחסי הכינון ההדדיים של
היחיד והיחד ,של אינדיווידואלים וקולקטיבים .הסמינר יבקש להתחקות הן
אחרי הדיכוטומיה בהמשגת ההיסטוריה של המדע ,והן אחרי המחלוקת
הפילוסופית העומדת ביסודה על ידי עיון בעבודות מן השנים האחרונות של
מייקל בראטמן ,מרגרט גילברט ,ריימו טואומלה ,ג׳ון סרל ,איין האקינג ,ברונו
לאטור ,אנדרו פיקירינג ,מייקל פרידמן ,ורוברט ברנדום.
0659.6247.01

		

מושגי יסוד במתמטיקה
פרופ' ליאו קורי

הקורס ניתן במסגרת ההשלמה והתשתית ללימודי ה MA-במכון כהן
להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות .הוא מיועד לתלמידים
אשר התואר הראשון שלהם איננו בתחום המדעים המדוייקים או ההנדסה,
ומטרתו היא לאפשר היכרות בסיסית ומכלי ראשון עם עולם המושגים ,שיטות
העבודה המרכזיות ,ודרכי החשיבה וההסיק של המתמטיקה .אין כל כוונה
שהסטונדט שילמד את הקורס יהפוך את המתמטיקה לעיקר עיסוקו בהמשך
הדרך במכון ,אלא להעניק לו רקע כללי ומנחי יסוד מינימליים להבנת
עבודתם של אלה העסוקים בתחום הזה.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר ב'
יום א'
20-16
גילמן 361א

0659.2138.01

אינדיוודואלים וקולקטיבים בהיסטוריה
של המדעים
ד”ר סנאית גיסיס ,פרופ' מנחם פיש

99

לימודים כלליים

סמסטר ב'
יום ב'
14-12
גילמן 280
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ב'
16-14
גילמן 280
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ג'
14-10
גילמן 317א

לומדים בגילמן

מחיר:
 1000ש"ח

100

0659.2119.01

		

הסטוריה של המדעים הפיזיקלייים ב'
ד”ר שאול קציר

הקורס בוחן סוגיות מרכזיות בהבנת התפתחות הבנת עולם הטבע ודרכי
המחקר שלו ,ומציג מספר מושגים בסיסיים בפיזיקה ובאסטרונומיה .במרכז
חלק ב׳ של הקורס עומדת הפיזיקה של המאות ה 18-עד ה .20-ידונו
נסיונות שונים לנסח תאוריה מקיפה של תופעות הטבע השונות ,והתפיסות
והמתדולוגיות השונות שהוצעו בכדי להבין את התנהגות הטבע הדומם תחת
השפעת הממצאים המדעיים ותפיסות פילוסופיות שונות על ידי מדענים
כגון לפלאס ,מקסוול ,אינשטיין ובוהר .הקורס סוקר התפתחויות של מספר
תחומי עיסוק מרכזיים של הדיסציפלינה בתקופה ,בהם התפתחות הניסוי
והתאוריות של החשמל (במאה ה )19-והאלקטרו מגנטיות (במאה ה,)20-
התגבשות עקרון שימור האנרגיה והתרמודינמיקה ,והמהפכה בפיזיקה עם
החלפת הפרדיגמה ה״קלאסית״ בפיזיקה היחסותית ובפיזיקת הקוונטים,
שיתוארו בקצרה.
0659.4613.01

		

פילוסופיה של המדע המשך
ד"ר אורי בלקינד

הקורס יבקש להוודע מקרוב אל המסורת האנאליטית בפילוסופיה של
המדע תוך עמידה על כוחה ומגבלותיה .זאת באמצעות עיון קרוב בשלושה
אספקטים פילוסופיים בעייתיים של הפעילות המדעית באשר היא :א)
הבעייתיות הכרוכה בניתוח מידת הביטחון המוענקת להשערה על ידי תוצאה
חיובית של מבחן אמפירי .ב) הבעייתיות הכרוכה בבירור וניתוח מושג ההסבר
כפי שהוא נהוג במדע .ג) הבעייתיות הכרוכה בהנחה כי התיאוריות המדעיות
מתארות את הממשות באופן מלא או בקירוב.
0659.2153.01

		

המקורות האבולוציוניים של החוויה
פרופ' חוה יבלונקה

בקורס זה נדון בחוויה הסובייקטיבית (המזוהה עם התודעה) מנקודת מבט
אבולוציונית .לאחר סקירה היסטורית קצרה ,נבחן גישות לאבולוציה של
החוויה של חוקרים כמו אילו של ניקולס המפרי ,אטוניו דמסיו ,ביורן מרקר,
ודרק דנטון ,ולאחריה בגישות העכשוויות .נדון בקריטריונים בהם משתמשים
החוקרים השונים על מנת להבחין בין יצורים בעלי יכולת חוויה וכאלה
המשוללים יכולת כזאת ,בתנאים ההכרחיים והמספיקים לאבולוציה של חוויה
ובתרחישים האבולוציוניים המוצעים על ידי החוקרים השונים .נבדוק האם
אפשר להגדיר רמות של תודעה וננסה להבין כיצד עברה התודעה אבולוציה
מאז הופעתה הראשונית .נציג את הגישה שפיתחנו (שמוענה גינצבורג ואנכי)
שבמרכזה ההנחה כי יכולת החוויה היא פן של למידה אסוציאטיבית פתוחה
אשר הייתה גם המנוע לאבולוציה של החוויה.

לימודים כלליים

סמסטר ב'
יום ד'
14-12
דן-דוד 102
מחיר:
 500ש"ח

0659.2129.01

		

המשבר של המערב מאז 9/11
פרופ' שטרנגר קרלו

After the fall of the Berlin Wall it seemed for a decade, that history
had come to an end (Francis Fukuyama), and that Western values of
individual liberty, representative democracy and free markets were
about to conquer the world without firing a single shot. The fifteen
years since 9/11 have led to a very different view shared by many
political thinkers. The course will focus on the ensuing discussion
about if and how the West can defend its values and form of life.
After a few introductory lectures, the course will be based on
weekly readings.
* הקורס יועבר בעברית.

