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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
אבי נוריאל 050-6458880

shalem.ta@gmail.com :פרטי קשר
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"ב

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"ב.  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  מבחר 

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, מסקרנים ומאתגרים, עכשוויים והיסטוריים.

המידע בחוברת נכון ליום 1.8.2021  •
יתכנו שינויים ברשימת הקורסים  •

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

תאריך פתיחת הרישום: יום ד' 1.9.2021 בשעה 09:00 )לא יתקבלו פניות לפני 
התאריך והשעה הנקובים(

היום הראשון ללימודים בסמסטר א' — 10.10.2021
היום האחרון ללימודים בסמסטר א' — 9.1.2022

היום הראשון ללימודים בסמסטר ב' — 20.2.2022
היום האחרון ללימודים בסמסטר ב' — 10.6.2022

בימי ההרשמה ועד פתיחת הסמסטר, יהיו משרדי התכנית סגורים לקבלת קהל והרישום יתקיים 
באמצעות הטלפון, הפקס והדואר האלקטרוני.

משרדי התכנית יפתחו ביום הראשון ללימודים — יום א' 10.10.2021
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

mailto:lomdim@tauex.tau.ac.il
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לומדים בגילמן
מידע כללי

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

הרישום ללא בחינות קבלה   •
הלימודים הינם להעשרה ואינם מקנים תואר, הכרה אקדמית או נקודות זכות מצטברות    •

לקראת תואר או תעודה אקדמיים   
הלומדים בתכנית אינם זכאים להבחן ולהגיש עבודות  •

הסיורים הלימודיים במסגרת החוגים אינם פתוחים למשתלמי לומדים בגילמן  •
אין אפשרות להצטרף לקורס שנתי בסמסטר ב'   •

מומלץ להקדים ולהירשם מראש גם לקורסי סמסטר ב'  •
רצוי להכין אלטרנטיבה נוספת למקרה שלא יהיה מקום בקורס המבוקש  •

הכניסה לשיעורים תתאפשר אך ורק לבעלי כרטיס הנרשם  •
הנרשמים מקבלים על עצמם את האחריות להשתתף בכל מועדי הקורסים או הסדרות,   •

לא יינתן פיצוי כספי או אחר על העדרות.   
נוכחות בשיעור הראשון ללא רישום — על בסיס מקום פנוי ובתיאום מראש  •

ההשתתפות בכל קורסי הפקולטה למדעי הרוח כרוכה ברישום ובתשלום. כניסה לקורסים,   •
שאינם מתפרסמים בתכנית, תותר רק לאחר אישור מזכירות החוג ותמורת תשלום.  

סדרי הרשמה ותשלום 
הרישום באמצעות דוא"ל או פקס תקף מתאריך פתיחת הרישום — 1.9.2021 ועד פתיחת שנת 

הלימודים בתאריך 18.10.2020. טפסים שישלחו לפני מועד זה לא יטופלו

דרכי הרשמה: 
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

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 10.10.2021

כרטיס נרשם
בסיום הליך הרישום יקבלו הנרשמים כרטיס נרשם. קבלה תישלח באמצעות הדוא"ל• 
מומלץ להדביק תמונה במקום המיועד לכך • 
הכרטיס יהווה אישור בלעדי לכניסה לקורסים הרשומים בו.• 
יש להציג את הכרטיס בכניסה לכיתת הלימוד.• 
נא לשמור על הקבלה המקורית, בכל בירור יהיה צורך להציגה.• 

כרטיס הנרשם מקנה את ההטבות הבאות )כאשר הכרטיס נושא תמונה(: 

 כניסה לספריה המרכזית ללא תשלום• 
 הנחה ברכישת מנוי לספריה המרכזית • 
 הסדרי חניה בחניונים שמסביב לקמפוס*• 

* ההטבות כפופות לשינויים בהתאם להוראות המפעילים 
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מידע כללי

עלות הקורסים:
עלות קורס לסמסטר בהיקף 2 שעות סמסטריאליות: 550 ₪ 

עלות קורס לסמסטר בהיקף 4 שעות סמסטריאליות: 1,100 ₪ 
עלות הסדרות: כמפורט בחוברת ובאתר.

התשלום: באמצעות כרטיסי אשראי בלבד
תשלום בסך 550 ₪ ניתן לשלם ב־2 תשלומים   •

תשלום בסך 1,100 ₪ ניתן לשלם ב־3 תשלומים   •
תשלום בסך 1,550 ₪ ניתן לשלם ב־4 תשלומים   •

* התשלומים ללא ריבית והצמדה.
 

הנחות
זכאות להנחה בהצגת תעודה בלבד )אין כפל הנחות(: 

הנחה לסדרות הנחה לקורסים זכאים להנחות
10% פטור מתשלום עובד קבוע של אוניברסיטת תל אביב
10% 10% בן זוג של עובד קבוע
10% 50% גימלאי אוניברסיטת ת"א*
10% 10% בן זוג של גימלאי האוניברסיטה
10% 10% בוגרי אוניברסיטת ת"א
10% 25% חברי ארגון נכי צה"ל
10% 10% חברי אגודת ידידי האוניברסיטה

15% )בכפל הנחות( מעל 6 קורסים

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

 
נוהל החלפת / ביטול הרשמה
החלפת קורס אינה כרוכה בתשלום.

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

בסמסטר א' — עד 24.10.2021
בסמסטר ב' — עד 6.3.2022

לאחר מועדים אלו לא יבוצעו החזרי כספים.

