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לומדים בגילמן ומתנדבים למען הזולת
ומכישוריהם  הפקולטה למדעי הרוח מזמינה את משתלמיה לתרום מזמנם, מניסיונם 

למטרות חברתיות. 

מתנדבים פעילים במסגרות מוכרות, או כאלה המעוניינים להירתם לעשייה מלאת סיפוק 

למבוגר,  לאומי  שירות   — של"מ  תנועת  בפעילות  להשתלב  מוזמנים  בהתנדבות, 

תנועה כלל ארצית הפועלת במסגרת החברה למתנ"סים ומפעילה מתנדבים, בעיקר מבין 

קהל הגמלאים. 

את  מכוונת  התנועה  מתנדב.  כל  של  והפנאי  הידע  לעולם  מותאמים  ההתנדבות  תחומי 

ומשימות  לארגונים  אותם  מפנה  או  הייחודיות,  תכניותיה  במסגרת  לפעילות  המתנדבים 

המתאימים להם. 

ביתר  נרתמת  של"מ  תנועת  הקורונה,  מגיפת  השלכות  עם  התמודדות  של  זו  בתקופה 

במרכזי  נוספים  מתנדבים  ומשלבת  במצוקה,  לאוכלוסיות  בדידות  בהפגת  לסיוע  שאת 

תמיכה וקשב לאזרחים בקבוצות סיכון. מתנדבי התנועה חוזרים לפעילות בתחומי החינוך 

בבתי ספר ובגני ילדים. כמו כן, נשמח לקבל פניות להדרכת אזרחים לפעילות דיגיטלית, 

ולהעברת סדנאות והרצאות בשטחי עניין מגוונים.

 .

בואו להתנדב וצרו קשר למטרת השתלבות ומציאת אפיק התנדבות אישי

shalem.ta@gmail.com :פרטי קשר
טלפון: 052-3388100

www.shallem.org.il :אתר תנועת של"מ
http://www.facebook.com/shalemtelavivyafo :עשו לנו לייק בפייסבוק

סניף תל אביב
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שנה"ל תשפ"ג

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 
מסע  בזמן.  מסע  בינתרבותי.  למסע  להיחשף  אתכם  מזמינים  אנחנו  תשפ"ג.  הלימודים  בשנת 

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.
והחוקרים  המרצים  מיטב  מפי  וקורסים  הרצאות  של  מרתק  ממגוון  נהנים  בתכנית  המשתתפים 

המובילים בתחומם:

קורסי הפקולטה:  •
מגוון של קורסים בחוגים השונים הניתנים לתלמידי תואר ראשון פתוחים למשתתפי תכנית 

"לומדים בגילמן" על בסיס מקום פנוי בקורס.

סדרות, הרצאות ותכניות מיוחדות:  •
בנושאים  הפקולטה  ביחידות  המרצים  סגל  ידי  על  הניתנות  הרצאות  של  ייחודיים  מקבצים 

מרתקים, עכשוויים והיסטוריים.

המידע בחוברת נכון ליום 21.8.2022  •
יתכנו שינויים ברשימת הקורסים שמופיעים בחוברת  •

תוכן הקורסים )סילבוס( בחוברת מקוצרים, למידע עדכני ומלא בקרו באתר התכנית:  •
http://humanities.tau.ac.il/lomdim-begilman  

תאריך פתיחת הרישום: יום ג' 11.9.2022 בשעה 09:00 )לא יתקבלו פניות לפני 
התאריך והשעה הנקובים(

היום הראשון ללימודים בסמסטר א' — 23.10.2022
היום האחרון ללימודים בסמסטר א' — 22.1.2023
היום הראשון ללימודים בסמסטר ב' — 12.3.2023
היום האחרון ללימודים בסמסטר ב' — 30.6.2023

בימי ההרשמה ועד פתיחת הסמסטר, יהיו משרדי התכנית סגורים לקבלת קהל.
ראו קישור לטופס הרישום האלקטרוני באתר התוכנית ״לומדים בגילמן״.

משרדי התכנית יפתחו ביום הראשון ללימודים — יום א' 23.10.2022
קבלת קהל בימים א'—ד' בין השעות 09:00—13:00 

בימי ה' המשרדים סגורים לקבלת קהל 
כתובת המשרדים: בניין גילמן, חדר 151 

טלפון: 03-6409789, 03-6407433
פקס: 03-6412748

lomdim@tauex.tau.ac.il :דוא"ל

אנו מאחלים לכם עניין והנאה בלימודים
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לומדים בגילמן
מידע כללי

הנחיות ונהלים: 
מספר המקומות בכל קורס מוגבל בכפוף למגבלות שונות   •

הרישום אינו כרוך בבחינות 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 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 לנרשמים לקורס ובהצגת אישור תשלום  •
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.  

לא תתאפשר גישה מרחוק לאתרי הספריות.   •

סדרי הרשמה ותשלום 
חדש!!! רישום עצמאי באתר התוכנית! בכל שעה! מכל מקום בעולם!

 — הרישום  פתיחת  אלקטרוני, מתאריך  רישום  טופס  התוכנית באמצעות  יתבצע באתר  הרישום 
11.9.2022 ועד פתיחת שנת הלימודים בתאריך 23.10.2022.

ראו קישור לטופס הרישום האלקטרוני באתר התוכנית ״לומדים בגילמן״.
לסיוע ברישום אינטרנטי ניתן לפנות למשרדי התוכנית

דרכי הרשמה נוספות: 
בטלפון — 03-6409789, 03-6407433 בימים א'-ה' בין השעות 09:00—14:00. 1
בפקס — באמצעות שליחת טופס רישום מלא וחתום לפקס מספר: 03-6412748. 2
3 . lomdim@tauex.tau.ac.il :בדואר אלקטרוני — באמצעות משלוח של טופס רישום לכתובת

טפסים שישלחו לפני מועד זה לא יטופלו

לנוחיותכם, מצורף טופס רישום בעמוד האחרון של החוברת.
http://humanities.tau.ac.il/lomdim-begilman :ניתן להוריד טופס רישום מאתר התכנית

קבלת קהל במשרדי התכנית תתחדש עם פתיחת שנת הלימודים בתאריך 23.10.2022

בסיום הליך הרישום יקבלו הנרשמים קבלה ואישור רישום באמצעות הדוא"ל.• 
לקורסים •  לכניסה  בלעדי  האישור  הלימוד.  לכיתת  בכניסה  הרישום  אישור  את  להציג  יש 

הרשומים בו.
נא לשמור על הקבלה המקורית, בכל בירור יהיה צורך להציגה. • 

אישור הרישום מקנה את ההטבות הבאות:
כניסה לספריה המרכזית ללא תשלום. שימו לב — לא תתאפשר גישה מרחוק לאתר הספריה.• 
הנחה ברכישת מנוי לספריה המרכזית • 
הסדרי חניה בחניונים שמסביב לקמפוס*• 

* ההטבות כפופות לשינויים בהתאם להוראות המפעילים 

מחיר הקורסים:
מחיר קורס לסמסטר בהיקף 2 שעות סמסטריאליות: 600 ₪

מחיר קורס לסמסטר בהיקף 4 שעות סמסטריאליות: 1,200 ₪
מחיר הסדרות: כמפורט בחוברת ובאתר.
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שנה"ל תשפ"ג

מידע כללי

התשלום באמצעות כרטיסי אשראי בלבד
תשלום בסך 600 ₪ ניתן לשלם ב־2 תשלומים   •

תשלום בסך 1,200 ₪ ניתן לשלם ב־3 תשלומים   •
תשלום בסך 1,600 ₪ ומעלה ניתן לשלם ב־4 תשלומים   •

* התשלומים ללא ריבית והצמדה.

הנחות
הערות הנחה זכאים להנחות

יש  התכנית.  מזכירות  דרך  ורק  אך  יעשה  הרישום 
לקורסים  יציאה  וטופס  עובד  כרטיס  צילום  לצרף 

בשעות עבודה, חתום ע"י מנהל/ת היחידה.
ברישום לסידרה תינתן הנחה בגובה 50%.

פטור
מתשלום

עובד קבוע של אוניברסיטת ת״א

יש להציג כרטיס עובד של בן/ת הזוג 10% בן זוג של עובד קבוע באוניברסיטת ת״א
יש להציג תעודה גימלאי 50% גימלאי אוניברסיטת ת"א

יש להציג כרטיס גימלאי של בן/ת הזוג 10% בן זוג של גימלאי אוניברסיטת ת״א
במשרדי  לקורסים  הרישום  את  להסדיר  מתבקשים 
מזכירות  באמצעות  יעשה  הרישום  הסגל.  אירגון 
התכנית בצרוף שובר התשלום שימסר לגימלאי ע”י 

ועד גימלאי הסגל הבכיר.

גימלאי סגל בכיר של אוניברסיטת ת”א

בהצגת תעודה 10% בוגרי אוניברסיטת ת"א
בהצגת תעודת עיוור 50% תעודת עיוור/ת

בהצגת תעודת נכה צה”ל 25% נכי צה"ל
בהצגת אישור חברות מאגודת הידידים 10% חברי אגודת ידידי אוניברסיטת ת״א

מיועדת  זו  הטבה  קורסים.   6 מעל  לנרשמים  הנחה 
למי שאינם זכאים להנחה אחרת.

***ללא כפל הנחה.

בסך  בהנחה  מזכה  ומעלה  שביעי  לקורס  רישום 
יש לפנות  10% על מלוא התשלום. לקבלת ההנחה 

למזכירות התכנית.
יעשה  ומעלה  שביעי  לקורס  שרישום  בזה  מובהר 
בטופס  עצמאי  באופן  ולא  התכנית  מזכירות  מול 
באופן  ומעלה  שביעי  לקורס  רישום  האלקטרוני. 

עצמאי לא יזכה את הנרשם בהנחה.

10% מבצע

קופון •  יקבלו  בגילמן בשנתיים אחרונות,   לומדים  הנ"ל, אשר למדו בתכנית  זכאים להנחות 
אישי )לפי מספר תעודת הזהות( הקופון ישלח באמצעות המייל לפני מועד הרישום. 

בעת ביצוע הרישום בטופס האלקטרוני, יש להזין את קוד הקופון שקיבלת. קוד הקופון הינו • 
אישי ולא ניתן להעבירו לאחר )מקודד לפי מספר תעודת הזהות של בעל הזכאות(. 

לומדים בגילמן, עליך לפנות •  וזהו הרישום הראשון שלך לקורסי  זכאי/ת להנחה  באם הנך 
נשלח  ואנו  יש לצרף את האישורים המתאימים  ביצוע הרישום. בפנייה  אלינו במייל בטרם 

אליך את קופון ההנחה. 
 

נוהל החלפת / ביטול הרשמה
החלפת קורס אינה כרוכה בתשלום.

בקשה לביטול השתתפות / החלפת קורס יש להגיש אך ורק בכתב. 
חובה לצרף לבקשה את אישור הרישום והקבלה המקורית.

בסמסטר א' — עד 6.11.2022
בסמסטר ב' — עד 26.3.2023

לאחר מועדים אלו לא יבוצעו החזרי כספים.
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לומדים בגילמן
מידע כללי

לאחר ביצוע הרישום — כל בקשת ביטול תחוייב בדמי ביטול בסך 100 ש"ח. 
בנוסף, תקוזז העלות היחסית בעבור ההשתתפות בשיעורים שקדמו לביטול. 

במקרה של ביטול קורס ביוזמת הפקולטה — יוחזר התשלום במלואו. 

משך שיעור בקורס
כנהוג באוניברסיטה, משך שיעור הינו שעה וחצי. 

כל השיעורים יתחילו 15 דקות אחרי הזמן המצויין בחוברת ויסתיימו 15 דקות לפני שעת הסיום 
המצויינת.

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

חתומים. 

למידה מרחוק
בתום הליך הרישום, ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתלם, קוד שימוש באתר למידה 

מרחוק. להוראות מפורטות לשימוש באתר הלמידה מרחוק הכנסו לאתר בכתובת:
http://humanities.tau.ac.il/lomdim-begilman/online

אתר הקורס במודל ייחסם כחודש מתום שנת הלימודים האקדמית.
חומרי הלימוד המוצגים באתר הקורס מנוהלים על ידי המרצה בלבד.

הודעות ועדכונים
הודעות ועדכונים בנוגע לקורסים, יפורסמו במהלך שנת הלימודים באתר מודל של הקורס, באתר 

האינטרנט של הפקולטה ועל מסכי הטלוויזיה בכניסות לבנייני הפקולטה. 
משתתפי התכנית מתבקשים לעקוב אחר המידע בדבר ביטולי שיעורים, השלמות שיעורים ושינויים 

באתר המודל של הקורס ובאתר האינטרנט של הפקולטה למדעי הרוח בכתובת:
https://humanities.tau.ac.il/changes

לא ישלחו הודעות על השלמות שיעורים. התלמידים מתבקשים לעקוב אחר ההודעות של המרצים 
.moodle באתר

SMS הודעות ביטול שיעורים באמצעות הודעות
 .SMS הודעות בדבר ביטולי שיעורים תשלחנה באמצעות מכשירי הטלפון הסלולריים בהודעות 

אנא הקפידו למלא בטופס הרישום את מספר הטלפון הנייד שברשותכם. 
מובהר בזה שמשתלם שיבחר לא למסור מס' טלפון נייד ואת יתר להפרטים כפי שמופיעים בטופס 

הרישום, לא יקבל הודעות ביטול כמפורט מעלה. 

הערה כללית 
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־ידי המזכירות  הנקבעים  הייחודיות( חלים הכללים  )למעט בסדרות  על המשתתפים בתכנית 
האקדמית של אוניברסיטת תל אביב לעניין החזרי שיעורים בגין העדרות מרצים או בשל שיבושים 

הנגרמים בעת שביתות או עיצומים, או בשל שינויים החלים בלוח האקדמי.

אנו מאחלים לכם עניין והנאה בלימודים
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שנה"ל תשפ"ג

מידע כללי

לוח שנת הלימודים תשפ"ג 2023/2022
כ"ח בתשרי יום א'   23.10.22 היום הראשון ללימודים — סמסטר ראשון )1( 

יפורסם    הפסקת לימודים — פעילות אגודת הסטודנטים 
   לרגל פתיחת שנת הלימודים )5( 

א' בטבת יום א'   25.12.22 חופשת חנוכה )לסטודנטים( 
כ"ט בטבת יום א'   22.1.23 היום האחרון לסמסטר הראשון* 
י"ב בשבט יום ו'   3.2.23 יום פתוח 
י"ט באדר יום א'   12.3.23 היום הראשון לסמסטר השני 

יפורסם   הפסקת לימודים — פעילות אגודת הסטודנטים  
   לרגל פתיחת סמסטר ב' )5(

כ"ה בניסן יום א'   16.4.23 היום הראשון ללימודים לאחר חופשת הפסח  
ד' באייר יום ג'   25.4.23 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה)2()4( 
ה' באייר יום ד'   26.4.23 יום העצמאות)2( 

ה'–ו' בסיוון יום ה'-ו׳   25-26.5.23 חופשת שבועות)2( 
יפורסם   יום הסטודנט)6( 

י"א בתמוז יום ו'   30.6.23 היום האחרון לסמסטר השני 
ה' באב יום א'   23.7.23 היום הראשון לסמסטר קיץ 
ט' באב יום ה'   27.7.23 צום ט' באב )2( 

י' באלול יום א'   27.8.23 מ־  חופשת הקיץ המרוכזת )2( 
ט"ו באלול יום ו'   1.9.23 עד־   
כ"ב באלול יום ו'   8.9.23 היום האחרון לסמסטר קיץ 

טכסי זיכרון — בימים אלה יופסקו הלימודים לשעה אחת, בין 13:00-12:00
י"ב בחשוון יום א'   6.11.22 עצרת לזכרו של יצחק רבין 

כ"ז בניסן יום כ'   18.4.23 טכס יום השואה)3( 
ג' באייר  יום ב'   24.4.23 טכס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 

   ופעולות האיבה)4( 

ל׳ בתשרי יום א׳   15.10.23 היום הראשון ללימודים בשנת תשפ״ד 

הערות:
בפקולטה לרפואה עשוי מועד תחילת הלימודים להיות שונה.   )1(

בפקולטה לניהול, בתכניות לתארים מתקדמים ייתכנו שינויים בלוח השנה. יש להתעדכן באתר הפקולטה.  
בימים אלה לא מתקיימת כל פעילות באוניברסיטה.  )2(

בערב יום הזיכרון לשואה והגבורה )17.4.23 כ"ו בניסן( יסתיימו הלימודים בשעה 19:00  )3(
בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל )24.4.23 ג' באייר( יסתיימו הלימודים בשעה 18:00.  )4(

הפסקת לימודים תימשך שעה, מ־12:00 עד 13:00.   )5(
ביום הסטודנט הלימודים מסתיימים בשעה 12:00.  )6(

* תקופת בחינות סמסטר א': מיום ב', 23.1.23, כ"ט בטבת עד יום ו', 10.3.23, י"ז באדר.

למידע נוסף פנו אלינו:
תכנית לומדים בגילמן, הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין 

בניין גילמן, חדר 151 
טלפון: 03-6409789, 03-6407433

פקס: 03-6412748
lomdim@tauex.tau.ac.il :דוא"ל
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לומדים בגילמן
רשימת קורסים

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
6721 10 10 12-1045א׳+ד׳פרופ' א. יפתח לשון יוונית למתחילים1

12-1036ג׳ד"ר ע. מאסטי ארמית מקראית614300101

12-1045ב׳+ד׳מר א. ארואטי רומית למתחילים — א׳672120101

14-1245ב׳+ה׳מר א. ארואטי רומית למתחילים — ב׳672120101

14-1230ב׳פרופ' ש. גולדין המהפכה השקטה: מעמדה של האשה...-א׳677406401

14-1230א׳פרופ' ש. גולדין המהפכה השקטה: מעמדה של האשה...-ב׳677406401

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
20-1868א׳ד"ר כ. ווייסמן לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי662222701

20-1876ב׳ד"ר י. משעלי מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מז...607543001

18-1636ב׳+ד׳ד"ר ל. צרקווליניהשפות השמיות: מבט השוואתי624100101

626150001Introduction to American Culture 18-1619ב׳+ה׳מר א. ארואטי

רשימת הקורסים בחלוקה לפי ימים
למידע מלא אודות הקורס מומלץ לעיין בעמודים הפנימיים. יתכנו שינויים ברשימת הקורסים.

בחוברת מופיעים תאורי קורסים )סילבוסים( מקוצרים.
http://humanities1.tau.ac.il/lomdim-begilman :מידע עדכני באתר האינטרנט

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

סמסטר א'

קורסים מקוונים

קורס עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' 
10-845א'ד"ר ע. יזרעלוביץרפואה בעולם העתיק672112401

12-1048א'ד"ר א. אשמןייצוגן של נשים במקרא: נשים זרות, נשים612602901

12-1021א'פרופ' א. פאנטאלקין ארכיאולוגיה של יוון ב"תקופת האופל" 671212601

12-1051אד"ר י. צבןהטוב הרע והמכוער: אתיקה ואסתטיקה680301301

12-1028א'ד"ר א. בק מבוא ללימודי אפריקה622910201

14-1222א'פרופ' א. גילן מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאו...671103101

14-1238א'ד"ר א. הלפרין לחיות עם האלים בהינדואיזם: פסלים, מקד...687253801

14-1248א'ד"ר ג. דרשן מבוא למקרא א'612100701

14-1251א'פרופ' א. הולצמן ביאליק וטשרניחובסקי: דימוי וממשות680314601

יום א'
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רשימת קורסים

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
10-861ב'פרופ' ו. נעם התנאים — ספרותם ועולמם616100101

10-830ב'פרופ' מ. כהנא ישראליות: כלים לחשיבה היסטורית677134501

626268401Myths of the Origin of Language12-1019ב'פרופ' ש. זיסר

616 10 12-1061ב'ד"ר א. רצוןהדרכה ביבליוגרפית: הספרות היהודית1901

12-1086ב'פרופ' א. נוה החלום האמריקני — מיתוס ומציאות5406003001

12-1039ב'ד"ר ל. צרפתי היסטוריה ותרבות בקוריאה טרם המודר...687211501

12-1030ב'פרופ' ש. גולדין יהודים ונוצרים מימי הבינים לעת החדשה א׳677106101

12-1082ב'פרופ' ש. קצירהיסטוריה אינטלקטואלית א'659612601

671 10010 12-1022ב'ד"ר ע. קוך הארכיאולוגיה מהי?1

12-1034ב'פרופ' א. לרנר תולדות הספרות הקלאסית א'631349601

12-1052ב'פרופ' ש. גליליגרמניה/1900: הגות, מלחמה ושירת מל...680327601

12-1069ב'ד"ר ר. צדקה תרבות וקוגניציה662196201

14-1265ב'פרופ' נ. קופרטי-צוריצירות מופת של צרפת הקלאסית668259401

16-1231ב'פרופ' מ. כהנא ארון הספרים היהודי: מקורות לחקר תול...677105801

14-1246ב'ד"ר ט. פסברגמבוא לספרות היוונית הקלאסית672110201

14-1252ב'ד"ר א. דותן בודריאר או נקמת הסימן680314701

16-1439ב'ד"ר ר. גרינברג מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומי...687246401

67 1 1 1270 16-1423ב'ד"ר ע. סרגי ארמים, מואבים ועמונים — הארכיאולוגיה...1

687 1 1 130 16-1439ב'ד"ר ר. הררי מבוא יפן א'-מהעת העתיקה ועד לעת...1

16-1461ב'פרופ'ר. מרגולין מבוא להגות יהודית בעת החדשה )חלק א'(616102201

16-1426ב'פרופ' א. מלצר אשרמבוא לבלשנות: מבט פנורמי627101001

16-1452ב'פרופ' ד. בורשטיין ספריית בית הכלא680330101

18-1665ב'ד"ר ט. סלע יחסי צרפת אפריקה: בין תלות להדדיות668210901

18-1662ב'ד"ר ע. מיכאליס מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים616100501

יום ב'

14-1251א'ד"ר ר. הכהן תולדות תרגומי המקרא: מבוא היסטורי680730401

14-1268א'ד"ר נ. אריאל מבוא לרטוריקה662145001

16-1448א'ד"ר ג. דרשן תנ"ך ומחקרו: שיטות וכלים לחקר התנ"ך612100601

687 1 1 1 10 16-1438א'פרופ' א. גולדשמידט מבוא סין א'-מהעת העתיקה ועד לעת החד...1

18-1622א'פרופ' י. כהן מבוא למסופוטמיה באלף 2-3 לפנה"ס671103301

18-1638א'ד"ר א. הלפרין דת, חברה, תיירות ואקולוגיה בהימלאיה687251001

18-1668א'ד"ר ט. פפרמן ילדים בעידן של כלכלה גלובלית662209501

626502201Medieval Literature in Translation 12-1018א'+ד׳ד"ר י. סטבסקי

626127901Introduction to British Culture 218-1618א'+ד׳ד"ר ג. מנור
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לומדים בגילמן
רשימת קורסים

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
10-846ג'ד"ר ע. יזרעלוביץ חוק וסדר בעולם הרומי672154201

12-1039ג'ד"ר ר. צהר בודהיזם בהודו687247301

12-1031ג'ד"ר ה. פלדמן סמטחיים יהודיים בחברות מוסלמיות טרום...677138601

12-1023ג'ד"ר ע. קוך מבוא לאמנות בדרום-מערב אסיה...671109101

12-1069ג'ד"ר מ. מעיןמבוא לתיאוריות של מיתוסים662223701

14-1248ג'ד"ר י. פדר חוק ומגדר במקרא612600101

14-1258ג'ד"ר י. סנדרוביץ מבוא לתורת ההכרה ומטאפיסיקה618103701

14-1246ג'ד"ר מ. מעיןמבוא למיתולוגיה יוונית672110901

14-1219ג'ד"ר י. פרומרמה הם לימודים אמריקניים?626151101

14-1280ג'פרופ' י. דרמבעד לתום: הפוטנציאל החתרני של ספ...669615501

14-1276ג'ד"ר א. זיו כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר608340101

16-1465ג'מר ע. הלפרין קולנוע צרפתי קלאסי א'668261101

16-1462ג'ד"ר א. דוידוביץ׳-אשד על הבתולין: מין, מגדר וכח בין יהדות לנ...616602601

16-1423ג'ד"ר ע. סרגי כתובות עבריות ומשמעותן לשחזור ההיס...671221501

68711 16-1440ג'ד"ר א. הלפרין מבוא הודו א'-מהעת העתיקה ועד העת...1501

16-1470ג'ד"ר י. כהן-צמח תולדות המחשבה הכלכלית מיוון העתיק...662196001

16-1453ג'פרופ' א. כהן המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המ...680130501

18-1649ג'ד"ר ש. גולנימיתולוגיה, ספרות קדומה ותנ"ך612214401

18-1627ג'ד"ר נ. כהן הנגבי מבוא לאירופה הקדם מודרנית 6211219011600-400

18-1624ג'ד"ר ד. סויני מבוא לתרבות מצרים הפרעונית671104501

18-1670ג'ד"ר י. שהם מבוא למחשבה הומאניסטית662101101

20-1836ג'ד"ר ע. מאסטי העברית ממעוף הציפור614140201

20-1870ג'ד"ר ג'. פוגל אתיקה בעידן הדיגיטלי662263201

יום ג'

18-1652ב'ד"ר ט. עבו מדריך הפוסטמודרניסט לגלקסיה: מבוא...680330401

18-1682ב'ד"ר ג. הרץ שאלות יסוד בהיסטוריה של מדעי החברה659515501

18-1669ב'מר ד. להב אתיקה מעשית662296901

618 10 20-1858ב'פרופ' א. שרון מבוא לפילוסופיה פוליטית1901

14-1226ב'+ד׳ד"ר א. ג. כהן פונטיקה627112001

671 10 14-1221ב'+ד׳פרופ' ר. ברקאי ראשית התרבות האנושית: מבוא לארכיא...1001

631 1 14-1234ב'+ד׳ד"ר ע. שניצרמושגי יסוד באסלאם13001

626121701Poetry Analysis 16-1418ב'+ד׳ד"ר ר. טרטקובסקי

18-1621ב'+ד׳פרופ' ר. גרינברג הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה...671103501
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שנה"ל תשפ"ג

רשימת קורסים

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
10-876ה'ד"ר מ. רוזמרין מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות...608111001

12-1077ה'ד"ר ת. ששונקין עפרוןמבוא לתיאוריה קווירית608101001

12-1028ה'פרופ' מ. שפר מוסנזון תולדות העמים המוסלמים, 600—6221002011500

12-1053ה'ד"ר ע. אילני לדמיין עולם אחר: מהמיתולוגיה ועד המ...680330501

12-1077ה'ד"ר ר. הלפרן חיות בסרט607540201

14-1229ה'פרופ' מ. ליטבק מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה622100101

14-1232ה'פרופ' ר. שטאובר נקמה ומשפט? שאלת הענשתם של הפוש...677138201

14-1246ה'ד"ר ט. פסברג מבוא לספרות רומית672120201

14-1254ה'פרופ' א. כהן רומא ודרומה: סיצליה, נאפולי ואחרים מ...680330001

16-1434ה'פרופ' ק. אדנג מחשבת האסלאם בתקופה הקלאסית631223401

יום ה'

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
12-1066ד'מר ע. הלפרין עידן הנאורות בצרפת א' )הסופרים הגדולי...668259901

618101801Introduction to Moral Philosophy 12-1058ד'ד"ר י. לוי

12-1040ד'פרופ' מ. גמזה חיים בין תרבויות687243901

12-1031ד'פרופ' מ. חזן הציונות והיישוב, 6771532011917-1881

12-1070ד'ד"ר ת. ששונקין עפרוןכוח ומידע בעידן האינטרנט: מבוא לתר...662103501

14-1262ד'פרופ' מ. לורברבוים קריאה בספר מורה הנבוכים — א'616102501

14-1259ד'ד"ר נ. נעמן מבוא לפילוסופיה חדשה618103201

14-1282ד'ד"ר א. רצון בין מזרח למערב: נדידת ידע בתקופה ה...659255801

14-1231ד'פרופ' מ. גולני החממה הבריטית: היישוב ובריטניה מאוג...677138401

14-1240ד'ד"ר ש. בזרנו ארבע העונות: טבע וסביבה באמניות יפן687255901

14-1271ד'ד"ר נ. גדי תרבות זמננו: רעיון המודרניות662223101

14-1253ד'פרופ' מ. גלוזמן שירה ישראלית במאה ה־68021570121

16-1428ד'ד"ר ע. בן-עמימבוא לדת ולתרבות האסלאם622100301

16-1480ד'ד"ר ה. שלם בהרדילדות ערבית-יהודית669615101

16-1480ד'ד"ר ר. הלוי מבוא לספרות ילדים669616501

16-1453ד'ד"ר ד. בלאושטיין הכתיבה החדשה באמריקה הלטינית680212401

16-1471ד'ד"ר נ. גדי תחת גלגלי הצדק662225201

18-1662ד'פרופ' מ. לורברבוים המפנה התיאולוגי של ימי הביניים וספרו...616602101

18-1624ד'ד"ר ד. סויני נשים ומגדר במצריים העתיקה671202001

18-1671ד׳ד"ר ע. נור סוציולוגיה של הרשת: יחסים, רשתות חב...662113701

יום ד'
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לומדים בגילמן
רשימת קורסים

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
10-847א'ד"ר ע. יזרעלוביץאמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא672155701

12-1049א'ד"ר א. אשמןסיפורי יוסף: מחניכה לחינוך612301501

14-1250א'פרופ' ד. רום שילוניעל סדר היום... התנ"כי: סוגיות במחלוקת...612301401

14-1249א'ד"ר ג. דרשן גיאמבוא למקרא ב'612100801

14-1254א'פרופ' א. הולצמןהספרות העברית בין שתי מלחמות העולם680216301

14-1272א'ד"ר ח. לבנתמגרים לוולט דיסני — מעשיות האחים גרים...662201001

16-1450א'ד"ר ג. דרשןנוסחים ותרגומים של המקרא612170601

16-1434א'ד"ר י. יבורקווים לדמותה של האישה באסלאם הקד...631226201

16-1424א'פרופ' א. גילןטקסט ותמונה: מוסד המלוכה במזרח הק...671123801

68711 16-1441א'פרופ' א. גולדשמידטמבוא סין ב' — מהעת החדשה המוקדמת...1201

18-1625א'פרופ' י. גדותהארכיאולוגיה מהי?671100102

12-1024א'+ג'ד"ר ג. שטיבלמבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל ארץ-י...671107101

יום א'

16-1477ה'ד"ר ט. דקל תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות...608100301

16-1440ה'פרופ' מ. גמזה זהויות אזוריות בסין המודרנית687218901

16-1454ה'מר ג. פרחיהמפנה הפוסט-הומניסטי: לקרוא ספרות...680321601

18-1678ה'ד"ר כ. להד ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות608100501

18-1659ה'פרופ' א. הררי מבוא לפילוסופיה יוונית618103001

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
20-1872א׳ד"ר כ. ווייסמן שיח דיגיטלי662310301

אקטיביזם...607543101 שפה,  בישראל:  20-1878ג׳ד"ר י. משעלי קוויריות 

דיגיט...614140901 ומאגרים  ביבליוגרפיה  10-837ג׳פרופ' מ.מורגנשטרןתרגיל 

בראי...687254301 זמננו  בת  ביפן  וארגונים  20-1843ג׳ד"ר א.בייקוביץ עבודה 

עכשווי...687246101 ציבורי  שיח  הדופק:  על  היד  20-1844ה׳ד"ר ד.בלוך צמח עם 

סמסטר ב'

קורסים מקוונים
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שנה"ל תשפ"ג

רשימת קורסים

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
10-832ב'פרופ' מ. כהנאישראליות וחרדיות677137801

12-1032ב'פרופ' ש. גולדיןיהודים ונוצרים מימי הבינים לעת החדשה...677106201

12-1063ב'פרופ' ר. מרגוליןחסידות ותנועת המוסר616600601

626295501Shakespeare's Narrative Poems12-1020ב'פרופ' ש. זיסר

12-1063ב'ד"ר א. רצוןמגילות קומראן616237001

12-1088ב'פרופ' מ. צוקרמןסדרה — סוף העולם: בהיסטוריה, בהגות...5406002002

12-1083ב'פרופ' ש. קצירהיסטוריה של הפיזיקה החדשה659211901

12-1063ב'פרופ' ו. נעםהאמוראים — ספרותם ועולמם616100201

14-1263ב'ד"ר ע. מיכאליסקריאה בטקסטים פילוסופיים מן ההגות...616126401

14-1283ב'פרופ' ל. קוריהיסטוריה אינטלקטואלית ב' )השלמות(659261101

14-1266ב'פרופ' נ. קופרטי-צורספרות מסעות ברנסנס668255201

14-1272ב'ד"ר ש. כסלואמנות חישובית — מבוא, היסטורי ורעיוני...662129801

16-1283ב'ד"ר א. רצוןהפוליטיקה של הזמן: לוחות שנה ומחלוקו...659199501

16-1459ב'ד"ר נ. פרומרמבוא לפילוסופיה של המוסר618101802

68711 16-1441ב'ד"ר ר. הררימבוא יפן ב'-מהעת החדשה המוקדמת ו...1401

16-1473ב'פרופ' ד. בורשטייןאגדות יהודיות על הורים וילדים662260501

16-1464ב'פרופ' ר. מרגוליןמבוא להגות היהודית בעת החדשה )ב'(...616102301

16-1425ב'פרופ' ע. ליפשיץהיסטוריה והיסטוריוגרפיה של ימי שיבת ציון671246001

16-1455ב'ד"ר נ. אריאלרטוריקה של כנות680322001

18-1627ב'ד"ר מ. שפיראמגדר בהיסטוריה של אירופה המודרנית621122401

18-1655ב'ד"ר א. חרשקשב לספרות: מבט קוגניטיבי על קריאה...680327101

20-1859ב'פרופ' ח. כנעןמבוא לאסתטיקה ופילוסופיה של האמנות618105901

20-1841ב'מר א. קוץאדריכלות וסביבה ביפן687206201

20-1837ב'+ד'ד"ר ל. צרקוולינישפה, מחשבה ותרבות בעברית: מהתנ"ך...624600401

626127801Introduction to British Culture 112-1020ב'+ה'פרופ' נ. רייזנר

626120801Narrative Analysis14-1220ב'+ה'ד"ר ס. אונלואונן

יום ב'
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לומדים בגילמן
רשימת קורסים

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
12-1032ג'ד"ר י. מוניקנדם יפעתמבוא לברית החדשה677128301