מחיר:
 1000ש"ח

סמסטר ב'
יום ה'
12-10
גילמן 277
מחיר:
 500ש"ח

		

השיעור יציג כמה משאלות היסוד המדריכות תחום יחסית צעיר זה בלימודי
ההיסטוריה .סביב ספרו המרתק עדיין של  .Lynn White Jrתועלה שאלת
הדטרמיניזם הטכנולוגי — דהיינו ,באיזו מידה כופות טכנולוגיות חדשות
התפתחויות חברתיות באופן בלתי נמנע .יבחנו לוחמת פרשים משוריינת
בימי הביניים ,חידושים חקלאיים ותעשייתיים בשלהי ימי הביניים ותחילת עת
החדשה ,ולוחמה משוריינת במלחמת העולם השניה .אופי קשרי הגומלין בין
מדע וטכנולוגיה יבחנו לאור עיצובם של שעוני שמש ביוון הקדומה ,התפתחותו
של שעון המטוטלת בתחילת העת החדשה ,המצאתה ושיכלולה של מכונת
הקיטור ,ומחלוקות שנתגלעו בסוף המאה ה 19-סביב כשלים בהענקת מיגון
נאות מפני פגיעות ברקים במבנים וברשתות חשמל ,טלגרף וטלפון.
0659.2463.01

		

ידע ומוסדות ידע
פרופ׳ יוסף שורץ

תרבות הרשת כמציאות חברתית ואינטלקטואלית וכמטאפורה מובילה
לתיאור מערכים מורכבים של תקשורת בין קבוצות של פרטים קדמה
לטכנולוגיית המידע שהתפתחה בעשורים האחרונים של המאה העשרים .לא
במקרה עשו סוציולוגים והיסטוריונים שימוש בדימוי הרשת עוד לפני עידן
המחשב והאינטרנט ,ומה שנכון לכל צורת תקשורת חברתית נכון עוד יותר
בהקשר של קהילות ידע להגדרותיהם השונות (קהילות טקסטואליות ,קהילות
פרשניות וכו') .בשיעור נבחן את ההתפתחויות שחלו בחברה האירופית מאז
שלהי ימי הביניים דרך מלחמות הדת ותהליכי החילון והמודרניזציה בעידן
המהפכה המדעית ,וזאת בנסיון לעקוב אחר תהליכי הגיבוש של פרוצדורות
ידע ומוסדות מוכרים שרבים מהם עדיין בשימוש כיום.
שנה"ל תשע"ט

סמסטר ב'
יום ד'
20-16
גילמן 362א

0659.2472.01

סוגיות בתולדות הטכנולוגיה בתרבות המערב
ד"ר עדו יעבץ

101

לימודים כלליים

שיעורי העשרה

*

*מודגש בזאת כי מספר המקומות בקורסים אלה מוגבל ולא ניתן להגדיל מכסות
מידע על חדרי ההרצאות ישלח לנרשמים

סמסטר א'
סמסטר א'
יום א'
18-16
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ב'
18-16
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ב'
20-18

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח

102

1880.0632.01

		

פרשת השבוע
ד"ר נעם מזרחי

"פרשה בשבוע" הוא שיעור שבועי המבקש להפגיש חוקרים ,יוצרים ואנשי רוח
עם הטקסט הקאנוני של התורה ,אשר מאז העת העתיקה ועד לימינו נחלק
ליחידות קריאה ליטורגיות (פרשות השבוע) .בתולדות היהדות נודע לקריאה
ולדרישה בפרשות השבוע תפקיד מרכזי בשיתוף הציבור הרחב בפרויקט
התרבותי הקולקטיבי המתמשך לפרש את הטקסט המקראי ולנסח מחדש
את הערכים הגלומים בו בהתאם למציאות החיים המשתנה בכל דור ודור.
אף סדרת המפגשים שלנו מבקשת לעשות כן ,אלא שייחודה בפרספקטיבה
האקדמית ,המבקשת לרתום להבנת המקרא מגוון של עולמות ידע חדשניים
ושיטות מחשבה שונות ולעתים גם מנוגדות ,אשר יש בכוחן להאיר היבטים
בלתי נודעים של הטקסטים הקדמונים.
1880.0641.01

		

מדע ומגדר בראי הפילוסופיה
גב' מאיה רומן

ביקורות פמיניסטיות על העשייה המדעית החלו להישמע כבר באמצע המאה
הקודמת .בתחילה ,הביקורות התמקדו בחסמים החברתיים וההיסטוריים
שעמדו בפני נשים שרצו להתקבל ללימודים מתקדמים ולעסוק במדע .אולם,
לקראת סוף המאה הקודמת חלה תפנית במחשבה על הנושא .בקורס נדון
בדרכים שבה חוקרות וחוקרים מדיסציפלינות שונות השתמשו במגדר ככלי
מחקרי .נתמקד ברפואה ,ארכיאולוגיה ,ביולוגיה ,כימיה ,הנדסה ופיזיקה
ונראה כיצד ועד כמה גישות מגדריות שונות עזרו לחוקרים לפתח תאוריות
חדשות וזוויות מחשבה מקוריות.
1880.0622.01

		

האביב הערבי
פרופ' עוזי רבי

נושאי הקורס .1 :המהפכה הגיאופוליטית – המפה האלטרנטיבית  .2סונה
ושיעה  -עבר ועתיד  .3דמוקרטיה ,דיקטטורה או שמא "דיקטטורה נאורה"?
 .4המזרח התיכון והמעצמות – אופיו של המשחק החדש  .5תקשורת
ואינטרנט במזרח התיכון  .6איראן והמעצמות – הסכם זמני או קבוע? .7
מצרים – המאבק בין הדת למדינה  .8סוריה – מלחמת אזרחים אתנית-דתית
 .9עיראק – החלום ושיברו  .10חיזבאללה – בין איראן ללבנון  .11אבו מאזן
והרשות הפלשתינית – הסכם אפשרי או עימות מתחדש?  .12המזרח התיכון
 – 2015הערכת מצב.