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. 
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לומדים בגילמן
מידע כללי

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

 
הודעות ועדכונים

הודעות ועדכונים בנוגע לקורסים, יפורסמו במהלך שנת הלימודים באתר האינטרנט של הפקולטה 
ועל מסכי הטלוויזיה בכניסות לבנייני הפקולטה. 

משתתפי התכנית מתבקשים לעקוב אחר המידע בדבר ביטולי שיעורים, השלמות שיעורים ושינויים 
.https://humanities.tau.ac.il/changes :באתר האינטרנט של הפקולטה למדעי הרוח בכתובת

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.
הייחודיות( חלים הכללים הנקבעים על-ידי המזכירות  )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"ב

מידע כללי

לוח שנת הלימודים תשפ"ב 2022/2021
ד' בתשרי יום א'   10.10.21 היום הראשון ללימודים — סמסטר ראשון )1( 

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

א' בטבת יום א'   5.12.21 חופשת חנוכה )לסטודנטים( 
ז' בשבט יום א'   9.1.22 היום האחרון לסמסטר הראשון* 

ג' אדר א' יום ו'   4.2.22 יום פתוח 
י"ט באדר א' יום א'   20.2.22 היום הראשון לסמסטר השני 

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

י"ד באדר ב' יום ה'   17.3.22 פורים )2( )4( 
ט' בניסן יום א'   10.4.22 יום השלמה לימי ד' בסמסטר ב' 

   ביום זה לא יתקיימו שיעורי יום א'
י' בניסן יום ב'   11.4.22 יום השלמה לימי ה' בסמסטר ב' 

   ביום זה לא יתקיימו שיעורי יום ב'
   זהו היום האחרון ללימודים לפני חופשת הפסח

כ"ג בניסן יום א'   22.4.42 היום הראשון ללימודים לאחר חופשת הפסח  
ג' באייר יום ד'   4.5.22 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה)2()4( 
ד' באייר יום ה'   5.5.22 יום העצמאות)2( 
ו' בסיוון יום א'   5.6.22 חופשת שבועות)2( 

יפורסם   יום הסטודנט)6( 
י"א בסיוון יום ו'   10.6.22 היום האחרון לסמסטר השני 
ד' בתמוז יום ה'   3.7.22 היום הראשון לסמסטר קיץ 

י' באב יום א'   7.8.22 צום ט' באב )2( 
כ"ב באב יום ו'   19.8.22 היום האחרון לסמסטר קיץ 

כ"ד באלול יום א'   21.8.22 מ-  חופשת הקיץ המרוכזת )2( 
כ"ט באלול יום ו'   26.8.22 עד-   

טכסי זיכרון — בימים אלה יופסקו הלימודים לשעה אחת, בין 13:00-12:00
י"ב בחשוון יום ב'   18.10.21 עצרת לזכרו של יצחק רבין 

כ"ז בניסן יום ה'   28.4.22 טכס יום השואה)3( 
ב' באייר  יום ג'   3.5.22 טכס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 

   ופעולות האיבה)4( 

כ"ח בתשרי יום א׳   23.10.22 היום הראשון ללימודים בשנת תשפ״ב 

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 )27.4.22 כ"ו בניסן( יסתיימו הלימודים בשעה 19:00  )3(
בתענית אסתר )י"ג באדר ב' 16.3.22( ובערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל )3.5.22 ב' באייר( יסתיימו הלימודים    )4(

בשעה 18:00.  
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', 10.1.22, ה' בשבט עד יום ג', 18.2.22, י"ז באדר א'.

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
16-1451א׳+ג׳ד"ר מ. מזורלשון רומית למתחילים672120101

18-1651א'+ד'ד"ר ט.פסברגלשון יוונית למתחילים672110101

12-1038ב'ד"ר ע. מסטייארמית מקראית614300101

14-1238דפרופ' מ. מורגנשטרןמבוא לארמית גלילית614310101

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

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

סמסטר א'

קורס עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' 
12-1054א'ד"ר א. ברתורקריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות 612200501

12-1059א'ד"ר א. זינדרחברות אמת: איוב ואבן גבירול680215101

14-1221א'ד"ר א. פאנטאלקיןמבוא לארכיאולוגיה של יוון ב"תקופת ה...671212601

14-1230אד"ר א. בקמבוא ללימודי אפריקה א'693100101

14-1236א'ד"ר שיח' ח. אחמדהסיפורת הערבית המודרנית631224201

14-1238א'ד"ר א. טפרהאתיופיה: שפה, תרבות והיסטוריה624600301

14-1252א'ד"ר ט. פסברגמבוא לספרות יוונית672110201

14-1254א'פרופ' ד. רום-שילוניואלה שמות: פרקים בתולדות...612201801

14-1254א'פרופ' יונתן בן דבמבוא למקרא א'612100701

16-1421א'פרופ' א. גילןמבוא לתרבות אנטוליה671103101

687 1 1 1 10 16-1441א'ד"ר א. סלעמבוא סין א'-מהעת העתיקה 1

16-1441א'ד"ר א. הלפריןלחיות עם האלים בהינדואיזם687253801

16-1455א'פרופ' י. בן דבמגילות מדבר יהודה והתגבשות היהדות612201901

16-1455א'ד"ר ט. סוצקוברהדרכה ביבליוגרפית612100601

18-1655א'פרופ' מ. פוליאקמבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים א'612171401

18-1670א'פרופ' א. הררימבוא לפילוסופיה יוונית618103001

18-1639א'+ג׳פרופ' י. מוצפימבוא לארמית מדוברת624300101

יום א'
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שנה"ל תשפ"ב

רשימת קורסים

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
671 109 10 12-1022ב'ד"ר ע. קוךמבוא לאמנות בדרום-מערב אסיה1