12-1066ג'מר א. והלמסע אל ארצות הדימיון668219001

12-1041ג'פרופ' מ. שחרדתות סין687248601

12-1042ג'ד"ר ר. פרצ'קמבט פנורמי על הודו המודרנית: רקע, א...687255201

12-1055ג'ד"ר ר. צדקההחוויה הנארטיבית680312901

14-1266ג'מר י. סיטבוןצרפתים בדיוק כמו כולם? היסטוריה של יהודי668226901

14-1256ג'ד"ר א. זינדריצירות מופת בשירת ימי הביניים680111601

16-1467ג'מר ע. הלפריןקולנוע צרפתי קלאסי ב'668254701

68711 16-1442ג'ד"ר א. הלפריןמבוא הודו ב' — מהעת החדשה המוקדמת...1601

16-1456ג'פרופ' א. מילנר"המקום הריק": פואטיקה של היעדר ביצי...680216201

16-1442ג'ד"ר ר. פרצ'קהוליווד במומבאי: קולנוע וחברה בהודו...687255601

16-1456ג'ד"ר מ. ארבל תורצמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קוו...680100101

16-1442ג'ד"ר ל. צרפתידת ופולחן בקוריאה687250101

18-1637ג'ד"ר ו. סיידוןסמנטיקה614243401

18-1660ג'ד"ר נ. נעמןמבוא לפילוסופיה חדשה618103202

18-1678ג'ד"ר ט. פפרמןכסף מסובב את העולם — אי שוויון מגדרי...608117701

18-1684ג'ד"ר ד. חלוזיןמבוא לתיאוריה ביקורתית659305601

20-1884ג'ד"ר מ. פרידמןמושגי יסוד במתמטיקה659624701

יום ג'

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
10-873ד'ד"ר ש. חפץ עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתא...662212801

12-1067ד'מר ע. הלפריןעידן הנאורות בצרפת ב' )הסופרים הגדו...668253601

12-1037ד'ד"ר א. קמינצקי איילתקריאה בטקסטים: מלשון האמוראים עד...614600701

12-1027ד'פרופ' ד. אגוסטיניהיסטוריה של פרס העתיקה: אימרפיה וצ...621122301

12-1043ד'פרופ' ד. רוההודו עכשיו: פוליטיקה, קולנוע, פילוסופיה687255501

12-1043ד'פרופ' מ. גמזהאתגר המערב בתרבות סין ממחצית המא...687211701

14-1225ד'ד"ר ע. סרגיארכיאולוגיה של תקופת הברזל בדרום ה...671112001

14-1264ד'פרופ' מ. לורברבויםקריאה בספר מורה הנבוכים — חלק ב'616201301

14-1260ד'פרופ' ד. רוהמבוא לפילוסופיה הודית618104201

14-1267ד'ד"ר ד. חרובימאה שנות ספרות נשים )1920-2020(668233401

14-1233ד'פרופ' מ. גולנימנהיג והנהגה בתולדות היישוב היהודי ו...677138501

14-1247ד'פרופ' א. יפתחשער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה672152201

יום ד'
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שנה"ל תשפ"ג

רשימת קורסים

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
10-874ה'ד"רי. גוז'נסקיילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה662196401

12-1079ה'ד"ר ש. גבענשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון...607540001

12-1079ה'ד"ר א. דוידוביץ׳-אשדהיה הייתה: מבוא להיסטוריה ומגדר608116601

12-1029ה'פרופ' מ. שפר מוסנזוןמבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית622100401

12-1075ה'ד"ר נ. אליסלנצל את הלב כדי לנצח את המוח: תפקי...662262301

12-1087ה'פרופ' ד. לאורסדרה — הילד החולם: האודיסאה של חנו...5406001002

12-1033ה'פרופ' מ. חזן"המדינה שבדרך": היישוב בין שתי מלחמ...677118701

12-1057ה'מר ש. עבדיאקולוגיה עברית: בריאה-טבע-סביבה, מ...680215001

14-1267ה'ד"ר א. אמיתמושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת668140101

14-1260ה'ד"ר ש. וייסרמבוא לפילוסופיה יוונית618103002

14-1257ה'ד"ר ד. ברדיצ'בסקיהאדם בתוך האדרת: הסיפור הרוסי הקצ...680319601

14-1275ה'ד"ר א. דוידיהכלכלה הפוליטית של קשרי ישראל עם...662264601

16-1435ה'פרופ' ק. אדנגמבוא לשיעה631121801

16-1460ה'ד"ר נ. ורביןמבוא לפילוסופיה של הדת618101601

16-1479ה'ד"ר ר. הלפרן'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשים608118801

16-1444ה'פרופ' מ. גמזהספרות סינית במאה ה־20 וה־68725320121

16-1444ה'ד"ר ע. שניאקמרחב הסייבר ומדינות אסיה: עימותים, ל...687254901

20-1835ה'ד"ר א. וינטרהשלום באסלאם631418801

יום ה'

14-1273ד'ד"ר ר. צדקהדמויות ורגשות662130301

16-1481ד'ד"ר ט. קוגמןבין גורי אדם לחיות אחרות669616901

16-1456ד'ד"ר נ. כהןהורגות ונהרגות: נשים, מוות וכבוד בסיפור680216501

16-1474ד'ד"ר א. לבנתממיתוס לאוונגרד662264801

18-1643ד'ד"ר ל. רוזנברגכלכלה ופוליטיקה בסין687253601

18-1657ד'פרופ' א. כהןהמצאת האדם המודרני: תחנות יסוד בס...680131201

18-1674ד'ד"ר ע. נוררשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים? חל...662212501
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

החוג לאנגלית וללימודים אמריקניים*
* כל קורסי החוג לאנגלית מתקיימים בשפה האנגלית

סמסטר א'
MEDIEVAL LITERATURE IN TRANSLATION  0626.5022.01
מחיר: 1200 ש"ח ווב 102  12-10 יום א׳+ד'  סמסטר א'  ד"ר סטבסקי יהונתן 

הכהונה  פרח  סיפור  ה־41,  המאה  בני  ימי־ביניימים  סופרים  מאת  יצירות  שלוש  בוחן  זה  קורס 
וסיפור האביר מאת המשורר האנגלי צ'וסר והקומדיה האלוהית מאת המשורר האיטלקי דנטה, 
לאור תפישות שונות של תרגום שרווחו בתקופה הזו. כמו כן, נתחקה אחר כמה מהאופנים שבהם 

סיפוריו של צ'וסר עובדו בתקופות מאוחרות יותר.

מבוא לתרבות אנגליה ב'  0626.1279.01
מחיר: 1200 ש"ח ווב 001  18-16 יום א'+ד׳  סמסטר א'  ד"ר מנור גל 
             INTRODUCTION TO BRITISH CULTURE 2 
This course is a survey of English literature from the beginning of the eighteenth 
century until early twentieth-century Modernism, along with the required historical 
and political contexts. Together, we will see how ingenious writers from across three 
hundred years responded to the major historical and cultural developments of their 
time. Students will read carefully chosen texts by Swift, Defoe, Pope, Dr. Johnson, Blake, 
Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats, Austen, the Brownings, Tennyson, Rossetti, 
Yeats, Conrad, Wilde, T.S. Eliot, Joyce and Woolf. Under my guidance, we will explore 
the underlying values and literary styles of the main literary periods of the 18th, 19th 
and 20th centuries, while referring to the evolution of concepts such as democracy, 
imperialism, industrialism, religion, nature, class conflict, Otherness, race and gender. 
By the end of this course, students will gain a better understanding of the literary and 
cultural production that defined these literary periods, the historical developments that 
accompanied them, and the fine and often blurred lines that distinguish between them.

 
ניתוח שירה  0626.1217.01

מחיר: 1200 ש"ח ווב 001     16-14 יום ב'+ה׳  סמסטר א'  ד"ר טרטקובסקי רועי 
POETRY ANALYSIS 
Though some poems are very long, a poem is typically a fairly small piece of text that 
manages to achieve a great deal in spite of its brevity. There is thus an interesting disparity 
between poetry's material minimalism and conceptual and perceptual magnitude. Why is 
it, or how is it, that a poem grabs us or asks for our attention in the ways that it does, 
if it does? This course will provide basic terminology and techniques for discussing, 
understanding and misunderstanding poetry's modes of operation. Through readings 
of poems from classical and contemporary English and American poetry, we will study 
such subjects as imagery, meter, figurative language, speaker, and poetic sound. We will 
also be reading theoretical texts on poetry and complete a series of listening exercises. 
Readings: Texts will be provided on the course website. Students are expected to have 
the readings with them at all times in class.
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מבוא לתרבות אמריקה  0626.1500.01
מחיר: 1200 ש"ח *קורס מקוון     18-16 יום ב'+ה׳  סמסטר א'  ד"ר מוריסון ספנסר 
INTRODUCTION TO AMERICAN CULTURE 
This course will introduce American culture through a variety of written and visual texts 
spanning the colonial era to the present. The course will emphasize how America is not 
just a juridical but an imaginative and narrative construct, asking how this construct arose 
from and transformed the pre-national and pre-colonial landscape. Among the broad 
issues we'll explore are the relationship of the individual to the community; the imaginative 
function of the frontier in structuring American identity; the persistence of racial division 
across U.S. history; America's fraught relationship to imperialism as both a post-colony 
and an imperial power; and the eventual globalization of American culture. We will also 
consider the term "America" as a signifier for both the U.S. nation-state and the entire 
hemisphere (the Americas?), emphasizing the hemispheric relations that helped determine 
national development. We will interpret U.S. novels, poems, speeches, autobiographies, and 
films in acquainting ourselves with the country's rich culture and history.

MYTHS OF THE ORIGIN OF LANGUAGE  0626.2684.01
מחיר: 600 ש"ח ווב 102     12-10 יום ב'  סמסטר א'  פרופ' זיסר שיר־לי 

“How is it that orthography exists? It’s the most stupefying thing in the world,” Lacan 
writes in the “Geneva Lecture on the symptom” (1975), asking a question that is 
impossible to answer except, as Clause Levi Strauss suggest, by myth. But it is long before 
Lacan that thinkers have not only pondered the enigma of the emergence of language 
but proposed myths in response to the impossible with which this question confronts 
them. In this core course, we shall first study the literary-cultural foundations of myth, 
especially as set forth by Levi Strauss, and long before that, by Giambattista Vico. We shall 
then examine various myths of origin – first, myths of the origin of painting from Pliny the 
Elder through psychoanalyst Francoise Dolto and George Bataille’s analysis of the Lascaux 
cave paintings in The Tears of Eros, and then, after we consider Freud’s myth of the birth 
of civilization in Totem and Taboo, read myths of the origin of language – one articulated in 
Plato’s Phaedrus and then analyzed by Derrida, and the fascinating but not often analyzed 
myth of Simonides that reverberates in the rhetorical tradition from Cicero onwards, and 
consider what it can teach us about the relation between the emergence of language and 
that of mourning, whose most prominent poetic vehicle has been the elegy.

מה הם לימודים אמריקניים?   0626.1511.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 279     14-12 יום ג׳  סמסטר א'  ד"ר פרומר יואב 

What is American Studies? What does America stand for? What does it mean to be an 
American? And subsequently, who is considered an American – and who is not? These are 
the core questions – as timely as ever – that we will seek to explore during the semester. 
This course will introduce students to American Studies, as both an academic discipline 
that we study as well as a contested idea to be debated. It surveys the increasingly 
broadening fields of study that fall under the rubric of American Studies – literature, 
history, social sciences, cinema, music and art – and teaches students how to conduct 
research by applying or combining them. 
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סמסטר ב'
ניתוח סיפורת   0626.1208.01

מחיר: 1200 ש"ח גילמן 223     14-12 יום ב׳+ד׳  סמסטר ב'  ד"ר אונלואונן סזן 
NARRATIVE ANALYSIS 
Narratives govern our lives. They shape the way in which we view our surroundings, 
others, and ourselves. Narratives can be captivating, powerful, deceptive and intricate. 
This course aims to teach students the basic terms of narrative analysis and to help them 
apply these terms to some of the most engaging short stories in the English language. 
Under my guidance, students will learn about the elements of fiction: plot, point of view, 
characterization, setting, style, and theme. We will read and explore texts from the 
eighteenth through the twenty-first centuries and consider some of the central issues in 
the history of narrative theory. By the end of this course, students will have acquired the 
necessary skills in order to embark on the critical analysis of fiction on an academic level. 

מבוא לתרבות אנגליה א'   0626.1278.01
מחיר: 1200 ש"ח גילמן 223     12-10 יום ב׳  סמסטר ב'  פרופ' רייזנר נועם 

גילמן 326     12-10 יום ה׳    
INTRODUCTION TO BRITISH CULTURE 1 
What did the English language sound like over a thousand years ago? Why is it so different 
today? Has British 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 or 
sixteenth centuries? How 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 the Restoration. 
It aims to familiarize you with some of the best poetry and drama ever produced in 
Britain 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.

 
SHAKESPEARE’S NARRATIVE POEMS  0626.2955.01
מחיר: 600 ש"ח ווב 102     12-10 יום ב'  סמסטר ב'  פרופ' זיסר שיר־לי 

In the course of the 1590’s, the golden age of English Renaissance poetry, Shakespeare 
composed some of his best but less studied output: three narrative poems – “Venus and 
Adonis”, “The Rape of Lucrece,” and “A Lover’s Complaint,” a pastoral poem published 
with the Sonnets but almost never anthologized or collected with them. These poems, 
written partly under the constraints of the closure of the theatres at the time, constitute 
some of Shakespeare’s most fascinating work. The plot of all three has to do wit the 
vicissitudes in love of women characters. We will read these poems from a rhetorical – 
psychoanalytical perspective, paying close attention to their form and enquring what more 
they can teach us about enigmas pertaining to femininity, Eros and poetic language.
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סמסטר א'
ראשית התרבות האנושית: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית  0671.1010.01
מחיר: 1200 ש"ח גילמן 220   14-12 יום ב'+ד׳  סמסטר א'  פרופ' ברקאי רן 

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 10,000 שנים. סקירת שלבים משמעותיים בקיום האנושי כגון ראשית 
וציד, מאפייני קבוצות לקטים-ציידים, התפתחות האדם  נוודות לקט  ואבן, חיי  יצור כלים מצור 
וצמחים,  חיים  בעלי  ביות  קבע,  לישיבת  מעבר  מערות,  אמנות  המודרני,  והאדם  הנאנדרתלי 
התפתחות מורכבות חברתית ועוד. המשתתפים יכירו את רצף התרבויות הפרהיסטוריות באזורנו 
הארכיאולוגיה  הקדומים.  האדם  בני  של  ההסתגלות  ואופני  החיים  אורחות  שחזור  על  בדגש 
הפרהיסטורית מאפשרת לבחון תהליכים ארוכי־טווח בהיסטוריה של המין האנושי ולהבין באופן 

טוב יותר לא רק את עברינו אלא גם את המציאות המודרנית.

הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים  0671.1035.01
מחיר: 1200 ש"ח גילמן 279   18-16 יום ב'+ד׳  סמסטר א'  פרופ' גרינברג רפאל 

קורס מבוא אשר נועד להניח את היסודות להיכרות עם הרצף הארכיאולוגי בארץ ישראל, החל 
הברונזה  תקופת  בסוף  וכלה  זמננו(  לפני  שנה  )כ־12000  הקדם־קיראמית  הניאוליתית  בתקופה 
המאוחרת )סביב 1100 לפסה"נ(. בקורס זה נעקוב אחר השינויים החשובים באופן הקיום והכלכלה 
האנושית — ניאוליתיזציה, "מהפכת המוצרים המשניים" והקמת אירגונים חברתיים מורכבים — אחר 
מתקופה  המעבר  את  המאפיינים  היישוביים  השינויים  ואחר  אותן,  שליוו  התרבותיות  התמורות 
לתקופה. הדגש בקורס זה הוא בניסיון לעקוב אחר הרצף וההיגיון בהתפתחויות באמצעות ניתוח 
הממצא החומרי, תוך התייחסות למסגרת האבולוציונית וההיסטורית הרחבה של המזרח הקדום 

ושל האגן המזרחי של הים התיכון. כמו־כן נסקור גישות פרשניות בולטות במחקר הארכיאולוגי.

ארכיאולוגיה של יוון ב"תקופת האופל" והתקופה הארכאית  0671.2126.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 220   12-10 יום א׳  סמסטר א'  פרופ' פאנטאלקין אלכסנדר 

)מאות  האופל"  ב"תקופת  הן  ביוון  ותרבותיים  חברתיים  גיאו־פוליטיים,  תהליכים  יבחן  זה  קורס 
ה־8  )מהמאה  הארכאית  בתקופה  והן  והגיאומטרית(  הפרוטו־גיאומטרית  תקופות  לפנה"ס:   11-8
לפנה"ס ועד מלחמות פרס-יוון בראשית המאה ה־5 לפנה"ס(. בין הנושאים שיידונו בקורס: בעיות 
האגאי  העולם  של  החברתי  המבנה  האגאית;  בארכיאולוגיה  השונים  השלבים  של  כרונולוגיות 
והאיאולית(  האיונית  )הדורית,  ראשוניות  הגירות  הארכאית;  ובתקופה  האופל"  "תקופת  במהלך 
מסחר  קבורה;  מנהגי  )פולייס(;  יווניות  ערי־מדינה  של  צמיחתן  הגדולה;  היוונית  והקולוניזציה 
)הטקטיקה  היוונית בתקופות הללו  נסקור את המאפיינים העיקריים של הלחימה  כן,  ועוד. כמו 
יתבססו  יווניים(. ההרצאות  "המהפכה ההופליטית"; תופעת שכירי־חרב  כלי־נשק;  והאסטרטגיה; 

בעיקר על ניתוח של הממצא הארכיאולוגי )לרבות איקונוגרפיה( ועל המקורות הכתובים. 

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום*
*הסיורים הלימודיים במסגרת הקורסים של כלל החוגים אינם פתוחים למשתלמי לומדים בגילמן
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מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליה  0671.1031.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 220   14-12 יום א׳  סמסטר א'  פרופ' גילן אמיר 

אנטוליה  של  ולארכיאולוגיה  לדת)ות(  לתרבות,  להיסטוריה,  ומקיף  עדכני  מבוא  מציע  הקורס 
באלף השני לפנה"ס. במרכז הקורס תעמוד הממלכה החיתית, שבסיסה בבירתה העתיקה חתושה, 
הממוקמת צפונית-מזרחית לאנקרה של היום. האימפריה החיתית נוסדה בתחילת המאה ה 16 לפני 
הספירה, הגיעה לשיאה כשלש מאות שנה אחר כך ונשלטה לאורך כל קיומה על ידי שושלת אחת. 
בשיאה השתרעה האימפריה החיתית בין חופי הים האגאי, הים התיכון והים השחור, מצפון מזרח 

טורקיה ועד לבנון והיתה לאחת המעצמות הפוליטיות החזקות בתקופתה, שנייה רק למצריים.   

מבוא למסופוטמיה באלף 2-3 לפנה"ס  0671.1033.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 220   18-16 יום א׳  סמסטר א'  פרופ' כהן יורם 

בקורס זה נבחן את ההיסטוריה והתרבות של מסופוטמיה למן המצאת הכתב ועד לסוף תקופת 
הברונזה המאוחרת. השיעור ישרטט את המהלכים הפוליטיים המרכזיים של התקופה תוך מתן 
תשומת לב לממדים חברתיים וכלכליים של החברה המסופוטמית. לצד ניצחונות 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, וביניהן שושלתו של חמורבי. נעסוק 
החטיבה  הפרת.  נהר  על  אשר  מארי  ובעיר  הקדומה  הבבלית  התקופה  של  ובכלכלה  בחברה 
השלישית תעסוק בתקופה הבינלאומית. נראה כיצד הושג מאזן הכוחות בין המעצמות הגדולות, 
בבל, מצרים, ארץ חת ומיתני, ממלכתם של החורים. נעמוד על הגורמים והסיבות שהובילו לחורבן 

הגדול שעבר על אזורינו בסוף תקופת הברונזה המאוחרת בתחילת המאה ה־12 לפנה"ס.

הארכיאולוגיה מהי?  0671.1001.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 281   12-10 יום ב׳  סמסטר א'  ד"ר קוך עידו 

הממצאים,  ניתוח  דרך  באתר,  הארכאולוגית  מהחפירה  הארכאולוגיה:  ביסודות  עוסק  הקורס 
ועד לשאלות חובקות עולם על סביבה, חברה, טכנולוגיה, ותנועה. נתחיל באופן המחקר באתר 
הארכאולוגי ובמרחב — מהו ממצא ארכאולוגי? כיצד מתנהלת חפירה ארכאולוגית? וכיצד נחקר 
האתר בזיקה לסביבתו המידית והרחוקה? נמשיך בשיטות לתארוך הממצא הארכאולוגי ונלמד על 
כרונולוגיה ותקופות ארכאולוגיות. לאחר שנכיר את שיטות המחקר בשדה נעבור לשאלות רחבות 
יותר: מה היו יחסי האדם וסביבתו משחר האנושות וכיצד הם עיצבו את התפתחות האנושות? 
כיצד נחקור מבנה חברתי ומהם האמצעים שבהם התגבשו חברות אנושיות מוקדמות? מה היה 
תפקידו של האלכוהול? ומה עושה אמנות? כיצד שיטות מדעיות משנות את המחקר הארכאולוגי 
בהתחקות אחר טכנולוגיה, מסחר, ותנועה של אנשים? מה ניתן ללמוד על עולם המחשבה, האמונה 

ותפיסת העבר של בני־אדם קדומים? ובכלל ? למי שייך חקר העבר?
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ארמים, מואבים ועמונים — הארכיאולוגיה של ממלכות סוריה   0671.1127.01
ועבר הירדן באלף ה 1 לפסה"נ  

מחיר: 600 ש"ח גילמן 220   16-14 יום ב׳  סמסטר א'  ד"ר זאב סרגי עומר 

המבנה החברתי-פוליטי של סוריה וארץ ישראל השתנה באופן מהותי בראשית האלף הראשון 
הממלכות  של  התהוותן  ההיסטוריה.  במת  על  חדשות  ממלכות  של  הופעתן  עם  הספירה,  לפני 
באה לידי ביטוי, בין השאר, בהתפתחות הכתב האלפביתי ובגיבושן של מסורות כתב מקומיות 
)כגון הכתב הארמי הקדום, הכתב העברי הקדום( אשר שימשו, לראשונה, לכתיבתן של לשונות 
מקומיות, שקודם לכן היו מדוברות בלבד )ארמית, מואבית, עמונית, או עברית(. בסופו של דבר, 
הותירו אחריהן  לאימפריה האשורית. האם  וסופחו  נכבשו  והן  רב,  זמן  לא שרדו  ממלכות אלה 

מורשת?

מבוא לאמנות בדרום־מערב אסיה: 500-3,500 לפני הספירה  0671.1091.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 281   12-10 יום ג׳  סמסטר א'  ד"ר קוך עידו 

קורס מבוא לשפה החזותית בדרום-מערב אסיה מראשית העיור באלף הרביעי לפני הספירה ועד 
אמצע האלף הראשון לפני הספירה. נתחיל בצמיחת הערים הראשונות במישורים הפוריים לגדות 
הפרת והחידקל )מסופוטמיה( ולאחריהן בהופעת האימפריות הראשונות, ונעסוק בשפה החזותית 
והאופן שבו הועבר מסר פוליטי באמצעי  שנלוותה אליהן — על דמות השליט, האלים והאלות, 
שפה  צמחה  בה  הבאים,  המפגשים  בשני  למצרים  כשנעבור  אותנו  יעסיקו  דומות  סוגיות  צורני. 
חזותית שונה לאורך נהר אחד מוקף מדבריות. בחלקו השני של הקורס נעסוק בקישוריות בין שני 
אזורים אלה, מסופוטמיה ומצרים, לאזורים השכנים, ונתמקד במפגשים בין־תרבותיים וכיצד הם 
עיצבו את השפה החזותית של הצדדים המעורבים, ואט־אט נרחיב את מבטנו ונעסוק בכל האגן 
המזרחי של הים התיכון. חלקו השלישי והאחרון של הקורס יעסוק בלבנט ובסביבתו הקרובה ובו 
נדון בשפה החזותית של ממלכות ישראל ויהודה בהקשרן האזורי, נבחן את ההשפעה של כיבוש 
וקולוניאליזם, כמו־גם את האופן שבו סחר חוצה גבולות מביא חפצים חדשים לפתחם של אנשים — 

חפצים שמציתים עניין ומעוררים חידושים באמנות המקומית.

כתובות עבריות ומשמעותן לשחזור ההיסטוריה של ע"י   0671.2215.01
בתקופת המקרא  

מחיר: 600 ש"ח גילמן 220   16-14 יום ג׳  סמסטר א'  ד"ר זאב סרגי עומר 

היה זה המפגש בין הכנענים, תושבי דרום הלבנט, והמצריים, תושבי עמק הנילוס, שהוליד את אחת 
ההמצאות החשובות של העולם העתיק: הכתב האלפביתי. בשלהי האלף השני ובראשית האלף 
הראשון לפני הספירה התפשט הכתב האלפביתי ברחבי הלבנט, ואף מעבר לו, ועד מהרה חוגי 
סופרים בממלכות האזור אימצו אותו כדי להעביר מסרים מנהליים, דתיים ופוליטיים. מסרים אלה 
נכתבו בדיו על שברי כלי חרס ועל קירות מטויחים, נחרטו או נחתמו בחומר, נחקקו בכתובות אבן 
מונומנטליות, או נכתבו על חומרים מתכלים. בשיעור זה נלמד על נקודת המגע בין הכתב לחומר 

ונדון במשמעות החומרית וההיסטורית של כתובות שונות. 
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מבוא לתרבות מצרים הפרעונית  0671.1045.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 220   18-16 יום ג׳  סמסטר א'  ד"ר סויני דבורה 

הקורס סוקר את התקופה מ־4400 עד 1302 לפנה"ס בערך, מן התקופה שלפני עליית השושלת 
ועד לסוף תקופת עמרנה, בסוף השושלת ה־18. הוא מספק מבוא להיבטים  הראשונה במצרים 
מרכזיים של התרבות והחברה במצרים העתיקה, כגון משאבי הטבע של מצרים, המלכות המצרית, 
המערכת החברתית, כתיבה, קבורה, מושגי העולם הבא, דת, מקדשים, ויחסי חוץ. הקורס כולל 
קריאה ודיון במספר טקסטים מצריים בתרגום וניתוח וסצנות אומנותיות מתקופות שונות. דרכם 

נלמד מה יש לחומר המצרי להציע, כיצד לגשת אליו ולהבין מה המגבלות שלו.

נשים ומגדר במצריים העתיקה  0671.2020.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 306   18-16 יום ד׳  סמסטר א'  ד"ר סויני דבורה 

חקר המגדר במצרים העתיקה מאפשר לנו לבדוק הרבה סוגיות מגדריות אשר נתונות במחלוקת 
כיום דרך מערכת חברתית שונה לגמרי: תפקיד הדת בקביעת נורמות לנשיות וגבריות, הדמויות 
ולנשים בהקשרים שונים,  ומנהיגות פוליטיים, התנהגות שנחשבת מתאימה לגברים  של מנהיגים 
במצרים  ביטוי  לידי  באו  הללו  הסוגיות  כיצד  נסקור  בקורס  לגברים.  נשים  בין  עבודות  חלוקת 
העתיקה ואיך הן השתנו במהלך יותר משלושת אלפי שנות קיומה של התרבות המצרית הקדומה. 
בשילוב עם גורמים אחרים כמו אתניות, מעמד חברתי ומיקום גיאוגרפי. נבדוק אותן דרך מערכת 

ארכיאולוגית המגדר, ובאמצעות גישות עכשוויות אחרות למין ולמגדר.

סמסטר ב'
מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל ארץ־ישראל בתקופות   0671.1071.01

הקלאסיות  
מחיר: 1200 ש"ח גילמן 279   12-10 יום א'+ג׳  סמסטר ב'  ד"ר שטיבל גיא 

מיועד לתת  חיים. קורס המבוא  אנו  בו  העולם הקלאסי מהווה את הדנ"א של העולם המערבי 
היכרות עם נושאי ומושגי הייסוד של הארכאולוגיה הקלאסית בדגש על העולם ההלניסטי, הרומי 

והביזנטי.
במסגרת הקורס, נחשף לעולם העשיר של התרבות ההלניסטית, על העיר )polis(, מוסדות השלטון 
והתרבות העשירים שלה ומשם לעיר הרומית )urbs( מוסדותיה ולא פחות האנשים שהרכיבו עולם 
עשיר זה. תוך כדי הקורס, נחשף לאדריכלות העשירה של המרחב הפרטי והציבורי גם יחד, נטעם 
מעולם האמנות העשיר ונכיר אתרי מפתח בארץ ובעיקר בחו"ל. במסגרת הקורס נחשף לפעילות 
הצבא וכן עולם הפולחן המגוון החל במקדשים וכלה בכנסיות ובתי הכנסת. נתבל זאת בהתייסות 

לעולם התרבות החומרית, הלבוש ובעיקר תרבות הפנאי שהתפתחה באותן תקופות.

טקסט ותמונה: מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו   0671.1238.01
הטקסטואליים והאיקונוגראפיים  

מחיר: 600 ש"ח גילמן 220   16-14 יום א'  סמסטר ב'  פרופ' גילן אמיר 

האלף  למן  הקדום  במזרח  המלוכה  מוסד  של  התפתחותו  אחר  נעקוב  המבוא  שיעור  במהלך 
השלישי ועד האלף הראשון לפנה"ס. נלמד להכיר מלכים בולטים ושושלות חשובות, תפיסות שונות 
של מוסד המלוכה ואת ייצוגיה הטקסטואליים והאיקונוגרפיים הבולטים בתקופות השונות. נלמד 
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להכיר את הדימויים, החפצים והכתובות האופייניות לכל תקופה. במקביל, נכיר כמה מעקרונות 
היסוד לפענוח טקסטים ודימויים מסוגים שונים הקשורים למוסד המלוכה )היסטוריים, ספרותיים, 
ביצירות  לדיון  יינתן  מיוחד  דגש  העבר.  לשחזור  תרומתם  בחינת  תוך  ועוד(,  אמנותיים  דתיים, 

האמנות המאפיינות את מוסד המלוכה לאורך ההיסטוריה של המזרח הקדום.

הארכיאולוגיה מהי?  0671.1001.02
מחיר: 600 ש"ח גילמן 281   18-16 יום א'  סמסטר ב'  פרופ' גדות יובל 

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.

היסטוריה והיסטוריוגרפיה של ימי שיבת ציון  0671.2460.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 282   16-14 יום ב'  סמסטר ב'  פרופ' ליפשיץ עודד 

יהודה  תולדות  של  שניתן  כמה  עד  מקיפה  תמונה  התלמידים  בפני  לפרוש  היא  השיעור  מטרת 
במהלך פרק הזמן בו היא היתה פחווה תחת שלטון בבל ופרס, ועד לראשית התקופה ההלניסטית. 
במהלך השיעור נקרא את המקורות ההיסטוריים העיקריים, הן אלה המקראיים והן אלה שמחוץ 
למקרא, נכיר את המציאות הארכיאולוגית ונדון בבעיות ובמגבלות של המחקר ההיסטורי של פרק 
הזמן הזה וכיצד ניתן בכל זאת ליצור תמונה היסטורית מהימנה ומבוססת של אחד מפרקי הזמן 

המרתקים והחשובים בתולדות העם היהודי.

ארכיאולוגיה של תקופת הברזל בדרום הלבנט  0671.1120.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 281   12-10 יום ד'  סמסטר ב'  ד"ר זאב סרגי עומר 

בחורבנה של  בדרום הלבנט מתאפיין  לערך(  לפסה"נ   550—1150( הברזל  ראשיתה של תקופת 
התרבות העירונית הכנענית: ערי המדינה ששלטו בדרום הלבנט באלף השני לפני הספירה, חרבו 
חדשה  חברתית-פוליטית  תרבות  התפתחה  חורבותיהן,  על  והפוליטי.  החברתי  מהנוף  ונעלמו 
וייחודית: ממלכות טריטוריאליות בפנים הארץ וערי מסחר לאורך החופים. בתקופה זו הופיעו על 
במת ההיסטוריה ממלכות ועמים המוכרים גם מן המקרא העברי, ובהן ממלכת יהודה וממלכת 
עלייתן  עם  לקיצה  באה  זו  תקופת  ועוד.  הפניקים,  הפלשתים,  כגון  אתניות  קבוצות  וכן  ישראל 
המחודשת של האימפריות המסופוטמיות — אשור ובבל, שבתהליך הדרגתי ובמשך כמאתיים שנה, 
השתלטו על הלבנט, החריבו את הממלכות המקומיות וסיפחו את שטחן לשטחי האימפריה. העניין 
זו נובע בעיקר מן העובדה שהספרים ההיסטוריוגרפים במקרא )יהושע, שופטים,  הרב בתקופה 
שמואל ומלכים( מתייחסים לתקופה זו, ובחלקם הם אף מהווים את המורשת הכתובה שלה. נביט 
בתקופת  העירונית  התרבות  התחדשות  ועל  הברונזה  תקופת  של  הכנענית  התרבות  חורבן  על 
הברזל, ונעמוד על סוגיות של רצף ותמורה; נשאל כיצד באות ממלכות לעולם; נעמוד על הקשר 
שבין הממצא החומרי לישויות הפוליטיות והחברתיות שהתפתחו באזור, ונסקור באופן שיטתי את 

הממצא העיקרי וההתרחשויות ההיסטוריות החשובות של תקופת הברזל.
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החוג לבלשנות

סמסטר א'
מבוא לבלשנות: מבט פנורמי  0627.1010.01

מחיר: 600 ש"ח גילמן 282   16-14 יום ב'  סמסטר א'  פרופ' מלצר־אשר איה 

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 לא מילולית ותלוית־הקשר; מורפולוגיה — העוסקת במבנה המילה; פונטיקה 
ופונולוגיה — העוסקות במבנה מערכת צלילי השפה; פסיכובלשנות — העוסקת בתהליכי עיבוד 
ידע  ירכשו  הסטודנטים  במוח.  הלשוני  הידע  בייצוג  העוסקת   — נוירובלשנות  שפה;  וייצור  שפה 

שיאפשר להם לנתח תופעות לשוניות שונות.

פונטיקה  0627.1120.01
מחיר: 600 ש"ח ווב 001   14-12 יום ב'+ד׳   סמסטר א'  ד"ר כהן אבן־גרי 

מר כהן אביתר

הקורס מהווה מבוא כללי לפונטיקה חיתוכית )ארטיקולטורית( ופונטיקה אקוסטית. 
פי  על  העולם  בשפות  המופיעים  ההגאים  למיון  עקרונות  יילמדו  החיתוכית,  הפונטיקה  בתחום 
תכוניותיהם ויוצג אופן רישום ההגאים ע"פ התעתיק הפונטי של IPA. בתחום הפונטיקה האקוסטית, 

יוצגו התכונות האקוסטיות השונות של הגאים ויילמדו שיטות לניתוח אקוסטי של הגאים.
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החוג להיסטוריה כללית

סמסטר א'
מבוא לאירופה הקדם מודרנית 1600-400  0621.1219.01

מחיר: 600 ש"ח גילמן 144   18-16 יום ג'  סמסטר א'  ד"ר כהן־הנגבי נעמה 

התפתחות  את  נסקור  כך  בתוך   .0061 ועד   004 משנת  אירופה  של  בהתהוותה  יעסוק  הקורס 
נצרות המערב, את המבנים הפוליטיים החדשים הצומחים לאחר התפרקות האימפריה, את עליית 
הממלכות, את החברה ואת המערך הכלכלי המשתנה, את התמורות בהשכלה ובתרבות, ונסיים 

עם תקופת הגילויים והכיבושים האירופיים מעבר לים.