לימודים כלליים

סמסטר א'
יום ג'
20-18
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ד'
10-8
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר א'
יום ה'
18-16
מחיר:
 500ש"ח

1880.0612.01

		

צורות וצלילים
ד״ר אוון (גרי) כהן

הקורס יעסוק ביכולת הלשונית האנושית .כיצד אנחנו מפיקים שפה ,תופשים
שפה ומבינים שפה? כיצד מערכות אוטומטיות עושות זאת? מדוע ילד בן
שלוש הוא "מכונה" יעילה יותר ממחשב? הקורס יתחיל ביחידות הלשוניות
הקטנות ביותר ,הצלילים הלשוניים ,ויתפתח לדיון במילים ,ולקשר בין מבנה
למשמעות .נדון באספקטים הנוגעים למערכות צלילים בשפות ,החל מן
הצד הפיזי/פיזיולוגי של הצלילים ,וכלה במערכות השמיעה והתפישה שלנו,
ובהשפעות שפת האם על מערכות אלה.
1880.0602.01

		

תורת המדינה
פרופ׳ צבי טאובר

מטרת הקורס :הכרת מושגי-יסוד ותפישות עקרוניות בפילוסופיה מדינית ,עפ"י
הגותם של נציגיה המרכזיים בתולדות הפילוסופיה המערבית .הקורס מתמקד
בעיקר בתפישות הפוליטולוגיות של שני ההוגים הגדולים בעת העתיקה:
אפלטון ואריסטו ,בתורות הפוליטיות של שלושה הוגים בעת החדשה :תומאס
הובס ,ג'והן לוק ,ז'אן-ז'אק רוסו ,ובתפישת הפוליטיקה כמקצוע וכייעוד לפי
ניקולו מקיאוולי ,איש הרנסאנס ,והסוציולוג איש המאה ה ,20-מקס ויבר.
1880.0604.01

		

דוד בן גוריון — המנהיג והעם
פרופ׳ מאיר חזן

דוד בן-גוריון היה הדמות הפוליטית החשובה ביותר ביישוב היהודי ובמדינת
ישראל .הקורס יעסוק בקריירה הפוליטית שלו ,בהשקפותיו בסוגיות מדיניות
וביטחוניות ,ביריבויות שלו עם אישים שונים ,במאבקיו על עיצובה של
הממלכתיות הישראלית ובדפוסי מנהיגותו.

סמסטר ב'

מחיר:
 500ש"ח

		
		

הקורס מבקש לטעון ראשית שמשבר המדע והדת מסתכם בהרבה יותר מאשר
פערים כאלה או אחרים בין תמונת העולם המדעית ,לבין תמונת העולם שאנשים
דתיים סבורים שהם מחוייבים לה מתוקף דתם .הטענה תהייה שהדוגמטיזם,
הצייתנות הכנועה ,השהיית השיפוט ,וקבלת הדין והמרות המאפיינים את
הדתות המונותיאיסטיות ,נתפסים כעומדים בסתירה חדה לערכי האוטונומיה
והאחריות המוסרית האישית של תרבות המדע של הנאורות .טענתו השניה
והמרכזית של הקורס הנה שהספרות התלמודית חלוקה בינה לבין עצמה
בדיוק בשאלה זאת ,וכי קול מרכזי ביותר שלה מציע תפיסת דתיות עימותית
החפה מכל כניעה וקבלת דין עיוורת.

שנה"ל תשע"ט

סמסטר ב'
יום ב'
10-8

1880.0607.01

דתיות ,מדעיות והמסורת היהודית:
מבט חדש על טקסטים עתיקים
פרופ׳ מנחם פיש
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לימודים כלליים

סמסטר ב'
יום ב'
18-16
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ג'
18-16
מחיר:
 500ש"ח

סמסטר ב'
יום ד'
18-16

1880.0636.01

		

מדוע שפות משתנות?
פרופ' חוה בת-זאב שילדקרוט

מטמטרת הקורס לדון בדרכי התהוות השפה ובגורמים החיצוניים והפנימיים
לשינויים החלים בה .גורמים אלה עניינו את החוקרים כבר בעת העתיקה
ולכל אורך ההיסטוריה ,לאור העובדה שמכלול השינויים גורם לכך שלעתים
השפה מאבדת חלק נכבד ממאפיניה והופכת בסופו של דבר לשפה שונה
לחלוטין .לאורך הקורס נבדוק אילו סוגי שינויים עשויים להתרחש – שינויים
לקסיקליים,שינויים סמנטיים ,שינויים מורפולוגיים ,שינויי הגיה ,שינויי מבנה
ושינויי כתיב ומהם הגורמים לשינויים אלה – החלטות פוליטיות ,התפתחויות
תרבותיות ,תהליכים גאוגרפיים ,ועוד.
1880.0624.01

		

פילוסופיה בסין הקלאסית
פרופ' יואב אריאל

השיעור יתמקד בתולדות הפילוסופיה הסינית בתקופה שבין המאה החמישית
ועד המאה השלישית לפנה"ס — היא "תקופת המדינות הנלחמות ".נבחן את
הרעיונות וננתח את התשובות שניתנו על ידי גדולי הפילוסופים הקונפוציאניים
( ,)Confucianismהמואיסטיים ( ;)Mohismהטאויסטיים ()Taoism/Daoism
והלגליסטיים ( )Legalismלשאלות המרכזיות שעיצבו את עולמה הקיומי;
הפוליטי; החברתי והפסיכולוגי של סין העתיקה.
1880.0620.01

		

אותו הים
הסופר עמוס עוז

סילבוס ישלח לנרשמים עם כרטיס הנרשם.