12-1036ב'ד"ר א. לרנרתולדות הספרות הקלאסית א'631349601

12-1059ב'פרופ' ג. שחרגרמניה/6803135011800

12-1074ב'פרופ' ר. מרגוליןמיהו יהודי ומהי היהדות616102201

12-1082ב'ד"ר ר. סלמן צדקהתרבות וקוגניציה662196201

12-1095ב'פרופ' ש. קצירהיסטוריה אינטלקטואלית א'659612601

12-1099ב'פרופ' ד. לאורנתן אלתרמן: הכתיבה והחייםסידרה

14-1232ב'פרופ' ר. שטאוברמשפטי נירנברג והשואה677126501

14-1259ב'פרופ' י. שןהפנטסטי בראי הקוגניציה680327201

14-1278ב'פרופ' נ. קופרטי-צוריצירות מופת של צרפת הקלאסית668259401

671 10010 16-1422ב'ד"ר ע. קוךארכיאולוגיה מהי?1

16-1427ב'פרופ' נ. קופרטי-צורמבוא לבלשנות: מבט פנורמי627101001

16-1432ב'פרופ' מ. גולניציונות מבחוץ, ציונות מבפנים 677130501

687 1 1 130 16-1441ב'ד"ר ר. הררימבוא יפן א' 1

16-1442ב'ד"ר א. יוסקוביץזן בודהיזם687254201

16-1460ב'ד"ר א. בהרבין עברית לערבית680327501

618 104 10 16-1470ב'ד"ר א. בלקינדמבוא לפילוסופיה של המדע1

16-1460ב'ד"ר נ. אריאלז׳אנרים, קונבנציות וקלישאות680210101

18-1639ב'ד"ר ל. צ'רקווליניהערבית של דובאי ושל האמירויות624600201

18-1642ב'ד"ר א. יוסקוביץדת וחברה ביפן המודרנית687242501

18-1655ב'ד"ר א. אשמן האמהות והאבות בספר בראשית612603501

18-1660ב'ד"ר ח. אדלסבורגהיסטריה והתנגדות נשית680329301

618 10 180 1Introduction to Moral Philosophy18-1670ב'ד"ר י. לוי

677 1 15 10 20-1832ב'פרופ' ח. דרייפוסתולדות השואה — קורס מקוון1

6 1 4 1 4 0 2 0 20-1839ב'ד"ר ע. מסטייהעברית ממעוף הציפור1

618 10 20-1871ב'פרופ' א. שרוןמבוא לפילוסופיה פוליטית1901

20-1889ב'ד"ר י. משעלי מוציאות את הכביסה השחורה607543001

671 10 12-1022ב'+ד'פרופ' ר. ברקאיהאדם הקדמון במזרח התיכון1001

14-1227ב'+ד׳ד"ר א. גרי כהןפונטיקה627112001

631 1 14-1236ב'+ד׳ד"ר ע. שניצרמושגי יסוד באסלאם13001

16-1474ב'+ד׳פרופ' מ. לורברבויםקריאה במורה הנבוכים616200501

18-1623ב'+ד׳פרופ' ר. גרינברגהארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה671103501

20-1840ב'+ד׳ד"ר ל. צ'רקווליניהשפות השמיות: מבט השוואתי624100101

12-878ב'+ה׳גב' י. כץצרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 6681406011

יום ב'
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לומדים בגילמן
רשימת קורסים

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
12-883ג'פרופ' י. דרמבוא לספרות ילדים ותרבות הילד602620901

12-1052ג'ד"ר מ. מזור מבוא למיתולוגיה יוונית672110901

12-1071ג'פרופ' ג. פת-שמירמבוא לפילוסופיה סינית618104301

12-1074ג'ד"ר א. רצוןהספרות היהודית שבין התנ"ך וספר הזוהר616101901

14-1036ג'פרופ' א. שביטפקה אל-אקליאת631246301

14-1223ג'ד"ר ד. סווינידת ומאגיה במצרים העתיקה671225601

14-1256ג'פרופ' ד. רום-שילוניתפיסות של מלחמה ושלום במקרא612603701

14-1271ג'ד"ר י. סנדרוביץמבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה618103701

14-1282ג'ד"ר ח. לבנתמיתולוגיה ואגדות — אז והיום662110901

68711 16-1442ג'ד"ר א. הלפריןמבוא הודו א' 1501

16-1443ג'ד"ר ר. צהרבודהיזם בהודו: פילוסופיה ופרקטיקה687247301

16-1461ג'פרופ' א. ש. כהןהמצאת האדם: תחנות יסוד בספרות ה...680130501

16-1475ג'ד"ר ע. מיכאליסמבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים616100501

16-14104ג'מר ע. הלפריןויקטור הוגו א'668234801

16-1482ג'ד"ר י. כהן צמחהגות כלכלית בת זמננו 662224601

18-1628ג'ד"ר נ. כהן-הנגבימבוא לאירופה הקדם מודרנית 6211219011600-400

18-1640ג'ד"ר ו. סיידוןסמנטיקה614243401

18-1656ג'פרופ' מ. פוליאקטקסט, קנון ופרשנות המקרא612601401

18-1661ג'מר ש. עבדישירה בעידן הקיצוניות680213801

18-1672ג'ד"ר נ. נעמן צאודררמבוא לפילוסופיה חדשה618103201

18-1675ג'ד"ר ג'. פוגלשפינוזה ומנדלסון — קריאות בהגות יהו...616101701

18-1695ג'ד"ר ל. חלוזין דברתמבוא לתיאוריה ביקורתית659305601

20-1896ג'פרופ' ע. מוריס-רייךשאלות יסוד בהיסטוריה של מדעי החברה659515501

14-1261ג'+ה׳ד"ר ד. ברדיצ'בסקיהאחים קרמזוב — מבוא לבעיות הרומן...680328801

יום ג'