סמסטר ב'
מגדר בהיסטוריה של אירופה המודרנית  0621.1224.01

מחיר: 600 ש"ח גילמן 144   18-16 יום ב'  סמסטר ב'  ד״ר שפירא מיכל 

כיצד נוצרו דימויי הגבריות והנשיות כפי שאנו מכירים אותם היום? כיצד השתנו לאורך ההיסטוריה 
מהי  הידידות?  ואף  הצבא  המשפחה,  העבודה,  של  החיים  בתחומי  וגברים  מנשים  הדרישות 
ההיסטוריה של המאבק לשיווין מגדרי? כיצד השפיעו מלחמות ומהפיכות מודרניות באופן שונה על 
גברים ונשים? אילו תפיסות שונות התקיימו לגבי המיניות האנושית לאורך ההיסטוריה המודרנית 

וכיצד הם השתנו? מהי ההיסטוריה המשתנה של יחסי מגדר בתרבות המערב?
ההיסטוריה של המגדר היא תחום מוביל ופורץ־דרך בהבנת העבר וקורס זה מהווה מבוא לאלו 
הרוצים להיחשף ללימודי מגדר ותרומתם החשובה והנחוצה להבנת ההיסטוריה המודרנית ואף 

לכתיבתה מחדש.

ההיסטוריה של פרס העתיקה: אימפריה וציוויליזציה  0621.1223.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 144   12-10 יום ד'  סמסטר ב'  פרופ׳ אגוסטיני דומניקו 

אימפריות עצומות הן מהמעניינות והמאתגרות ביותר מכלל התופעות הסוציו־פוליטיות בהיסטוריה 
עתיקה. 

קורס זה יאתר את ההיסטוריה הפוליטית, חברתית, דתית וצבאית של שלושת האימפריות הפרסיות 
הגדולות )המאה השישית לפני הספירה עד המאה השביעית לספירה( ואת המפגשים שלהן עם 
תרבויות גדולות אחרות, כמו הבבלים, היוונים, הרומאים ולבסוף, הערבים. הקורס יייתן את הכלים 
להבנת הדינמיקות בלידה, התפתחות ונפילה של אימפריה בעת העתיקה. קורס זה אינו דורש ידע 

מוקדם בשפות עתיקות.
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החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה

סמסטר א'
מבוא ללימודי אפריקה  0622.9102.01

מחיר: 600 ש"ח גילמן 326   12-10 יום א'  סמסטר א'  ד"ר בק אירית 

בכוונת המבוא להקנות ידיעה בסיסית לגבי ההיסטוריה של יבשת אפריקה שמדרום לסהרה. נושאי 
ההרצאות 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, 
בסיס  יהווה  הקורס  החדשות.  המדינות  וצמיחת  הדה־קולוניזציה,  מאבקי  הקולוניאלי,  הכיבוש 

להבנת ההתרחשויות העכשוויות ביבשת אפריקה.

מבוא לדת ולתרבות האסלאם  0622.1003.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 144   16-14 יום ד'  סמסטר א'  ד"ר בן־עמי עידו 

קורס המבוא דן בכמה מההיבטים המהותיים של דת ותרבות האסלאם, כפי שאלו התפתחו החל 
מהמאה השביעית עם הופעתו של הנביא מחמד בחצי האי ערב. הקריירה המוצלחת של הנביא, 
הן כאיש דת והן כמי שעלה בידיו להקים מדינה מוסלמית, הובילה להתפשטות האסלאם על פני 
שלנו  המוצא  הנחת  להם.  ייחודיות  עולם  ותפישות  תרבויות  נרחבים, שבהם  גיאוגרפיים  אזורים 
תהיה שבכל מקום שאליו הגיעו המוסלמים, האסלאם הפורמלי שהתפתח בחצי האי ערב פגש את 
התרבות והמנהגים המקומיים של אותו אזור והשתלב בהם לכדי יצירת משהו חדש וייחודי. במהלך 
הקורס ירכשו הסטודנטים הבנה מעמיקה על אודות תקופות ואירועים מעצבים בחיי הנביא, נעסוק 
בחשיבות הקוראן ופרשנותו, ספרות החדית' וההלכה המוסלמית )השריעה(, בכתות וזרמים שונים 

באסלאם, מיסטיקה, תיאולוגיה מוסלמית, מצוות היסוד, הג׳האד ועוד.

תולדות העמים המוסלמים 600—1500  0622.1002.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 144   12-10 יום ה'  סמסטר א'  פרופ' שפר־מוסנזון מירי 

הקורס עוסק בהיסטוריה של עולם האסלאם בימי הביניים מתחילה בראשית הקריירה של הנביא 
מוחמד בחצי האי-ערב במאה השביעית ומסתיימת בשנת 1500 לערך. חלקו הראשון של הקורס 
משרטט את התהליכים הפוליטיים העיקריים בתקופה זו. נעקוב אחרי הקמת המדינה המוסלמית, 
במזרח  ששלטה  צבאית-תורכית,  אליטה  אליהן  הצטרפה  וכיצד  העיקריות  הערביות  השושלות 
סוגיות  בכמה  מתמקד  הקורס  של  השני  חלקו  העשרים.  המאה  ראשית  עד  שנה  כאלף  התיכון 
נבחרות שקשורות בחברה ובתרבות מוסלמית בימי הביניים, ובהן דגמים של התאסלמות, ההבדל 

בין שערוב להתאסלמות, תרבות חצר אליטיסטית, היווצרותן של כתות כדוגמת השיעים, ועוד.
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מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה  0622.1001.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 223   14-12 יום ה'  סמסטר א'  פרופ' ליטבק מאיר 

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

הקצונה המהפכניים ולבסוף, הופעת התנועות האסלאמיות.

סמסטר ב'
מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית  0622.1004.01

מחיר: 600 ש"ח גילמן 144   12-10 יום ה'  סמסטר ב'  פרופ' שפר־מוסנזון מירי 

הקורס חוקר את תולדות המדינה העת'מאנית מראשית ימיה במאה ה־14 ועד להקמת הרפובליקה 
התורכית ב־1923, תוך כדי בחינת תולדותיה הכרונולוגיות של האימפריה, ינתח השיעור מוסדות, 
כוללות: הקמת  סוגיות שונות שייבחנו  וחברה.  ודפוסי תרבות  אישים, אירועים, מבנים כלכליים, 
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.
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החוג להיסטוריה של עם ישראל

המהפכה השקטה: מעמדה של האישה היהודייה בימי הביניים  0677.4064.01
מחיר: 1200 ש״ח גילמן 277  14-12 יום ב׳  סמסטר א׳  פרופ' גולדין שמחה 

גילמן 280  14-12 יום א׳  סמסטר ב׳   

נושא הקורס הוא היחסים החברתיים שבין נשים וגברים החיים בקהילה היהודית )גרמניה, צפון־
צרפת ואנגליה( בימי הביניים, מתחילת המאה ה־11, כשעומדים לרשותינו מקורות מספיק טובים 
למחקר ועד לגירוש של יהודי ארצות אלה )סוף המאה ה־13 ואמצע המאה ה־14(. המחקר יתבסס 
על כול סוגי המקורות העומדים לרשותינו )ספרות הלכתית, פרשנות למקרא, כרוניקות, ספרות 
השו"ת, פיוטים(, ויעסוק בסוגיות המחקר ובמתודולוגיות של מחקר ההיסטוריה החברתי ומחקר 

הג'נדר.

סמסטר א'
ישראליות: כלים לחשיבה היסטורית   0677.1345.01

מחיר: 600 ש"ח גילמן 280  10-8 יום ב'  סמסטר א'  פרופ' כהנא מעוז 

בקורס נבקש להשתמש בכלי החקר ההיסטוריים כדי להתקדם כמה צעדים בפענוח תרבותי של 
החברה בה אנו חיים, במדינת ישראל ובעולם, למן מחצית המאה העשרים ואילך. 

נבקש להתייחס אל החברה הישראלית העכשווית כאל מעבדה דינאמית, שבה מותכים תוצרים 
של  שונים  ומקטעים  התיכון,  המזרח  של  היסטוריה  אירופית,  היסטוריה  ימים.  ארוכי  תרבותיים 
ההיסטוריה היהודית העתיקה והחדשה, מבצעים לנגד עינינו מישלבים מורכבים ולעיתים קרובות 
בלתי צפויים במציאות זמננו. ננסה להבין את החיבורים הללו, ולאתר את מתארי הרצף ואת קווי 
השבירה וההתגוונות, נבקש לעמוד על היציב, על המשתנה, ועל המהותי, או, במילים אחרות: על 

המטריצות המורכבות הנקראות תרבות. 
והמופע  השוק  חברת  המיידי,  של  המהמם  השאון  את  מעט  להשקיט  עשויה  כזו  מבט  נקודת 
הטכנולוגי שלה בקיום העכשווי, כשדרכם )ולא מתוך הכחשתם( ניבטים גם קווי מתאר נוספים, 
בהם גנוזה הבנה מעמיקה יותר של הקיום האנושי ושל תיבת התהודה המכוננת שמעניקים לו ידע, 

זיכרון והיסטוריה.

יהודים ונוצרים מימי הבינים לעת החדשה — א׳   0677.1061.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 277  12-10 יום ב'  סמסטר א'  פרופ' גולדין שמחה 

בקורס נלמד על תולדות היהודים באירופה הנוצרית בין המאות 10—12, באזורים של צפון צרפת, 
אנגליה וגרמניה של ימי הביניים. נעמוד בהרחבה על הרקע התיאולוגי של היהדות בגולה ושל 
גרמניה  לצפון־צרפת,  היהודים  הגירת  תהליך  על  נעמוד  לספירה.  הראשונות  במאות  הנצרות 
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 )1095—1099( והפגיעה ביהודי גרמניה בשנת תתנ"ו.

קורס שנתי )סמסטר א'+ב'(*
הרישום מראש לשני הסמסטרים.

 
*
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ארון הספרים היהודי: מקורות לחקר תולדות ישראל   0677.1058.01
מחיר: 1200 ש"ח רוזנברג 104  16-12 יום ב'  סמסטר א'  פרופ' כהנא מעוז 

'ארון הספרים'  ואת הספריות השונות שמרכיבים את  'מדפי' הספרים  מטרת הקורס לתאר את 
היהודי, למן הספרות הבתר־מקראית, עבור בספרות חז"ל ובספרות הרבנית, בספרות הפילוסופית, 
הליטורגית, ספרות הקבלה והסוד, וכלה בספרות ההשכלה, העיתונות היהודית והספרות המודרנית. 
תיאור הספריות יובא בהקשר של השימוש שעשוי חוקר תולדות ישראל לעשות במקורות הללו 
תוך הצגת הבעייתיות המיוחדת של כל 'ספריה'. במסגרת הקורס יכירו הלומדים גם את הכלים 

הביבליוגרפים העיקריים ויתרגלו את השימוש בהם.

חיים יהודיים בחברות מוסלמיות טרום־מודרניות:  0677.1386.01
ממוחמד ועד סולטאן סולימאן   

מחיר: 600 ש"ח גילמן 277  12-10 יום ג'  סמסטר א'  ד"ר פלדמן סמט הדר 

כניסתו של האסלאם לבימת ההיסטוריה חוללה שינויים מרחיקי לכת בעולם היהודי, אשר המשיך 
מאותה עת והלאה להתקיים ולהתעצב בזיקה לחברות והתרבויות המוסלמיות הסובבות. בקורס 
נעסוק בהיסטוריה של יהודים תחת שלטון אסלאמי החל מהכיבושים הערביים במאה ה־7 ועד לדור 
הראשון של מגורשי ספרד. נשלב היכרות עם המחקר על אודות התקופה עם קריאה הקשרית 
בסוגות שונות של מקורות ראשוניים, בדגש על תעודות מגניזת קהיר ה"קלאסית" )מאות 11—13( 
וה"מאוחרת" )שלהי התקופה הממלוכית והתקופה העות'מאנית(. מקורות אלו יפתחו בפנינו צוהר 
להיסטוריה יהודית בארצות האסלאם הטרום־מודרניות דרך התייחסות למגוון מרחבים ונושאים 
ומציאויות  בין־קהילתיים  בין־תרבותיים, קשרים  וכלכלה, מעברים  רוח  חיי  מוסדות קהילה,  כגון: 

יומיומיות של מגזרים שונים בחברה.

הציונות והיישוב, 1917-1881  0677.1532.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 282  12-10 יום ד'  סמסטר א'  פרופ' חזן מאיר 

השיעור יעסוק בהתמודדות בין "היישוב הישן" לבין "היישוב החדש" בארץ ישראל בשלהי שנות 
והתחזקותה של הציונות כתנועה  וזאת על רקע הופעתה  שלטונה של האימפריה העות'מאנית, 
מאפייניהן  והשנייה,  הראשונה  העליות  וינותחו  יתוארו  בשיעור  היהודי.  בעם  מרכזית  לאומית 
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.

החממה הבריטית: היישוב ובריטניה מאוגנדה עד לונדון  0677.1384.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 277  14-12 יום ד'  סמסטר א'  פרופ' גולני מרדכי 

ומה היא נתנה לכל אחד מצדדים לה?  מהיכן צמחה הברית האנגלו-ציונית, מה היו מקורותיה 
בקורס ננסה לפענח את טיבו של הקשר האנגלו/ציוני ואת השפעתו לימים על ההיסטוריה של 

מדינת ישראל.
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נקמה ומשפט ? שאלת הענשתם של הפושעים הנאצים   0677.1382.01
ומשתפי הפעולה  

מחיר: 600 ש"ח גילמן 277  14-12 יום ה'  סמסטר א'  פרופ' שטאובר רוני 

שלאחר  הראשונים  בעשורים  פעולה  ומשתפי  נאצים  פושעים  של  הענשתם  בשאלת  דן  הקורס 
השואה. מחד גיסא, נחקור פעולות נקמה ללא משפט, במיוחד בשנים הראשונות שלאחר המלחמה. 
מאידך גיסא, נבחן את המאמצים של יחידים וארגונים להביא פושעים נאצים לדין תוך התמודדות 

עם קשיים משפטיים ופוליטיים.

סמסטר ב'
ישראליות וחרדיות   0677.1378.01

מחיר: 600 ש"ח גילמן 280  10-8 יום ב'  סמסטר ב'  פרופ' כהנא מעוז 

'בין ישראליות וחרדיות: קונפליקטים וצמתי מפגש' נבקש להשתמש במפגש המתוח בין  בקורס 
וההתבדלות  ההתאמה  תהליכי  את  לבחון  כדי  הישראלי  המרחב  לבין  והלכתית  חרדית  יהדות 
שעומדים במרכז העיצוב המחודש של התרבות ההלכתית-מסורתית אל תוך ההקשר הישראלי 
במאות העשרים והעשרים ואחת. לשם כך נבקש לעקוב אחרי תפיסות יסוד דוגמת: חיים ומוות, 
ארגון המרחב, קודש וחול, מרחב וזמן, אידאל האושר, תפיסת הכח והשימוש בכח צבאי, הנצחת 

השואה ועוד.

יהודים ונוצרים מימי הבינים לעת החדשה — ב׳   0677.1062.01
מחיר: 600 ש"ח רוזנברג 001  12-10 יום ב'  סמסטר ב'  פרופ' גולדין שמחה 

בקורס נלמד על תולדות היהודים באירופה הנוצרית בין המאות 12—14, באזורים 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 
וגירוש  כמו: עלילות דם, שרפת התלמוד בפריז  יהודים אלה  סוגיות מרכזיות בחיי  נבדוק  ועוד. 
זו: תפילות,  היהודיות בתקופה  ויצירות התרבות  חיי התרבות  בנושא  נרחיב  היהודים מאירופה. 
ההיסטוריה  כתיבת  הסובבת,  למציאות  והתאמתה  ההלכה  הרחבת  הפיוט,  המקרא,  פרשנות 

היהודית ועוד.

מבוא לברית החדשה   0677.1283.01
מחיר: 600 ש"ח רוזנברג 001  12-10 יום ג'  סמסטר ב'  ד"ר מוניקנדם יפעת חיה 

תוארו  ומשנתו  חייו  ההסטוריה.  בימת  על  גלילי,  יהודי  ישוע,  הופיע  לספירה,  הראשונה  במאה 
התרסי,  שאול  של  באגרותיו  השליחים,  במעשי  תוארה  מותו  לאחר  תורתו  הפצת  באוונגליונים, 
הוא פאולוס, ואגרות נוספות המיוחסות לפאולוס מפרטות את האמונה בו, ובחזון 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 
שונות  לסוגיות  והתיאולוגי  ההסטורי  ברקע  נדון  מקבילים.  לחיבורים  אלה  חיבורים  בין  היחסים 
בברית החדשה וביחס בין הברית החדשה לברית הישנה ולספרות קומרן מחד, ובין הברית החדשה 

לספרות הלניסטית ורומית מאידך.
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מנהיג והנהגה בתולדות היישוב היהודי ומדינת ישראל   0677.1385.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 281  14-12 יום ד'  סמסטר ב'  פרופ' גולני מרדכי 

בקורס נבחן את ההנהגה הציונית, היישובית והישראלית מהרצל עד רבין. נדון בכל מקרה לגופו 
ובפרספקטיבה השוואתית ונשאל האם אפשר לדבר במקרה הזה על דפוס מנהיגות ייחודית?

"המדינה שבדרך": היישוב בין שתי מלחמות העולם   0677.1187.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 282  12-10 יום ה'  סמסטר ב'  פרופ' חזן מאיר 

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

חברתיים.
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החוג ללימודי הערבית והאיסלאם

סמסטר א'
תולדות הספרות הקלאסית א׳  0631.3496.01

מחיר: 600 ש"ח גילמן 282   12-10 יום ב'  סמסטר א'  פרופ׳ לרנר אמיר 

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

תוך התעכבות על ביאור קווים להתפתחות ולהשתנות של צורות ותכנים.

מושגי יסוד באסלאם  0631.1130.01
מחיר: 1200 ש"ח גילמן 282   14-12 יום ב'+ד׳  סמסטר א'  ד"ר שניצר עליזה 

והמסורת המוסלמית  נשענת דת האסלאם, הקוראן  יעסוק בראשיתו בכתבים שעליהם  השיעור 
ומצוותיו: התפישה האלילית  הקדומה, כרקע כללי לקראת הדיון בתפישות האסלאם, אמונותיו 
והקרע  יורשי הנביא  מייסד האסלאם,  הקדם־אסלאמית, מצוות היסוד, דמותו של הנביא מחמד 

הסוני-שיעי. אתר הקורס הוירטואלי ילווה את ההרצאות.

מחשבת האסלאם בתקופה הקלאסית  0631.2234.01
מחיר: 600 ש"ח ווב 102   16-14 יום ה'  סמסטר א'  פרופ' אדנג קמילה 

קורס פנורמי זה עוסק בזרמים ובאנשים שתרמו, במישרין או בעקיפין, להתהוות האסלאם )הסוני 
והשיעי( כפי שאנו מכירים אותו היום, בדגש על התקופה שבין המאה ה־8 למאה ה־12 לסה"נ. 
ללימודי  ומוסדות  והכתות,  ההלכה  אסכולות  התגבשות  וצופיות,  סגפנות  שיידונו:  הנושאים  בין 
הדת. בנוסף נציג את הדעות המיוחסות לסגפנים אל־חסן אל־בצרי וראבעה אל־עדוויה, האמאם 
השיעי ג'עפר אל־צאדק, חכמי ההלכה אבו חניפה, מאלכ בן אנס ואל־שאפעי, המומחה לחדית' 
אחמד אבן חנבל, הח'ליפה העבאסי אל־מאמון, הצופי אל־חלאג', הפרשן וההיסטוריון אל־טברי, 
התאולוג אל־אשערי, המלומד אבן חזם מקורדובה, האמאם־ח'ליפה הפאטמי אל־מסתנצר, וחכם 

הדת והצופי אל־גזאלי.
* דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם

סמסטר ב'
קווים לדמותה של האישה באסלאם הקדום  0631.2262.01

מחיר: 600 ש"ח רוזנברג 106   16-14 יום א'  סמסטר ב'  ד"ר יבור יולנדה 

הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות ביחסי מגדר ובמעמדן של נשים במרחב הערבי והמוסלמי מערש 
האסלאם )אמצע המאה ה־7 לסה"נ( ועד שלהי ימי הביניים )המאה ה־15 בקירוב(. זאת, באמצעות 
עיון בשירה הערבית הקדומה ובכתבים המכוננים של דת האסלאם: הקוראן ופרשנויותיו, קורפוס 
ספרות החדית' )מסורת הנביא מוחמד( וחיבורים היסטוריוגרפיים, ביוגרפיים והלכתיים. התכנים 
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שיידונו בקורס: תמורות שחלו במעמד האישה במעבר שבין הג'אהליה )"תקופת הבערות" הקדם־
אסלאמית( להשתרשות האסלאם; דמותה של המאמינה המוסלמית האידאלית; יחסם של המקורות 
עונג"(,  ו"נישואי  פוליגמיה  )לרבות  בנישואין  הקשורות  לסוגיות  והשיעיים  הסוניים  המוסלמיים 
גירושין, ניאוף, יחסי אישות, זנות, רכוש וירושה, לבוש וצניעות, עדות בבתי משפט, מילת נשים, 
הומוסקסואליות, לסביות וטרנסווסטיות; גילויי מיזוגיניה ופמיניזם; דמויות נשיות בולטות, מיתיות 

והיסטוריות, במסורת המוסלמית.
* קורס לא מחייב את ידיעת השפה הערבית ולא מצריך רקע קודם בלימודי האסלאם. הטקסטים שיידונו במהלך 

השיעורים יתורגמו משפת המקור ויונגשו ללומדות/ים בעברית או באנגלית

מבוא לשיעה  0631.1218.01
מחיר: 600 ש"ח ווב 103   16-14 יום ה'  סמסטר ב'  פרופ' אדנג קמילה 
INTRODUCTION TO SHI’I ISLAM 
This course presents a survey of the early history of Shi‘i Islam from its beginnings up 
to the 11th century CE. Among the topics to be discussed are formative events in the 
history of the Shi‘a such as the sermon at Ghadir Khumm and the issue of the succession 
to the Prophet Muhammad; Imam Ali’s move to Kufa and his assassination; the murder 
of Husayn b. Ali at Karbala and its commemoration and reenactment throughout Shi‘i 
history; Shi‘i revolts against Umayyad and ‘Abbasid rule; the major divisions within the 
Shi‘a: Zaydiyya, Isma’iliyya and Twelver Shi‘a and their respective conceptions of the 
imamate; Imam Ja’far al-Sadiq and the beginnings of Imami jurisprudence; the polemic 
surrounding the integrity of the Qur'an and Shi‘i exegesis; the main hadith compilations; 
the rise of the Fatimids; the occultation of the twelfth Imam and its repercussions; the 
veneration of the extended family of the Prophet and Ali throughout the Muslim world, 
and relations with Sunnis and non-Muslims. Wherever relevant, the importance of these 
topics for present-day Shi‘i belief and practice will be highlighted.

* הקורס מתקיים בשפה האנגלית

השלום באסלאם  0631.4188.01
מחיר: 600 ש"ח ווב 102   20-18 יום ה'  סמסטר ב'  ד"ר וינטר אופיר 

התמקדות  תוך  לשלום,  ביחס  מתחרות  אסלאמיות  בתפיסות  יעסוק  באסלאם'  'השלום  הקורס 
בשאלת הלגיטימיות הדתית של הסכמי שלום בין ישראל למדינות ערב, בכללן מצרים, ירדן ואיחוד 
האמירויות. לצד מבוא על מושגים כמו 'שלום', 'ג'האד' ו'הודנה' ועל מעמדם של היהודים )'אנשי 
פרגמטית   — מודרנית  אסלאמית  בהגות  הקורס  יתמקד  הקלאסית,  האסלאם  בספרות  הספר'( 
ורדיקלית — המשקפת את השסע בין הממסדים הדתיים המזוהים עם המשטרים הערביים לבין 
תנועות אופוזיציה אסלאמיסטיות. בקורס יתוודעו הסטודנטים לפולמוסים הלכתיים שהתנהלו בין 
כוחות יריבים שנאבקו על הסמכות לפרש את עמדת ההלכה האסלאמית ביחס לתהליכי השלום 
כן  אברהם.  להסכמי  ועד  קמפ־דיוויד  מהסכמי  החל  שונות,  זמן  בנקודות  לשכנותיה  ישראל  בין 
יודגמו במהלך הקורס השימושים המגוונים — ולעיתים אף המנוגדים — שעשו משתתפי הפולמוסים 
בפסוקי קוראן, במסורות נבואיות, בתקדימים היסטוריים מסיפור חייו של הנביא מחמד ובמושגי 

יסוד אסלאמיים.
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החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית

ארמית מקראית  0614.3001.01
מחיר: 1200 ש״ח רוזנברג 105  12-10 יום ג׳  סמסטר א׳+ב׳  ד"ר מאסטי עמנואל 

הלשון הארמית הייתה במגע ישיר ורצוף עם הלשון העברית למן סוף ימי בית המקדש הראשון 
ועד לכיבוש הערבי. הספרות היהודית שנכתבה בארמית בתקופה הזאת מלווה את העברית עד 
ימינו, ורישומה ניכר בעברית החדשה. בקורס הזה נעסוק בארמית של תקופת המקרא )בספרים 
עזרא ודניאל(. נדון בתורת ההגה, בתורת הצורות, בתחביר ובאוצר המילים, ונקרא בפרקי המקרא 
ובלשונם  בזמנם  הקרובים  חוץ־מקראיים  ארמיים  למקורות  נתוודע  לכך  נוסף  ארמית.  הכתובים 

לארמית המקרא ונקרא בהם.

סמסטר א'
השפות השמיות: מבט השוואתי  0624.1001.01

מחיר: 1200 ש"ח *קורס מקוון  18-16 יום ב'+ד׳  סמסטר א'  ד"ר צרקווליני לטיציה 

נפתח בשאלות: מהי לשון; מה חשיבות הלשון ככלי בסיסי לקיום תקשורת אנושית; 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 וקירבה בין שפות; מבני לשון מיוחדים ומאפיינים לשפות השמיות. דגש יושם 
על מונחים ומושגים בסיסיים בבלשנות בכלל ובבלשנות השמית בפרט. נכיר את משפחת השפות 
השמיות ומאפייניהן בתחומי עיון לשוניים מגוונים, נשווה בין השפות ונדגיש את הדרכים הנתונות 

בידי הבלשן לאישוש קרבתן הלשונית ומוצאן המשותף.

העברית ממעוף הציפור  0614.1402.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 281  20-18 יום ג'  סמסטר א'  ד"ר מאסטי עמנואל 

הקורס יעסוק בתולדותיה של השפה העברית מתקופת המקרא ואילך. בכל שיעור נבחן סוגיות 
העולות מלשונה של כל תקופה ותקופה בעברית, לפי סדר כרונולוגי, מהפרה־היסטוריה של השפה 
ועד לעברית החדשה ? ככל שיאפשר לנו הזמן. נושאים לדוגמה: איך נשמעה השפה שממנה נולדו 
העברית, הערבית, הארמית והאתיופית? האם אנו מבינים לחלוטין את סיפורי המקרא וכיצד נוכל 
להבינם טוב יותר? מדוע מקורות חז"ל "מצלצלים" כה שונה מן התנ"ך? מתי, איך ולמה הומצא 
הניקוד? איך הגיעו לשפתנו מילים משומרית, אכדית, ארמית, פרסית, יוונית, לטינית, ערבית ויידיש? 
ואילו מילים תרמה העברית לשפות אחרות? ולמה ביאליק ועגנון לא אהבו את אליעזר בן יהודה?.

קורס שנתי )סמסטר א'+ב'(*
הרישום מראש לשני הסמסטרים.

 
*
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סמסטר ב'
שפה, מחשבה ותרבות בעברית: מהתנ"ך לימינו  0624.6004.01

מחיר: 1200 ש"ח רוזנברג 105  20-18 יום ב'+ד׳  סמסטר ב'  ד"ר צרקווליני לטיציה 

קורס זה מתמקד בקשר שבין שפה למחשבה ותרבות בעולם השפה העברית בתקופותיה. האם 
חווים את העולם, מארגנים את החוויה שלנו  אנו  בו  השפה שאנו מדברים משפיעה על האופן 
ומייצגים וזוכרים אותה? אם כן, איך ובאיזו מידה? האם שפה משפיעה על המחשבה במידה שווה 
יחסים  במערכת  התרבות  תפקיד  מה  שונים?  סמנטיים  ותחומים  תרבויות  שונות,  שפות  פני  על 
נוירו־  — שונות  ושיטות  מבט  נקודות  עם  היכרות  ונכיר  אלו,  לשאלות  ניגש  הקורס  במהלך  זו? 
בלשנות, פסיכו־בלשנות, רכישת שפה וליקוי לשוני, מבנה מידע, פרגמטיקה, סוציו־סטרוקטורליזם 
ואנתרופולוגיה לשונית. נכיר עבודות מחקר על קטגוריות צבע, טקסונומיות טבעיות, מונחי קרבה, 

שמות פרטיים, ספירות, מינים דקדוקיים, ייצוגים מרחביים וזמניים תחושות ורגשות.

תרגיל ביבליוגרפיה ומאגרים דיגיטליים — מיומנויות   0614.1409.01
קריאה וכתיבה אקדמית  

מחיר: 600 ש"ח *קורס מקוון  10-8 יום ג׳  סמסטר ב'  פרופ' מורגנשטרן משה 

הסילבוס יפורסם באתר התוכנית "לומדים בגילמן".

סמנטיקה  0614.2434.01
מחיר: 600 ש"ח רוזנברג 104  18-16 יום ג'  סמסטר ב'  ד"ר סיידון ורד 

היבטים  יידונו  המילים.  ואוצר  המשמעים  בתורת  יסוד  מושגי  עם  הסטודנט  את  יפגיש  הקורס 
שונים של ההיערכות הסמנטית של השפה ושל דרכי ייצוגה במילון, וייבחנו התהליכים הסמנטיים 

המשפיעים על אוצר המילים של העברית בת ימינו למשלביה.

קריאה בטקסטים: מלשון האמוראים עד לשון ההשכלה  0614.6007.01
מחיר: 600 ש"ח רוזנברג 105  12-10 יום ד'  סמסטר ב'  ד"ר קמינצקי איילת־צרלה 

ההשכלה.  ספרות  ועד  האמוראים  מספרות  העברית  של  קלאסיים  לטקסטים  מוקדש  זה  קורס 
השנים   1500 במהלך  העברית  בכתיבה  גילוייו  אחרי  ונעקוב  הספרותי  הקנון  במושג  נעסוק 
האחרונות: מדרשי האגדה, התלמוד הבבלי, הפיוט והתפילה, הרמב"ם ותרגומיו, פרשנות המקרא 
בימי הביניים, ספרות השו"ת, ספרות ההשכלה והתחייה. בקורס נכיר סוגות כתיבה שונות ונלמד 
על הרקע ההיסטורי והתרבותי להתפתחותן. נקרא מבחר טקסטים מהסוגות ומהתקופות השונות 

ונעמוד על המאפיינים הלשוניים והסגנון המיוחדים לכל אחד מהם.
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החוג ללימודי מזרח אסיה

סמסטר א'
לחיות עם האלים בהינדואיזם: פסלים, מקדשים, סביבה  0687.2538.01

מחיר: 600 ש"ח גילמן 280  14-12 יום א'  סמסטר א'  ד"ר הלפרין אהוד 

ובלתי  נחותה  אלילים  לעבודת  נחשבת  אלים  לצלמי  וסגידה  אמונה  המונותיאסטיות  בדתות 
צורות  במגוון  בעולמנו  מתגלמים  הגדולים  והאלים  האלות  זאת,  לעומת  בהינדואיזם  לגיטימית. 
לשלל  ונתוודע  לעומק  זו  ומרתקת  עמוקה  עשירה,  נרחבת,  תופעה  נבחן  זה  בקורס  חומריות. 
והסביבתי  החברתי  הביתי,  במרחב  האלים  של  התגלמותם  את  נבחן  והשלכותיה.  משמעויותיה 
בעלת  הינה  האדם  בני  בעולמם  ההינדואיזם  אלי  של  נוכחותם  כיצד  ונראה  העכשווית  בהודו 
השפעות מרחיקות לכת על חייהם האישיים, כמו גם על היבטים חברתיים, פוליטיים, כלכליים ואף 

אקולוגים של שגרת יומם.

מבוא סין א' — מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת  0687.1111.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 223  16-14 יום א'  סמסטר א'  פרופ' גולדשמידט אסף 

הציוויליזציה הסינית עיצבה את חייהם של מאות מיליוני בני אדם לאורך אלפי שנים בסין עצמה 
כמו גם במדינות מזרח־אסיה סביבה. סין הייתה במשך רוב ההיסטוריה מעצמת העל של מזרח 
אסיה, כמו גם המרכז התרבותי, הפילוסופי, הדתי, המדעי, ובדרך כלל גם הפוליטי של האיזור. 
בימינו היא הולכת ותופסת מקום מרכזי יותר ויותר גם ביתר חלקי העולם לאחר כמאה שנים של 
מלחמות ומרידות. בסמסטר זה נסקור את התפתחות של הציוויליזציה הסינית החל ממקורותיה 
המוקדמים ועד לעת החדשה המוקדמת. נבחן מתוך ראייה היסטורית את המאפיינים התרבותיים, 
גם  כמו  ושוני,  אחדות  של  גילויים  על  ונעמוד  הסינית,  הציוויליזציה  של  והפוליטיים  החברתיים 
המשכיות ושינוי, בעולם הסיני ובינו לבין מה שמחוצה לו. נלמד את התשתית הרעיונית, החברתית 

והפוליטית של עולם החשיבה והמעשה הסיניים, תשתית בעלת השלכות ניכרות עד ימינו אנו.