מחיר:
 500ש"ח
סמסטר ב'
יום ה'
10-8

לומדים בגילמן

מחיר:
 500ש"ח
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1880.0623.01

		

פרקי מבוא בפילוסופיה
פרופ׳ צבי טאובר

הכרה ראשונית של הפילוסופיה באמצעות קריאה מודרכת בשלושה טקסטים
קלאסיים משלוש תקופות היסטוריות-אידאיות שונות:
 )1אפלטון ( 348-428לפנה"ס) ,הדיאלוג מנון.
 )2רנה דקארט ( ,)1650-1596מאמר על המתודה ,חלק ד'.
 )3ז'אן-פול סארטר ( ,)1980-1905ההרצאה ,האקזיסטנציאליזם הוא הומניזם.

סדרות ותכניות מיוחדות

סדרות
הסדרות נערכות מטעם יחידות וחוגים בפקולטה בנושאים ייחודיים .ההרצאות ניתנות ע"י חברי
סגל ההוראה .הרישום לכל סדרה יתקיים ביחידה המארגנת.
בקשות לביטולים יהיו על פי הכללים שנקבעו על ידי החוגים.
• החוג לבלשנות:
לדעת שפה :בלשנות וידע לשוני
• החוג להיסטוריה כללית:
Fake News
• התכנית לתרבות צרפת:
ויקטור הוגו :סופר ,הוגה דעות וסמל לאומי
.1
 .2כל מולייר
• החוג ללימודי הערבית והאסלאם:
מלחמה ושלום במזרח התיכון
• התוכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW
מאבקים מגדריים בהיכלי הצדק
• ביה”ס למדעי היהדות:
בימת חוקר :המחלוקות הגדולות שפילגו אותנו
• מרכז קיפ והחוג לספרות:
ספרות פלוס

שנה"ל תשע"ט

*הזכות לשינויים שמורה למארגנים.
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סדרות ותכניות מיוחדות

לדעת ָשׂפה :בלשנות ויֶ ַדע לשוני
החוג לבלשנות
הסדרה תתקיים בסמסטר א' ,בימי א' ,בשעות  16:15עד  17:45באולם  001בניין ווב
במרכזו של המחקר הבלשני העכשווי עומדת השאלה" :מה יודעים כשיודעים שפה"? מחקרים
תיאורטיים ,נוירובלשניים ופסיכובלשניים מעידים על מערכת חישובית מורכבת של ידע לשוני,
המאפשרת לנו להבחין בין צלילי השפה שלנו וצלילי שפה זרה ,להבין מילים חדשות ,להבדיל בין
משמעות מילולית ולא-מילולית ,ואפילו למפות את הרקע הסוציו-בלשני של הדוברים .המערכת
מתפתחת לאורך זמן ברכישת שפת-אם ע"י פעוטות ,וזוכה לעריכה והתאמה עם רכישת שפה
שניה בתקופות מאוחרות יותר בחיים .בהינתן התפקיד התקשורתי של השפה ,מערכת הידע
הלשוני מקיימת קשר הדוק עם יכולות קוגניטיביות אחרות ,כמו זכרון ,הבנת ההקשר וידע העולם,
ומהווה תשתית במארג המסועף של הידע המיוחד למין האנושי.
תאריך

שם המרצה

נושא ההרצאה

21.10.18

פרופ' טלי סילוני

מה זה 'בלשנות'? המהפך

28.10.18

דר' אוון כהן

איך קוראים לך? גורמים דקדוקיים וחוץ דקדוקיים
בהסגלה של שמות

4.11.18

מר עומר רוזנבוים

למידה יעילה של שפות ובכלל  -מהמחקר ומהסיפורים

11.11.18

פרופ' מירה אריאל

המספרים הם לתמיד

18.11.18

מר אביב שונפלד

אבישי ,דניאל וחזקיה :מוספיות בשמות בעברית
מקראית

25.11.18

דר' אירנה בוטוויניק

רכישת שפה שניה (זרה) :למה לא ללמוד עברית
כשלהיות קטן?!

2.12.18

גב' מעיין קשב

מילה אחר מילה :תהליכים מהירים בעיבוד המשפט
והבנתו

16.12.18

פרופ' אותי בת-אל

היצירתיות ביצירת המילים (ומיגבלותיה)

23.12.18

גב' נטע חלוץ

מה מסמנות לנו שפות סימנים

30.12.18

גב' רותי ברדנשטיין

מעגלים של שלילה

6.1.19

דר' רוני קציר

חישוב ,צירופי מקרים ולמידה

13.1.19

דר' עינת שיטרית

לקויות שפה התפתחותיות

לומדים בגילמן

מחיר הסדרה .₪ 550 :מחיר הרצאה בודדת₪ 55 :
 10%הנחה ברישום לכל הסדרה לגמלאים ,לעובדים ,לחברי אגודת הידידים ולבוגרי אוניברסיטת ת״א
סטודנטים – ללא תשלום עם הצגת תעודת סטודנט
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הרישום הטלפוני (באמצעות כרטיסי אשראי) יתקיים מתאריך  ,2.9.2018בימים א'—ה' בשעות 13:00—9:00
טלפון03-6409685 :

סדרות ותכניות מיוחדות

Fake News
החוג להיסטוריה כללית
הסדרה תתקיים בסמסטר א' ,בימי א' בשעות  16:00עד  ,18:00באולם  144בניין גילמן

תאריך

שם המרצה

נושא ההרצאה

21.10.18

אביעד קליינברג

השמועות על לידת האלוהים היו מוגזמות

28.10.18

גדי אלגזי

שמועות על גברים שהם נשים

4.11.18

מירי אליאב פלדון שבטים אבודים ,ארצות מופלאות :שליחים מארצות דמיוניות

11.11.18

עודד רבינוביץ'

פחדים ,שמועות ותיאוריות קונספירציה במהפכה הצרפתית

18.11.18

נדין קופרטי צור

תעמולה ,הפחדה ושמועות בזמן המצור על פריס בסוף
המאה ה16-

25.11.18

יעל שטרנהל

שמועות ודיסאינפורמציה במלחמת האזרחים האמריקאית

2.12.18

שגיא שפר

שקרים ותעמולה במלחמה הקרה של גרמניה

9.12.18

חופשת חנוכה

לא תתקיים הרצאה

16.12.18

איריס רחמימוב

שמועות ,כרזות ותעמולת זוועות במלחמת העולם הראשונה

23.12.18

אמיר טייכר

גזענות מדעית ,ביולוגיה גזענית :פסאודו-מדע או אתגר של
ממש?