626121701Poetry Analysis 12-1018ב'+ה׳ד"ר ר. טרטקובסקיניתוח שירה

14-1218ב'+ה׳ד"ר ס. מוריסוןמבוא לתרבות אמריקה 626150001

626236701Love and Courtship in the Shakespearean...14-1218ב'+ה׳פרופ' נ. רייזנר

16-1419ב'+ה׳ד"ר ג. מנורמבוא לתרבות אנגליה ב' 626127901

יום ד'
עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס

10-833ד'פרופ' מ. כהנאיהודים ונוצרים מימי הבינים לעת החדשה א׳677106101

626501901American Modernism and Gender12-1019ד'ד"ר נ. עברון
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שנה"ל תשפ"ב

רשימת קורסים

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
10-889ה'ד"ר ת. ששונקין עפרוןמבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות...608111001

6771 12-1033ה'פרופ' מ. חזןהמאבק להקמת מדינת ישראל 148011947-1939

12-1044ה'ד"ר ר. פרצ'קהודו המודרנית — מהחלוקה ועד עתה687254401

12-1053ה'ד"ר ע. יזרעלוביץחוק וסדר בעולם הרומי672154201

12-1064ה'ד"ר נ. ליבי כהןמבוא לספרות העממית680120301

12-1084ה'ד"ר א. דוידיתולדות המדיניות חברתית ומדינת רווחה...662263401

12-1089ה'ד"ר ר. הלפרןחיות בסרט607540201

12-1090ה'פרופ' ד. הקרפמיניזמים, משפט וחברה בישראל608112201

14-1230ה'פרופ' מ. שפר-מוסנזוןתולדות העמים המוסלמים 6221002011500-600

16-1444ה'פרופ' מ. גמזהזהויות אזוריות בסין המודרנית687218901

16-1490ה'ד"ר ט. דקל תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות...608100301

יום ה'

12-1043ד'פרופ' מ. גמזהחיים בין תרבויות687243901

12-1043ד'פרופ' ד. רוהנדודי קריאה: מהאופנישדות עד סלמאן...687253901

12-1052ד'פרופ' א. יפתחשער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה672152201

12-1062ד'ד"ר י. צבןקריאה אקולוגית בספרות העברית680215801

12-1075ד'פרופ' מ. לורברבויםספר יצירה מפילוסופיה לקבלה616601901

12-10105ד'מר ע. הלפריןז'ורז' פרק668236201

14-1223ד'ד"ר ד. סווינימבוא לתרבות מצרים הפרעונית671104501

14-1237ד'פרופ' ק. אדנגמבוא להלכה אסלאמית631133001

14-1253ד'ד"ר ט. פסברגמבוא לספרות רומית672120201

14-1262ד'פרופ' מ. גלוזמןהאחים שבתאי680317901

14-1262ד'פרופ' א. הולצמןקריאה מקרוב: דרכים בפרשנות השירה680215301

14-1283ד'ד"ר נ. גדילצדק פנים רבות662264201

14-1283ד'ד"ר ק. סדוןניהול אתוס ותיקון תדמית 662262001

16-1484ד'ד"ר נ. גדיזהות בעולם המודרני662118001

16-1430ד'ד"ר ל. קינברגמבוא לדת ולתרבות האסלאם622100301

16-1463ד'ד"ר ד. בלאושטייןסיפורת לטינו אמריקאית680208301

18-1644ד'ד"ר ס. וינטרנשים מגדר ומיניות בסין687242002

18-1663ד׳פרופ' א. ש. כהןספרות איטלקית עכשווית680328401

18-1663ד'פרופ' א. מילנרמבוא לספרות ופסיכואנליזה680328601

18-1684ד'ד"ר ע. נורדהיימר נורפוסט פורנוגרפיה ברשת662196501

18-1693ד'ד"ר ט. קוגמןמילדי טבע למגיני הסביבה602619201
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לומדים בגילמן
רשימת קורסים

סמסטר ב'

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
12-1045א'ד"ר א. בולוקןמייסדי הבודהיזם היפני687254601

12-1064א'ד"ר ע. אלפנדריצדק ופמיניזם680325401

12-1056א'ד"ר ט. סוצקוברלשון המקרא וסגנונו612200401

14-1224א'דר' י. גדותארכיאולוגיה מהי?671100102

14-1231א'ד"ר א. בקמבוא ללימודי אפריקה ב'693100201

14-1245א'ד"ר ר. גרינברגמנגה ואנימה687246401

14-1257א'פרופ' י. בן דבמבוא למקרא ב'612100801

14-1265א'מר ד. משענימי גנב את "המכתב הגנוב"?680329101

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

16-1433א'פרופ' ר. שטאוברמשפט אייכמן והשפעתו בארץ ובעולם677412201

68711 16-1445א'ד"ר א. סלעמבוא סין ב' — מהעת החדשה המוקדמת...1201

16-1446א'ד"ר א. הלפריןאלות וזהות בהודו המודרנית — דת, חברה...687242401

16-1457א'פרופ' י. בן דבנוסחים ותרגומים של המקרא612170601

16-1457א'פרופ' ד. רום-שילונימשלים וחידות של טבע ביצירה המקראית612302201

16-1465א'ד"ר ר. הכהןסיפורי היינריך פון קלייסט680302201

16-1485א'ד"ר ח. לבנתהסיפור שאינו נגמר662263501

18-1658א'ד"ר א. ברתורהבן הסורר — היה או לא היה? 612600601

18-1658א'פרופ' מ. פוליאקמבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים ב'612171501