דת, חברה, תיירות ואקולוגיה בהימלאיה  0687.2510.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 305  18-16 יום א'  סמסטר א'  ד"ר הלפרין אהוד 

להרי ההימאליה שמור מקום של כבוד בעולם האסיאתי בכלל, ובזה ההודי בפרט. האזור הוא בעל 
חשיבות עליונה: מקורות המים של אסיה כולה מצויים בו; הוא יעד תיירותי ראשון במעלה; והוא 
ביתם של אלים, שדים, חכמים קדמונים ובני אדם כאחד. ההימאליה היא גם ביתו של ההינדואיזם 
זו. בקורס זה נלמד על מגוון פניו של ההינדואיזם  ההררי, זרם מיוחד, לעיתים מסתורי, של דת 
בהימאליה, ועל האופנים השונים בהם שזורים צדדיו בחיי היומיום בתקופתנו, כמו גם בתהפוכות 
החברתיות, הכלכליות והאקולוגיות שעוברות על האזור בעשורים האחרונים. כך, לדוגמא, נדון 
במרחבים  ותיירות,  לרגל  בעליות  ופסטיבלים,  בתהלוכות  האלים,  עם  ותקשור  איחוז  בטקסי 

מקודשים ואקולוגיה, בריטואלים של קורבנות דם, ועוד.
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היסטוריה ותרבות בקוריאה טרם המודרניזציה  0687.2115.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 220  12-10 יום ב'  סמסטר א'  ד"ר צרפתי ליאורה רבקה 

בחצי האי הקוריאני התקיימו במשך אלפי שנים ממלכות עצמאית, בין הרים ומוקפות ים משלושה 
צדדים, כאשר מצפון ומדרום המעצמות יפן וסין. במהלך ההיסטוריה עבר השלטון בקוריאה בין 
השתנו  הממלכה  של  גבולותיה  הייחודי.  בסגנונה  התנהלה  מהן  אחת  כל  אשר  שונות,  שושלות 
ונתוניה הגיאוגרפיים תרמו לכך  יחסיה עם מדינות האזור. מיקומה  גם אופי  לאורך השנים כמו 
גשר  להוות  בזמן  ובו  לה  רק  הייחודיים  תרבותיים  מאפיינים  ולפתח  לקיים  המשיכה  שקוריאה 
יבשתי למעבר רעיונות וחפצים בין סין ויפן. בקוריאה המסורתית התפתח במאה הארבע עשרה 
כתב פונטי הנחשב עדיין לאחד מהמשוכללים בעולם. דתות עממיות השתרגו בפילוסופיות של 
קוריאה  של  ובתרבות  בפילוסופיה  בהיסטוריה,  נדון  הקורס  במהלך  והקונפוציוניזם.  הבודהיזם 

המסורתית בליווי חומרים ויזואליים אשר ימחישו את העושר הרב הטמון בה.

מבוא יפן א' — מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת  0687.1113.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 223  16-14 יום ב'  סמסטר א'  ד"ר גרינברג רז 

מדוע יפן מכונה "ארץ השמש העולה"? מהי משמעות המילה "סמוראי"? מה עומד מאחורי הרומן 
האחרונות,  השנים  באלפיים  העולם?  אל  הגיח  הסושי  ומתי  גנג'י",  של  "סיפורו  בעולם  הראשון 
האנשים היושבים באיים של מה שהיום אנו מכנים.ות יפן הפכו משבטים מפורדים לממלכה חזקה 
עם תרבות מפוארת ומרתקת. לאורך קורס זה אנחנו נבחן את התהליכים ההיסטוריים שעברו על 
יפן בתקופה הטרום־מודרנית, המכונה לעתים "יפן המסורתית", דרך התבוננות בתרבות, החברה, 

הדת והפוליטיקה.

מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס  0687.2464.01
מחיר: 600 ש"ח רוזנברג 002  16-14 יום ב'  סמסטר א'  ד"ר הררי רעות 

אחת מהתופעות המרשימות ביותר ביצוא התרבותי של סוף המאה ה־20 ותחילת המאה ה־21 
שלה  )אנימה(  והאנימציה  )מנגה(  הקומיקס  כותרי  את  לייצא  יפן  של  הגדולה  ההצלחה  היא 
יצוא תרבותי־פופולארי, קנה־המידה שבו  נוספות של  דוגמאות  לקהל העולמי. למרות שקיימות 
יפן הצליחה לייצא את התרבות הפופולארית שלה לרחבי העולם דרך שני ענפים אלה מעורר 
ובעולם?  ביפן  והאנימה  המנגה  של  סוד ההצלחה  מהו  ובראשן  רבות  ומעלה שאלות  השתאות 
הקורס מבקש להציע תשובות לשאלות אלה ולטעון כי ההצלחה העולמית של המנגה והאנימה 
נעוצה בשילוב בין מרכיבים מקומיים וגלובליים; ביכולת של אנשי תעשיות הקומיקס והאנימציה של 
יפן להתבונן גם "פנימה" אל התרבות היפנית וגם "החוצה" אל התרבות העולמית ולשאוב השראה 
משתי המקורות. שילוב תרבותי מסוג זה אינו יוצא דופן ביפן, שמשחר ההיסטוריה בחנה תרבויות 

זרות ואימצה מהן מרכיבים שונים, תוך שילובם עם מרכיבים מקומיים.

בודהיזם בהודו  0687.2473.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 144  12-10 יום ג'  סמסטר א'  ד"ר צהר רועי 

תנועת  כן  וכמו  המוקדם  )הבודהיזם  מופעיו  שלל  על  ההודי  לבודהיזם  כמבוא  מהווה  הקורס 
המהאיאנה(. נסקור את ההקשר ההיסטורי והאינטלקטואלי שבקרבו צמח הבודהיזם בהודו, את 
שאותן  השונות  המדיטטיביות  הפרקטיקות  את  שלו,  והדוקטרינרית  הפילוסופית  העולם  תפיסת 
מבחר  של  בקריאה  ילוו  המפגשים  הבודהיסטית.  הקהילה  של  ואופיה  התגבשותה  ואת  פיתח, 

מהספרות הבודהיסטית הקנונית, וזאת בנוסף לספרות מחקרית משנית.
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מבוא הודו א' — מהעת העתיקה ועד העת החדשה המוקדמת  0687.1115.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 223  16-14 יום ג'  סמסטר א'  ד"ר הלפרין אהוד 

וב'( עוסק בהתפתחותה של הציביליזציה בתת היבשת ההודית, החל  קורס המבוא )סמסטר א' 
לביסוס  שעד  ומורכב,  רחב  עולם  היא  ההודית  היבשת  תת  לזמננו.  ועד  הקדומים  ממקורותיה 
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, 
זו נבקש לענות במהלך קורס המבוא תוך דגש על בחינה  דתית, שלטונית רעיונית? על שאלה 
במהלך  הודי  והחוץ  הפנים  בשיח  ההודית  התרבות  ודומיינה  יוצגה  שבו  האופן  של  ביקורתית 
ימי  לסוף  עד  ביותר  הקדומים  ממקורתיה  בהודו  הציבילזציה  את  נסקור  א'  בסמסטר  הדורות. 

הביניים, במרחב הצפוני והדרומי של תת היבשת. 

חיים בין תרבויות  0687.2439.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 281  12-10 יום ד'  סמסטר א'  פרופ' גמזה מרק 

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 עבור הזרים 
לדוברי  עצמם  שהפכו  סינים  רוח  ובאנשי  לנצרות,  דתם  את  שהמירו  במי  סין;  של  הנמל  בערי 
המערב בארצם. מנגד, נדון בנוסעים מערביים בסין, אוריינטליסטים בשלהי התקופה הקולוניאלית, 

והוגים אירופאיים שהציבו את סין במרכז כתיבתם.

ארבע העונות: טבע וסביבה באמניות יפן  0687.2559.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 278  14-12 יום ד'  סמסטר א'  ד"ר בז'רנו שלמית 

הסילבוס יפורסם באתר התוכנית "לומדים בגילמן"

זהויות אזוריות בסין המודרנית  0687.2189.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 280  16-14 יום ה'  סמסטר א'  פרופ' גמזה מרק 

בתוך המארג האנושי העצום המהווה את סין, כיצד תושבי פרובינציות שונות, הדוברים דיאלקטים 
שונים, מגדירים את תרבותם המקומית ואת יחסם למדינה בה הם חיים? מאילו מרכיבים נבנית 
הזהות האזורית או המקומית ה"קטנה"? מה טיב היחסים בינה לבין הזהות ה"גדולה" של להיות 
סיני? מתי מתעוררות סתירות בין תפיסות ונאמנויות אלה? מעבר לחלוקה המוכרת של סין בין 
צפון לדרום, בקורס זה נלמד על הזהויות של פרובינציות, ערים ואזורים נבחרים של סין המודרנית.
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סמסטר ב'
מבוא סין ב' — מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו  0687.1112.01

מחיר: 600 ש"ח גילמן 223  16-14 יום א'  סמסטר ב'  פרופ' גולדשמידט אסף 

ימינו. נבחן  בסמסטר זה נסקור את השינויים מרחיקי הלכת שחלו בסין מהכיבוש המונגולי ועד 
את האופנים בהם שושלות קיסריות זרות שלטו בסין, נראה כיצד גדלה באופן עצום הטריטוריה 
של האימפריות הסיניות, נעמוד על הגורמים לחולשתה של סין במהלך המאה ה־19 ועל הגורמים 
שהביאו לקריסתה של הקיסרות הסינית ארוכת הימים בתחילת המאה ה־20. מתוך הבנת תהליכים 
ארוכי טווח אלה, נסביר את המלחמות והמרידות העקובות מדם, כמו גם את מלחמות האזרחים של 
המאה ה־20, עד לשנת 1949, בה יוסדה סין העממית ונפרדה מטאיוון. מכאן, נבחן את העשורים 
האחרונים, את יחסי הפנים והחוץ של סין במהלכם, ואת הדרך שעשתה סין משק החבטות של 

העולם בתחילת המאה ה־20, למעצמה עולמית מובילה ומתקדמת.

מבוא יפן ב' — מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו  0687.1114.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 223  16-14 יום ב'  סמסטר ב'  ד"ר הררי רעות 

במאות ה־19 וה־20 יפן עברה אינספור תהפוכות קיצוניות: מממלכה קטנה עם יחסי חוץ מוגבלים 
למדינת לאום מתועשת, מעצמה צבאית ואימפריה רחבת ידיים למדינה מובסת, כבושה, מרוששת 
היו  ומה  קרה?  זה  איך  ותרבותית.  טכנולוגית  כלכלית,  דמוקרטית,  למעצמה  ולבסוף  וחלשה 
ההשלכות של התהפוכות הללו עבור הא.נשים שחיו ביפן לאורך התקופה הזאת? בחלק השני 
של המבוא אנחנו נתחקה אחר התהליכים ההיסטוריים שהפכו את יפן למקום המרתק שהיא היום.

אדריכלות וסביבה ביפן  0687.2062.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 282  20-18 יום ב'  סמסטר ב'  מר קוץ אריה 

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

יפנית בפרט, מהמאה השמינית לספירה ועד למאה התשעה עשר.

דתות סין  0687.2486.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 277  12-10 יום ג'  סמסטר ב'  פרופ' שחר מאיר 

בקורס זה נעסוק בעולם העשיר והמגוון של דתות סין. נסקור את הדתות הסיניות השונות: בודהיזם, 
דאואיזם, והדת העממית הסינית, ונדון בשאלת הזהות הדתית הסינית )אשר אינה נוקשה כמקובל 
בדתות המונותאיסטיות המערביות(. נבחן את התפקיד אותו ממלאים בחברה הסינית אנשי דת 
נסקור  )שאמאנים( של הדת העממית.  ומדיומים  נזירים בודהיסטיים, כוהנים דאואיסטיים,  שונים: 
אמונות דתיות ומנהגים דתיים נפוצים, ונלמד אודות הקרבת הקורבנות והפולחן הסיני. תשומת 
לב מיוחדת תינתן לעולם העשיר של יצורים על־טבעיים בדת הסינית: אלים, שדים ורוחות מסוגים 
שונים. נעסוק ברומנים המיתולוגיים הסיניים המתארים יצורים על טבעיים אלה, ונדון בקשר ההדוק 

שבין פולחן לתיאטרון בסין.
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מבט פנורמי על הודו המודרנית: רקע, אתגרים ותמורות  0687.2552.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 278  12-10 יום ג'  סמסטר ב'  ד"ר פרצ'ק רוני 

בחברה  מרכזיים  חתכים  של  היכרות  ויאפשר  המודרנית,  הודו  על  פנורמי  מבט  יעניק  זה  קורס 
הנושאים  בין  ימינו.  ועד  למן העצמאות  בעולם  הגדולה  ובהתנהלות הפוליטית של הדמוקרטיה 
ההודית  בחברה  פוליטיים  דפוסים  על  והשלכותיה  הבריטית  הודו  חלוקת  בקורס:  שיידונו 
ההטרוגנית; מפלגת הקונגרס למן הריבונות; ג'והרלאל נהרו ושאלת בינוי האומה; שאלת החקיקה 
נהרו-גנדהי — מיתוס  ולכוחות הקוראים לחילון; שושלת  בין המדינה לסמכויות הדתיות  והמתח 
ומציאות; אינדירה גנדהי ומשטר החירום; התפתחותן של אופוזיציות — הפוליטיקה של הקאסטות 
הכלכליות  הרפורמות  הודו;  של  הגרעיני  החימוש  מירוץ  הימין;  עליית  המיעוטים;  ושל  הנמוכות 

ותהליכי הגלובליזציה.

מבוא הודו ב' — מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו  0687.1116.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 223  16-14 יום ג'  סמסטר ב'  ד"ר הלפרין אהוד 

וב'( עוסק בהתפתחותה של הציביליזציה בתת היבשת ההודית, החל  קורס המבוא )סמסטר א' 
לביסוס  שעד  ומורכב,  רחב  עולם  היא  ההודית  היבשת  תת  לזמננו.  ועד  הקדומים  ממקורותיה 
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, 
זו ננסה לענות במהלך שיעור המבוא תוך דגש על בחינה  דתית, שלטונית רעיונית? על שאלה 
במהלך  הודי  והחוץ  הפנים  בשיח  ההודית  התרבות  ודומיינה  יוצגה  שבו  האופן  של  ביקורתית 
הדורות. סמסטר' ב' יסקור את התקופה מהגעתו של האיסלאם הפוליטי להודו, דרך המודרניות 

המוקדמת, העידן הקולניאלי, ויסיים בתת היבשת ההודית במבט עכשווי.

הוליווד במומבאי: קולנוע וחברה בהודו בת זמננו  0687.2556.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 281  16-14 יום ג'  סמסטר ב'  ד"ר פרצ'ק רוני 

שלו,  הייחודית  באסתטיקה  ויעסוק  הפופולארי  ההינדי  הקולנוע  עם  היכרות  יעניק  זה  שיעור 
שבאמצעותם  ובאופנים  המערב  תרבות  עם  שלו  המורכב  בדיאלוג  מיוחדת,  קריאה  המצריכה 
מובנים דרכו שיחי אזרחות, פוליטיקת זהויות ופרקטיקות דתיות בהודו העירונית. הסמינר יתחיל 
משנות בניין האומה, יעבור למבט אל החברה ההודית של עידן הגלובליזציה ויעניק תמונה של 

חברה בתמורה דרך אמצעי המבע המרכזי שלה.

דת ופולחן בקוריאה  0687.2501.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 326  16-14 יום ג'  סמסטר ב'  ד"ר צרפתי ליאורה 

דתות קוריאה מאופיינות בשילוב ייחודי של פילוסופיות ופרקטיקות מקומיות ומיובאות. אנימיזם 
וברוחות המתים מהווים את היסוד לדת המקומית במשך  ואמונה פוליתאיסטית בכוחות הטבע 
אלפי שנים. בודהיזם, דאואיזם, קונפוציאניזם ונצרות הגיעו לקוריאה לאורך ההיסטוריה והשתרגו 
בערכים ובנורמות הקיימים לכדי יצירת וריאציות מקוריות של דתות אלו. באופן זה, נזירות ולמדנות 
חיים בקוריאה לצד טקסי תקשור עם רוחות האבות וריקודי טראנס, שבשיאם ביצוע מפגני ראווה, 

כמו טיפוס על סכינים חדות. 
וקריאת  ויזואליים  נסקור את הזרמים השונים בחיי הדת בקוריאה, תוך צפייה בחומרים  בקורס 

טקסטים מקוריים )מתורגמים( המעידים על העושר הרב הטמון באמונות ובפולחנים הקוריאנים.
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עבודה וארגונים ביפן בת זמננו בראי הקולנוע  0687.2543.01
מחיר: 600 ש"ח *קורס מקוון  20-18 יום ג'  סמסטר ב'  ד"ר בייקוביץ אביטל 

מטרת הקורס לבחון את האופן בו המבע הקולנועי מתעד ומבקר תמורות בעולם העבודה ביפן 
בכינון  העבודה  למשמעות  ביחס  וכן  ועובדים,  מנהלים  ארגונים,  בין  העבודה  ביחסי  העכשווית, 
הזהות הלאומית והתרבות היפנית. בחירת הסרטים והדיון יתמקדו בייצוג הקולנועי של תמורות 
ושינויים סוציו־כלכליים אשר חלו ביפן מסוף שנות ה־80 הביאו לתהליכים ותמורות משמעותיות 
ניתן  שאמצעותו  מדיום  מהווה  הקולנוע  היפנית.  בחברה  והארגוני  התרבותי  החברתי,  במישור 
נגישותו לקהל  להציג תופעות חברתיות ותרבותיות באופנים שונים מטקסטים אקדמיים, כאשר 
הרחב מבחינה חברתית הינה בעלת כוח השפעה על עיצובם של תהליכים סוציולוגיים רחבים. 
יהוו אמצעי לימוד אודות הדפוסים והשינויים בניהול היפני ובעולם  לאור זאת, הסרטים בקורס 

העבודה ביפן העכשווית מחד, ומושא ללימוד וחקירה בפני עצמם מאידך. 

אתגר המערב בתרבות סין ממחצית המאה ה־19 ועד ימינו  0687.2117.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 279  12-10 יום ד'  סמסטר ב'  פרופ' גמזה מרק 

ציוני  סין.  של  והאינטלקטואלית  התרבותית  בהיסטוריה  המערב  עם  המגע  באפקט  דן  הקורס 
דרך מרכזיים יהיו התעוררות העניין הסיני במערב והמחלוקות בין שמרנים לחסידי הרפורמות, 
החל במלחמות האופיום, דרך מלחמת סין-יפן ועד "מאה הימים"; התקוממות הבוקסרים; דרכי 
ה"ארבעה  תנועת  במסגרת  מערבית  והגות  ספרות  עם  סינים  אינטלקטואלים  של  ההתמודדות 
במאי"; העיר שנחאי כ"חלון למערב" בתקופה הרפובליקנית; אימוץ ודחיית המודל הסובייטי תחת 
לסין במהלך מהפכת התרבות; מאפייני היחס הסיני למערב  והיחס לעולם שמחוץ  שלטון מאו, 

בתחילת המאה ה־21.

הודו עכשיו: פוליטיקה, קולנוע, פילוסופיה  0687.2555.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 220  12-10 יום ד'  סמסטר ב'  פרופ' רוה דניאל 

בקורס זה נבקש להרכיב את הפאזל של הודו העכשווית בעזרת תיאורטיקנים דוגמת אשיש ננדי, 
גופל גורו, רגהו ראם רג'ו, הומי בהבה והארש מנדר. יחד איתם נקרא ספרות, נראה קולנוע ונעקוב 
אחרי המדיה ההודית שבוע אחרי שבוע "בלייב". בין החומרים שיידונו בשיעור: סיפורים קצרים 
מאת סעאדת חסן מנטו ומהאשוטה דווי, עבודות מיצג מאת האמנים טייב מהטה, זרינה האשמי 
ואניש קפור, וקולנוע הודי מהשנים האחרונות. נדבר על שוליים ומרכז, על תרגום בין תרבויות, על 
המשולש אסתטיקה, אתיקה ופוליטיקה, על קולוניאליזם ודקולוניזציה, על אמנות נושכת, קאסטות, 
עוני, שיעבוד וחופש. בנוסף על הקריאה משבוע לשבוע, המשתתפים יתבקשו לקרוא את ספרו של 

אמיטב גהוש "ארץ הגאות והשפל" )2004(. 

כלכלה ופוליטיקה בסין  0687.2536.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 281  18-16 יום ד'  סמסטר ב'  ד"ר רוזנברג ליאור 

מאז החלה המפלגה הקומוניסטית הסינית )מק"ס( את הרפורמות הכלכליות ב 1978, הפכה סין 
ובמאפיינים  בהתפתחויות  ונדון  נכיר  זה  בקורס  בעולם.  והדינמיות  הגדולות  מהכלכלות  לאחת 
מרכזיים של הכלכלה הסינית ובמשמעותם, החל מ 1949 ועד היום. בין מטרות הקורס: להכיר את 
כלכלת סין בתקופת מאו כפי שהתפתחה מ 1949; להבין לעומק את הרפורמות הכלכליות של סין 
מאז 1978; לבחון תהליכים כלכליים בסין תוך שילוב פרספקטיבות מדיסציפלינות שונות; להכיר 
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התפקיד  על  אור  לשפוך  המק"ס;  שלטון  תחת  מרכזיות  כלכליות-פוליטיות-מוסדיות  רפורמות 
המרכזי של 'המדינה' וההקשרים הפוליטיים בקידום ועיצוב תהליכים של פיתוח כלכלי בסין; להכיר 
מאפיינים בסיסיים מרכזיים בסביבת העסקים ובתרבות העסקית בסין; ולהקנות כלים ביקורתיים 
ולהבין תהליכים כלכליים מרכזיים בסין תחת שלטון המק"ס, החל משנות החמישים של  לבחון 

המאה הקודמת ועד היום. 

ספרות סינית במאה העשרים והעשרים־ואחת  0687.2532.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 280  16-14 יום ה'  סמסטר ב'  פרופ' גמזה מרק 

בתרגומים  נקרא  ימינו,  ועד  העשרים  המאה  תחילת  מאז  הסינית  הספרות  של  סקירה  במהלך 
הן  שבו  והתרבותי  ההיסטורי  בהקשר  ונדון  סינים  סופרים  של  מיצירותיהם  ולעברית  לאנגלית 
נכתבו. נעמוד על הגיוון הרב של הספרות הסינית המודרנית כמו גם על סימני ההיכר שלה. נערוך 
היכרות עם הזירה הספרותית הסינית העכשווית, הכוללת גם ספרות הנכתבת מחוץ לסין, ובשנים 
ה"ארבעה  ותנועת  סון  לו  הקורס:  מתכני  העולם.  בספרות  פעם  מאי  יותר  האחרונות משתלבת 
במאי" בשנות ה־20, ספרות מהפכנית, ספרות רגיונלית, ספרות מודרניסטית ופוסט־מודרניסטית, 

ויצירתן של נשים סופרות.

מרחב הסייבר ומדינות אסיה: עימותים, לוחמת סייבר ומדיניות  0687.2549.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 282  16-14 יום ה'  סמסטר ב'  ד"ר שניאק עמית 

כיצד עימותי סייבר משפיעים על המדיניות הביטחונית ויחסי החוץ של מדינות אסיה? האם סין 
היא מעצמת סייבר? כיצד מדינה מבודדת כמו צפון קוריאה הפכה לכוח סייבר משמעותי? וכיצד 
מידע, תקשורת  וגוברת בטכנולוגיות  והודו? בשנים האחרונות, התלות ההולכת  יפן  מתמודדות 
זו, ויצרה  ממוחשבת ורשת אינטרנט בחיי היומיום, הגבירה גם האיום הרב־ממדי הכרוך בתלות 
לסוגיה  ומודיעינית  טכנית  מבעיה   — סייבר  אבטחת  בנושאי  והלאומית  הציבורית  בגישה  שינוי 
מרכזית במדיניות החוץ והביטחון של מדינות. מדינות אסיה הן חלק מעצמות הסייבר המובילות 
ממוחשבת  תקשורת  תשתיות  להקמת  ביותר  המשמעותיות  מהתורמות  הן  אחד  מצד  בעולם, 
ותרבות דיגיטאלית, מצד שני חלקן מואשמות בגרימת כמה מתקיפות הסייבר הידועות לשמצה 
ביותר. מטרת קורס זה, היא להדגיש הן את הדמיון והחידוש שבהתייחסות לאבטחת סייבר כמרחב 
פעולה נוסף ליחסים הבינלאומיים, ולגיבוש מדיניות חוץ וביטחון, זאת על ידי חשיפת הסטודנטים 
פיתוח  והחוץ,  הביטחון  מדיניות  על  והשפעתן  סייבר  ובלוחמת  במדיניות  העדכניות  למגמות 
וחדשנות, תהליכים מולטילטרליים של יצירת נורמות, חקיקה מדינית ודוקטרינות צבאיות כפי שהן 

מתפתחות במדינות סין, צפון קוריאה, יפן והודו.

עם היד על הדופק: שיח ציבורי עכשווי ביפן  0687.2461.01
מחיר: 600 ש"ח *קורס מקוון  20-18 יום ה'  סמסטר ב'  ד"ר בלוך צמח דלית 

אילו נושאים נמצאים 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 מרכזיות תוך בחינת מיסגורן בשיח הציבורי, במחקר האקדמי, ובאמצעי התקשורת. הקורס 
המיקרו  ברמת  ומתמקד  ואינטרדיסציפלינרים,  אנתרופולוגים  בכלים  חברתיים  תהליכים  בוחן 
והמאקרו כאחד. מהלך זה שופך אור עדכני על החברה בת ימנו — הן על הנורמות וה"מובן מאליו" 
התרבותי הרווחים בה, והן על שסעיה והקונפליקטים הקיימים בה. במהלכו נעשה שימוש בחומרים 

מגוונים לצד מאמרים אקדמיים: מידע חדשותי, קטעי סרטים, מידע מהרשת ועוד.
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החוג ללימודים קלאסיים — יוון ורומא
קורסים שנתיים )סמסטר א'+ב'(*

הרישום מראש לשני הסמסטרים.
 
*

לשון יוונית למתחילים  0672.1101.01
מחיר: 2400 ש"ח גילמן 307   12-10 יום א'+ד׳  סמסטר א'  פרופ' יפתח אורי 

גילמן 304   12-10 יום א'+ד׳  סמסטר ב'   

בקורס זה נלמד את יסודות תורת התצורה והתחביר של השפה היוונית העתיקה ונתחיל בקריאת 
טקסטים מעובדים ומקוריים.

ללא דרישות קדם.
יוונית למתחילים, מאת רעננה  על התלמידים לרכוש לפני תחילת הלימודים את ספר הלימוד: 

מרידור, בהוצאת אקדמון, ירושלים.

רומית למתחילים  0672.1201.01
מחיר: 2400 ש"ח דן דוד 102  יום ב׳ 12-10 + ד׳ 14-16  סמסטר א'  מר ארואטי אברהם 

גילמן 306  יום ב'+ה    14-12  סמסטר ב'   

נטיות השם, התואר  יסודות השפה הלטינית מבחינה מורפולוגית ותחבירית:  זה נלמד את  בקורס 
וההגייה של הלטינית  יושם דגש רב על פיתוח מיומנויות הקריאה  ומבני משפטים שונים.  והפועל 
הקלאסית בד בבד עם הקניית אוצר מילים בסיסי ורלוונטי לטקסטים הקלאסיים. עיקרו של הלימוד 
מהווה הכנה לקריאה במקור של פרוזה לטינית קלאסית, כגון "מלחמת גאליה" ליוליוס קיסר, הנאום 

הראשון נגד קטילינא מאת קיקרו ועוד.
ספר הלימוד של הקורס הוא:

אברהם ארואטי, מבוא ללטינית, הוצאת המחבר, 2022.
* רכישה מרוכזת של הספר תתאפשר בתחילת הסמסטר.

סמסטר א'
רפואה בעולם העתיק  0672.1124.01

מחיר: 600 ש"ח גילמן 280   10-8 יום א'  סמסטר א'  ד"ר יזרעלוביץ עידו 

במסגרת קורס זה נבחן כמה מן הנושאים המרכזיים בשדה הרפואה בעולם הקלאסי: מעמד הרופא 
שגעון  והרומי;  היווני  בעולם  נשים  ורפואת  מיילדות  לידה,  מטופלים;  של  חוויות  הרומי;  בעולם 
ומחלות נפש; חיל הרפואה הרומי; המקדשים שהוקמו לכבוד אל הרפואה אסקלפיוס והולדת בית 

החולים; תור הזהב של הרפואה באלכסנדריה והתפתחות הכירורגיה.
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מבוא לספרות יוונית  0672.1102.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 280   14-12 יום ב'  סמסטר א'  ד"ר פסברג טדי 

האיליאדה באה לעולם בלא מחבר והתקבלה בחברה שלא היה בה קהל קוראים, חברה שלא היו 
לה מושגים של שירה או של פרוזה, גם לא של פיקשן או ביקורת הספרות. למעשה, לא היה לה 
מושג של "ספרות" כלל. קורס זה יתחקה אחר התגבשות מושגים אלו והתפתחותה של הספרות 
היוונית כמודל שיופץ לרומא וממנה למסורת המערבית על שלוחותיה, תוך קריאה במגוון ז'אנרים 
סאפפו  והסיודוס,  הומרוס   — במערב  הספרותית  המסורת  של  התווך  מעמודי  שהן  יצירות  של 
וסופוקלס, אפלטון ואריסטו — וגם טקסטים קאנוניים פחות: מסע לאי עשוי גבינה, מלחמות בין 
עכברים לצפרדעים, וטרגדיה יוונית-יהודית. דגש יושם על פיתוח כלים להתמודדות עם זרותן — 

ומוזרותן — של היצירות העתיקות בהקשריהן התרבותיים: פוליטיקה, דת, מגדר, מיניות ועוד.

חוק וסדר בעולם הרומי  0672.1542.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 223   10-8 יום ג'  סמסטר א'  ד"ר יזרעלוביץ עידו 

העיקריות  הסיבות  את  להכיר  ונלמד  הרומי  בחוק  מרכזיים  מוסדות  נבחן  הקורס  במסגרת 
להתפתחות החוק הרומי מאז כינון הרפובליקה ועד לשקיעתה. לאחר כשתי הרצאות מבוא נבחן 

סוגיות מרכזיות בחוק הרומי באמצעות קריאת ספרו של קיקרו, 'על החוקים'.

מבוא למיתולוגיה יוונית  0672.1109.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 223   14-12 יום ג'  סמסטר א'  ד"ר מזור מעין 

השפע הרב של סיפורים על אלים, גיבורים ועל שלל דמויות ססגוניות שהתפתחו ביוון הקדומה עורר 
את דמיונם של בני האדם מאז ומעולם. החל מהעת העתיקה ועד ימינו נעשו ניסיונות להבין את 
פשרם ולהסביר את מקורם ותפקידם של סיפורים אלה, שאותם נהוג לכנות מיתוסים. במהלך הקורס 
תפקידם  מה  נוצרו,  הם  כיצד  ונברר  בהם,  הקשורים  והמיתוסים  הגיבורים  האלים,  מן  כמה  נבחן 
בעולם ועל אילו צרכים דתיים ותרבותיים הם ניסו לענות. נבחן את המיתוסים בהקשרם ההיסטורי 
האלים  בין  היחסים  בייקום,  האדם  של  מקומו  מהם:  העולים  המגוונים  בנושאים  ונדון  והתרבותי 
מיתוסים  כיצד  נראה  נפש האדם.  מול בחירה חופשית,  גורל  והמוות,  לבני האדם, תפישת החיים 
בדרכי ההבעה השונות שלהם עיבדו ועיצבו באופן אמנותי אמונות, מנהגים ותפישות בחברה היוונית 
הקדומה. השימוש החוזר בסיפורים המיתולוגיים מאז ועד ימינו גרם למקור המיתולוגי לשמש בסיס 

לפרשנויות ייחודיות המשתנות על פי צרכי הזמן והמקום.

מבוא לספרות רומית  0672.1202.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 280   14-12 יום ה'  סמסטר א'  ד"ר פסברג טדי 

בד בבד עם עלייתה של רומא ככוח צבאי בים התיכון נחנכה הספרות הרומית בקול ענות חלושה, 
האימפריה  נפילת  לאחר  שנה  מאלף  למעלה  שבמשך  אלא  היוונית.  מהספרות  תרגום  כפרויקט 
הרומית המשיכה לשונה לשמש כלינגווה פרנקה אירופאית, וספרותה בעצמה הפכה למודל עבור 
הספרויות האירופאיות. נקרא במגוון ז'אנרים יצירות שהן מעמודי התווך של המסורת הספרותית 
במערב – קיקרו וקטולוס, לוקרטיוס ו־ורגיליוס, הורטיוס ואובידיוס – וגם טקסטים קאנוניים פחות: 
דלעת שעולה השמיימה, אדם שנעשה חמור, והמקור של "היפה והחיה". דגש יושם על פיתוח כלים 

לפירוש היצירות העתיקות בהקשריהן התרבותיים: פוליטיקה, דת, מגדר, מיניות ועוד.
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סמסטר ב'
אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא  0672.1557.01

מחיר: 600 ש"ח גילמן 279   10-8 יום א'  סמסטר ב'  ד"ר יזרעלוביץ עידו 

במסגרת הקורס נבחן איך ומדוע הפכה הרטוריקה לכלי מרכזי בעולם היווני-רומי, ונשאל כיצד 
ומדוע הפכה הרטוריקה לדיסיפלינה ומה היו יחסי הגומלין שלה עם דיסיפלינות אחרות, כגון מדע 

ומשפט. 

שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה  0672.1522.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 307   14-12 יום ד'  סמסטר ב'  פרופ' יפתח אורי 

שורשיה של תרבות המערב הונחו, בעולם היווני, 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 
ימינו  עד  זאת  תרבות  השתמרות  של  הסוכנת  היא  הרומית  היוונית-רומית. האימפריה  התרבות 
אנו. אולם מה בדיוק היא "המורשת היוונית-רומית"? כיצד היא נוצרה? מה היו האמצעים שתרמו 
להנצחתה ומהו הציביון המיוחד שעטתה תרבות זאת ברומא? במהלך הקורס נלמד סוגיות אלה, 

תוך היכרות ראשונית עם מקורות רלוונטיים.
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החוג למקרא

סמסטר א'
ייצוגן של נשים במקרא: נשים זרות, נשים חכמות ומלכות  0612.6029.01

מחיר: 600 ש"ח רוזנברג 205  12-10 יום א'  סמסטר א'  ד"ר אשמן אהובה 

ספרות המקרא מעמידה את דמות הגבר במרכז, בעוד שדמויות הנשים ממוקמות בשולי הטקסט 
כדמויות צדדיות. בקורס זה נבחן את ייצוגי הנשים במקרא מבחינה ספרותית ומתוך פרספקטיבה 
פמיניסטית מיגדרית, במטרה לעמוד על האינטרסים הפוליטיים והאידיאולוגיים העומדים מאחורי 
דמויות הנשים השונות. הייצוגים שיידונו בקורס הם נשים זרות, נשים מפתות וזונות, נשים המזוהות 

כ"חכמות", ונשים שהצליחו להגיע למעמד הגבוה ביותר עבור נשים: גבירות ומלכות.

מבוא למקרא — א'  0612.1007.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 281  14-12 יום א'  סמסטר א'  ד"ר דרשן גיא 

ניצב בתשתית התרבות העברית והמערבית. בהתאם לכינויו, "ספר הספרים", אין הוא  המקרא 
רבים  דורות  לאורך  שנכתבו  שונים  מסוגים  כתבים  המאגדת  אסופה  אם  כי  אחת  יצירה  בגדר 
ובהקשרים היסטוריים משתנים. במסגרת הקורס נעמוד על מגוון היצירות והסוגות המרכיבות את 
ומאוחרת(, הנבואה, השירה המזמורית  )קדומה  וסיפורת בתורה, היסטוריוגרפיה  ? חוק  המקרא 
וספרות החכמה. נבחן אותן על רקע ההקשרים החברתיים והתמורות ההיסטוריות של זמן יצירתן. 
יוקדש בעיקר לשאלת חיבורה של התורה; מהי ספרות  א׳(  )סמסטר  חלקו הראשון של המבוא 
התורה? כיצד, מתי ומדוע התחברו ספרי התורה )בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים(, וכיצד 
הפכה התורה לספר מכונן. החלק השני של הקורס )סמסטר ב( יוקדש לשאלת התהוותם של ספרי 
היוצרים  ומיהם  וכתובים  נביאים  ספרי  נתהוו  כיצד  כתובים;  וספרי  ואחרונים(  )ראשונים  נביאים 

שהעמידו אוצרות רוח אלו.