30.12.18

מיכאל זכים

השמועות על מות האמת נכונות :פרידריך ניטשה באמריקה

6.1.19

חררדו לייבנר

לקרוא בין השורות :קריאה בעיתונות מגויסת ו\או מצונזרת
בארגנטינה ואורוגואי של שנות ה 60 -וה.70 -

13.1.19

אהרן שי

חדשות מזויפות :להצדקת המהפכה בסין

מחיר הסדרה .₪ 600 :מחיר הרצאה בודדת₪ 55 :
 10%הנחה הנחה לבוגרי אוניברסיטת תל אביב ,גמלאים ולידידי האוניברסיטה
הרישום הטלפוני (באמצעות כרטיסי אשראי) יתקיים מתאריך  2.9.2018בימים א'—ה' בשעות 15:00—9:00
טלפונים03-6409785 ,03-6409454 :

שנה"ל תשע"ט

בשנתיים האחרונות הרשת גועשת מהופעתן של חדשות כוזבות ,וגם בטענות כוזבות של חדשות
כוזבות ,באתרי החדשות ובאתרי המדיה החברתית .חדשות כוזבות מוצגות כאיום לדמוקרטיה,
עדות למות האמת בעידן הפוסט-מודרני ,וככלי שרת של בעלי הון ואמצעים להסוות ולהסות את
דעתם של אזרחים .בימינו התופעה מזוהה כתוצאת לוואי של עידן הרשת ושל ניכור חברתי בין
קבוצות חברתיות אשר בשל קיומה של הרשת ניזונות ממעגלים סגורים של מידע .פרספקטיבה
היסטורית מגלה כי הופעתו של מידע שגוי מכוון המשמש ככלי חברתי ופוליטי אינה חדשה.
סדרת ההרצאות מציגה את הופעתו של מידע כוזב לאורך ההיסטוריה ,מצביעה על האמצעים
השונים בהם מידע כוזב זה מועבר ,ובוחנת את הכוחות השונים אותם הוא שירת .תמונת המבט
הרחבה תאפשר לחשוב מחדש על משמעות הידיעות הכוזבות אז והיום תוך שהיא מעוררת
שאלות חשובות על שבריריותה של האמת ,פוליטיקה של רגשות ההמון ,ההבדלים בין תעמולה
לתקשורת ,ועל כוחה של סמכות.
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ויקטור הוגו :סופר ,הוגה דעות וסמל לאומי (בעברית)
התכנית לתרבות צרפת
מרצה :מר עמנואל הלפרין
הסדרה תתקיים בסמסטר א' ובסמסטר ב' ,בימי ג' בשעות  18:00—16:00בבניין ווב ,אולם 001
לסדרה שני חלקים .ניתן להרשם לכל חלק בנפרד או מראש לשני חלקי הסדרה
הקורס יעסוק בדמותו וביצירתו הענפה של מי שנחשב לגדול הסופרים הצרפתיים במאה ה 91
ועמד בראש המהפכה הרומנטית .מחברם של הגיבן מנוטרדם ושל עלובי בחיים היה גם משורר
פורה ורבגוני ,מחזאי פורץ דרך והוגה דעות פוליטי שהתגייס למען דמוקרטיה וצדק חברתי.
ההרצאות ילוו בקטעי סרטים על פי יצירותיו של הוגו.
חלק א' — מספר הקורס 0688.2348.01

חלק ב' — מספר הקורס 0668.2338.01

.1

מבוא — האדם ,היצירה ,התקופה — סקירה
כללית

הרומנים של הוגו

.2

שבעה מישטרים :צרפת במאה ה19-

הנס מאיסלנד

.3

הזרם הרומנטי בצרפת –מקורותיו ויוצריו
הבולטים

בוג ז'ארגל

.4

ויקטור הוגו משורר לירי

הגיבן מנוטרדם

.5

הוגו משורר מגוייס

הגיבן מנוטרדם  -המשך

.6

הוגו משורר אפי

עלובי החיים :פנטין

.7

הדרמה הרומנטית על פי ההקדמה ל"קרומוול" עלובי החיים :קוזט

.8

מחזותיו של הוגו

עלובי החיים :מריוס

.9

סוגית עונש המוות

עלובי החיים :ז'אן ולז'אן

 .10הוגו כאיש פוליטי
.11

 19שנות גלות

עובדי הים
האדם הצוחק

 .12הוגו כעד לתקופתו — יומניו וכתיבתו העיתונאית תשעים ושלש
 .13נשים ומיניות

מורשת הוגו

* ייתכנו שינויים בתכנית

מחיר לסמסטר.₪ 500 :
לא ניתן להשתתף בהרצאות בודדות.