668305801La Guerre d'independance algerienne18-1679א'ד"ר י. סקיולדו זורשר

18-1696א'פרופ' ש. קצירהסטוריה של הפיזיקה החדשה659211901

671 12-1024א'+ג'ד"ר ג. שטיבלמבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י 107101

12-1020א'+ד'ד"ר י. סטבסקימבוא לתרבות אנגליה א' 626127801

12-1020א'+ד'ד"ר נ. עברוןמבוא לתיאוריה 626125001

18-1620א'+ד'ד"ר ג. מנורניתוח סיפורת626120801

יום א'

18-1664ה'מר ג. פרחילאסוף, לאגור, לכתוב680328701

18-1690ה'ד"ר כ. להד ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות608100501

20-1837ה'ד"ר א. וינטרהמחשבה הליברלית בעולם האסלאם631345402
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שנה"ל תשפ"ב

רשימת קורסים

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
12-1034ב'פרופ' מ. חזןהמנהיג: דוד בן גוריון677125001

12-1065ב'ד"ר א. דותןסיפורי היעשות680328501

12-1076ב'ד"ר ע. מיכאליסקריאה בטקסטים פילוסופיים מן ההגות...616126401

12-1085ב'ד"ר ר. סלמן צדקהיצורים פנטסטיים ונפשות אחרות662134001

12-1096ב'ד"ר מ. פרידמןמושגי יסוד במתמטיקה659624701

12-10100ב'פרופ' מ. צוקרמןארוס ותנטוס — אהבה ומוות בתרבות...סידרה

14-1225ב'פרופ' ע. ליפשיץמיציאת מצרים לשיבת ציון671254901

14-1234ב'פרופ' מ. גולניישראל מחפשת מלחמה: הדרך למלחמת...677130601

14-1265ב'ד"ר ד. אולמרטפמניזם וספרות680328901

14-1272ב'ד"ר ש. וייסרמבוא לפילוסופיה יוונית618103002

14-1276ב'פרופ' ר. מרגוליןמיהו יהודי ומהי יהדות ב'616102301

14-1279ב'פרופ' נ. קופרטי-צורהחלום הפלאי והעולם המפלצתי668210801

14-1297ב'פרופ' ל. קוריהיסטוריה אינטלקטואלית ב'659261101

16-1425ב'ד"ר ד. לנגוט ארכיאובוטניקה: שרידי צמחים 671233101

16-1434ב'ד"ר י. מוניקנדםמי הרג את ישו?677127201

68711 16-1446ב'ד"ר ר. הררימבוא יפן ב' 1401

16-1446ב'ד"ר א. לוי שחם הלב של הודו: היסטוריה תרבותית של...687251701

16-1466ב'ד"ר ד. אולמרטיצירות מופת בשירה העברית: שירי מחאה680215601

16-1472ב'ד"ר נ. פרומרמבוא לפילוסופיה של המוסר618101802

16-1476ב'ד"ר א. רצוןמגילות קומראן: ריבוי יהדויות בתקופת...616601301

16-1485ב'פרופ' ד. בורשטייןעקדת יצחק — מקרא, אגדה, ציור662263601

16-1491ב'ד"ר ט. פפרמן כסף מסובב את העולם608117701

16-1497ב'ד"ר א. בלקינדפילוסופיה של המדע המשך659461301

18-1625ב'ד"ר ד. סווינימצרים באלף הראשון לפנה"ס671244901

18-1666ב'ד"ר א. חרשאיך להקשיב לספוקן וורד?680328301

18-1677ב'ד"ר י. דודהשפעות גומלין בין היהדות לאסלאם 616200901

18-1686ב'ד"ר ט. פפרמן ארגונים ממוגדרים: מגדר, עבודה וניהול662263701

20-1847ב'מר א. קוץאדריכלות וסביבה ביפן687206201

12-879ב'+ה'גב' י. כץצרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 6681407012

יום ב'
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לומדים בגילמן
רשימת קורסים

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
10-835ג'פרופ' ח. דרייפוסיחסי יהודים ופולנים במאה העשרים677130701