תנ"ך ומחקרו: שיטות וכלים לחקר התנ"ך  0612.1006.01
מחיר: 600 ש"ח רוזנברג 208  16-14 יום א'  סמסטר א'  ד"ר דרשן גיא 

ולניתוח של הטקסט  הקורס נועד להקנות לתלמידים היכרות עם כלי העזר העיקריים לקריאה 
נוסח  נושאי הלימוד הם: קונקורדנציות למקרא, מילונים למקרא, כלי עזר לעיון בעדי  המקראי. 
למקרא )הביבליה הבראיקה(, ספרי פרשנות וסדרות פרשנות, עיון בהערות מסורה, טעמי המקרא 

ולימוד איסוף ביבליוגרפיה בתחום.

חוק ומגדר במקרא  0612.6001.01
מחיר: 600 ש"ח רוזנברג 105  14-12 יום ג'  סמסטר א'  ד"ר פדר יצחק 

על בסיס התובנה שהחוק מהווה ביטוי לערכים של החברה, יבחן קורס זה את הערכים המובלעים 
בחוק המקראי ביחס לסוגיות של מין ומגדר. בירור זה מחייב התייחסות למעמדן של נשים בחברה 
אחר  נעקוב  בקורס  מגדריים.  יחסים  לעצב  שואף  המקראי  ולאופן שהחוק  הקדומה  הישראלית 
מסורות משפטיות מתעודות מסופוטמיות קדומות )כגון חוקי חמורבי( דרך המקרא ועד לפרשנות 
היהודית המופיעה בכתבי קומראן ובספרות חז"ל. דרך הבנת החוקים בהתאם להקשרם ההיסטורי 

המשתנה נוכל להפיק מסקנות לגבי משמעותם לשיח המגדרי בחברה הישראלית של ימינו.
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מיתולוגיה, ספרות קדומה ותנ"ך  0612.2144.01
מחיר: 600 ש"ח רוזנברג 105  18-16 יום ג'  סמסטר א'  ד"ר שירה גולני 

התרבותית  לסביבה  המקראיים  הטקסטים  בין  הקשר  את  "במבט־על"  לסקור  הקורס  מטרת 
והספרותית שלהם, קרי, התרבויות המסופוטמית, המצרית, האשורית, החיתית, והכנענית. הקורס 
נותן פרספקטיבה תרבותית-היסטורית רחבה על המקרא. הקורס מציג מגוון של זיקות והשפעות 
תרבותיות, המשתקפות במיתוסי ראשית עולם והאנושות ובז'אנרים ספרותיים שונים: נבואה, חוק, 
וגן  ועוד. חלק מהטקסטים המקראיים שיידונו: סיפורי הבריאה  ספרות חוכמה, ספרות מזמורית 
העדן )בר' א'-ג'(; סיפור המבול )בר' ו'-ט'(; חוקי השור הנוגח )שמ' כא 32-28, 36-35(; ברכות 

וקללות הברית )ויקרא כ"ו ודברים כ"ח(; העצות להתנהלות בחיים )קהלת ט' 10-7(.

סמסטר ב'
סיפורי יוסף: מחניכה לחינוך  0612.3015.01

מחיר: 600 ש"ח רוזנברג 106  12-10 יום א'  סמסטר ב'  ד"ר אשמן אהובה 

החיבור  ל"ז-נ(.  )בראשית  המקראי  בסיפור  ביותר  והמורכבת  הגדולה  הדרמה  הם  יוסף  סיפורי 
מתאר את קורותיו של יוסף מנעוריו בכנען כשהיה בן שבע־עשרה שנה )בראשית ל"ז( ועד מותו 
במצרים בגיל מאה ועשר )בראשית נ(. הסיפורים מתארים את תהליך החניכה של יוסף והפיכתו 
לאבי השבטים אפרים ומנשה, בית יוסף. מצד אחד, הדמיון בין קורות יוסף לקורות יעקב נועד כדי 
להעמיד את יוסף בשורה אחת עם אבות האומה. אך מצד שני יש ביקורת על יוסף, המוצג בעיקר 
ישראל, אלא רק בעקיפין,  זכה להיות אחד משבטי  כשליט פרעוני אכזר, שבסופו של דבר לא 
דרך בניו. בקורס זה נעמוד על העיצוב הספרותי של הגיבורים, כאשר הציר המרכזי הוא תהליך 
החניכה, הלמידה וההתפתחות שלהם. נבחן את המוטיבים המרכזיים בעלילה: מוטיב החלומות, 

הבור, הלחם, הבגדים ועוד, וכן נדון בשאלות הפוליטיות אידיאולוגיות העולות מהסיפורים.

מבוא למקרא — ב'  0612.1008.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 281  14-12 יום א'  סמסטר ב'  ד"ר דרשן גיא 

קורס זה ממשיך את הקורס "מבוא למקרא: חלק א" המוקדש להיכרות עם מגוון היצירה המקראית 
הניצבת בתשתית התרבות העברית והמערבית. חלקו הראשון של המבוא הוקדש בעיקר לשאלת 
במדבר  ויקרא,  שמות,  )בראשית,  התורה  ספרי  התחברו  ומדוע  מתי  כיצד,  התורה;  של  חיבורה 
ודברים(, וכיצד הפכה התורה לספר מכונן. בסמסטר ב' נדון בשאלת התהוותם של ספרי נביאים 
)ראשונים ואחרונים( וספרי כתובים. כיצד נוצרו ספרי נביאים וכתובים ומיהם היוצרים שהעמידו 
אוצרות רוח אלו. במסגרת הקורס נעמוד על מגוון היצירות והסוגות המרכיבות את המקרא ? חוק 
וסיפורת בתורה, היסטוריוגרפיה )קדומה ומאוחרת(, הנבואה, השירה המזמורית וספרות החכמה ? 

ונבחן אותן על רקע ההקשרים החברתיים והתמורות ההיסטוריות של זמן יצירתן. 
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על סדר היום... התנ"כי:   0612.3014.01
סוגיות במחלוקת מאז ו'עד עצם היום הזה' המקראית  

מחיר: 600 ש"ח רוזנברג 106  14-12 יום א'  סמסטר ב'  פרופ' רום שילוני דלית מרים 

נקודת המוצא לשיעור זה הן סוגיות שבהן הציבור הישראלי/היהודי בהווה מתלבט )לעתים מתגושש 
ממש(. בין שאנחנו יודעים ובין שלא, נדמה ששורשיהן של המחלוקות הללו נעוצים רחוק בעברו 
של העם, וחוזרים אל היצירה המקראית. השיעור מבקש לחשוף את המחלוקות הללו בשלביהן 
וסביב  עד  כבר  אלה  בשאלות  השורר  הדעות  ריבוי  את  ולהציג  המקראית,  ביצירה  הראשונים, 
למחצית הראשונה של האלף הראשון לפה"ס. ]למעט נקודת המוצא העכשווית, לא יהיו בקורס זה 
אנלוגיות להווה[. בין הנושאים שיידונו: תפיסות המלחמה, אלהים ואדם בניצחון ובתבוסה; מוצאנו 

החיצוני )או: זכותנו על הארץ?(; ישראל והתפוצות; קנאות דתית; מחאה חברתית, ועוד.

נוסחים ותרגומים של המקרא  0612.1706.01
מחיר: 600 ש"ח רוזנברג 001  16-14 יום א'  סמסטר ב'  ד"ר דרשן גיא 

עבר   — בתנ"ך  הכתובים  המיוחדים  והסימנים  המילים  האותיות,  מכלול  כלומר,   — המקרא  נוסח 
גלגולים שונים לאורך ההיסטוריה, במיוחד בימי בית שני ובעת העתיקה. במסגרת הקורס נתחקה 
אחר תולדותיו וגלגוליו השונים של נוסח המקרא, והתהליכים השונים שבהם נוצרו גרסאות שונות 
של הטקסט המקראי, מתקופת בית שני דרך ימי הביניים ועד הופעת הדפוס. מלבד נוסח המסורה, 
שהוא הטקסט העברי המשמש אותנו עד היום, נתוודע אל מסורות נוסח עבריות אחרות )החומש 
השומרוני, מגילות מדבר יהודה( וכן אל מסורות הנוסח המונחות ביסוד תרגומי המקרא שנעשו 
בעת העתיקה )כגון תרגום השבעים ליוונית, התרגומים ללטינית והתרגומים הארמיים למיניהם(. 
נעמוד על חשיבות עדים אלו לחקר נוסח המקרא, תולדות הספרות המקראית, ותולדות אמונת 
נעיין גם במהדורות ביקורתיות של המקרא המציגות בפנינו מבחר של  ישראל. במהלך הקורס 

חילופי גרסה, ונלמד את הכלים והגישות המגוונות להערכת גרסאות המקרא השונות.
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החוג לספרות

סמסטר א'
הטוב הרע והמכוער: אתיקה ואסתטיקה בספרות  0680.3013.01

מחיר: 600 ש"ח גילמן 306  12-10 יום א'  סמסטר א'  ד"ר צבן יחיל 

האם החלפת תחתונים היא פעילות מוסרית? האם עקיצת פשפש מעידה על חולשת הדעת? האם 
אפשר להיות גם יפה וגם יהודי? לדימוי מעורר הרתיעה של היהודי הגלותי אחראיות בין השאר 
ספרות ההשכלה והתחיה, שהציגה את היהדות המודרנית כאוסף של טקסים חברתיים הקושרים 
המקנות  כפרקטיקות  הוצגו  האופנתי  והחוש  במידה  אכילה  הגוף,  רחיצת  לאסתטי.  האתי  בין 
וההיגיינה  האסתטיקה  כללי  של  זרותם  זאת,  לעומת  ותרבותי.  מוסרי  צביון  החדשים  ליהודים 
המודרניים בחברה המסורתית ? הכותונת המטונפת בבוץ ובכתמי ביצה, קרעי הלבוש שבעדם 
מבצבצות חטוטרות ושומות, והנהייה אחר לביבות ולא אחר פרחי האביב? מעידה על השחתת 
מידות. במהלך הקורס נקרא ביצירות משל יהודה לייב גורדון, מנדלי מוכר ספרים, ש"י עגנון, שאול 
טשרניחובסקי, ח"נ ביאליק, נחמה פוחצ'בסקי ודבורה בארון וטקסטים פילוסופיים מאת אפלטון, 
קאנט, קירקגור והיידיגר ולאורם נבחן מקומם ואת תפקידם של היפה והכעור בראשית הספרות 

העברית החדשה.

ביאליק וטשרניחובסקי: דימוי וממשות  0680.3146.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 306  14-12 יום א'  סמסטר א'  פרופ' הולצמן אבנר 

חיים נחמן ביאליק ושאול טשרניחובסקי הם שני האבות המייסדים של השירה העברית המודרנית. 
כמעט מאז ראשית הופעתם התקבע בתודעה הקולקטיבית של קוראי הספרות העברית מתח-
ניגודים יסודי בין השניים. בין השאר התבססה המוסכמה, ולפיה שירי טבע ושירי אהבה אוניברסליים 
על  להתרפק  ביאליק  של  ייעודו  ואילו  טשרניחובסקי,  שאול  של  המובהקת  נחלתו  כביכול,  הם, 
בה.  המתרקמים  הלאומית  התחייה  ניצני  אחר  ולעקוב  הגלותית,  המציאות  של  המיוסר  עולמה 
מאותה סיבה עצמה התגבשה הסכמה רחבה כי ביאליק, האיש שבא מעומק עולמה של המסורת 
היהודית, השתול בלשונה ובמקורותיה ומבטא בנאמנות את אורותיה וצלליה, הוא המשורר הלאומי 
'יווניים' זרים של שמחת  האמיתי ולא טשרניחובסקי, האיש החיצוני-כביכול, המתמכר למוטיבים 
החיים ויפי הטבע, עולם הגוף והחושים וקסמי הארוס. הסמינר יבחן את מקורותיו ואת תוקפו של 
דימוי מקובל זה ואת הצרכים שמילא בתרבות העברית, תוך כדי עיון בחטיבות נבחרות מיצירתם 

של שני המשוררים.

תולדות תרגומי המקרא: מבוא היסטורי  0680.7304.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 307  14-12 יום א'  סמסטר א'  ד"ר הכהן רן 

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? 
בתקופות  ובעיבודיו,  המקרא  בתרגומי  הכרוכות  ותרבותיות  היסטוריות  בסוגיות  יעסוק  הסמינר 

ובתרבויות שונות.
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גרמניה/1900: הגות, מלחמה ושירת מלאכים  0680.3276.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 306  12-10 יום ב'  סמסטר א'  פרופ' גלילי שחר 

ודן בסוגיות  יסוד מן הספרות, ההגות והאמנות הגרמנית סביב שנת 1900  השיעור דן בפיגורות 
המיתוס,  חזרת  הקברט,  המונטאז',  השפה,  ומחדלי  המשבר  תודעת  המודרניזם:  של  העיקריות 
זו נקרא בכתבי פרידריך ניטשה, תומס מאן, שטפן גאורגה והוגו  המלאך והאל־החדש. במסגרת 
פון הופמנשטל, רילקה, אלזה לסקר?שילר, גאורג טרקל, רוזה לוקסמבורג, ברטולט ברכט, פרנץ 

קפקא וולטר בנימין.

בודריאר או נקמת הסימן  0680.3147.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 305  14-12 יום ב'  סמסטר א'  ד"ר דותן אייל 

ז'אן בודריאר היה אחד ההוגים הצרפתים המרכזיים של המחצית השנייה של המאה העשרים. הוא 
פיתח תיאוריות עצמאיות שהיוו מעין תחליף למערכת הידע הקיימת וההשפעתו נודעת בלימודי 
ובשדה האמנות. בסמינר נעסוק בתיאוריית הפיתוי שמציעה "פסיכולוגיה"  התרבות והתקשורת 
הסוציולוגיה  את  המחליפה  והקוד  הסימולקרה  תיאוריית  אל  נצלול  וסימנים.  אובייקטים  של 
ו"נקמת  "הקפיטל"  "המדיה",  ה"טרור",  של  המאוחרות  באסטרטגיות  ונחתום  והמטאפיסיקה, 
ומדגימות את ההיפר־מציאות העכשווית בשיאה  הסימן" המערבלות את הקטגוריות המקובלות 
ובעליבותה. הדיון בכיתה ילווה ביצירות ספרות משל בורחס, מקיואן, באומן, צ'טווין, ק. דיק, קאל 

ואחרים, המציעות לא רק המחשות נהדרות לרעיונותיו אלא גם ביקורת משמעותית.

ספריית בית הכלא  0680.3301.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 304  16-14 יום ב'  סמסטר א'  פרופ' בורשטיין דרור 

המאסר הוא העונש המרכזי בדין הפלילי במערב, וככזה הפך לחלק מחייהם של מיליוני בני אדם. 
למשל, בארצות הברית יש יותר אסירים מתלמידי אוניברסיטה. המאסר שולל את חירותו של האדם 
ומשנה את המרחב־זמן שלו באופן כה קיצוני, עד שבמובן מסוים הוא יוצר אדם חדש. על המרחב, 
בדרכים  הכלוא  חיי האדם  את  ושירה המבטאות  סיפורת  נכתבה  הסוהר  בית  של  והאדם  הזמן 
שונות. יצירות אלה נותנות לפעמים קול למי שמעצם קיומם נמצאים מאחורי קירות המונעים את 
ראייתם ושמיעתם. הן אומרות דברים לא רק על חיי הכלא אלא גם על החברה החופשית, שהרי 

הכלא, הנדמה מורחק מהחברה, הוא בשר מבשרה.
נקרא יצירות בסוגות שונות — הייקו, הייבון, שירה לירית ופרוזה, שעניינן המאסר.

מדריך הפוסטמודרניסט לגלקסיה: מבוא למודרניזם   0680.3304.01
פוסטמודרניזם  

מחיר: 600 ש"ח גילמן 306  18-16 יום ב'  סמסטר א'  ד"ר עבו טליה 

בקורס זה נסקור את תולדותיהן של שתי התנועות המרכזיות של ספרות המאה ה־20: מודרניזם 
ופוסטמודרניזם. נעיין באירועים ההיסטוריים שליוו את התמורות שחלו בספרות במאה ה־20 כגון 
השפעת הספרדית ומלחמות העולם; כמו כן, נבחן את ההנחות התיאורתיות והפילוסופיות שבבסיס 
תנועות אלה ? מהמהפכה הבלשנית, דרך פוסט סטרקטורליזם ודהקונסטרוקציה ועד תיאוריות 
קוויריות. הסטודנטים יתבקשו לקרוא קטעים מיצירות של ג'יימס ג'ויס, וירג'יניה וולף, סמואל בקט, 
ולדימיר נבוקוב, ויליאם פוקנר, קורט וונגוט, ופיליפ רות. במהלך הקורס נשאל שאלות הקשורות 

להווה: האם אנו חיים בעולם פוסט מודרני? מה היתרונות והחסרונות של כך?
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המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב  0680.1305.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 326  16-14 יום ג'  סמסטר א'  פרופ' כהן אורי 

הקורס יעקוב אחר עיצוב התפישה של האדם בספרות המערב דרך יצירות מופת שנוכחות עד 
היום בספרות העולמית. חלק א' של הקורס יעסוק ברובד הבסיסי ביותר של התרבות המערבית, 
לערוך  הקורס  מטרת  האלהית.  והקומדיה  דנטה  עד  נוצרית  היהודית  והמסורת  העתיקה  מיוון 
היכרות עם היצירות עצמן, תוך עמידה על משמעותן העכשוית בזיקה להקשר ההיסטורי, החברתי 

והתרבותי שלהם.

שירה ישראלית במאה ה־21  0680.2157.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 307  14-12 יום ד'  סמסטר א'  פרופ' גלוזמן מיכאל 

מיהם המשוררות והמשוררים הבולטים בשנות האלפיים? כיצד ניתן לתאר את השירה הישראלית 
בהווה כאשר מושג הקנון הספרותי איבד את תוקפו התרבותי? והאם ניתן לכתוב היסטוריוגרפיה 
השנים  בעשרים  פועלות  ספרותיות  חבורות  איזה  ושוליים?  מרכז  של  מושגים  ללא  השירה  של 
האחרונות ומהם היחסים ביניהן? איזה פולמוסים עיצבו את השיח על השירה העכשווית? שאלות 
יידונו בקורס שבו נקרא בין השאר משירתם של נעם פרתם, שלומי חתוכה, שגיא  ואחרות  אלו 

אלנקוה, ענת זכריה, ועדי קיסר.

הכתיבה החדשה באמריקה הלטינית  0680.2124.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 307  16-14 יום ד'  סמסטר א'  ד"ר בלאושטיין דניאל פרננדו 

מה הקשר בין סופרת ארגנטינאית לבין תאגידים בינלאומיים לייצור רעלים לתעשיית החקלאות? 
מה מקומם של המשוגע והמשוגעת בתוך מאורע של גלות המונית? מה מקומם של ההומוסקסואל 
החשובים  מהיוצרים  לאחד  בולניו  רוברטו  הפך  איך  הדיקטטורה?  בתקופת  החירות  לוחם  ושל 
ביותר בספרות בת זמננו? נושאים ועלילות אלה אינם אלא חלק קטן מפניה של הכתיבה החדשה 

באמריקה הלטינית.
במהלך הקורס נעסוק בסיפורת הלטינו־אמריקנית של סוף המאה ה־20 והמאה ה־21, נסקור את 
ביטוי  לידי  באים  אלה  שינויים  כיצד  ונלמד  והחברתית,  הפוליטית  בזירה  והתהפוכות  השינויים 
ביצירת הספרות. נדון ביצירותיהם של יוצרים ויוצרות מן המשפיעים ביותר ביבשת: מנואל פואיג, 
סמנתה שובלין, גירמו רוסלס, רוברטו בולניו ומריאנה אנריקס. כמו כן, נעמוד על חשיבות היצירות 
באמריקה  המתחדשת  הספרות  של  וכמייצגות  עצמאיות  אסתטיות  כיחידות  אלה  סופרים  של 

הלטינית.

לדמיין עולם אחר: מהמיתולוגיה ועד המדע הבידיוני  0680.3305.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 307  12-10 יום ה'  סמסטר א'  ד"ר אילני עפרי 

האם הדמיון הספרותי מסוגל לדמיין עולם שונה באופן מוחלט? הקורס יעסוק בניסיונות שונים 
לתאר מציאות אחרת באופן אבסולוטי ? בין השאר בז'אנרים כמו פנטזיה ומדע בדיוני, אבל גם 
של  בתיאוריות  נעסוק  כך,  כדי  תוך  מודרנית.  ובספרות  אוטופיות  ביצירות  קלסיים,  במיתוסים 
היצורים המאכלסים את  ונחקור את  בדיוני,  ושל מדע  עולמות אפשריים  דמיון, של  מיתוס, של 

עולמות אלו.
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רומא ודרומה: סיצליה, נאפולי ואחרים מאיחוד איטליה   0680.3300.01
ועד אלנה פרנטה  

מחיר: 600 ש"ח גילמן 305  14-12 יום ה'  סמסטר א'  פרופ' כהן אורי 

הקורס הזה מבקש לבחון את איטליה מזוית ספרותית גיאוגרפית דרך הקריאה של הדרום מרומא 
עד סיצליה מאיחוד איטליה ועד ימינו. ההקשר הגיאוגרפי מהותי לשאלות שהספרות האיטלקית 
שואלת ולעצם ההתהוות שלה ומופיעה ביצירותיהן של גדוליה מפירנדלו, ורגה ועד אלנה פרנטה 
וגומורה. נכיר את ההיסטוריה הספרותית של שאלת הדרום, כולל בעיית המאפיה ואירגונים דומים 

והיצירות שנובעות ממנה ועיצבו את איטליה והספרות האיטלקית.

המפנה הפוסט־הומניסטי: לקרוא ספרות בעיניים לא אנושיות  0680.3216.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 306  16-14 יום ה'  סמסטר א'  מר פרחי גיא 

הבושה שבהיות אדם, היש סיבה טובה מזו לכתיבה?, שאל ז'יל דלז בהספרות והחיים. ואכן, בצל 
משבר האקלים וממושבנו בעידן האנתרופוקן, בושתו של האדם נטענת בעת הנוכחית במשמעויות 
חדשות ורחבות היקף. בה בעת מתבהר גם הפוטנציאל לחרוג מדמות האדם כפי שהוגדרה על 
ידי הפרויקט ההיסטורי של ההומניזם. כיצד דווקא ספרות מאפשרת לנו לכונן יחס חדש עם הלא 
אנושי? מה ההבדל בין מטאמורפוזה להיעשות )Becoming(? ובאיזה מובן נחשב האדם להמצאה 

בת 200 שנה? 
בקורס זה נשלב בין ספרות לתיאוריה כדי להתוות מתודה פוסט־הומניסטית לקריאה ולפרשנות 
של יצירות ספרות. נקרא בין היתר מווירג'יניה וולף, א. בייקר ופרנץ קפקא, ונדון במופעים לא 

אנושיים בספרות ממקקים ובזים ועד משובטים ותפלצים פנטסטיים.

סמסטר ב'
הספרות העברית בין שתי מלחמות העולם  0680.2163.01

מחיר: 600 ש"ח גילמן 307  14-12 יום א'  סמסטר ב'  פרופ' הולצמן אבנר 

העברית.  הספרות  של  ובדיוקנה  במצבה  דרמטיות  תמורות  התחוללו  העולם  מלחמות  שתי  בין 
התהליך המרכזי שהתרחש בה היה מעבר מרכז הכובד של היצירה העברית מארצות הגולה אל 
יצירה  איים חשובים של  והחמישית.  הנבנית בתקופת העלייה השלישית, הרביעית  ישראל  ארץ 
עברית נותרו בפולין ובארצות הברית, אולם אלה התקיימו כפריפריה לעומת המרכז המתעצם. 
השירה העברית עברה מנוסח הבעה אקספרסיוניסטי בשנות העשרים )אורי צבי גרינברג, שלונסקי, 
זוסמן(.  גולדברג, עזרא  )אלתרמן, לאה  ניאו־סימבוליסטי  לנוסח הבעה  המאירי, בת־מרים, פוגל( 
בסיפורת התגבשו מספר ערוצי יצירה נבדלים: רומן ההתיישבות הציוני )עבר הדני, יוסף אריכא, 
אביגדור המאירי, דוד מלץ, יהדה יערי(, סיפורת אקספרסיוניסטית חדשנית )יעקב הורוביץ, נתן 
ביסטריצקי, חיים הזז(, סיפורת מסאית הגותית )אליעזר שטיינמן, יצחק אורן(. יצירתו של ש"י עגנון 
נעשתה בתקופה זו לנוכחות מרכזית, ומנגד נראו סימנים ראשונים לעלייתו של דור יוצרים חדש 
מקרב ילידי הארץ )ס. יזהר(. הקורס יבחן וימפה את מרחב היצירה העברית בשני העשורים האלה 

תוך התעכבות על יוצרים מרכזיים ויצירות עיקריות.
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רטוריקה של כנות  0680.3220.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 307  16-14 יום ב'  סמסטר ב'  ד"ר אריאל ננה 

מהטקסטים  ורבים  ריאליטי  תכניות  חברתיות,  רשתות  נחשק.  כערך  בימינו  נתפסת  הכנות 
הפובליציסטיים ויצירות הספרות והאמנות מעמידים את הכנות בתור תכלית שיש לשאוף אליה. 
אבל מהי כנות ובאילו כלים ניתן לבחון אותה? האם כנות היא סממן מהימן של אמת, או מופע 
נבחן  בקורס  יוצרת?  היא  ואילו אפקטים  מעוצבת  היא  כיצד  בפנינו,  מופיעה  כנות  איך  רטורי? 
והוידוי  אוגוסטינוס  של  "וידויים"  מימי  שונים,  מתחומים  וביצירות  בטקסטים  הכנות  תופעת  את 
הנוצרי, דרך רוסו, ועד ספרות "הכנות החדשה". נבחן את רטוריקת הכנות בין השאר אצל י"ח 
ברנר ודייוויד פוסטר וואלאס, בז'אנרים כמו ממואר ואוטוביוגרפיה, וביצירות וטקסטים מהתרבות 
בעידן  תקפותם  ואת  ואמת,  אותנטיות  כנות,  בין  הקשר  את  נחקור  הקורס  במהלך  הפופולרית. 

שאותו סוכני תרבות שונים מגדירים כעידן של "פוסט אמת".

קשב לספרות: מבט קוגניטיבי על קריאה ספרות  0680.3271.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 307  18-16 יום ב'  סמסטר ב'  ד"ר חרש אמיר 

האם הקורא "עורך" את הטקסט במהלך הקריאה? האם ניתן לחזות את ההנאה מהקריאה מתוך 
לזהות  גרפי? האם אפשר  ברומן  לקריאה  ברומן  בין קריאה  יש ההבדל  העיניים? האם  תנועות 
הבדל בין שיר שכתב אדם לשיר שנכתב על ידי אלגוריתם? 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 
שאלות  מחדש  לנסח  ואף  הקורא"  "תודעת  לתוך  להציץ  מאפשרים  הם  האם  ונשאל   — הקורא 
האישית  הקריאה  בחווית  לדיון  מקום  יתנו  השיעורים  הספרותית.  הקריאה  תהליך  אודות  יסוד 
של המשתתפים, ויכללו מעיין "ניסויי כיתה" בהם ננסה לשחזר את התופעות עליהן נלמד. נקרא 
ונעלה  ועוד(  )בורחס, קפקא, רושדי, אלתרמן, אבידן  יוצרים בני המאה העשרים  בטקסטים של 
השערות אודות הקוגניציה של המחבר, הקורא הממשי, או הקורא בן התקופה. במקביל נתעדכן 
בהתפתחויות האחרונות באזורי מחקר משיקים שעוסקים בסוגי "טקסטים" פחות שגרתיים, כמו: 
רומנים גרפיים, טקסטים דיגיטלים אינטראקטיביים, שירה אלגוריתמית, פואטרי סלאם וגם קולנוע 

הוליוודי.

החוויה הנארטיבית  0680.3129.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 456  12-10 יום ג'  סמסטר ב'  ד"ר צדקה רונן 

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

והקולנועית. 
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יצירות מופת בשירת ימי הביניים  0680.1116.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 282  14-12 יום ג'  סמסטר ב'  ד"ר זינדר אריאל 

קורס זה נועד לפתוח צוהר למלאכת המחשבת הספרותית שנכתבה על ידי משוררים עבריים בימי 
הביניים בכל רחבי אגן הים התיכון. נכיר את הסביבה התרבותית ואת יצירות המופת של בעלי 
מדרש ופיוט, וכן את יצירתם של משוררי תור הזהב בספרד המוסלמית. בתוך העיון בשירים נכיר 
את סגולותיה של היצירה הספרותית בימי הביניים, ואת האתגרים שהיא מספקת לאופן בו אנחנו 

תופסים את העולם, את המעשה האמנותי ואת הדיאלוג עם האל ועם הזולת.

צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קווי יסוד  0680.1001.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 282  16-14 יום ג'  סמסטר ב'  ד"ר ארבל תור מיכל 

קורס המבוא סוקר את צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית מספרות ההשכלה במזרח אירופה 
ועד להתבססותה של ספרות עברית בארץ ישראל. נעמוד על מגמות פואטיות מרכזיות בתקופה 
המדוברת ונקרא כמה מן היצירות הבולטות שנכתבו בה. פרקיו העיקריים של השיעור: הסיפורת 
במפנה  העברי"  "הבודד  סיפורת  ספרים(;  מוכר  )מנדלי  אברמוביץ  ש"י  של  יצירתו  המשכילית; 
המאות אצל מ"י ברדיצ'בסקי; המודרניזם של אורי ניסן גנסין; י"ח ברנר וספרות העלייה השנייה; 

הריאליזם הלירי של דבורה בארון; תחילת יצירתו של ש"י עגנון.

"המקום הריק": פואטיקה של היעדר ביצירתם של  0680.2162.01
יהודית הנדל ויואל הופמן  

מחיר: 600 ש"ח גילמן 277  16-14 יום ג'  סמסטר ב'  פרופ' מילנר איריס 

של  האחרונים  העשורים  של  העברית  בספרות  מרכזיים  יוצרים  שני  הופמן,  ויואל  הנדל  יהודית 
המאה העשרים וראשית המאה העשרים ואחד, נפגשים בהיבטים תימטיים ופואטיים של יצירתם. 
הקורס יציע קריאה משותפת בתימת האובדן, ההיעדר והגעגוע בטקסטים משל השניים, בדגש על 
הדומה והשונה בביצועיה של תימה זו ביצירתם. נעמוד על הקשריו התרבותיים והחברתיים של 

הסנטימנט המלנכולי המשותף ליצירות, ועל זיקותיהן לסוגיות של מגדר ולאומיות.

הורגות ונהרגות: נשים, מוות וכבוד בסיפור  0680.2165.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 307  16-14 יום ד'  סמסטר ב'  ד"ר כהן נגה 

על הכבוד של מי מגנות נשים שבוחרות במוות על פני אונס? מה מקומן של גיבורות שרוצחות 
בין  ההבדל  מהם  שמתאבדות?  הגיבורות  של  מקומן  ומה  היהודי?  הגבורה  בפנתיאון  גברים 
מרטירולוגיה )קידוש השם( של גברים למרטירולוגיה של נשים? הקורס יתמקד בסיפורי עם עבריים 
המציגים זוויות שונות של משולש קטלני: נשיות, מין ומוות. סיפורים אשר במרכזם גיבורות יהודיות 
שהורגות או נהרגות כאשר עומדת לפתחן סכנה מינית בדמות אונס או יחסים אסורים. מתודות 
מתחום חקר הספרות, חקר הפולקלור וחקר המגדר ישמשו כדי לבחון את המשמעויות והמסרים 
המגדריים, החברתיים והדתיים שסיפורים אלה נושאים עמם ואת האופן בו הם משפיעים על דרכי 

החשיבה שלנו על נשים, נשיות, מיניות ומוות.
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המצאת האדם המודרני: תחנות יסוד בספרות המערב )המשך(  0680.1312.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 306  18-16 יום ד'  סמסטר ב'  פרופ' כהן אורי 

הסילבוס יפורסם באתר התוכנית "לומדים בגילמן".

אקולוגיה עברית: בריאה-טבע-סביבה, מהמקרא  0680.2150.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 306  12-10 יום ה'  סמסטר ב'  מר עבדי שי 

המהלך בדרך ושונה, ומפסיק ממשנתו ואומר: מה נאה אילן זה! ומה נאה ניר זה! מעלה עליו הכתוב 
כאילו מתחייב בנפשו. משנה, מסכת אבות, פרק ג, משנה ז. 

והמקום הממשי,  ידי הבורא אך גם עולם החומר  יחסו המורכב של היהודי אל סביבתו, מעשה 
נידון בספרות, במחשבה ובהגות העברית מן המקרא ועד היום. בציטוט ממסכת אבות שבמשנה 
נקבע כי הפניית המבט לעבר הניר והאילן היא חטא שאין לו כפרה היות שאלה חיצוניים לעולמה 
של תורה, מסיחים את דעתו של היהודי השונה ולמד ומפתים אותו לעסוק בטפל. עמדה שונה 
ביחסו של היהודי לעולם התגבשה עם חדירת השפעות חיצוניות ליהדות, בעיקר בהגות היהודית 
שמימי הביניים ואילך, אז נכנס לשימוש המושג טבע המשקף הבחנה בין המעשה האלוהי לעולם 
התופעות. בעת החדשה נקרא היהודי לראשונה לצאת אל המרחב הפתוח ולקיים קשר ממשי עם 
הטבע המקומי הסמוך למקום מגוריו, הן בידי תנועת החסידות והן בידי תנועת ההשכלה. בקורס 
תיסקר התפתחות תפיסת העולם הממשי בעברית מהגדרתו כ'בריאה', עבור בתיחומו כטבע ועד 
תיאורו כ'סביבה' אליה משתייך האדם ועליה הוא פועל. כן ייחקרו ייצוגי הסביבה ויחסו של היהודי 
הצעה  לדיון  ותעלה  האחרונות  השנים  ב־30  האקולוגית  הספרות  ביקורת  רעיונות  לאור  אליה 

לקריאה מרחבית בספרות העברית החדשה. 