לומדים בגילמן

הרישום הטלפוני (באמצעות כרטיסי אשראי) ,יתקיים מתאריך  2.9.2018ועד תחילת הלימודים ,בימים
א׳-ה׳ בין השעות  13:00—09:00בטלפון  03-6407433 ,03-6409789ובפקס מספר .03‑6471274
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כל מולייר (בעברית)
התכנית לתרבות צרפת
מרצה :מר עמנואל הלפרין
הסדרה תתקיים בסמסטר א' ובסמסטר ב' בימי ד' בשעות  12:00—10:00בבניין ווב ,אולם 001
לסדרה שני חלקים .ניתן להרשם לכל חלק בנפרד או מראש לשני חלקי הסדרה
בקורס ינותחו מחזותיו של מולייר ,מן הפרסות הפשוטות הראשונות ועד לקומדיות הגדולות.
נעסוק בחייו כשחקן וכמנהל להקה וביחסיו עם הקהל ועם השלטון .נתמקד בבקורת החברתית
והדתית ביצירותיו ,ביחסו למעמד האשה ובאי הקפדתו על כללי הדרמטורגיה הקלאסית .נמקם
את היצירות בקונטקסט ההיסטורי והחברתי שבהן נכתבו והוצגו.
ההרצאות ילוו בקטעי סרטים.
חלק א'  -מספר הקורס 0688.2349.01

חלק ב'  -מספר הקורס 0668.2339.01

.1

מבוא–על מצבו של התאטרון הצרפתי
בתחילת המאה ה17-

המיזאנטרופ 1666

.2

כללי הדרמטורגיה הקלסית

המיזאנטרופ המשך

.3

השוטטות בפרובינציה והפרסות הראשונות

הרופא בעל כורחו 1666

.4

המפוזר ,מ1654-

אמפיטריון 1668

.5

אכזבת האהבה 1655

ז'ורז' דנדין 1668

.6

הענוגות הנלעגות 1659

הקמצן 1668

.7

בית ספר לבעלים 1661

גם הוא באצילים 1670

.8

בית ספר לנשים 1662

גם הוא באצילים המשך

.9

הביקורת על ביה"ס לנשים והאימפרוביזציה תעלולי סקפן 1671
בוורסיי 1663

 .10טרטיף 1664-1669

הנשים החכמות 1672

טרטיף המשך

חולה המדומה 1673

.11

 .12דון ז'ואן 1665

החולה המדומה המשך

 .13דון ז'ואן המשך

מורשתו של מולייר – הקומדי פרנסז

* ייתכנו שינויים בתכנית

המחיר לסמסטר.₪ 500 :
לא ניתן להשתתף בהרצאות בודדות.

שנה"ל תשע"ט

הרישום הטלפוני (באמצעות כרטיסי אשראי) ,יתקיים מתאריך  2.9.2018ועד תחילת הלימודים ,בימים
א׳—ה׳ בין השעות  13:00—09:00בטלפון  03-6407433 ,03-6409789ובפקס מספר 03-6471274
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מלחמה ושלום במזרח התיכון
החוג ללימודי הערבית והאסלאם
הסדרה תתקיים בסמסטר ב' ,בימי ב' בשעות  18:00—16:00באולם  001בניין ווב
הצטרפו אל בכירי המומחים בישראל למסע מעמיק במזרח תיכון של סכנות גדולות  -ושל
הזדמנויות חסרות תקדים .והשנה :שלוש עשרה הרצאות במחיר של עשר בלבד!
מה מניע את המדיניות הרוסית באזור? מדוע כשל המשא ומתן הישראלי-פלסטיני? מה באמת אומר
הקוראן על מלחמה ועל שלום? כיצד מסכן את ישראל משולש גבולות בדרום אמריקה? מדוע
הפך השלום עם מצרים לקר? לאן פניה של סוריה? מה אמר יצחק רבין על ערפאת בחדרי-
חדרים? מה הם השורשים האידיאולוגיים של חמאס ושל חזבאללה? האם אפשר למצוא פתרון
יצירתי לשאלת ירושלים? ולמה האסלאמיסטים מעריצים את בנימין זאב הרצל?
תאריך

שם המרצה

נושא ההרצאה

4.3.19

פרופ׳ אוריה שביט

הרצאת פתיחה — מדוע הסכסוך הישראלי-פלסטיני אינו נפתר?

11.3.19

פרופ' עמיקם נחמני אירופה ,אסלאם ,יהודים וישראל :סיכויים וסיכונים

18.3.19

מר דני יתום

יצחק רבין בנתיבי המלחמה והשלום :עדות אישית

25.3.19

ד"ר אופיר וינטר

"מחנה השלום" הערבי :מעט מן האור?

1.4.19

מר ישראל שרנצל

מלחמה ושלום על פי הקוראן

8.4.19

פרופ' אשר ססר

האם פתרון שתי המדינות עדיין ישים?

29.4.19

פרופ' שמעון שמיר

השלום הישראלי-מצרי במבחן הזמן

6.5.19

פרופ' משה עמירב

השיחות הסודיות על סוגיית ירושלים

13.5.19

פרופ' איל זיסר

ישראל וסוריה :פרספקטיבה היסטורית ומבט לעתיד

20.5.19

ד"ר יבגני קלאובר

המדיניות הרוסית במזרח התיכון

27.5.19

מר עמרי אלמליח

איראן ,חזבאללה ומשולש הגבולות :מדרום אמריקה תיפתח
הרעה?

3.6.19

מר כפיר גרוס

השורשים האידיאולוגיים של חמאס ושל חזבאללה

10.6.19

פרופ' אוריה שביט

הרצאת סיכום — המאה הציונית בעיניים ערביות

מחיר הסדרה( ₪ 500 :מחיר מיוחד ל 13-הרצאות)
הנחות 10% :לעובדי וגמלאי האוניברסיטה ובני זוגם ,חברי אגודת הידידים ,בוגרי אוניברסיטת ת״א

לומדים בגילמן

הרישום יחל בתאריך  2.9.2018באמצעות טופס רישום בלבד.
ניתן להרשם בטלפון( 03-6409723 :בימים א'-ה' בין השעות  )14:00—10:00או .050-9500314
במיילamironeli@mail.tau.ac.il :
בפקס03-6405109 :
פייסבוקhttps://www.facebook.com/arabicandislam :
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*הזכות לשינויים שמורה למארגנים.