12-1028ג'פרופ' ג. אלגזיחומר למחשבה: פרקים בהיסטוריה של האוכל621109201

12-1047ג'פרופ' מ. שחרמבוא לדתות סין687248601

12-1058ג'ד"ר א. אשמן אלימות מינית במקרא612302301

12-1066ג'ד"ר א. זינדרקריאה בשירי ר' יהודה הלוי680215201

12-1077ג'ד"ר א. רצוןהחיים, המוות ואחרית הימים: אבולוציה...616237301

12-1080ג'מר א. והלספרות ילדים: מצ'רלס פרו ועד ימינו668226101

12-1091ג'ד"ר ג. פדבה גברים וגבריות בתרבות הפופולרית607542901

14-1267ג'פרופ' מ. גלוזמןשירה ישראלית במאה ה־68021570121

68011 14-1267ג'ד"ר א. זינדריצירות מופת בשירת ימי הביניים1601

14-1280ג'ד"ר ס. עוזיאללגולל את סיפור המלחמה: שיח הלוחמים...668232801

621122201The View from the Periphery16-1428ג'פרופ' י. פרייס

68711 16-1447ג'ד"ר א. הלפריןמבוא הודו ב'1601

16-1448ג'ד"ר ל. צרפתימבוא לקוריאה המודרנית687251201

16-1467ג'ד"ר מ. ארבלצמיחתה של סיפורת עברית מודרנית680100101

16-1468ג'ד"ר ד. ברדיצ'בסקיהחיים על פי מיכאיל בחטין680215501

16-1472ג'פרופ' א. פרידלנדרמבוא לאסתטיקה618105901

16-14104ג'מר ע. הלפריןויקטור הוגו ב'668233801

16-1487ג'ד"ר א. אילוןהיבטים מתקדמים בפילוסופיה של הניהול662224401

18-1629ג'ד"ר א. טייכרמבוא להיסטוריה של הרפואה621121701

18-1673ג'ד"ר ר. צהרמבוא לפילוסופיה הודית618104201

18-1677ג'ד"ר ג'. פוגלכהן ובובר — קריאות בהגות יהודית מודרנית616101801

18-1686ג'ד"ר ע. נורדהיימר נורכלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן...662224701

18-1694ג'קאדי א. זחאלקההמשפחה המוסלמית בעידן המודרני602614602

יום ג'

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
10-887ד'ד"ר ש. חפץ עבדי התאגיד662212801

12-1031ד'פרופ' מ. שפר-מוסנזוןמבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית622100401

12-1035ד'פרופ' מ. כהנאיהודים ונוצרים מימי הבינים לעת החדשה 677106201

12-1048ד'פרופ' מ. גמזהאתגר המערב בתרבות סין ממחצית המאה687211701

12-1068ד'ד"ר ר. סלמן צדקההחוויה הנאראטיבית680312901

12-10106ד'מר ע. הלפריןהמהפכה הצרפתית668207401

יום ד'
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שנה"ל תשפ"ב

רשימת קורסים

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
10-888ה'ד"ר י. גוז'נסקיתרבות הסייבר כתרבות נוער662225301

12-1049ה'ד"ר א. בייקוביץ עבודה וארגונים ביפן בת זמננו בראי ה...687254301

12-1053ה'ד"ר ע. יזרעלוביץאמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא672155701

12-1069ה'מר ג. ארליךקוויריחנה680215401

12-1091ה'ד"ר ש. גבע נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון...607540001

14-1231ה'פרופ' מ. ליטבקמבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה622100101

14-1250ה'ד"ר ל. צרפתיתנועות מחאה בקוריאה המודרנית687249501

14-1281ה'ד"ר ד. חרוביתולדות הפמיניזם בצרפת: ספרות ותאוריה668210301

16-1450ה'פרופ' מ. גמזהספרות סינית במאה ה־20 וה ־68725320121

16-1481ה'ד"ר א. אמיתמושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת668140101

16-1492ה'ד"ר ר. הלפרןמה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשים608118801

18-1673ה'ד"ר נ. ורביןמבוא לפילוסופיה של הדת618101601

20-1835ה'ד"ר י. מוניקנדםסורית: קריאה ביצחק מאנטיוכיה677130401

יום ה'

14-1226ד'דר' י. גדותארכיאולוגיה של תקופת הברזל בדרום ה...671112001

14-1248ד'ד"ר ש. בג'רנוסוגיות באמנות יפן687248001

14-1268ד'פרופ' א. הולצמןתחנות בתולדות הביקורת העברית680800001

14-1273ד'ד"ר נ. נעמן צאודררמבוא לפילוסופיה חדשה618103202

16-1469ד'ד"ר ח. אדלסבורגמשבר הגבריות בפוסטמודרניזם האמריקאי680329401

16-1487ד'ד"ר ל. אביב מיתוס פנטזיה ואגדה בתרבות היהודית...662262801

18-1649ד'ד"ר ל. רוזנברגכלכלה ופוליטיקה בסין687253601

18-1669ד'מר ד. משעניהאמת על "המלט"680329001

677122901The Jews in America 20-1835ד'ד"ר א. סקוט
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לימודים כלליים

ניתוח שירה  0626.1217.01
ד"ר רועי טרטקובסקי   

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

מבוא לתרבות אמריקה  0626.1500.01
ד"ר ספנסר מוריסון   

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

 LOVE AND COURTSHIP IN THE  0626.2367.01
SHAKESPEAREAN IMAGINATION

פרופ' נועם רייזנר   
Shakespeare remains one of our most challenging and inspiring 
poets of the human, especially with respect to the complex range of 
human emotions which fall under the elusive category of “love”. In 
this course, we will explore Shakespeare’s poetic-dramatic treatment 
of love and courtship across his poetic and dramatic oeuvre, while 
focusing on key poems and plays in the Shakespearean corpus. We 
will attempt to trace Shakespeare’s evolving thought about romantic 
love and its rhetorical-poetic praxis, as it relates to numerous literary, 
social, and religious conventions about love, courtship and marriage 
in the early modern period. Our aim will be to understand not only 
how Shakespeare conceptualizes love in the human-social sphere, but 
more importantly how he translates such conceptualizations into the 
matter for complex dramatic and poetic art.