האדם בתוך האדרת: הסיפור הרוסי הקצר במאה  0680.3196.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 278  14-12 יום ה'  סמסטר ב'  ד"ר ברדיצ'בסקי דינה 

האדרת  למן  עשרה,  התשע  המאה  של  הקצר  הרוסי  בסיפור  מפתח  בתחנות  יעסוק  הקורס 
המפורסמת של גוגול, דרך הסופרים הגדולים שיצאו, כמאמר פיודור דוסטוייבסקי, מבין "כפלי 
צ'כוב.  ואנטון  טולסטוי  לב  טורגנייב,  איוואן  ולצדו  עצמו,  דוסטוייבסקי  לכולם  ראשון  האדרת", 
מעבר להיכרות עם הקנון של הספרות במאה התשע עשרה, הקורס מבקש לזקק מתוך מסורת 
סופרי המאה התשע  כל  גלגוליה של המחשבה הגדולה שהעסיקה את  זו את  גדולה  ספרותית 

עשרה, מיהו היצור המכונה 'אדם' וכיצד לגלותו בספרות.
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החוג לפילוסופיה

סמסטר א'
מבוא לפילוסופיה פוליטית  0618.1019.01

מחיר: 600 ש"ח גילמן 144   20-18 יום ב'  סמסטר א'  פרופ׳ שרון אסף 

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

מיל, האייק, רולס, נוזיק ומרקס.

מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה  0618.1037.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 144   14-12 יום ג'  סמסטר א'  ד"ר סנדרוביץ ירון 

בעת  הפילוסופיה  של  עיסוקה  במרכז  עמדה  ההוויה  ומושג  הידיעה  מושג  שבין  הקשר  שאלת 
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.

INTRODUCTUION TO MORAL PHILOSOPHY  0618.1018.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 144   12-10 יום ד'  סמסטר א'  ד"ר לוי יאיר 

The course will present the fundamental questions of moral philosophy and survey the 
central systematic approaches developed to address them. We shall explore themes 
from the three main subdisciplines of ethics: metaethics (Is morality objective or is it 
a matter of personal taste or social convention? Does a moral judgment express one’s 
belief, preference, emotional response or what? And so on); normative ethics (Is some 
action morally right because its consequences are good, or because it discharges a 
moral duty, or again because a virtuous person tends to perform it?); and applied ethics 
(for instance, is it wrong to eat animals? What, if anything, justifies punishing criminals? 
Do we have a moral duty to give to the poor?)
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מבוא לפילוסופיה חדשה  0618.1032.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 144   14-12 יום ד'  סמסטר א'  ד"ר נעמן נועה 

"בשיעור זה נכיר תפיסות מרכזיות ומושגי יסוד בפילוסופיה של העת החדשה )העת המודרנית 
המוקדמת – מאות 17, 18( באמצעות עיון בהגותם של נציגיה הבולטים: רנה דקארט, ברוך שפינוזה, 

ג'והן לוק, גוטפריד וילהלם לייבניץ, דויד יום, ועמנואל קאנט. 
הקורס יתמקד במושגים וסוגיות מתחומי המטאפיסיקה ותורת ההכרה כגון: טבע האמת; טבעה 
של התבונה; התנאים לידיעה; תפיסות שונות של עצמי; זהות עצמית; היחס בין אובייקט לסובייקט; 
הרעיונות  דרך ההתפתחות של  נעקוב אחר  נוספות.  מרכזיות  ושאלות  לנפש,  גוף  בין  ההבחנה 
למחשבה  ועד  המודרנית,  הפילוסופיה  אבי  דקארט,  רנה  של  הפילוסופיה  מן  החל  וגלגוליהם 
הביקורתית של עמנואל קאנט. התלמידים יתבקשו לקרוא פרקים נבחרים מכתבי ההוגים הנ""ל. 

רשימה ביבליוגרפית מלאה תינתן בתחילת הקורס".

מבוא לפילוסופיה יוונית  0618.1030.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 144   18-16 יום ה'  סמסטר א'  פרופ' הררי אורנה 

סקירה של התפתחות הפילוסופיה היוונית מהפילוסופים הקדם סוקרטיים דרך אפלטון  ועד אריסטו. 
הפילוסופיות  מהגישות  אחת  כל  ביסוד  העומדים  ההסבר  עקרונות  בשלושת  תתמקד  הסקירה 
הללו: היחסים בין חלק ושלם, דגם וההעתק, וכללי ופרטי. נחשוף את השאלות שעליהם עקרונות 

הסבר אלה משיבים ונעמוד על הקשיים שכל אחד מהם מעורר.

סמסטר ב'
מבוא לפילוסופיה של המוסר  0618.1018.02

מחיר: 600 ש"ח גילמן 144   16-14 יום ב'  סמסטר ב'  ד"ר פרומר נוה 

בקורס נערוך היכרות עם גישות יסוד בפילוסופיה של המוסר: מוסר של מידות טובות, כבוד האדם 
וחובות אוניברסליות, תועלתנות, ועוד. כמו כן נטעם גישות ספקניות כלפי עצם החקירה המוסרית. 
נעמוד על ההבדלים בין גישות שונות לשאלות כגון מהו מוסר, פעולה מוסרית, אדם מוסרי, מחוייבות 
מוסרית – ומדוע בכלל עלינו להיות מוטרדים משאלות כאלה. נשאל גם מה מקור ההבדלים האלה: 
האם מדובר בתשובות שונות לאותן שאלות, או בטרדות שונות מן היסוד. בין התורות שתיסקרנה: 

אריסטו, קאנט, מיל, ניטשה, וסימון וייל.

מבוא לאסתטיקה ופילוסופיה של האמנות  0618.1059.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 144   20-18 יום ב'  סמסטר ב'  פרופ' כנען חגי 

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. הדיון יערך תוך תשומת לב ליחסי הגומלין שבין 
המחשבה הפילוסופית והאמנות המערבית, ובפרט, תוך ניסיון להבין את מקורו וגלגוליו של "הריב 

העתיק" בין הפילוסופיה והאמנות, או לחילופין את טבעה של האינטימיות המסובכת שביניהן.
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מבוא לפילוסופיה חדשה  0618.1032.02
מחיר: 600 ש"ח גילמן 144   18-16 יום ג'  סמסטר ב'  ד"ר נעמן נועה 

)העת המודרנית  בפילוסופיה של העת החדשה  יסוד  ומושגי  מרכזיות  נכיר תפיסות  זה  בשיעור 
המוקדמת – מאות 17, 18( באמצעות עיון בהגותם של נציגיה הבולטים: רנה דקארט, ברוך שפינוזה, 

ג'והן לוק, גוטפריד וילהלם לייבניץ, דויד יום, ועמנואל קאנט. 
הקורס יתמקד במושגים וסוגיות מתחומי המטאפיסיקה ותורת ההכרה כגון: טבע האמת; טבעה 
של התבונה; התנאים לידיעה; תפיסות שונות של עצמי; זהות עצמית; היחס בין אובייקט לסובייקט; 
הרעיונות  דרך ההתפתחות של  נעקוב אחר  נוספות.  מרכזיות  ושאלות  לנפש,  גוף  בין  ההבחנה 
למחשבה  ועד  המודרנית,  הפילוסופיה  אבי  דקארט,  רנה  של  הפילוסופיה  מן  החל  וגלגוליהם 
הביקורתית של עמנואל קאנט. התלמידים יתבקשו לקרוא פרקים נבחרים מכתבי ההוגים הנ""ל. 

רשימה ביבליוגרפית מלאה תינתן בתחילת הקורס.

מבוא לפילוסופיה הודית  0618.1042.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 144   14-12 יום ד'  סמסטר ב'  פרופ' רוה דניאל 

הקורס מספק מעין "תפריט טעימות" מהספקטרום הרחב של הפילוסופיה ההודית. התכנית היא 
ספרות  דרך  הגדולים,  ובאפוסים  באופנישדות  בוודות,  החל  וטקסטים,  הוגים  בין  יחד  "לטייל" 
הסוטרות )ובכלל זה בודהיזם מוקדם( והיוגה וכלה בפילוסופיה הודית בת־זמננו. במסענו המשותף 
והקשר  העצמית  הזהות  שאלת  ובפרט  ההודית,  הפילוסופיה  של  הגדולות"  "השאלות  את  נציג 
אדם-עולם. נדבר על אתיקה ואסתטיקה, על לוגיקה ופילוסופיה של השפה, וגם על פילוסופיה 
חברתית-פוליטית, כל זאת לנוכח )או לעומת( אופק מטאפיזי של שחרור. נתוודע ל־ ונחשוב על 
יומיומיות  עצמי-לא־מהותני,  )עצמיות,  ומֹוְקָשה  ְדָהְרָמה  וַאָנאְטַמן,  ָאְטַמן  דוגמת  יסוד  מושגי  ועם 
וחופש בהתאמה(. ולבסוף, ננסה לחשוב איך כל זה מתכתב, לפחות באופן כללי או בראשי־פרקים, 

עם פילוסופיה מערבית. כלומר לקורס גם ממד השוואתי ברור.

מבוא לפילוסופיה יוונית  0618.1030.02
מחיר: 600 ש"ח גילמן 144   14-12 יום ה'  סמסטר ב'  ד"ר וייסר שרון 

במהלך הקורס נסקור את התפתחות הפילוסופיה היוונית, מהפילוסופים הקדם־סוקרטיים )מתאלס 
היסוד  מושגי  את  להציג  במטרה  באריסטו,  וכלה  ואפלטון  סוקרטס  דרך  האטומיסטים(,  ועד 
המידה  האדם,  הטבע,  העולם,  כגון  מרכזיות  בסוגיות  אלו  פילוסופים  של  העיקריים  והטיעונים 

הטובה והידיעה.

מבוא לפילוסופיה של הדת  0618.1016.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 144   16-14 יום ה'  סמסטר ב'  ד"ר ורבין נחמה 

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 
טיעונים  בשלל  נתבונן  פיילי.  ושל  אקווינס  תומס  של  אנסלמוס,  של  בטיעוניהם  כגון  האל,  לקיום 
כן,  כמו  לו.  ורע  צדיק  וטיעוני  לחוסר הקוהרנטיות של השיח הדתי,  טיעונים  כגון  לאי־קיום האל, 
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.



61

שנה"ל תשפ"ג

לימודים כלליים

החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד

סמסטר א'
התנאים — ספרותם ועולמם  0616.1001.01

מחיר: 600 ש"ח רוזנברג 106   10-8 יום ב'  סמסטר א'  פרופ' נעם ורד 

בקורס נסקור את ההיסטוריה של תקופת התנאים ותולדות אישים ואסכולות מרכזיים בתקופה זו. 
עיונים באופיים, מגמתם והגותם של ענפי הספרות התנאית: המשנה, התוספתא ומדרשי ההלכה. 

הדרכה ביבליוגרפית: הספרות היהודית שבין התנ"ך למשנה  0616.1019.01
מחיר: 600 ש"ח רוזנברג 106   12-10 יום ב'  סמסטר א'  ד"ר רצון אשבל 

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

בכללותו ושל הטיפול המחקרי בו, ולאחר מכן נתמקד בטקסט מייצג אחד.

מבוא להגות יהודית בעת החדשה )חלק א'( —   0616.1022.01
מהי יהדות ומיהם היהודים  

מחיר: 600 ש"ח גילמן 281   16-14 יום ב'  סמסטר א'  פרופ' מרגולין רון 

לקורס מבוא זה להגות היהודית בעת החדשה שני מוקדים מרכזיים: 
דיון בשאלה מי הם היהודים. שאלה זו תבחן לאור התפתחות החילוניות המודרנית והשינויים  א. 
במקומה של הדת בעת החדשה ולאור השפעת רעיונות המהפכה הצרפתית מצד אחד והתפתחות 
החשיבה ההיסטורית והלאומית הכללית מצד שני. במרכז הדיון בנושא זה יעמדו משנותיהם של 

הוגים כמשה מנדלסון, נחמן קרוכמל, צבי גרץ, משה הס והוגי הרעיון הציוני. 
דיון בשאלה מהי היהדות, שנדונה לראשונה על סף העת החדשה במאמר התיאולוגי מדיני של  ב. 
ברוך שפינוזה. נושא זה יילמד במיוחד לאור כתביהם של שפינוזה, משה מנדלסון, ש.ר. הירש, אחד 

העם, הרמן כהן, פרנץ רוזנצוייג, מרטין בובר, א.י. השל, מרדכי קפלן, עמנואל לוינס ואחרים. 
חלק א' שיילמד בסמסטר א' יוקדש לשאלה מי הם היהודים ולדיון ראשוני בהוגים שעסקו בשאלה 

מהי היהדות במיוחד במהלך המאות השמונה עשרה והתשע עשרה. 
בחלק ב' שיתקיים בסמסטר ב' נדון בכיוונים עכשוויים בהגות היהודית בארץ ובעולם. ייעודה של 
מדינת ישראל, עתיד הקיום היהודי בתפוצות, משמעותה של תפיסת היהדות כתרבות, פמיניזם 

יהודי והשאיפה להתחדשות החיים היהודיים.
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים  0616.1005.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 281   18-16 יום ב'  סמסטר א'  ד"ר מיכאליס עומר 

יעסוק בשאלות המרכזיות שמעלה המחשבה הפילוסופית היהודית בימי הביניים אודות  הקורס 
נבחרים  בפרקים  תוך התמקדות  ויערך  הדתיים,  והחיים  האנושית  לאדם, השלמות  זיקתו  האל, 
מהגות זו. דרך דיון בהוגים כגון ר' סעדיה גאון, ר' שלמה אבן גבירול, ר' יהודה הלוי והרמב"ם, 
היסוד של המקורות  נוכח שאלות  הביניים  בימי  היהודית  עוצבה המחשבה  בו  האופן  נבחן את 
תוך  יערך  הדיון  מן הסביבה התרבותית האסלאמית.  זרמי מחשבה  גם  כמו  היהודיים הקדומים 
שימת לב ליחסי הגומלין שבין התהוות ההגות היהודית בימי הביניים לבין תהליכי התקבלותה של 
הפילוסופיה היוונית בהגות הערבית ולאור היצירה הפילוסופית הערבית המקורית שהותירה חותם 

עמוק על ההגות היהודית בימי הביניים.

על הבתולין: מין, מגדר וכח בין יהדות לנצרות  0616.6026.01
מחיר: 600 ש"ח רוזנברג 106   16-14 יום ג'  סמסטר א'  ד"ר דוידוביץ׳־אשד אביטל 

תרבויות רבות ושונות מן העולם העתיק ועד לימינו מייחסות חשיבות עקרונית לבתולים הנשיים. 
שיח:  ושדות  הקשרים  במגוון  ופורש  עוצב  היהודית-נוצרית  המערב  תרבות  של  הבתולים  מושג 
התיאולוגיה, המשפט, הרפואה, הספרות היפה, האומנויות והתרבות הפופולארית על שלל מופעיה. 
העובדה שהבתולים מגולמים באופן בלעדי בגוף הנשי השפיעה באופן קריטי על האופן בו הגדירה 
זו את מושגי הנשיות שלה. כמעט שלא ניתן לחשוב על תפיסות הגוף הנשי, על מיניות  תרבות 
נשית או על רוחניות נשית מבלי להיזקק למושג הבתולים ולאופן בו חלחל ועיצב את היחס לנשים, 

מעמדן המשפטי, תנאי חייהן ותודעתן העצמית..

קריאה בספר מורה הנבוכים — א'  0616.1025.01
מחיר: 600 ש"ח רוזנברג 106   14-12 יום ד'  סמסטר א'  פרופ' לורברבוים מנחם 

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.

המפנה התיאולוגי של ימי הביניים וספרות החוכמה העתיקה  0616.6021.01
מחיר: 600 ש"ח רוזנברג 106   18-16 יום ד'  סמסטר א'  פרופ' לורברבוים מנחם 

שבין  היחסים  בטיב  יהודית המתבוננת  תאולוגית  בספרות  פוגשים  אנו  החל מהמאה העשירית, 
האלוקים והאדם בעיניים של המדע. יתר על כן, באמצעות ארגז הכלים ה"מדעי" נערכת רפלקציה 
מקפת על משמעות חיי המצוות. ערוץ הכניסה של מערכת מושגית זו לתוך העולם היהודי הרבני, 
הוא ההכרה שהתורה היא חוכמה. על כן, התיאולוגיה החדשה הזו של היהדות נשענת על ספרות 
החוכמה המקראית ועורכת לה עדכון מדעי. מטרתנו בשיעור הוא לעקוב אחרי ההיווצרות של 

פילוסופיה יהודית וקבלה כאופנים של חוכמה תיאולוגי מחודשת זו.
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שנה"ל תשפ"ג

לימודים כלליים

סמסטר ב'
האמוראים — ספרותם ועולמם  0616.1002.01

מחיר: 600 ש"ח גילמן 281   12-10 יום ב'  סמסטר ב'  פרופ' נעם ורד 

בקורס נערוך היכרות עם תלמוד בבלי וירושלמי ועם מדרשי האגדה אגב לימוד סוגיות בהלכה 
ובאגדה. דיון באופיים, דרכי התהוותם, רקעם ההיסטורי ויחסיהם ההדדיים של שני התלמודים. עיון 

בבעיות עריכה ומסירה של כל אחד מהתלמודים.

חסידות ותנועת המוסר  0616.6006.01
מחיר: 600 ש"ח רוזנברג 102   12-10 יום ב'  סמסטר ב'  פרופ' מרגולין רון 

קורס זה הוא מבוא כללי להכרת שתי התנועות הרוחניות החדשות שצמחו במזרח אירופה בשלהי 
המאה השמונה עשרה ובמאה התשע עשרה. הקורס יתמקד ברעיונות ובאישים מרכזיים ובסקירת 
שהציבה  חברתית  רוחנית  תנועה  היא  החסידות  התנועות.  שתי  של  ההיסטורית  ההתפתחות 
אלטרנטיבה הנהגתית להנהגה הרבנית של החברה היהודית. מורה הראשון ישראל בעל שם טוב, 
ועשרות תלמידיהם חוללו  ר' פנחס מקוריץ  יוסף מפולנאה,  יעקב  ר'  תלמידיו המגיד ממזריטש, 
מהפכה חברתית בעולם היהודי על בסיס תפיסת עולמם שהעמידה במרכז החיים הרוחנית הדתיים 
תנועת המוסר שפעלה  ועדתו.  לצדיק  ובין אדם  לאלוהים  הרוחנית שבין אדם  את ההתקשרות 
במסגרת עולם הישיבות הליטאיות של מתנגדי החסידות במאה התשע עשרה נוסדה על ידי הרב 
ישראל סלנטר. תנועה זו הייתה מעין אלטרנטיבה רוחנית לדרך החסידית הקורס יוקדש להבנת 

קווי הדמיון והשוני שבין שתי התנועות ואף לבחינת טיב תרומתן ליהדות המאה העשרים וימינו.

מגילות קומראן  0616.2370.01
מחיר: 600 ש"ח רוזנברג 105   12-10 יום ב'  סמסטר ב'  ד"ר רצון אשבל 

מטרת הקורס היא להכיר לסטודנטים את הרקע הכללי של מגילות קומראן. הקורס יפתח במבוא 
על גלוי המגילות ועל הרקע ההיסטורי של הכתות היהודיות בתקופת הבית השני. לאחר מכן הוא 
יעסוק בסוגיות מרכזיות בחקר מגילות מדבר יהודה, כגון: מחלוקות הלכתיות בין בני הכת לבין 
הפרושים, נוסח המקרא המשתקף במגילות, תיאולוגיה ועוד. במהלך הקורס נקרא יחד קטעים 

מתוך המגילות ונדון בהם.

קריאה בטקסטים פילוסופיים מן ההגות היהודי  0616.1264.01
מחיר: 600 ש"ח רוזנברג 104   14-12 יום ב'  סמסטר ב'  ד"ר מיכאליס עומר 

ברכישת  יהיה  הביניים  בימי  היהודית  ההגות  מן  פילוסופיים  בטקסטים  הקריאה  בקורס  המוקד 
מיומנויות קריאה ראשוניות בהם. דגשים מיוחדים יושמו על הנחות המוצא של הטקסטים הימי־
ביניימיים, שאלת לשונם של הטקסטים, ניתוח הטיעונים, בירור הזיקות בין יחידות מיקרו לבין מבנה 

המאקרו של החיבורים השונים, ודפוסי העיבוד של רעיונות במבט בין־תרבותי יהודי-אסלאמי.
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מבוא להגות היהודית בעת החדשה )חלק ב'(  0616.1023.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 281   16-14 יום ב'  סמסטר ב'  פרופ' מרגולין רון 

חלק שני של שיעור המבוא להגות היהודית בעת החדשה הממשיך את הדיון שהתקיים בחלק 
א סביב השאלה מי הם היהודים. בחלק זה תידון השאלה מהי היהדות מנקודת מבטם של הוגים 
יהודים מודרניים במיוחד לאור כתביהם של הוגי המאה העשרים פרנץ רוזנצוייג, מרטין בובר, א.י. 
השל, מרדכי קפלן, עמנואל לוינס, הרב אשלג, יוסף שכטר. ואחרים. חלקו השני של השיעור יוקדש 
לתגובות רעיוניות לשואה ויתמקד בהגותם של הרבי מלובביץ', הרב אליעזר ברקוביץ, הרב יוסף 
דב סולובייצ'יק, דוד הרטמן והאנס יונס. החלק השלישי יעסוק בכיוונים עכשוויים בהגות היהודית 
בארץ ובעולם. ייעודה של מדינת ישראל, עתיד הקיום היהודי בתפוצות, משמעותה של תפיסת 
בכתבי  עיון  באמצעות  היהודיים  החיים  להתחדשות  והשאיפה  יהודי  פמיניזם  כתרבות,  היהדות 

אלבר ממי, ישעיהו ליבוביץ', סינתיה אוזיק, חיים כהן ואחרים. 
*השתתפות בחלק ב׳ של הקורס מותנית בהשתתפות בחלק א׳.

קריאה בספר מורה הנבוכים — חלק ב'  0616.2013.01
מחיר: 600 ש"ח רוזנברג 105   14-12 יום ד'  סמסטר ב'  פרופ' לורברבוים מנחם 

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. 
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התכנית לתרבות צרפת*
*קורסים בשפה העברית, אלא אם צויין אחרת

סמסטר א'
יצירות מופת של צרפת הקלאסית  0668.2594.01

מחיר: 600 ש"ח ווב 103   14-12 יום ב'  סמסטר א'  פרופ' קופרטי צור נדין 

הקורס יעסוק במושגים וביצירות שעצבו את התרבות הצרפתית מימי הביניים ועד למאה ה־18. 
כדי  תוך  ובחירות אסתטיות  שינויים חברתיים  היסטוריים,  אירועים  בין  הגומלין  יחסי  על  נעמוד 
דיון במושג ה"קאנון". נדון במבחר מייצג של יצירות המופת על ציר הזמן ויבחן את ההתפתחויות 
וסוגות ספרותיות חדשות  התרבותיות והחברתיות המסבירות את צמיחתן של תנועות רעיוניות 
)שירה, רומן, סיפורים קצרים, משלים, תיאטרון, הגות ועוד(. נעמוד על השינויים שחלו במעמדם 
של אנשי הרוח, במיקומה של השפה ושל הידע ביחס לשלטון ובמוסדות שקמו כדי לעודד את 
הנלמדים  הטקסטים  יוצריהן.  ועל  עליהן  פיקוח  כאמצעי  גם  אך  והספרות  השפה  התפתחות 
יופיעו באתר השיעור בצרפתית ובתרגומים עדכניים בעברית וילוו במאמרים ביקורתיים בעברית 

ובאנגלית. השיעור יועבר בעברית על בסיס טקסטים מתורגמים לעברית.

יחסי צרפת אפריקה: בין תלות להדדיות  0668.2109.01
מחיר: 600 ש"ח ווב 102   18-16 יום ב'  סמסטר א'  ד"ר סלע טל 

לימודי תרבות צרפת מאפשרים לנו לעמוד על מידת ההשפעה של התרבות הצרפתית על כלל 
ניכרת  השפעתה  בהם  הפוליטיים  המרחבים  אחד  המודרנית.  החדשה  בעת  האנושית  התרבות 
באופן בולט הוא המרחב הפרנקופוני האפריקני. השפה הצרפתית היא השפה הרשמית בעשרים 
ואחת מתוך חמישים וארבע מדינות אפריקניות. התרבות הצרפתית חוצה גבולות וקהילות והיא 
מתבטאת במבנה הפוליטי של המדינות הללו, במערכת החינוך, בכלכלה כמו גם באמנות. התרבות 
הצרפתית מהווה אם כן חלק חשוב, בלתי נפרד, מהתרבויות האפריקניות במדינות הדוברות את 
השפה הצרפתית. בקורס זה נבדוק את הקשר המיוחד שמחבר בין התרבות הצרפתית לאפריקה. 

נראה כיצד צרפת השפיע על אפריקה אך גם כיצד אפריקה השפיע על צרפת.

קולנוע צרפתי קלאסי א'  0668.2611.01
מחיר: 600 ש"ח ווב 001   16-14 יום ג'  סמסטר א'  מר הלפרין עמנואל 

הקורס יעסוק ביצירות הקלאסיות של הסינמה הצרפתי, מהמצאת הסינמטוגרף ב־1895 עד לפריחתו 
של הגל החדש בשנות השישים. נייחד מקום לגדולי היוצרים של זרם הריאליזם הפיוטי — ז'אן ויגו, 
בעבודת המפיקים, התסריטאים,  גם  נעסוק  רנואר.  וז'אן  קרנה  דיויויה, מרסל  ז'וליאן  קלר,  רנה 
המוזיקאים וכמובן כוכבי הקולנוע. נבדוק את תרומתם של היוצרים בתקופת הכיבוש ונעמוד על 
ועד  הצרפתית  המהפכה  מן  ההיסטוריים,  ובתהליכים  במאורעות  הצרפתי  הקולנוע  של  טיפולו 

למלחמת העולם השניה. 
השיעורים ילוו בקטעי סרטים.
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עידן הנאורות בצרפת א׳ )הסופרים הגדולים של המאה ה־18(  0668.2599.01
מחיר: 600 ש"ח ווב 001   12-10 יום ד'  סמסטר א'  מר הלפרין עמנואל 

התקופה שבין מותו של המלך לואי ה־14 )1715( לבין תפישת השלטון בידי נפולאון בונפרט )1799( 
היא אחת המרתקות בהיסטוריה האינטלקטואלית של צרפת ובתולדות התרבות שלה, בתחומי 
היצירה הספרותית וההגות המדינית. זה עידן הספקנות, הרציונליזם, הסובלנות והחתירה לאושר. 
הוגי דעות כוולטר, דידרו ורוסו — הפועלים בקשר הדוק עם עמיתיהם בארצות אירופה — מגבשים 
ומאדירים את הערכים האוניברסלים שיקבלו ביטוי פוליטי במהפכה הצרפתית. בסדרת ההרצאות 
הן  יותר, שגם  וגם כמה מן השוליות  הזו  וננתח את היצירות החשובות שנכתבו בתקופה  נתאר 

תורמות להבנת הפסיפס האינטלקטואלי והתרבותי של התקופה.

סמסטר ב'
ספרות מסעות ברנסנס  0668.2552.01

מחיר: 600 ש"ח גילמן 281   14-12 יום ב'  סמסטר ב'  פרופ' קופרטי־צור נדין 

התקופה  של  המסעות  הרנסנס.  תרבות  של  ההיכר  מסימני  כאחד  נתפס  רחוקות  יבשות  גילוי 
ז'אק קרטייה  זה של  יומני מסע:  מגוון של  קורפוס  יבחן  לרבי מכר. הסמינר  והופכות  מתועדות 
בקנדה, של ז'אן דה לרי לחופי ברזיל, הקוסמוגרפיה של אנדרה טבט, מסעותיו של ז'אן טבנו אך 
השנייה  הזכרונות של מחצית  בספרי  תכופות  כגון אלה שמסופרים  אקזוטיים  פחות  גם מסעות 
ואלואה,  דה  מרגריט  לפלנדריה של  הנסיעה  דיפלומטיות:  ה־16 המתארים משלחות  של המאה 
ז'אן שואנין לפולין )1572(, המסעות של הומניסטים צעירים לאחר קבלת התואר  המשלחת של 
כדי לבנות לעצמם רשת של תומכים או "הגראן טור" שהופך למרכיב חובה להשלמת החינוך של 
האציל האירופאי. בהסתמך על קורפוס זה, נבחן את אופן ייוצג המסע, הצדקותיו ותוצאותיו. נבחן 

את המודלים התרבותיים והפוליטיים שעצבו אותו ונבחן את ייצוג המפגש עם האחר ותרבותו.

מסע אל ארצות הדימיון )בצרפתית(  0668.2190.01
מחיר: 600 ש"ח ווב 105   12-10 יום ג'  סמסטר ב'  מר והל איב 

נושא מפותח מאז המאה ה־16,  הנושא של הארצות הלא קיימות בהן אנשים חיים באושר הוא 
המייצר סוג ספרותי בעצמו. נלמד איך הנושא הזה מוצג בספרות ובמחשבה הפוליטית פילוסופית 

מהמאה ה־16 עד המאה ה־19.

צרפתים בדיוק כמו כולם? היסטוריה של יהודי צרפת  0668.2269.01
מחיר: 600 ש"ח ווב 102   14-12 יום ג'  סמסטר ב'  מר סיטבון יונתן 

"מאושר כמו אלוהים בצרפת", אומר הפתגם האידישאי המפורסם מהמאה ה־19 בבואו לתאר עונג 
עילאי. לא בכדי מתקשר האושר ליהודי צרפת. מאז האמנציפציה ב־1791, הוטב לאין שיעור מצבם 
החומרי והתרבותי של יהודי צרפת וחלה פריחה אדירה במעמדם. כיום מתגוררים כחצי מיליון יהודים 
הספרות  המדעים,  התעשייה,  הממשל,  של  העילית  בשכבות  פרופורציונלי  לא  ייצוג  עם  בצרפת, 
והאמנות. אך למרות ההישגים המרשימים הללו, האינטגרציה של היהודים לאומה הצרפתית מעולם 
לא חדלה להעלות שאלות גם עבור הלא יהודים, וגם עבור היהודים והביאה לעימותי זהות מכאיבים 
לא פעם. נעסוק בשאלות כמו: כיצד התמודדו יהודי צרפת עם האשמות בנאמנות כפולה, מפרשת 
וגובר לעלות לארץ? באיזו מידה הם קיבלו את פני אחיהם היהודים  ועד הפיתוי ההולך  דרייפוס 
ממזרח אירופה וצפון אפריקה? כיצד הם ראו את השתייכותם לאומה שהיתה שותפה למשטר הנאצי 

דרך ממשל וישי? ועוד...
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קולנוע צרפתי קלאסי ב'  0668.2547.01
מחיר: 600 ש"ח ווב 001   16-14 יום ג'  סמסטר ב'  מר הלפרין עמנואל 

הקורס יעסוק ביצירות הקלאסיות של הסינמה הצרפתי, מהמצאת הסינמטוגרף ב־1895 עד לפריחתו 
של הגל החדש בשנות השישים. נייחד מקום לגדולי היוצרים של זרם הריאליזם הפיוטי — ז'אן ויגו, 
בעבודת המפיקים, התסריטאים,  גם  נעסוק  רנואר.  וז'אן  קרנה  דיויויה, מרסל  ז'וליאן  קלר,  רנה 
המוזיקאים וכמובן כוכבי הקולנוע. נבדוק את תרומתם של היוצרים בתקופת הכיבוש ונעמוד על 
ועד  הצרפתית  המהפכה  מן  ההיסטוריים,  ובתהליכים  במאורעות  הצרפתי  הקולנוע  של  טיפולו 

למלחמת העולם השניה. 
השיעורים ילוו בקטעי סרטים. 

עידן הנאורות בצרפת ב׳ )הסופרים הגדולים של המאה ה־18(  0668.2536.01
מחיר: 600 ש"ח ווב 001   12-10 יום ד'  סמסטר ב'  מר הלפרין עמנואל 

התקופה שבין מותו של המלך לואי ה־14 )1715( לבין תפישת השלטון בידי נפולאון בונפרט )1799( 
היא אחת המרתקות בהיסטוריה האינטלקטואלית של צרפת ובתולדות התרבות שלה, בתחומי 
היצירה הספרותית וההגות המדינית. זה עידן הספקנות, הרציונליזם, הסובלנות והחתירה לאושר. 
הוגי דעות כוולטר, דידרו ורוסו – הפועלים בקשר הדוק עם עמיתיהם בארצות אירופה — מגבשים 
ומאדירים את הערכים האוניברסלים שיקבלו ביטוי פוליטי במהפכה הצרפתית. בסדרת ההרצאות 
הן  יותר, שגם  וגם כמה מן השוליות  הזו  וננתח את היצירות החשובות שנכתבו בתקופה  נתאר 

תורמות להבנת הפסיפס האינטלקטואלי והתרבותי של התקופה.

מאה שנות ספרות נשים )1920—2020(  0668.2334.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 280   14-12 יום ד'  סמסטר ב'  ד"ר חרובי דינה 

הקורס יתמקד ביצירות של סופרות שכתבו במאה שנים האחרונות. )קולט, בובואר, דורס, קרדינל, 
סרוט, דריוסק, ארנו ועוד...( וינסה לברר מה מציע הקול הנשי: האם הסופרות מצליחות לאפיין 
חוויות ייחודיות לסוביקטיביות הנשית? האם הן מציעות אסטרטגיות חדשות הקוראות תיגר על 
העולם הערכי של ספרות קנונית גברית? כמו כן נבחן את סוגיית הכתיבה הנשית כפי שהיא עולה 

מכתביהן של תיאורטיקניות פמיניסטיות. )ריץ, סיקסו, קריסטבה, איריגרי(. 
נתייחס לסוגיות שונות כגון: יחסי אם בת, הגוף הנשי והכתיבה, ועוד.

מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת  0668.1401.01
מחיר: 600 ש"ח ווב 103   14-12 יום ה'  סמסטר ב'  ד"ר אמית אביב 

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.



68

לומדים בגילמן
לימודים כלליים

התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

סמסטר א'
מבוא לרטוריקה  0662.1450.01

מחיר: 600 ש"ח גילמן 326   14-12 יום א'  סמסטר א'  ד"ר אריאל ננה 

הרטוריקה, תורת הדיבור, הדיון והשכנוע, מלווה את חיי היומיום ואת העולם החברתי והפוליטי 
מימי יוון ורומא העתיקות ועד ימינו. מה עומד ביסוד תשוקתם של בני אדם להשפיע באמצעות 
השפה? מהו שכנוע, ומה בינו לבין אמת, מוסר וחברה? הקורס מציג גישות שונות להבנת תכליתה 
של הרטוריקה, מעלותיה, והסכנות הטמונות בה, מהסופיסטים של יוון העתיקה ועד עולם תקשורת 
ההמונים של המאה ה־21. הקורס פותח ברטוריקה הקלאסית, ממשיך בהצגת מרכיבי הרטוריקה 
ויישומיהם, ומסיים בבחינת הרטוריקה בתוך הקשרים רחבים של מדיום וז'אנר. הרטוריקה מוצגת 
בקורס כתורה בין־תחומית עשירה, הממוקמת בצומת בין דיסציפלינות: פילוסופיה, לשון, ספרות, 

תקשורת, סוציולוגיה, מדע המדינה ומחקר תרבות.