סדרות ותכניות מיוחדות

מאבקים מגדריים בהיכלי הצדק
התוכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW
מרכזת הסדרה :פרופ' דפנה הקר

הסדרה תתקיים במהלך סמסטר ב' ,חודשים מרץ-מאי ,ימי שישי ,בשעות —10:00
הפקולטה למשפטים ,אולם 100

נושא ההרצאה

תאריך

שם המרצה

1.3.19

השופטת פרופ' דפנה ברק-ארז ,פמיניזם והמשפט החוקתי
בית המשפט העליון

15.3.19

ד"ר הילה שמיר

רעיות וזונות ,אמהות ומטפלות :המשפט בסכסוכים
מעמדיים

29.3.19

ד"ר תמר קריכלי-כץ

אפליה — מאליס מילר ועד eBay

12.4.19

ד"ר ראויה אבו רביעה

המשפט הממוגדר בחייהן של נשים ערביות
בישראל

3.5.19

פרופ' צבי טריגר

הפוליטיקה של "טובת הילד" :הורות להט"בית
והמדינה

17.5.19

פרופ' דפנה הקר

מינקות ועד זיקנה — משפט ומגדר במעגל החיים

מחיר מנוי₪ 300 :
מחיר כניסה חד פעמית₪ 60 :
הנחות ברכישת מנוי לסדרה :לבוגרות/י התוכנית ללימודי נשים ומגדר — .50%
לחברי אגודת הידידים ,לגמלאי האוניברסיטה ,לסגל המנהלי ולבוגרי האוניברסיטה — .10%
לכל הסטודנטיות/ים מן המניין :הכניסה ללא תשלום ,ברישום מראש ,ועם הצגת תעודת סטודנט/ית.

למידע נוסף ולהרשמה (יש להירשם מראש למנוי ולהרצאות בודדות):
טלפון03-6405936 :
דוא״לgender@tauex.tau.ac.il :

שנה"ל תשע"ט

שינויים בתכנית ,אם יהיו ,יעודכנו באתר התוכנית ,תחת "כנסים ואירועים":
https://humanities.tau.ac.il/gender
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בימת החוקר של יום שלישי
המחלוקות הגדולות שפילגו אותנו

על מחלוקות כואבות לאורך ההיסטוריה היהודית

בית הספר למדעי היהדות

בעריכתה ובהנחייתה של ראש בית הספר למדעי היהדות וארכיאולוגיה
ע"ש חיים רוזנברג ,פרופ' ורד נעם
"מפני מה אתם מכניסין ראשי בין שני הרים גדולים ,בין שתי מחלוקות גדולות ,בין בית שמאי ובין
בית הלל? מתיירא אני שמא ירוצו גלגלתי!" (בבלי יבמות טו ע"ב)
הסדרה תתקיים בימי שלישי בשעה  16:00באולם  01בבניין רוזנברג למדעי היהדות
סמסטר א'
23.10.2018

על מחלוקת ביצירתו של ש"י עגנון
בלהה בן-אליהו — מכון כרם — מכללת דוד ילין ,מכללת אפרתה

לומדים בגילמן

 	  30.10.2018פאולוס היהודי והולדת הנצרות
פרופ' ישי רוזן-צבי — אוניברסיטת תל אביב
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6.11.2018

		
את אשר יאהב יוכיח :על מחלוקת ואהבה
ד"ר רות קלדרון — עלמא–בית לתרבות עברית ,מכון מנדל

13.11.2018

ארלוזורוב :רצח פוליטי ,עלילת דם וקול המנהיג שנדם
פרופ' מאיר חזן — אוניברסיטת תל אביב

	  20.11.2018

למרוד או לא למרוד :מדיניות ,משיחיות ומלחמת אחים במרד הגדול
ד"ר מאיר בן שחר — מכללת שאנן

27.11.2018

ר' שמעון בר יוחי במערה והוויכוח היהודי-נוצרי
ד"ר מיכל בר-אשר סיגל — אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

11.12.2018

הכפירה הגדולה? שבתי צבי והחברה היהודית ,מן המאה השבע עשרה ועד היום
ד"ר מעוז כהנא — אוניברסיטת תל אביב

18.12.2018

"גם אהבתם גם שנאתם" :יחסי ח"נ ביאליק וי"ח ברנר
הסופר חיים באר

25.12.2018

צרות בחצר האחורית :היישוב היהודי המאורגן בימי המנדט מול הפורשים ממנו
פרופ' מוטי גולני — אוניברסיטת תל אביב

1.1.2019

בר-כוכבא והדריאנוס :מנהיגים במחלוקת
ד"ר גיא שטיבל — אוניברסיטת תל אביב

סדרות ותכניות מיוחדות

סמסטר ב'
5.3.2019

המחלוקת על אברהם (אבינו?) ביצירה המקראית
פרופ' עודד ליפשיץ — אוניברסיטת תל אביב

12.3.2019

תפיסות מתחרות של האלוהים :פילוסופים ומקובלים בימי הביניים
פרופ' מנחם לורברבוים — אוניברסיטת תל אביב

19.3.2019

בתוך עמנו אנו יושבים או שמא במגדל גן עדן? מחלוקות בין מקובלים
פרופ' רונית מרוז — אוניברסיטת תל אביב

26.3.2019

לשם שמים? המאבק בין חסידים למתנגדים
ד"ר אוריאל גלמן — אוניברסיטת בר–אילן

       
2.4.2019

דפוסים של דתיות בימי הביניים :בין פילוסופים למקובלים
פרופ' אדם אפטרמן — אוניברסיטת תל אביב

על כמה מחלוקות גדולות בין חכמים במשנה ובתלמוד
9.4.2019
ד"ר שי ווזנר — אוניברסיטת תל אביב
		
 30.4.2019בוגד או גיבור? המחלוקת הלא נגמרת על דמותו של ישראל (רז'ה) קסטנר
פרופ' דן לאור — אוניברסיטת תל אביב
14.5.2019

"במעיין אור תולדות האמת ,וממקור חושך תולדות העוול":
תודעת הכיתתיות בספרות המגילות
פרופ' נועם מזרחי — אוניברסיטת תל אביב

21.5.2019

דוד ,ירושלים ומה שביניהם :על המחלוקת הקראית-רבנית בפרשנות המקרא
פרופ' מאירה פוליאק — אוניברסיטת תל אביב