** נדרשת קריאת טקסטים מראש, נא לעיין בסילבוס המלא באתר טרם רישום לקורס.

החוג לאנגלית וללימודים אמריקניים*

סמסטר א'
* כל קורסי החוג לאנגלית מתקיימים בשפה האנגלית

סמסטר א' 
יום ב'+ה'

 12-10
ווב 001

 מחיר: 
1100 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב'+ה'

 14-12
גילמן 223

 מחיר: 
1100 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב'+ה'

 14-12
גילמן 280

 מחיר: 
1100 ש"ח



19

שנה"ל תשפ"ב

לימודים כלליים

סמסטר א' 
יום ב'

16-14
גילמן 282

ה'
16-14

ווב 001

 מחיר: 
1100 ש"ח

מבוא לתרבות אנגליה ב׳  0626.1279.01
ד"ר רון בן טובים   

               INTRODUCTION TO BRITISH CULTURE 2 
This course presents a survey of English literature and culture 
from the beginning of the eighteenth century until early twentieth-
century modernism. We will read texts by the following authors: 
Jonathan Swift, Alexander Pope, Dr. Johnson, William Blake, Charlotte 
Smith, Robert Burns, William Wordsworth, Samuel Coleridge, Lord 
Byron, PB Shelley, John Keats, Jane Austen, Charles Dickens, Robert 
Browning, Alfred Lord Tennyson, Christina Rossetti, Elizabeth Gaskell, 
WB Yeats, Joseph Conrad, Oscar Wilde, T.S. Elliot, James Joyce and 
Virginia Woolf. These include short novellas, extracts from longer 
prose works, short stories and both short and longer poems. In 
doing so, we will examine literary periods such as the eighteenth 
century, Romanticism, the Victorian period and Modernism, the 
literary and cultural production that defined them and the historical 
developments that shaped and informed them. As such, we will reflect 
upon the interrelations between text. 

 AMERICAN MODERNISM AND  0626.5019.01
GENDER

ד"ר ניר עברון   
This advanced course will explore the ways in which early twentieth-
century American modernist writing responded to changing 
conceptions of gender, while also constructing new models of 
American femininity and masculinity. We shall read a short series of 
influential literary texts in conjunction with historical, sociological 
and scientific materials from the period.

סמסטר א' 
יום ד'

 12-10
ווב 102

 מחיר: 
550 ש"ח
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סמסטר ב' 
יום א'

 12-10
ווב 001

יום ד'
 12-10

גילמן 282

מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר ב' 
יום א'+ד'

 18-16
ווב 001

מחיר:
1100 ש"ח

מבוא לתיאוריה  0626.1250.01
ד״ר ניר עברון   

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

מבוא לתרבות אנגליה א'  0626.1278.01
ד”ר יונתן סטבסקי   

INTRODUCTION TO BRITISH CULTURE 1
What did the English language sound like over a thousand years 
ago? Why is it so different today? Has English culture always enjoyed 
the same global prestige? What are its sources? How did it come 
to assert itself? What was it like to be a woman in the fourteenth 
century? Is Shakespeare really the greatest love poet? Can texts 
written in the remote past speak to present readers? These are some 
of the questions asked, and partly answered, by this survey of English 
literature from its earliest medieval records to the Renaissance 
and beyond. It aims to familiarize you with some of the best poetry 
and drama ever produced in England and to give you the tools to 
understand, enjoy, and take further courses on the works you will 
study. 

ניתוח סיפרות  0626.1208.01
ד"ר גל מנור   

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

סמסטר ב'
סמסטר ב' 
יום א'+ד׳

12-10
גילמן 223

מחיר:
1100 ש"ח
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לימודים כלליים

מבוא לארכיאולוגיה של יוון   0671.2126.01
ב"תקופת האופל" והתקופה הארכאית**   

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

)פולייס(; מנהגי קבורה; מסחר ועוד.
** דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה קלאסית

מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה   0671.1031.01
וארכיאולוגיה של אנטוליה החיתית   

ד"ר אמיר גילן   
לדת  לתרבות,  הפוליטית,  להיסטוריה  ומקיף  עדכני  מבוא  מציע  הקורס 
תעמוד  הקורס  במרכז  לפנה"ס.  השני  באלף  אנטוליה  של  ולארכיאולוגיה 
צפונית- בבירתה העתיקה חתושה, הממוקמת  הממלכה החיתית, שבסיסה 
מזרחית לאנקרה של היום. ראשיתה של הממלכה החיתית במאה ה־17 לפני 
בין  והשתרעה  ה־13  במאה  החיתית  האימפריה  הגיעה  לשיאה  הספירה. 
החוף האגאי במערב למקורות החידקל במזרח, בין חוף הים השחור למרכז 
סוריה. בתקופה זו היא הפכה, לצידה של מצריים, למעצמה המשפיעה ביותר 

בתקופתה.

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום*

סמסטר א' 
יום א' 
 14-12

גילמן 220

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'

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

סמסטר א' 
יום א'

 16-14
גילמן 220

מחיר:
550 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

מבוא לאמנות בדרום-מערב אסיה:   0671.1091.01
3,500 — 500 לפני הספירה   

ד"ר עדו קוך   
הרביעי  באלף  העיור  מראשית  אסיה  דרום-מערב  לאמנות  מבוא  קורס 
לפני הספירה ועד עליית האימפריה הפרסית באמצע האלף הראשון לפני 
בבחינת  נמשיך  מסופוטמיה,  של  הגדולים  המרכזים  עם  נתחיל  הספירה. 
הקשרים עם עמק הנילוס, הלבנט, ואנטוליה )ונלמד על כל אחד מהאזורים 
האלה( ולקראת סוף הסמסטר נתמקד באגן המזרחי של הים התיכון. נעסוק 
במנעד רחב של מדיומים )החל מבנייה מונומנטלית, דרך תבליטי סלע וציורי 
קיר, וכלה בחפצים קטנים(, ננתח את הדימויים החזותיים המעטרים אותם, 
ונדון במשמעות החומר ממנו הם נעשו. בנוסף נבחן את הקשרים החברתיים 
הסוכנים  שבין  הכוח  וחלוקת  החברה  מבנה  ובעיקר  ליצירתם,  שהביאו 
שנים  אלפי  ששלטו  הנצחיים  המוטיבים  אחר  נתחקה  לבסוף,  המעורבים. 