ילדים בעידן של כלכלה גלובלית  0662.2095.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 326   18-16 יום א'  סמסטר א'  ד"ר פפרמן טליה 

וחברות.  מדינות  בין  ותרבותית  פוליטית  הכלכלית,  והתלות  הקשרים  הרחבת  הינה  גלובליזציה 
גלובליזציה  העולם.  ברחבי  אנשים  של  חייהם  את  ובעקיפין  במישרין  כיום  המעצב  תהליך  זהו 
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 
ומתפתחות  מפותחות  במדינות  העולם,  ברחבי  ילדים  של  ועתידם  חייהם  את  ודרכם,  כלכליים 

כאחד.

לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית  0662.2227.01
מחיר: 600 ש"ח *קורס מקוון   20-18 יום א'  סמסטר א'  ד"ר ווייסמן כרמל 

קורס זה שוזר שני נרטיבים של יחסי דת וטכנולוגיה: 
דת בעידן הדיגיטלי — סימון האתגרים שהמדיה החדשה מעמידה בפני ריטואלים דתיים, סמכות  א. 
הדת  מוסדות  בהם  באופנים  נתמקד  והמזרח.  המערב  דתות  במגוון  דתית  וזהות  קהילה  דתית, 
והמאמינים מתאימים את הטכנולוגיה לצרכיהם מחד, ובצמיחתן של פרקטיקות ותנועות דתיות 

חדשות המותאמות ללוגיקה הרשתית מאידך. 
טכנולוגיה כתיאולוגיה — בחינת ההיסטוריה של המדיה בכלל והאינטרנט בפרט כמימוש של חזון  ב. 
תיאולוגי, לצד בחינת השיח הרואה בטכנולוגיה תחליף לסמכות הדתית ו/או לנשגבות האלוהית, 

לרבות תנועות דתיות חדשות בהן הפרקטיקה הטכנולוגית היא נשאית הפונקציה התיאולוגית.
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תרבות וקוגניציה  0662.1962.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 326   12-10 יום ב'  סמסטר א'  ד"ר צדקה רונן 

תרבות נוצרת, נצרכת ומופצת על ידי בני אדם. המחקר הקוגניטיבי של התרבות והאמנות מבקש 
החוויה  על  משפיעים  והרגשיים  המחשבתיים  התפיסתיים,  מנגנונינו  בהם  האופנים  את  לבחון 
את  להבין  להיטיב  כדי  והאמנותית.  התרבותית  ליצירה  מגיבים  אנו  בו  האופן  ועל  התרבותית, 
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. 
כדי שתהיה ליצירה משמעות תרבותית, כדי שהיא תהיה בעלת השפעה ולאורך זמן, הרי שהיא 
חייבת להתאים לא רק לכלים הקוגניטיביים של יוצריה אלא גם לאלו של קהלה. מחקר הקוגניטיבי 
של התרבות מבקש לשפוך אור על האופן שבו היצירה התרבותית והאמנותית מתקשרת עם הקהל 

שלה, ועל האופן בו מתפתחת תרבות.

אתיקה מעשית  0662.2969.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 326   18-16 יום ב'  סמסטר א'  מר להב דן, מר נבו סלע 

תנועת ביטול העבדות, מיגור מחלת האבעבועות השחורות והמהפכה הירוקה שסיפקה מזון ליותר 
ממיליארד אנשים, הן דוגמאות למאמצים ששיפרו את העולם ללא הכר. עם זאת, קיימות דוגמאות 
תוכנית השואפת   ,Scared Straight למשל,  נזק.  ואפילו הסבו  פרי,  נשאו  רבות למהלכים שלא 
להפחית עבריינות בקרב בני נוער התגלתה ככזאת שדווקא מגדילה את הסיכוי של נערים לפשוע. 
בקורס יוצגו כלים שימושיים לבחינה של סוגיות מוסריות בקבלת החלטות בחיי היומיום, תוך כדי 
שימוש בדיסציפלינות של אתיקה, כלכלה, מדעי ההתנהגות, מדעים טכנולוגיים ועוד. לדוגמה, עד 
כמה סכנות קטסטרופליות גלובליות צריכות להטריד אותנו ומה ניתן וראוי לעשות בנדון? האם 

נכון וכיצד ניתן להשתמש בראיות אמפיריות בקבלות החלטות מוסריות?

מבוא לתיאוריות של מיתוסים  0662.2237.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 326   12-10 יום ג'  סמסטר א'  ד"ר מזור מעין 

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. 
אנו  נתוודע אל מבחר מיתוסים מרכזיים בתרבויות שונות, אל המקורות שמהם  במהלך הקורס 
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. 
ייחודי  מתודולוגי  מודל  להציג  שיטתה,  פי  על  אחת  כל  שניסו,  המחקריות  הגישות  במגוון  נדון 
נוצרו  שהמיתוסים  אף  והתרבותי.  החברתי  תפקידם  ואת  מיתוסים  של  מורכבותם  את  שיסביר 
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.
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תולדות המחשבה הכלכלית מיוון העתיקה ועד ימנו  0662.1960.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 281   16-14 יום ג'  סמסטר א'  ד"ר כהן־צמח ירון 

מטרת הקורס היא להעניק פרספקטיבה היסטורית, חברתית ומושגית על הכלכלה ועולם העסקים, 
מציע  הוא  יריעה  ורחב  פנורמי  קורס  הינו  הקורס  רחבה.  רעיונית  במסגרת  בחינתם  כדי  תוך 
הסתכלות פילוסופית והיסטורית על הכלכלה אך גם מעניק מבט והבנה כלכליים של ההיסטוריה. 
תלמיד המשתתף בקורס יכיר ויבין את התהליכים ההיסטוריים בהתבסס על השיטות הכלכליות 
ההוגים  את  יכיר  הסטודנט  שלהן.  והפילוסופי  ההיסטורי  הרקע  על  הכלכליות  השיטות  ואת 
המרכזיים בתחום, את המושגים הראשיים, את עקרונות השיטות ויגבש יכולת לנתח את החברה 

בעזרת כלים אלו.

מבוא למחשבה הומאניסטית  0662.1011.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 326   18-16 יום ג'  סמסטר א'  ד"ר שהם יקותיאל 

הרעיונות.  של  ההיסטוריה  לאורך  שהתפתחו  כפי  האנושיים  המחשבה  דפוסי  את  מציג  הקורס 
אנו ננתח את המחשבה ההומאניסטית, בדגש על הפילוסופיה, מהעת העתיקה, דרך ימי הביניים 
והעת המודרנית ועד למאה העשרים. בתוך כך נסקור את תחומי המחקר במדעי הרוח מבחינה 
מתודולוגית ונושאית, ונעמוד על קווי הדמיון והשוני שבין מדעי הרוח למדעים האחרים. בין היתר 
ננתח את הקשרים של מדעי הרוח עם מדעי החברה, מדעי הטבע, מדעים מדויקים, מדע הכלכלה 

ועוד.

אתיקה בעידן הדיגיטלי  0662.2632.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 326   20-18 יום ג'  סמסטר א'  ד"ר פוגל ג'רמי 

החכמה  אהבת  את  מיקד  שהוא  בגלל  המערבית  הפילוסופיה  אבי  שהוא  סוקרטס  על  אומרים 
שאלות  ישנן  טכנולוגית,  או  מדעית  להתפתחות  קשר  שללא  אז  כבר  הבין  סוקרטס  באתיקה. 
במוקד  להיות  המשיכו  רק  לא  אתיות  שאלות  ואכן,  לשאול.  ימשיכו  תמיד  אדם  שבני  בסיסיות 
העיסוק הפילוסופי, הן בעיקר מלוות אתנו יום יום בחיינו. השקפות אתיות באות לידי ביטוי במה 
שאנחנו בוחרים לאכול, במה שאנחנו מחליטים לרכוש, במה שאנחנו מפגינים למענו, במה שאנחנו 
אנו  בו  וכו'. החיים בעידן הדיגיטלי,  אליו  לנכון לשאוף  מוצאים  מתפללים עבורו, במה שאנחנו 
רק מתחילים ללמוד לחיות, מציבים בפנינו סדרה רחבה של שאלות אתיות חדשות ומרתקות על 

ההתנהלות שלנו ברשת, על האפשרות של תודעה מלאכותית, על פרטיות, חופש בחירה ועוד. 

כוח ומידע בעידן האינטרנט: מבוא לתרבות דיגיטלית  0662.1035.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 326   12-10 יום ד'  סמסטר א'  ד"ר ששונקין עפרון תומר 

תוך קצת יותר משלושה עשורים, האינטרנט חולל לא פחות ממהפכה שעיצבה מחדש תחומים 
אנחנו  האופנים שבהם  שלנו,  והחברתית  העצמית  אנושית: התפישה  והתנסות  עשייה  של  רבים 
שלנו  ואופני ההשתתפות  או אחרת,  כזו  לאג'נדה  שלנו  הפוליטית  ההירתמות  לאחרים,  חוברים 
במשחק הכלכלי ? כולם השתנו בעקבות האינטרנט. בהתבסס על דיונים ממגוון של דיסציפלינות 
ראשוניים  כלים  יציע  הקורס  וסוציולוגיה,  פילוסופיה,  פסיכולוגיה,  היסטוריה,  כדוגמת  מחקר 
לחשיבה ביקורתית על הדיגיטציה והרישות המסיביים של החיים שלנו. נדון במשמעויות, בהשלכות, 
ובפוטנציאלים של הרישות האינטרנטי הנרחב סביב שני צירי דיון כלליים: כוח ומידע. ננסה להבין 
כיצד אותן צורות של השפעה במרחב האינטרנטי מעצבות את הזהות שלנו ואת החירות שלנו 
וכן נעמוד על הקשר שבין  לפעול, לחשוב, ופשוט לחיות את חיינו בדרכים כאלה ולא אחרות, 

חירות זו ליצירתיות ולהתנגדות.
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שנה"ל תשע"ו

תרבות זמננו: רעיון המודרניות  0662.2231.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 280   14-12 יום ד'  סמסטר א'  ד"ר גדי נועה 

באירופה  וביקורתית את המפנה הדרמטי שמתחיל  הוליסטית  רב־תחומית,  בגישה  בוחן  הקורס 
לפני יותר מחמש מאות שנה ומוביל בפרק זמן קצר ואינטנסיבי לתרבות שאנו מכנים "מודרנית". 
וליברל- אינדיווידואליסטית  רציונליסטית,  עולם  כתפיסת  המודרניות  של  המרכזיים  מאפייניה 
דמוקרטית שחותרת בהתמדה לשינוי וחדשנות, עדיין מזוהים במידה רבה עם רוח הזמן הזה ועם 
ודיגיטליזציה ושאלות מטרידות אודות  אורח החיים העכשווי, על רקע של תהליכי גלובליזיציה 
בחברה  מהפכניות  דרך  לפריצות  שהובילו  בתהליכים  מתמקד  הקורס  הבא.  התרבותי  השלב 
מודרני!  חדש:  עולם  ויצרו  ובאמנות,  בפילוסופיה  במדע,  בטכנולוגיה,  בכלכלה,  מדיני,  ובמשטר 
התרבות  בתולדות  ספציפיות  ותולדות  סיבות  או  אירועים  רצף  לגולל  אינה  שלנו  הדיון  מטרת 
ומושגי  היסטורי  ניתוח  באמצעות  זמננו  תרבות  יסודות  את  להבין  אלא  המודרנית,  המערבית 
ולעמוד על יחסי הגומלין בין השדות השונים של התרבות )חברה ומדינה, מסחר וכלכלה, מדע 
שכרוכים  והמשברים  הסתירות  הדילמות  לצד  והפתרונות  ההישגים  את  נבחן  וכן  ופילוסופיה(, 

במעבר למודרניות..

תחת גלגלי הצדק  0662.2252.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 326   16-14 יום ד'  סמסטר א'  ד"ר גדי נועה 

הקורס יקיים דיון ביקורתי סביב רעיון הצדק שעומד ביסוד השיטה הדמוקרטית-ליברלית ומספק 
את ההצדקה המוסרית לקיומה של חברה מדינית. בחלקו הראשון נבחן את מקורותיו הפילוסופיים 
של מושג הצדק במחשבה המערבית, במיוחד לאור השינוי המהפכני במחשבה המדינית האירופית 
ג'ון רולס שנחשבת להישג  שחל במאה 17, ואת גלגולו המודרני בתיאוריית הצדק כהוגנות של 
כמה  על  נעמוד  השני  בחלקו  ה־20.  במאה  מערבית  מדינית  הגות  של  ביותר  הגדול  התיאורטי 
מרכזיות  סוגיות  ונחדד  מבקריו,  אצל  רולס  של  הצדק  תפיסת  שעוררה  והדילמות  הבעיות  מן 
כמו המתח בין אינדיווידואליזם לקולקטיביזם או קהילתנות, ובין שוויון לחירות, כמו גם האתגר 
והאתגר  לקפיטליזם(,  בינו  ההיסטורית  השותפות  התפרקות  רקע  )על  לליברליזם  הרב־תרבותי 

הפמיניסטי או המגדרי לרב־תרבותיות.

סוציולוגיה של הרשת: יחסים, רשתות חברתיות והון   0662.1137.01
חברתי בעידן המידע  

מחיר: 600 ש"ח גילמן 326   18-16 יום ד'  סמסטר א'  ד"ר נור עופר 

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 
וביונג־צ'ול  זובוף  שושנה  אילוז,  אווה  באומן,  זיגמונט  כמו  מרכזיים  עכשויים  סוציולוגים  עומדים 
האן והבנתם את המודרניות שבה אנחנו חיים — המודרניות הנזילה בעידן גלובלי ומקוון. אחת מן 
השאלות היסודיות בתשתית הקורס: האם מרחב הסייבר רק משקף את המשברים התרבותיים, 

חברתיים, כלכליים ופוליטיים אותם אנו חווים בשנים אלה, הוא שהוא משחק תפקיד ביצירתם?
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סמסטר ב'
מגרים לוולט דיסני – מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה  0662.2010.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 326   14-12 יום א'  סמסטר ב'  ד"ר לבנת חנה 

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. 
התרבות  והתקופה,  החברה  של  הנורמות  ביטוי  לידי  באות  שבו  האופן  את  תמחיש  ההשוואה 
ותפיסות העולם — ובכללן מושג הילד בתרבות ומעמדם של הגבר והאישה בה — במעבר מגרים 
ייבחן ערכם האסתטי של הטקסטים בכל  כן  והנוכחית. כמו  לעיבודי המעשיות במאה הקודמת 
הנוגע לשפה, לעיצוב הדמויות, לרצף האירועים והעלילה, לסיפור ולאמצעים אמנותיים אחרים 

בסוגי המדיה השונים.

שיח דיגיטלי  0662.3103.01
מחיר: 600 ש"ח *קורס מקוון   20-18 יום א'  סמסטר ב'  ד"ר ווייסמן כרמל 

זהו קורס מבוא לתחום חקר התרבות הדיגיטלית, אשר יציג את השיח אודות ה"דיגיטלי" באופן 
ביקורתי, באמצעות השפה, קרי המטאפורות ומילות המפתח, המשמשות לתיאור תשתיות, מצבים, 
ותופעות תרבותיות אלו, וסוגיות נבחרות בהיסטוריה התרבותית של האינטרנט. בין השאר יעסוק 
הקורס בדיגיטלי כטקסט המצוי בין דיבור, כתיבה ודימוי חזותי ובאוריינויות שהוא דורש; ברשת 
כמרחב חברתי ופוליטי לקהילות וציבורים שונים; בטכנולוגיה הדיגיטלית כאתר של זהות; באיכות 
השיח והשיחה ברשת; במעבר מהשיח ההיסטורי האוטופי לשיח הביקורתי הדיסטופי אודות הרשת 
ועוד. מגמות אלו יודגמו ע"י עיסוק בסוגות כגון הלוגיקה התרבותית של ממים וגיפים, מתרבות 
האינדיבידואליות  בין  המתח  האינטרנט,  תרבות  של  הפסיכדלית  המורשת  לטרולינג,  ההאקרים 

)ה"סלפי"( וערך הפרטיות לקהילתיות ואתוס השיתוף ועוד.

אמנות חישובית — מבוא, היסטורי ורעיוני, לשימושים   0662.1298.01
אמנותיים בכלים חישוביים  

מחיר: 600 ש"ח גילמן 326   14-12 יום ב'  סמסטר ב'  ד"ר כסלו שחר 

זהו קורס המתחקה אחר בריתות וממשקים בין חישוביות לבין יצירתיות. נעקוב בו ביחד אחר דברי־
הימים של שימושי אמנות ברשת ובקוד, בכלים דיגיטליים ובגילויים טכנולוגיים. נפגוש צורות של 
אמנות שהולכות הרבה מעבר לציור או פיסול: אמנות המתקיימת באינטרנט, אמנות שעושה שימוש 
במיקרוביולוגיה, בטכנולוגיות מידע או במערכות חיות, אמנות שהמדיום שלה הוא האלגוריתם, 
אמנות שעושה שימוש בבינה מלאכותית, ואמנות שהיא תוצר של בינה מלאכותית. נפגוש באמנים 
בקוד  עבורם אמנות, באמנים שמנסים להתערב  ייצרו  כדי שאלה  ומכונות  אלגוריתמים  שבונים 

גנטי, ובאמנות שסוחרת בבורסה במטרה להפסיד כספים.
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אגדות יהודיות על הורים וילדים  0662.2605.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 280   16-14 יום ב'  סמסטר ב'  פרופ' בורשטיין דרור 

הניח  אחר  במקרה  חיה.  למדרגה  עצמו  את  והופך  אמו  של  מיטתה  ליד  כורע  היה  טרפון  רבי 
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 כלל. בספרות המדרש יש סיפורים על הורים וילדים 
ממלא  דבר,  כמעט  עליו  מגלה  לא  שהמקרא  יצחק,  עקדת  סיפור  את  כך,  מהמקרא.  המוכרים 
המדרש בדרכים שונות המגלות הבנה עמוקה במערכת היחסים בין בן להוריו. למשל, יצחק מבקש 
מאברהם לא לספר לשרה על מותו הצפוי כשהיא עומדת ליד בור, שלא תפיל את עצמה לתוכו 
מרוב צער. ובמקום אחר קובע המדרש: "כל מי שאין לו בן כאילו הוא מת, כאילו הוא הרוס". אחרי 
הצגת עולם ספרות האגדה בהקשריו ההיסטוריים והרוחניים, גם על רקע ספרות המקרא, נקרא 
מבחר של ספרות אגדה ובעיקר מדרש על יחסי הורים וילדים כפי שראתה אותם התרבות היהודית 

לפני 1,600 שנה ויותר. האם יש חדש תחת שמש המשפחה?

עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומיים  0662.2128.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 326   10-8 יום ד'  סמסטר ב'  ד"ר חפץ שרון 

האנושית  החברה  על  ביותר  המשפיע  למוסד  האחרונות  שנה  וחמישים  במאה  הפך  התאגיד 
(society), למעשה ליחידה המארגנת של החברה האנושית. המוסד הנוגע בכל תחום של חיינו 
מערכת  השליטה.  לבעלי  הרווח  הגדלת  היא  והחוקית  המוצהרת  מטרתו  דמוקרטי,  מוסד  אינו 
הקשרים ומפת ההשפעה של התאגיד על היחיד מסועפת ומורכבת. אנו נוגעים בתאגיד כצרכנים, 
 ,(Labor) כעובדים ,(Oekos) כאזרחים )ספירה פוליטית(, כבני אדם )סביבה(, כיחידות כלכליות
כצרכני תרבות ותקשורת. 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. 

דמויות ורגשות  0662.1303.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 326   14-12 יום ד'  סמסטר ב'  ד"ר צדקה רונן 

ומאכזבות  אותנו  משמחות  אותנו,  מפחידות  אותנו,  מכעיסות  אותנו,  מושכות  עלילתיות  דמויות 
אותנו. אנו אוהבים אותן, שונאים אותן, דואגים להן או רוצים בכישלונן. אנו מזדהים איתן ומבינים 
בשר  לאנשים  מיחסנו  יותר  משמעותי  להיות  יכול  אלה  לדמויות  יחסנו  לעיתים  רגשותיהן.  את 
ודם. מה הבסיס ליחסנו הרגשי לדמויות פיקטיביות? כיצד אנחנו מבינים את רגשותיהן? ומדוע 
במרכזו  האחרונות  בשנים  עומדות  אלו  אחרות? שאלות  פני  על  מסוימות  דמויות  מעדיפים  אנו 
של מחקר קוגניטיבי ער ותוסס. האם ספרות אינה אלא סוג של רכילות? ואם כן, האם היא לא 
נשענת בכך על צרכים ויכולות אנושיים טבעיים? האם יש בסיס רגשי ליחסנו המוסרי לדמויות? 
ראשיות?  כדמויות  משמשות  הן  כאשר  רעות  לדמויות  חיובי  יחס  מפתחים  אנחנו  מדוע  כן  ואם 
כיצד משפיעים סיפורים מגוף ראשון על יחסנו לדמות? ומה קורה כאשר הדמות אינה אמינה? מה 
ההבדל בין קומדיות רומנטיות לסיפורי הרפתקאות? והאם יש קשר בין מתח רומנטי למתח בלשי? 
מה מקומם בסיפורים אלה של רגשות קנאה ונקמה? ואיזה תפקיד ממלאת בהם התשוקה? בקורס 
זה נדון בשאלות אלו ובשאלות דומות, על בסיס מחקרים קוגניטיביים עדכניים, ומבחר דוגמאות 

ספרותיות וקולנועיות.
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ממיתוס לאוונגרד  0662.2648.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 326   16-14 יום ד'  סמסטר ב'  ד"ר לבנת אביב 

מיתוס ואוונגרד הם שני מודוסים של חשיבה ופעולה יוצרת הנראים על פניהם כמושכים בכיוונים 
העבר  ימי  של  קדומים  מיתולוגיים  במרחבים  המדעית,  למהפכה  מעבר  נטוע  הראשון  מנוגדים. 
בעידן  מקיימים  הם  זאת,  ובכל  של התחדשות.  פוסק  בלתי  במרוץ  קדימה,  תדיר  מושך  והאחר 
ניתן  ואופן  מידה  באיזו  המתחדש.  היהודי  השדה  על  גם  שמקרינים  מרתקים  מגעים  המודרני 
לחשוב אותם כמנגנונים משלימים בפעולה היוצרת האנושית העכשווית? כאלה אשר תופרים את 
השדה של הזהות המתחדשת בפרגמנטים רב תרבותיים המאפשרים עמדה יוצרת משוחררת יותר 
וישרטט מעוף  למרכיבי הזהות הלאומיים? הקורס יתמקד במיתוס הרב תרבותי של טווס הזהב 
מיתולוגי בין תרבויות המזרח הקרוב והרחוק, הגנוסטיקה, הנצרות והאיסלם בואכה העת החדשה, 
עת טווס הזהב הפך לסמל יהודי מתחדש בפואטיקה של היידיש. גדולי משוררי וסופרי היידיש 
המודרניים, כמו גם אמנים יהודיים בראשית המאה ה20 ביטאו את המוטיב ביצירותיהם. נתבונן 
בטווסים ונשאל מהו סוד הנצחיות אותו הם נושאים על נוצותיהם? את התשובה ננסה להרכיב 
במהלך הקורס תוך עיון בכתבים ספרותיים וביצירות אמנות מגוונות של האוונגרד היהודי והכללי.

רשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים? חלומות שבורים באינטרנט  0662.2125.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 326   18-16 יום ד'  סמסטר ב'  ד"ר גור עופר 

אותו  ומנתחים  בו  המתבוננים  אלה  הרחב,  הציבור  אל  הגיע  ומאז  הדיגיטלי  המרחב  נוצר  מאז 
כמרחב אנושי וחברתי נחלקים לשני סוגים: cyberutopians מצד אחד ו־cyberskeptics מן הצד 
השני. הסקפטיים אימצו בשנים האחרונות את הסוגה הספרותית של הדיסטופיה על מנת לתאר 
את העולם בימינו והקשר של מצב זה למרחב הדיגיטלי. בעוד הראשונים ראו 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, הצביעו הסקפטים מנגד דווקא על הצדדים הפוגעניים 
שטומן המדיום בחובו, כמו הפיכתו למכשיר מעקב וריגול, בין אם למטרות הפקת רווח ובין אם 
למטרות פוליטיות דכאניות. הללו טוענים שהאינטרנט והחיים הרשתיים דווקא מצמצמים הזדמנויות 
כלכליות ומרכזים את הכוח־הכלכלי, תרבותי וחברתי — במספר קטן והולך של ידיים תאגידיות 
)גוגל, אפל, אמזון, פייסבוק( ושלצד זאת, מתרחש תהליך של רידוד ובנליזציה של האינפורמציה. 

הקורס יעמוד באופן שיטתי על שתי הגישות וטיעוניהן.

ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה  0662.1964.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 326   10-8 יום ה'  סמסטר ב'  ד"ר גוז'נסקי יובל 

קורס בין־תחומי אשר יעסוק בשאלת היצירתיות, תוך התמקדות בתרבות המדיה של ילדים. המושג 
"יצירתיות" נקשר ברומנטיקה לילדים ולאמנים. מאז מחשיבה תרבות המערב את גילוייה ותוצריה. 
מובן  שהוא  וכפי  בהיסטוריה  שהובן  כפי  "יצירתיות",  המושג  בהגדרת  נעסוק  הקורס  בתחילת 
היום, ונבחן את זיקתו למושג "ילדות". נשאל כיצד נמדדת יצירתיות, והאם ניתן לפתח אותה או 
ללמוד אותה. לאחר הדיון המושגי הבסיסי, נגדיר מספר פרמטרים מרכזיים המקושרים ליצירתיות 
כחידוש, השראה, עשיה, התאמה וקבלה. נבחן פרמטרים אלה כפי שהם באים לביטוי בפלטפורמות 
מרכזיות בתרבות הילד כיום: הטלוויזיה, המחשב, האינטרנט, הרשתות החברתיות והגיימינג. האם 
ילדים היום שייכים לדור ה־C (Creativity)? עמדות שונות טוענות שהטלוויזיה, המדיה הדיגיטליים 
והאפליקציות פוגעים או לחילופין מעודדים את היצירתיות של הילדים. בקורס נדון בטענות אלה 

תוך התייחסות פרטנית למדיה שונים ולתקופות שונות, כמו למשל בתקופת הקורונה. 
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לנצל את הלב כדי לנצח את המוח: תפקידו של הרגש   0662.2623.01
באומנות השכנוע  

מחיר: 600 ש"ח גילמן 277   12-10 יום ה'  סמסטר ב'  ד"ר אליס נדיה 

השימוש ברגש מאז ומתמיד מרכיב מרכזי בכל ניסיון לשכנוע. פרסומות, נאומים, ציוצים, פולמוסים 
ושיחות פרטיות — כולם מעבירים מצד אחד את רגשות הדובר, ומעוררים מצד שני את רגשות 
יעסוק  הקורס  לחשוב.  שנוטים  ממה  מחושב  יותר  הרבה  קרובות  לעיטים  שהוא  באופן  הקהל 
בתפקידו של הרגש )פתוס( בהעברת מסרים, בניסיון לכוון דעות והחלטות, ובמניפולציה — תוך 
כדי הענקת עקרונות מתודולוגיים ושיטות מחקר לניתוח של טקסטים כתובים ודבורים, מילוליים 
וויזואליים. המפגשים, העבודות והדיונים יעסקו בשאלות הבאות: למה כדאי לפנות לרגש של מי 

שאנחנו מנסים לשכנע, ואיך מעוררים אצלו דווקא את הרגש שאנחנו בוחרים?

הכלכלה הפוליטית של קשרי ישראל עם השטחים   0662.2646.01
הפלסטינים )2017-1967(  

מחיר: 600 ש"ח גילמן 326   14-12 יום ה'  סמסטר ב'  ד"ר דוידי אפרים 

מטרת הקורס היא להקנות ידע על התפתחות הקשרים הכלכליים בין המשק ישראלי לשטחים 
שנה  מ־55  יותר  זה  הנמשכים  אלה,  כלכליים  לקשרים   .1967 ביוני  כבשה  שישראל  הפלסטינים 
השלכות חברתיות ואף פוליטיות, הן לצד הישראלי והן לצד הפלסטיני. בתום מלחמת ששת הימים, 
המשק הפלסטיני הפך במהרה ל"משק שבוי" בידי ישראל — כפי שהגדירו זאת כלכלנים ישראלים. 
הפרויקט הקולוניאלי-קפיטליסטי הישראלי שהחל ב־1967 נמשך עד ימינו, ואף חצה "ללא פגע" את 
השינויים העמוקים שהתחוללו במשק הישראלי במרוצת השנים: ממשק קפיטליסטי-ממלכתי )עד 
1985( ולאחר מכן משק קפיטליסטי ניאו־ליברלי הקשור קשר בל־ינותק עם הקפיטליזם הגלובלי. 
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NCJW תכנית לימודי נשים ומגדר בסיוע

סמסטר א'
מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחי  0607.5430.01
מחיר: 600 ש"ח *קורס מקוון   20-18 יום ב'  סמסטר א'  ד"ר משעלי יעל 

קורס זה מתמקד ביצירה נשית מזרחית בת זמננו ובוחן טקסטים של יוצרות מזרחיות שמחוללים 
מסות,  ננתח  הקורס  במסגרת  הישראלית.  בתרבות  מיוצגות  מזרחיות  נשים  שבו  באופן  תמורות 
אלו  שבהם  האופנים  על  לעמוד  כדי  ועוד,  אמנות  יצירות  סיפורים,  שירים,  כתבות,  מאמרים, 
מתערבים בהבניית דימויים של מזרחיֹות. דיון זה יתנהל בראי מגמות בשיח הציבורי המקומי ובשיח 
הנגד שהתגבש מאז שנות התשעים במסגרת הפמיניזם המזרחי. במוקד הקורס יעמדו השאלות: 
כיצד מוצא אתני ומגדר מעצבים זהות אישית, מעמדית ולאומית בישראל? אילו יחסים מתקיימים 

בין מנגנונים גזעניים לבין מנגנונים סקסיסטיים בשיח הציבורי המקומי? ועוד.

כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר  0608.3401.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 326   14-12 יום ג'  סמסטר א'  ד"ר זיו אפרת )אפי(  

השיח הפסיכואנליטי מתאפיין בניסיונות מגוונים ודינאמיים 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.
הביקורת  דרך  מראשיתו,  אילו  לנושאים  ביחס  הפסיכואנליטי  השיח  השתנות  אחר  נעקוב 
הפמיניסטית ועד לתרומה של התיאוריות הקוויריות. סוגיות תיאורטיות אילו ידונו דרך מוקדים 

מרכזיים כמו השיח על אלימות נגד נשים, טראנסג'נדר או פורנוגרפיה.

מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים  0608.1110.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 144   10-8 יום ה'  סמסטר א'  ד"ר רוזמרין מירי 

וערכן של נשים בחברה הביאה עמה את הצורך לחשוב  הקריאה הפמיניסטית לשינוי במעמדן 
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? 
כיצד  וסובייקטיביות?  אנושיות  של  שונה  אידאל  יתכן  האם  אלו?  בהגדרות  נכללת  אשה  האם 
המודל המדעי והתפישות האפיסטמולוגיות שבבסיסו קשורות למציאות חברתית? אילו מודלים 
של ידע מאפשרים יחסים חברתיים צודקים יותר? מהו שיפוט מוסרי הרואה בהתנסות, ההיסטוריה 
והעמדה החברתית של נשים כר לגיטימי ופורה לשיפוטים מוסריים? למה למעשה צריכות לשאוף 

נשים האם לשוויון ואולי להכרה בהבדל? האם אלו בהכרח סותרים?
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חיות בסרט  0607.5402.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 449   12-10 יום ה'  סמסטר א'  ד"ר הלפרן רוני 

 )1996( 'מועדון האקסיות'  )ובעולם(?בסרט  לנשים על המסך  הוליווד  מהן האפשרויות שכותבת 
גילאים אפשריים לאשה בהוליווד:  "ישנם רק שלושה  גולדי הון למנתח הפלסטי שלה:  מסבירה 
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.

מבוא לתיאוריה קווירית  0608.1010.01
מחיר: 600 ש"ח ווב 001   12-10 יום ה'  סמסטר א'  ד"ר ששונקין עפרון תומר 

בעברה, שימשה התווית "קוויר" )queer( מילת גנאי לציון שונות מינית ומגדרית. כיום ומזה מספר 
עשורים, קוויריות מציינת עמדה של ביקורת רדיקלית על מגוון של תחומי ידע ופרקטיקה: פוליטיקה, 
ביקורת  התשתיתית,  ובצורתה  ובראשונה,  בראש  ועוד.  פילוסופיה,  ספרות,  היסטוריה,  מוסר, 
קווירית מוסבת על שאלות של זהות: מה זה אומר להזדהות כ־ ולהיות, למשל, אישה־סיסג'נדרית, 
סטרייטית, פוליאמורית, רווקה, אמא, יהודייה חילונית, אנושית? כיצד זהות אינדיבידואלית נבנית 
ביחס לאידאלים נורמטיביים? מהו היחס בין אידאלים אלה לבין מנגנוני שליטה חברתיים? איזה 
הבנייה  בתוך  שפה  של  מקומה  מה  שלנו?  השונות  הזהויות  בהבניית  שלנו  הגוף  ממלא  תפקיד 
זו? במענה לשאלות אלה ואחרות, ביקורת קווירית מערערת על חזות ההכרח, המובנות מאליה 
אלה  בקטגוריות  התומכים  שונים  מבנים  של  גם  כמו  זהות,  קטגוריות  של  לכאורה  והטבעיות 
והנתמכים על־ידן: יחסי שארות, קירבה, אינטימיות, צורות של תשוקה, אופני חוויית הנאה, דרכי 
התנהלות גופנית, וככלל, אופני פעולה, מחשבה, וקיום בעולם. הקורס מציע היכרות ביקורתית עם 
היסודות של תיאוריה קווירית, תוך התמקדות בביקורת הזהות הקווירית — זהות מינית, מגדרית, 

וככלל — ובהשלכות הפוליטיות והאתיות של ביקורת זו.

תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית  0608.1003.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 144   16-14 יום ה'  סמסטר א'  ד"ר דקל טל 

באמצעות  המודרנית,  האמנות  בזרמי  המקובל  הקאנון  של  ביקורתית  סקירה  נערוך  זה  בקורס 
נבצע  המפגשים  במהלך  מגדרית.  ביקורת  של  בטקסטים  ונדונות  היצירות  מן  העולות  סוגיות 
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 ועוד. לקראת סופו של הקורס תוזמן מרצה־אורחת, היוצרת אמנות 

שנוגעת לסוגיות שונות של מגדר שנדונו ועובדו במהלך הקורס.
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ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות  0608.1005.01
מחיר: 600 ש"ח ווב 001   18-16 יום ה'  סמסטר א'  ד"ר להד כנרת 

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

סמלים, דרכי פעולה, דילמות וסתירות תרבותיות שונות.