28.5.2019

האמת והשלום אהבו :בין בית הלל לבית שמאי
פרופ' ורד נעם — אוניברסיטת תל אביב

מחיר מינוי שנתי :יחיד —  ,₪ 600זוגי —  ,₪ 1080כניסה חד-פעמית — ₪ 50
הכניסה לסטודנטים — ללא תשלום

שנה"ל תשע"ט

לפרטים נוספים ולהרשמה — טלפון ,03-6409275 :דוא"לschoolfjsa@tauex.tau.ac.il :
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ספרות פלוס
ממגוון תחומים מתבוננים ביצירת הספרות ובעולמּה
חוקרים ִ
החוג לספרות ומרכז קיּפ לחקר הספרות והתרבות העברית
בעריכת פרופ' מיכאל גלוזמן
מרכזות הסדרה :חן אדלסבורג וורד שמשי
המפגשים ייערכו בימי ד' ,משעה  18:00עד  19:30באולם אתינגר (חדר  )144בניין גילמן
ִ

סמסטר א'
07.11.18

פרופ' מיכאל גלוזמן — אוניברסיטת תל-אביב
"הפואטיקה של הסקנדל — על 'אהבה' מאת אהרן שבתאי"

14.11.18

ד"ר גדעון טיקוצקי — האוניברסיטה העברית
קזּופּרי ו'הנסיך הקטן'"
נט-א ֶ
ֶ
"הולדת הספרות מתוך המלחמהַ :ס

21.11.18

ד"ר עודד וולקשטיין — מכללת ספיר
"אבות ישורון כמתרגם"

28.11.18

ד"ר חיים וייס וד"ר שירה סתיו — אוניברסיטת בן גוריון בנגב
"שובו של האב הנעדר :בין אבות לצאצאיהם בספרות חז"ל"

12.12.18

ד"ר אריאל זינדר — אוניברסיטת תל-אביב
"על קין ומשוררים אחרים (כיצד מבקשים סליחה)"

19.12.18

ד"ר יחיל צבן — אוניברסיטת תל-אביב
״׳ארוחת ערב אצל קאנט' :לתולדות הביטוי 'טעם ספרותי׳״

 26.12.18פרופ' איריס מילנר — אוניברסיטת תל-אביב
"גן נעול :סודות ושקרים במשפחה בספרות"
 02.01.19המשוררת חדוה הרכבי
שיחה עם פרופ' מיכאל גלוזמן
סמסטר ב'
 06.03.19פרופ' יעקב רז — אוניברסיטת תל-אביב
"'המחסן נשרף' — ספרות כפילוסופיה ,פילוסופיה כספרות בעולם הזן בודהיזם"

לומדים בגילמן

 13.03.19המשוררת רחל חלפי
שיחה עם פרופ' מיכאל גלוזמן
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 27.03.19ד"ר אורלי לובין — אוניברסיטת תל-אביב
"למה כל כך הרבה נשים מתות בספרות ובקולנוע?"

סדרות ותכניות מיוחדות

 03.04.19ד"ר דנה אמיר — אוניברסיטת חיפה
"טראומה ,עדות וספרות״
 10.04.19ד"ר דורי מנור — אוניברסיטת תל-אביב
"'המשורר שנולד בעולם הבא' :אברהם סוצקעווער (סוצקבר)"
 15.05.19הסופרת רות אלמוג
שיחה עם פרופ' אורי ש .כהן
 29.05.19דרור משעני — אוניברסיטת תל-אביב
"נוכלות וספרות :המקרה של אדגר אלן פו"
 05.06.19פרופ' יהודה שנהב — אוניברסיטת תל-אביב
"קריאה עברית ב'ילדי הגטו' מאת אליאס ח'ורי"
** ייתכנו שינויים בתכנית

התשלום לסדרה — ₪ 630
התשלום לבוגרי אוניברסיטת ת"א ,גמלאים ,סגל אקדמי ,סגל מנהלי וחברי אגודת הידידים — ₪ 570
חדש :מבצע "חבר מביא חבר" — מנוי או מנויה ותיקים שיביאו חבר/ה להירשם יחד איתם (אדם שלא
היה מנוי בשנה האחרונה) יזכו שניהם (הן הוותיק/ה והן החבר/ה) ב 20%-הנחה
התשלום כולל חנייה בקמפוס
כניסה חד-פעמית בתשלום של  ₪ 50על בסיס מקום פנוי ₪ 40 ,לזכאים להנחה
לפרטים נוספים ולהרשמה :טלפון ,03-6409701 :פקס 03-6405348
דוא"לKippCenter@tauex.tau.ac.il :

שנה"ל תשע"ט

ניתן להירשם ולשלם באמצעות כרטיס אשראי באתרHumanities1.tau.ac.il/kipp/splus/about :
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הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

טופס רישום תשע"ט — תכנית לומדים בגילמן
לתשומת לב הנרשמים! לא יטופל טופס שיגיע לפני מועד הרישום – 2.9.2018
טלפון • 03-6407433 ,03-6409789 :פקס03-6412748 :
דוא"ל • lomdim@tauex.tau.ac.il :אתרhttp://humanities.tau.ac.il/lomdim-begilman :

שם משפחה

שם פרטי

תאריך לידה

					
מס' ת.ז.
שם פרטי באנגלית
כתובת

שם משפחה באנגלית
רחוב

מס'

טלפון בבית

טלפון נייד

דוא"ל

מספר רכב

עיר

פרטי הקורס המבוקש (נא למלא הפרטים בהתאם למפורט בחוברת)
שם הקורס
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מדעי הרוח לוקחים אותך למסע –
מסע בין תרבותי,
מסע בזמן,
מסע גיאוגרפי,
מסע אל השורשים,
מסע אל עבר העבר,
מסע לאן שרק תבחר

לומדים
בגילמן

שיעורים ,סדרות
ותכניות מיוחדות במדעי הרוח
תשע״ט 2019-2018 //