סמסטר ב'
כסף מסובב את העולם — אי שוויון מגדרי בעולם קפיטליסטי  0608.1177.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 223   18-16 יום ג'  סמסטר ב'  ד"ר פפרמן טליה 

מדינתיים  עדיפויות  סדרי  קביעת  על  מאוד  משפיעים  כלכליים  משאבים  קפיטליסטי,  בעולם 
וחברתיים, המוצגים לעיתים קרובות כרציונליים, טבעיים ונייטרלים. חוקרות וחוקרים משדות ידע 
רבים טוענים כי מגדר, גזע, אתניות, כמו גם נסיבות פוליטיות וחברתיות משחקים תפקיד חשוב 
בקביעת סדרי עדיפויות כלכליים ובהקצאת משאבים ציבוריים. הקורס מבקש להאיר ולבחון את 
הזיקות בין מגדר ותפיסות מגדר לבין תופעות ותהליכים כלכליים בספירה הציבורית ובספירה 
מהחלטות  מושפעים  וגברים  נשים  כיצד  מגדר  של  עדשה  מתוך  לנתח  מבקש  הקורס  הפרטית. 

כלכליות בתחומים מגוונים כגון תקצוב, רווחה, עבודה בשכר, חישובי שכר ועוד.

קוויריות בישראל: שפה, אקטיביזם, קהילה  0607.5431.01
מחיר: 600 ש"ח *קורס מקוון   20-18 יום ג'  סמסטר ב'  ד"ר משעלי יעל 

והתמסד  שצמח  הקווירי,  השיח  במסגרת  המוצעים  והמודלים  הקטגוריות  האם  יבחן  זה  קורס 
בארצות הברית החל משנות השמונים, רלבנטיים לתיאור ניסיונן של קהילות, קבוצות וארגונים 
וניתוח של מושגי יסוד בתיאוריה  זיהוי  להט"ביים וקוויריים בישראל בעשורים האחרונים. לאחר 
קווירית, נבחן באיזו מידה מושגים אלה ניתנים להחלה על המציאות הישראלית בראי תיאוריה, 
עיצבה  הקווירית  התיאוריה  האם  השאלות:  יעמדו  הקורס  במוקד  מקומיות.  ופעילות  פוליטיקה 
שיח חדש על מגדר ומיניות גם בארץ? מה בין תיאוריה לשטח? כיצד ידע "חיצוני" מעצב קהילות 
וזהויות מקומיות? האם למושג "קוויר" משמעות בארץ מחוץ לאקדמיה? האם קיימות צורות של 
"קוויריות ישראלית"? האם מרחבים להט"ביים וקוויריים הם מרחבים פריבילגיים הנגישים למעט או 

מרחבים שיכולים פוטנציאלית לגשר על פערים מגדריים, אתניים, מעמדיים ולאומיים?
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לימודים כלליים

נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון ומגדר  0607.5400.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 280   12-10 יום ה'  סמסטר ב'  ד"ר שרון גבע 

מה בין נשים לגברים שעברו את השואה? מהם ההבדלים בין חוויות של נשים לחוויות של גברים 
בתקופת השואה, ומה מחדשים חקר השואה וזיכרון השואה מן הפרספקטיבה של המגדר? שאלות 
אלו ואחרות יעסיקו אותנו במהלך הקורס, בו נכיר סיפורים של נשים ועל נשים בתקופת השואה, 
על  ונעמוד  המוות,  ובמחנות  מסתור  במקומות  הפרטיזנים,  ובשורות  בגטאות  ובעיירות,  בערים 
משמעותם בהיסטוריה של השואה, נבחן את מקומן של גיבורותיהם בזיכרון השואה בישראל ונדון 

באופני הזיכרון וההנצחה שלהן בהיבט פוליטי ומגדרי.

היה הייתה: מבוא להיסטוריה ומגדר  0608.1166.01
מחיר: 600 ש"ח רוזנברג 001   12-10 יום ה'  סמסטר ב'  ד"ר דוידוביץ'–אשד אביטל 

והיבטיו הפוליטיים וההגותיים, שינה באופן עמוק את פני המחקר  הפמיניזם, על שלביו השונים 
ההיסטורי על כל רבדיו: תחומי המחקר, שאלות המחקר ודרכי ניתוח המקורות. הוגות פמיניסטיות 
עשו שימוש במחקר היסטורי כדי לאתר את שורשיה של הכפיפות הנשית ולהצביע על נסיבות 
השתמרותה בזמנים ובמקומות שונים. מחקרים היסטוריים שנערכו בידי חוקרים וחוקרות שהושפעו 
"אמהות",  דוגמת  מושגים  של  והמשתנה  התרבותי  טיבם  על  הצביעו  הפמיניסטית  הביקורת  מן 
יוקדש  והכוחניים שנוצקו בהם. השיעור  ו"משפחה", וחשפו את הממדים האידיאולוגים  "אהבה" 
למיפוי המהלכים והמגמות במחקר ההיסטורי אודות נשים ויחסי מגדר במאה השנים האחרונות 

בזיקה לשלביה השונים של המהפכה הפמיניסטית ולזרמי ההגות השונים שנוצרו במסגרתה.

'מה אשה רוצה?׳ — מבוא לספרות נשים  0608.1188.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 223   16-14 יום ה'  סמסטר ב'  ד"ר הלפרן רוני 

״מה אשה רוצה?" השאלה הזאת שפרויד הניח כשאלה שאין לו עליה תשובה, תהפוך במהלך 
הקורס למצפן שבאמצעותו נקרא בספרות נשים כזירה שבה משיבות הנשים את השאלה הזאת 
אל חזקתן, ומבררות 'מה אני רוצה'?. אנחנו נקרא את ספרות הנשים כאתר שמאפשר לזקק את 
מהתסריט  במשוחרר  הנשית  התשוקה  כלומר  הרצון  את  לגבש  המרכזיים  ככלים  והקול  המבט 
הכתוב לנשים בסדר של ההגמוניה הגברית, ומאפשרויות הזהות שנקצבו להן במיסגרתו. השיעור 
של  הפמיניסטית  במהפכה  מרכזיות  פוליטיות  כקטגוריות  נשית'  וב'כתיבה  נשים'  ב'ספרות  ידון 

המאה האחרונה.
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תכנית למחקר תרבות הילד והנוער

סמסטר א'
מבעד לתום: הפוטנציאל החתרני של ספרות ילד  0669.6155.01

מחיר: 600 ש"ח גילמן 304  14-12 יום ג'  סמסטר א'  פרופ' דר יעל 

של  הפואטיים  לחידושיה  באיחור  כמגיבה  המבוגרים,  לספרות  כשולית  נתפסת  הילדים  ספרות 
"אחותה הבכירה". קהל הקוראים הרשמי שלה נתפס ככזה הקורא קריאה חלקית, מוגבלת, תמה — 
הנחה המקנה ליוצריה המבוגרים יתרון פואטי מובנה ופוטנציאל מניפולטיבי ייחודי. הנחת המוצא 
של הקורס היא שהשוליות המיוחסת לספרות הילדים והמעמד הפטרוני של הכותבים והקוראים 
המבוגרים כלפי הקהל הרשמי שלה מקנים לספרות הילדים פוטנציאל חתרני ייחודי בתרבות. הנחת 
מוצא נוספת היא שהחתרנות עצמה ? ניסוחיה ותכניה ? היא תלוית זמן ומקום. במהלך הקורס נדון 
באמצעים הפואטיים שבהם מונח פוטנציאל חתרני, וננתח גילויי חתרנות שונים בספרות הילדים 
העברית, תוך התייחסות להקשרים התרבותיים שבתוכם הם נוצרו. במקביל לטקסטים הספרותיים 

נקרא ספרות מחקרית ותיאורטית רלוונטית.

ילדות ערבית-יהודית  0669.6151.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 277  16-14 יום ד'  סמסטר א'  ד"ר שלם בהרד הילה 

ערב  בארצות  היהודיות  הקהילות  של  והתרבות  הזהות  בחקר  מהותית  בסוגיה  נעסוק  בקורס 
והאסלאם: הילדות הערבית-יהודית. נכיר וננתח את חווית הילדות, ההתבגרות והנערות, סוגיות 
יבשות, ארצות  בין  ובמסע  ומגוונים  נדירים  מקורות  דרך  והגיון,  מסורת  דמיון,  ודימוי,  זהות  של 

ותקופות.

מבוא לספרות ילדים  0669.6165.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 280  16-14 יום ד'  סמסטר א'  ד"ר הלוי רימה 

ספרות  חקר  במסגרת  הנידונות  המרכזיות  התיאורטיות  ובגישות  יסוד  בשאלות  נעסוק  בקורס 
מנותקת  שאינה  אידיאולוגית  תופעה  היא  שהילדות  ההנחה  עומדת  הקורס  בתשתית  הילדים. 
על  הנקבע  תרבותי  כתוצר  הילדים  ספרות  נתפסת  זו  במסגרת  וכלכליים.  חברתיים  מהקשרים 
ידי האופן שבו מוגדרים הילדים, צרכיהם, יכולותיהם ואחריותם של המבוגרים כלפיהם. בקורס 
נדון בזיקות שבין התפיסה הרווחת של הילד והילדות לבין הספרות הנכתבת עבורו, נעמוד על 
של  ההיסטוריה  את  נכיר  למבוגרים,  ילדים  בין  לילדים  הטקסטים  באמצעות  שנוצרים  היחסים 
ספרות הילדים, את התפקידים המוטלים עליה ואת המגמות הפואטיות הרווחות בה מראשיתה 
ועד ימינו. מקום מיוחד יוקדש לבחינת מעמדה של מערכת ספרות הילדים וליחסיה עם מערכות 
כמו  ומהעולם,  מהארץ  ועכשוויים  קלאסיים  ילדים  ספרי  אל  נתוודע  בקורס  אחרות.  תרבותיות 
"יהושע הפרוע" מאת היינריך הופמן, מעשיות האחים גרים, "ארץ יצורי הפרא" מאת מוריס סנדק, 
שירי מרים ילן־שטקליס, לאה גולדברג וע. הלל, וספריהם של נורית זרחי, אלונה פרנקל, מאיר שלו, 

דויד גרוסמן, אתגר קרת ורבים אחרים.
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לימודים כלליים

סמסטר ב'
בין גורי אדם לחיות אחרות  0669.6169.01

מחיר: 600 ש"ח גילמן 280  16-14 יום ד'  סמסטר ב'  ד"ר קוגמן טל 

מציג   (Human-Animal Studies) אדם-חיה  ביחסי  האחרונות  בשנים  ומתרחב  ההולך  המחקר 
לגבי  גם  כמו  נוער,  ובני  ילדים  של  בעולמם  חיים  בעלי  המקום שתופסים  לגבי  חדשות  שאלות 
התפקיד שיש לתרבות הילד בעיצובן של תפיסות תרבותיות כלפי בעלי חיים. חוקרים בוחנים את 
ועוסקים בשאלת השפעתם של  ובתקופות שונות,  ייצוגי בעלי החיים הנפוצים בתרבויות שונות 
ייצוגים אלה על תפיסותיהם של ילדים כלפי בעלי חיים בבגרותם. בקורס ננתח ספרים, סרטים, 
עיתוני ילדים ועוד, במטרה לעמוד על הדפוסים המרכזיים של יחסי אדם-חיה המעוצבים במרחב 
הילדי המודרני. נבחן את תפקידה של תרבות הילד בשימור תפיסות מסורתיות של בעלי חיים, 

לצד הביטוי שהיא נותנת לרגשות בעלי חיים ולזכויותיהם.



82

לומדים בגילמן
לימודים כלליים

המכון להיסטוריה ופילוסופיה 
של המדעים והרעיונות

סמסטר א'
היסטוריה אינטלקטואלית א'  0659.6126.01

מחיר: 600 ש"ח גילמן 279   12-10 יום ב'  סמסטר א'  פרופ' קציר שאול 

עד  העתיקה  ביוון  מראשיתה  המערב  בתרבות  המדעית  המחשבה  בהתפתחות  יתמקד  הקורס 
למאה השבע העשרה, דרך תרבויות ימי הביניים הערביות והלטיניות. במרכזו יעמדו מספר שאלות 
וחוקיו,  וראשית העת החדשה על הטבע  ימי הביניים  בדבר אופיה של מחשבת העת העתיקה, 
של  משקלן  על  שונות  תרבויות  בין  ידע  ולמעברי  להיווצרותה  שהובילו  השונים  התנאים  בדבר 
לשינויים  הגורמים  בדבר  שאלות  גם  נבחן  אלו.  בתהליכים  ודתיות  פוליטיות  כלכליות,  תמורות 
בידע המדעי והקשרים בינו לממצאים האמפיריים ולפילוסופיה, ובדבר הגורמים שהובילו לשינויי 
בבחינת הטבע ב"מהפכה המדעית". בחלקו הראשון של הקורס נדון בהתפתחויות מהעת העתיקה 

עד לסוף ימי הביניים, ובחלקו השני במהפכה המדעית של ראשית העת החדשה.

שאלות יסוד בהיסטוריה של מדעי החברה  0659.5155.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 307   18-16 יום ב'  סמסטר א'  ד"ר הרץ גל 

נוצר   ,)sciences of man( במהלך המאה התשע עשרה, במסגרת התפתחותם של מדעי האדם 
תחום מדעי חדש: חקר והבנת החברה. במסגרת זו הוצבו שאלות חדשות, נטבעו מושגים והתגבשו 
זו היתה בלתי נפרדת משינויים דרמטיים  גישות תיאורטיות ומתודות מדעיות שונות. התפתחות 
– פוליטיים,  שהחוללו מהשליש האחרון של המאה התשע עשרה ועד למחצית המאה העשרים 
כלכליים ותרבותיים, אשר הובילו להבנות חשובות בנוגע ליחסים, הזיקות והשייכות שבין יחידים 
לקולקטיביים, ובין קהילות לחברות. מטרת השיעור היא להקנות היכרות היסטורית ומושגית בסיסית 
כפוזיטיביזם  הראשונים  משלביה   — החברתית  המחשבה  של  וההנחות  המושגים,  השאלות,  עם 
חברתי, דרך הצורות החדשות והמגוונות שלבשה במאה העשרים. השיעור יתמקד בשש דמויות 
מייסדות של המחשבה החברתית: הרברט ספנסר, מקס וובר, קרל מרקס, אמיל דורקהיים פייר 

בורדייה, ומרי דאגלס.

בין מזרח למערב: נדידת ידע בתקופה הפרסית ובעולם   0659.2558.01
הקדם־סוקראטי  

מחיר: 600 ש"ח גילמן 261   14-12 יום ד'  סמסטר א'  ד"ר רצון אשבל 

במשך אלפי שנים התרבויות המרכזיות והמפותחות שסביב הים התיכון התקיימו בסהר הפורה 
)מצרים, א"י, סוריה ומסופוטמיה(. תרבויות אלה פיתחו ספרות ומדע שלא היה כדוגמתם בעולם 
זה. אולם החל מהמאה השמינית לפני הספירה חדר הא"ב הפיניקי ליוון והחל מהמאה השישית 
לפני הספירה החלה להתפתח ביוון פילוסופיה שבהדרגה הפכה את יוון למרכז תרבותי נוסף. קשר 
ישיר בין התרבויות מוכר לנו ראשית דרך הסוחרים הפיניקים, ולאחר מכן דרך האימפריה הפרסית 
שכבשה ערים יווניות רבות ולחמה נגד אחרות עד לתקופה ההלניסטית כאשר היא נכבשה על ידי 
אלכסנדר מוקדון. בקורס זה נקרא מקורות פילוסופיים/מדעיים ממזרח וממערב וננסה להתחקות 
אחר הקשרים האינטלקטואליים שהתקיימו בין התרבות היוונית לתרבויות המזרח הקדום עוד לפני 

התקופה ההלניסטית.
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סמסטר ב'
היסטוריה של הפיזיקה החדשה  0659.2119.01

מחיר: 600 ש"ח גילמן 277   12-10 יום ב'  סמסטר ב'  פרופ' קציר שאול 

הקורס בוחן סוגיות מרכזיות בהבנת התפתחות רעיונות ופרקטיקות מדעיות, ומציג מספר מושגים  
ה־20, בראשם חשמל  עד  ה־18  בפיזיקה של המאות  בולטים  בסיסיים במספר תחומים  מדעיים 
בפיזיקה של ראשית המאה העשרים  גם במהפכה  נדון  ומבנה האטום.  ואנרגיה,  חום  ומגנטיות, 
ובמקורותיה עם החלפת הפרדיגמה ה״קלאסית״ בפיזיקה היחסותית ובמכניקת הקוונטים. נעמוד 
על שינויים באופי המחקר הפיזיקלי הניסויי והתאורטי ובמקומו בחברה, בין השאר בשל התהדקות 
ותזות בהסטוריה של  גישות  הקשרים בין המחקר בתחום לטכנולוגיה. מתוך התייחסות למספר 
התחום נבחן את ההקשרים המשתנים בין ניסוי לתאוריה, ובין הפיזיקה לפילוסופיה ולדיסציפלינות 

מדעיות אחרות.

היסטוריה אינטלקטואלית ב'  0659.2611.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 280   14-12 יום ב'  סמסטר ב'  פרופ' קורי ליאו 

ההרשמה לקורס זה מותנית בהשתתפות בחלק א' של הקורס בסמסטר א'.
לתוכן הקורס ראה עמוד 82.

הפוליטיקה של הזמן: לוחות שנה ומחלוקות כתתיות  0659.1995.01
מחיר: 1200 ש"ח גילמן 458   16-12 יום ב'  סמסטר ב'  ד"ר רצון אשבל 

ללוח השנה השלכות על כל תחומי החיים: על המערכת הכלכלית, על סדרי הפולחן הדתי, על 
קביעת המועדים ועל סוגיות נוספות בחיי הפרט והחברה. לכאורה לוח השנה מושפע מחישובים 
ודתיות,  פילוסופיות  פרקטיות,  בחירות  למגוון  נתון  הוא  בפועל  אך  אובייקטיביים,  אסטרונומיים 
כמה  ועד  הלוח  בקביעת  האנושי  המרכיב  מה  בחישובים?  או  בתצפיות  נקבע  הלוח  האם  כגון: 
הוא נתפס כנתון שמימי? כיצד לסנכרן גרמי שמים שונים? כיצד להתחשב בצרכים הכלכליים של 
האוכלוסייה? ואיזו אוכלוסייה להעדיף? כאשר חברה מסוימת בוחרת בלוח אחד, הקבוצה השלטת 
נוצרו סביב סוגיות  על הלוח מחזיקה בידה כוח רב. לאורך ההיסטוריה חברות התפלגו וכתות 
הלוח. בקורס זה אנו נתמקד במחלוקות הלוח ביהדות לדורותיה החל מממלכת יהודה וישראל, 
דרך תקופת הבית השני, המעבר מקביעת חודשים באמצעות ראיית המולד, וסינכרון חודשי הירח 
עם שנת השמש באמצעות עיבור השנים בסנהדרין, מחלוקות ארץ ישראל ובבל, ועד לוחות השנה 
שנה  לוחות  של  התפתחותם  את  גם  בקצרה  נציג  התמונה  להשלמת  והשומרונים.  הקראים  של 

נוצריים מרכזיים, והתפתחות הלוח המוסלמי הירחי.



84

לומדים בגילמן
לימודים כלליים

מבוא לתיאוריה ביקורתית  0659.3056.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 279   18-16 יום ג'  סמסטר ב'  ד"ר חלוזין־דברת לין 

התיאוריה הביקורתית חוללה מפנה באופני החשיבה על היחסים החברתיים, על המדע ועל התבונה, 
אבל גם על הצדק, על המוסר ועל המערכות הפוליטיות והכלכליות, על המיניות, על החירות ועל 
הנפש, ואפילו על המחשבה עצמה. הנחשול החיוני והגועש הזה במחשבת המאה העשרים, שנהוג 
לקבוע את ראשיתו באסכולת פרנקפורט, חרץ משפט נוקב על הלוגוס ותבע התערבות רדיקלית 
של המחשבה במציאות. השיחה הטעונה של התיאוריה הביקורתית עם מחשבת הנאורות הקיפה 
את התחומים השונים של ההוויה הציבורית וההוויה הפרטית וקראה תיגר על תקפות הגבולות 
ביניהן. אולם, יותר מכל נבדלה התיאוריה הביקורתית מזרמים אחרים בהיסטוריה של הפילוסופיה 
בכך שאומצה בידי אלה שלא היה להן מקום שם קודם לכן: האישה, ובפרט האישה השחורה, 
הפליטה והנכבשת, בן הפועלים, המהגר, הלהטבא"קים, האחרים, המתמרדים והנשלטים )היודעים 

שהם כאלו(. לבסוף נשאל: לאן מועדות פניה של התיאוריה הביקורתית כיום?

מושגי יסוד במתמטיקה  0659.6247.01
מחיר: 600 ש"ח גילמן 280   20-18 יום ג'  סמסטר ב'  ד"ר פרידמן מיכאל 

או  המדויקים  המדעים  בתחום  איננו  שלהם  הראשון  התואר  אשר  לתלמידים  מיועד  הקורס 
ההנדסה, ומטרתו היא לאפשר היכרות בסיסית עם עולם המושגים, שיטות העבודה המרכזיות, 
ודרכי החשיבה וההיסק של המתמטיקה. אין כל כוונה שהסטודנט שילמד את הקורס יהפוך את 
המתמטיקה לעיקר עיסוקו בהמשך הדרך במכון, אלא להעניק לו רקע כללי ומונחי יסוד מינימליים 
להבנת עבודתם של אלה העוסקים בתחום הזה. יושם דגש על נושאים שלהם השלכות על דיונים 

בעלי אופי פילוסופי בהקשר של המתמטיקה.
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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.

סדרת הדקאנית:  •
החלום האמריקני — מיתוס ומציאות  .1  

הילד חולם: האודיסיאה של חנוך לוין  .2  

סדרת ההעשרה:  •
סוף העולם — בהיסטוריה, בהגות, בדת ובאמנות  

החוג להיסטוריה כללית:  •
השערוריות הגדולות בהיסטוריה  

*הזכות לשינויים שמורה למארגנים.

סדרות
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סדרת הדקאנית
החלום האמריקני — מיתוס ומציאות

פרופ' אייל נוה

הסדרה תתקיים בסמסטר א' בימי ב', בשעות 10:00–11:30, באולם 144, בנין גילמן
מספר קורס: 5406.0030.01 

החלום האמריקני הינו מרכיב מרכזי בעיצוב ההיסטוריה והזהות של ארה"ב. 
יש הטוענים כי זהו המניע העיקרי לגלי ההגירה שהקימו וממשיכים לעצב את החברה האמריקנית 

והמושג המרכזי שמצדיק את קיומה ואת פעולותיה לאורך ההיסטוריה. 
שהוא  השינויים  ולמרות  ותרבותיים,  חברתיים  כלכליים,  פוליטיים,  דתיים,  ממדים  מקבל  החלום 

עובר לאורך הזמן נוכחותו הקנונית קיימת עד עצם היום הזה. 
ועל  המגוונים,  ביטוייו  על  האמריקני,  החלום  מרכיבי  את  ביקורתית  בחינה  נבחן  בהרצאות 
התעתועים והאשליות שהוא מייצר, כמו גם על התקוות שהוא עדיין מספק וממש בחלקן, ההופכות 

אותו לסוג של אידיאולוגיה מרכזית לחברה האמריקנית. 

נושא ההרצאהתאריך
החלום האמריקני כנרטיב מכונן משמעות. מיתוס — "שקר בשרות האמת". 24.10.2022
31.10.2022.Errand into Wilderness .הממד הדתי: החזון הפוריטני של עיר על הגבעה

המהפכה האמריקנית וחלום הנאורות. החוקה והפחד מפני מימוש החלום. 7.11.2022
14.11.2022Manifest Destiny ,אומה חדשה: דימויים של עם נבחר
מלחמת האזרחים – טבילה מחשלת בדם. לינקולן והתגלמות החלום האמריקני.21.11.2022
בשורת ההצלחה From Rags to Riches. החלום האמריקני כתיקון פרוגרסיבי.28.11.2022
"המלחמה הטובה" ו"המלחמה הקרה". ניצחון החלום ומחיר הניצחון.5.12.2022

המאה האמריקנית: חלום השפע והצרכנות.12.12.2022
שנות הששים: הכמיהה אל הארץ המובטחת19.12.2022
החלום האמריקני במציאות של אי נחת: התקווה השמרנית.26.12.2022

המאה ה־21: מחלום לסיוט? תופעת אובמה ותופעת טרמפ.2.1.2023
לחיות את החלום. יהודי ארה"ב — דוגמה נורמלית או דוגמה חריגה?9.1.2023

* ייתכנו שינויים בתכנית 
** ההרצאות יוקלטו וניתן יהיה לצפות בהן באתר מודל עד חודש מתום הסמסטר.

המחיר לסמסטר: 700 ₪. לא ניתן להשתתף בהרצאות בודדות.

הרישום יתקיים מתאריך 11.9.2022 ועד מועד תחילת הסדרה, בימים א'-ה' בין השעות 09:00—13:00.
ניתן להרשם:

בטלפון 03-6409789, 03-6407433 	 
בפקס 03-6412748	 
 	lomdim@tauex.tau.ac.il :בדוא"ל
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סדרת הדקאנית
הילד חולם: האודיסיאה של חנוך לוין

פרופ' דן לאור

הסדרה תתקיים בסמסטר ב' בימי ה', בשעות 10:00–12:00 באולם 281, בנין גילמן 
מספר קורס: 5406.0010.02

בשלהי שנת 2023 נציין מלאת 80 שנה להולדתו של חנוך לוין )-18.12.1943 18.8.1999(. לוין הוא 
המחזאי החשוב ביותר שקם לנו מאז היות תיאטרון עברי בארץ, ואף נחשב לבעל מוניטין בינלאומי, 
כשמחזותיו בתרגום מועלים תדיר על במות התיאטרון ברחבי העולם. בכוונת הסדרה לגולל את 
ובה  ופעל בעיר הולדתו,  נוה שאנן, שחי  בן לשכונת  יליד תל-אביב,   – לוין  חייו של חנוך  סיפור 
כתב וביים עשרות מחזות, קברטים והצגות רוויו שהועלו כמעט בזה אחר זה על בימת "הקאמרי", 
"הבימה", תיאטרון חיפה ותיאטרונים אחרים. לכך נלוותה כתיבה ספרותית גם בז'אנרים אחרים. 
לשפת  לב  שימת  תוך  לוין,  של  בקריירה  הבולטים  הצמתים  מן  כמה  יסומנו  ההרצאות  במהלך 
התיאטרון הייחודית שלו וכן לרקע, לתולדות ההפקה ולהתקבלות של מחזותיו, שלא אחת היו מוקד 
לסערה ציבורית. הסדרה תארח כמה מן האישים שהכירו את חנוך לוין, והם יספקו עדות ממקור 

ראשון על חייו ועל עבודתו.

נושא ההרצאהתאריך
נוה שאנן 16.3.2023
בוא אל הקברט! – ראשיתו של חנוך לוין23.3.2023
"מלכת אמבטיה" בעין הסערה 30.3.2023
חופשת פסח 6.4.2023

חופשת פסח 13.4.2023
מתל־אביב לחיפה ובחזרה — "חפץ" ואחרים. אורח: הבמאי עודד קוטלר20.4.2023
איש היה בארץ עוץ: פרשת "ייסורי איוב" 27.4.2023
מחזאי הבית: שיחה בשניים עם נועם סמל4.5.2023
"חיי המתים" ושירים אחרים 11.5.2023
רפאל לוין מציג את סרטו "פשע הקרוי אדם", 18.5.20232016

חופשת שבועות 25.5.2023
חייל לבן מכה חייל שחור: מ"הפטריוט" עד "רצח" 1.6.2023
 הקרנת "מלאכת החיים" )הצגה מצולמת(, "הבימה", 8.6.20231989

"הילד חולם": הולדת המחזה ברוח האופרה. בהשתתפות המלחין גיל שוחט15.6.2023
אשכבה )הפרק האחרון( 22.6.2023

** ההרצאות לא יוקלטו * ייתכנו שינויים בתכנית 

המחיר לסמסטר: 700 ₪. לא ניתן להשתתף בהרצאות בודדות.

הרישום יתקיים מתאריך 11.9.2022 ועד מועד תחילת הסדרה, בימים א'-ה' בין השעות 09:00—13:00.
ניתן להרשם:

בטלפון 03-6409789, 03-6407433 	 
בפקס 03-6412748	 
 	lomdim@tauex.tau.ac.il :בדוא"ל
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סדרת ההעשרה
סוף העולם: בהיסטוריה, בהגות, בדת ובאמנות

פרופ' משה צוקרמן

הסדרה תתקיים בסמסטר ב' בימי ב', בשעות 10:00–12:00 באולם 144, בנין גילמן
מספר קורס: 5406.0020.02

הסדרה תבקש לעמוד על קטגוריית "סוף העולם" כפי שהיא נדונה בתולדות הפילוסופיה, מוצאת 
את ביטויה בתפישות תיאולוגיות שונות ומיוצגת בתחומי האמנות למיניהם. הסדרה כולה תלווה 

בפרטי איור והמחשה ממדיומים אמנותיים רבים. 

נושא ההרצאהתאריך
מבוא: סוף העולם13.3.2023
אפוקליפסה — יום הדין20.3.2023
סוף ההיסטוריה27.3.2023

חופשת פסח 10.4.2023 —
סוף עידן — עידן חדש17.4.2023
השואה — שבר ציוויליזציוני24.4.2023

המבול — אסונות טבע1.5.2023
דימדומי האלים – ואגנר8.5.2023

סוף העולם בקולנוע15.5.2023
ציפיות־שווא לסוף העולם22.5.2023
חיים לקראת המוות29.5.2023
דיסטופיה5.6.2023

פוסט־הומניזם12.6.2023

* ייתכנו שינויים בתכנית
** ההרצאות יוקלטו וניתן יהיה לצפות בהן באתר מודל עד חודש מתום הסמסטר.

המחיר לסמסטר: 700 ₪. לא ניתן להשתתף בהרצאות בודדות.

הרישום יתקיים מתאריך 11.9.2022 ועד מועד תחילת הסדרה, בימים א'-ה' בין השעות 09:00—13:00.
ניתן להרשם:

בטלפון 03-6409789, 03-6407433 	 
בפקס 03-6412748	 
 	lomdim@tauex.tau.ac.il :בדוא"ל
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השערוריות הגדולות בהיסטוריה
החוג להיסטוריה כללית

הסדרה תתקיים בסמסטר א', בימי א' בשעות 16:00 עד 18:00, באולם 282 בניין גילמן 

שערוריות הן בראש וראשונה תגובות ציבוריות למה שאנשים תופסים כתופעה לא מקובלת, 
לא “נורמטיבית”, לא ראויה, אשר נחשפת לעין הציבורית ובכך מאתגרת מערכת ערכים קיימת. 

שערוריות מספקות תמיד הזדמנות טובה לחשוב על הערכים השליטים בתקופה ובמשטר 
מסוימים. שערוריות מאפשרות לנו לבחון קונפליקטים על נורמות, קונפליקטים על נראות 

ציבורית וקונפליקטים בין המציאות החברתית המורכבת שמתחת לפני השטח והעולם הגלוי 
שמורכב ממידה משמעותית של צביעות, שקרים וטיוח. כאשר פורצת שערורייה מסכות נסדקות, 

אמיתוֹת מתגלות וגורמים שונים מנסים להשיב את הסדר שהופר. 
החוג להיסטוריה כללית מזמין לסדרת הרצאות על שערוריות לאורך ההיסטוריה, שערוריות 

שהיו ושערוריות שנמנעו, שערוריות ידועות ושערוריות מושתקות.

נושא ההרצאהשם המרצהתאריך
ההתנגדות לעבדות כשערורייה ציבוריתד”ר יעל שטרנהל6.11.22

סקנדל ומיניות ברחובות לונדון, 1820—1880ד”ר מיכל שפירא13.11.22
פרופ’ אבשלום 20.11.22

לניאדו
יוסטיניאנוס ותיאודורה: הקיסר, נערת הקרקס והשערוריה 

שלא היתה
השערורייה שלא הייתה: קצינים ובדואים בנגב, 1952—1951פרופ’ גדי אלגזי27.11.22
פרופ’ דומניקו 4.12.22

אגוסטיני
שערוריות בחצר הפרסית: גניבת זהויות ומלכים לא 

לגיטימיים באימפריה האחמנית”
־פרופ’ איריס רח11.12.22

מימוב
־החברים ההומואים של הקייזר וילהלם השני: פרשת אוילנ

בורג וסוגיית האאוטינג (outing) בגרמניה בראשית המאה 
ה־20

פרופ’ נדין קופרטי 18.12.22
צור

פרשת ניקולה פוקה (Nicolas Fouquet), שר האוצר של 
לואי ה־14

לא תתקיים הרצאה חופשת חנוכה25.12.22
השערורייה האחרונה של שושלת רומנוב: המקרה של  ד”ר ורה קפלן1.1.23

גריגורי רספוטין
השערוריות הרבות של נירון הקיסרפרופ’ יונתן פרייס8.1.23

מחיר רגיל: יחיד 500 ₪
מחיר הרצאה בודדת: 60 ₪ 

10% הנחה לגמלאים ולחברי אגודת ידידי האוניברסיטה

רישום טלפוני )באמצעות כרטיסי אשראי( במזכירות החוג להיסטוריה כללית:
03-6409785, 03-6409454 בין השעות 9:00—13:00.
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שם פרטי                                                       שם משפחה                             

מס' ת.ז.              תאריך לידה

שם פרטי באנגלית                                           שם משפחה באנגלית

כתובת

טלפון בבית                                                      טלפון נייד

דוא"ל                                   מספר רכב

רחוב                                   מס'                       עיר                          מיקוד

פרטי הקורס המבוקש )נא למלא הפרטים בהתאם למפורט בחוברת(

.1

.2

.3

.4

.5

מספר הקורס                                                     שם הקורס

הנני זכאי להנחה בסך %            בגין היותי: )על סמך אישורים בלבד, ראו עמוד 6 בחוברת(

אופן התשלום:

תשלום בכרטיס אשראי )ויזה, ישראכרט, אמריקן אקספרס, דיינרס( מס' הכרטיס:

תוקף:                             CVV )קוד אבטחה בגב הכרטיס(

נא חייבו אותי בסך                ₪ ב־          תשלומים
)600 ₪ — 2 תשלומים, 1200 ₪ — 3 תשלומים, 1600 ₪ ומעלה — 4 תשלומים(

תאריך:                                              חתימה:

לשימוש משרדי:

הוזן ביום                               ע"י                                   מס' קבלה

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

לתשומת לב הנרשמים! לא יטופל טופס שיגיע לפני מועד הרישום — 11.9.2022
מומלץ להירשם בטופס רישום מקוון שהקישור אליו מפורסם באתר התוכנית "לומדים בגילמן"
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הפקולטה למדעי הרוח ע״ש לסטר וסאלי אנטין
תכנית ״לומדים בגילמן״

טל. 03-6409789 / 03-6407433 | פקס. 03-6412748
lomdim@tauex.tau.ac.il

humanities1.tau.ac.il/lomdim-begilman

שיעורים, סדרות ותכניות מיוחדות במדעי הרוח
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