ברפרטואר החזותי של דרום-מערב אסיה ושהמשיכו, בחלקם, עד ימינו. 

האדם הקדמון במזרח התיכון:  0671.1010.01
מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית    

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

חברתית ועוד.   

ארכיאולוגיה מהי?  0671.1001.01
ד"ר עדו קוך    

של  מהותה  הארכאולוגיה:  של  הדיסציפלינריים  ביסודות  עוסק  הקורס 
הארכיאולוגי;  המידע  של  טבעו  אקדמית;  כדיסציפלינה  הארכיאולוגיה 
הארכיאולוגי;  הממצא  לפירוש  הגישות  ובמגוון  בשדה  המחקר  שיטות 
שבין  והקשר  וזואוארכאולוגיה,  ארכאובוטניקה  כגון  הארכאולוגיה,  מדעי 
ניתן  שבו  האופן  המדויקים;  המדעים  כגון  אחרים  ומדעים  הארכיאולוגיה 
הקוגניטיבי;  ועולמן  כלכלתן  קדומות,  חברות  של  חברתי  ארגון  לשחזר 
בנות  בחברות  העבר  תודעת  בעיצוב  הארכאולוגיה  של  הפעיל  ותפקידה 

זמננו.

סמסטר א' 
יום ב' 
 12-10

קיקואין 001
בפקולטה 
לאמנויות

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב'+ד׳

 12-10
גילמן 220

מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב'

 16-14
גילמן 220

מחיר:
550 ש"ח
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שנה"ל תשפ"ב

לימודים כלליים

הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה  0671.1035.01
ועד חורבן ירושלים   
פרופ' רפאל גרינברג    

סוף  ועד  הניאוליתית  התקופה  מן  ישראל,  ארץ  של  לארכיאולוגיה  מבוא 
נועד להניח את היסודות להיכרות  זהו קורס מבוא אשר  תקופת הברונזה. 
הקדם- הניאוליתית  בתקופה  החל  ישראל,  בארץ  הארכיאולוגי  הרצף  עם 
קיראמית )כ-12000 שנה לפני זמננו( וכלה בסוף תקופת הברונזה המאוחרת 
)סביב 1100 לפסה"נ(. בשיעור זה נעקוב אחר השינויים החשובים באופן הקיום 
והכלכלה האנושית — "המהפכה הניאוליתית", "מהפכת המוצרים המשניים" 
ו"מהפכת העירוניות", אחר התמורות התרבותיות שליוו אותן, ואחר השינויים 
היישוביים המאפיינים את המעבר מתקופה לתקופה. הדגש בשיעור זה הוא 
בניסיון לעקוב אחר הרצף וההיגיון בהתפתחויות באמצעות ניתוח הממצא 
של  הרחבה  וההיסטורית  האבולוציונית  למסגרת  התייחסות  תוך  החומרי, 

המזרח הקדום ושל האגן המזרחי של הים התיכון.

דת ומאגיה במצרים העתיקה**  0671.2256.01
ד"ר דבורה סוויני   

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

ברפואה ובטקסי הגנה על ידי מומחים ואנשים רגילים. 
** דרישת קדם: מבוא לתרבות מצרים

מבוא לתרבות מצרים הפרעונית  0671.1045.01
ד"ר דבורה סוויני   

יכסה את התקופה מ־4400 עד 1070 לפנה''ס בערך, מן התקופה  הקורס 
הממלכה  תקופת  לסוף  ועד  במצרים  הראשונה  השושלת  עליית  שלפני 
החדשה. הוא מספק מבוא להיבטים מרכזיים של התרבות והחברה במצרים 
העתיקה — משאבי הטבע של מצרים, המלכות המצרית, המערכת החברתית, 
טקסטי  כמה  נקרא  במהלכו  הבא.  והעולם  קבורה  כתיבה,  דת,  חוץ,  יחסי 
מפתח בתרגום ונבחן היבטים שונים של חיי היום-יום, כמו ראשית החניטה, 

והכנת בירה במצרים העתיקה.

סמסטר א' 
יום ב'+ד׳

 18-16
גילמן 220

מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר א' 
יום ג' 

 14-12
גילמן 220

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ד׳ 
 14-12

גילמן 220

מחיר:
550 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות   0671.1071.01
הקלאסיות   

ד"ר גיא שטיבל   
שיעור זה מהווה שילוב בין הארכיאולוגיה הקלאסית של העולם היווני והרומי 
בכלל וזאת של ארץ-ישראל בפרט. מטרת השיעור היא להציג את ההיבטים 
השונים של הארכיאולוגיה בשילוב עם המטען התרבותי של העולם הקלאסי, 
)הקצר  הראשון  החלק  חלקים.  לשלושה  מחולק  השיעור  והרומי.  היווני 
יותר( יעסוק בהיבטים המקצועיים של הארכיאולוגיה הן כעבודת שדה והן 
כדיסציפלינה חברתית. תינתן סקירה של התפתחות הארכיאולוגיה בדורות 
השני  החלק  והאידיאולוגי.  המדיני  החברתי,  לרקע  בהתייחס  האחרונים 
)המורחב יותר( יעסוק בתחומים השונים של הארכיאולוגיה הקלאסית, למשל: 
אדריכלות, כלי חרס ותחומים אמנותיים שונים )פיסול, ציור, אמנות זעירה(. 
החלק השלישי יוקדש לארץ-ישראל ויעסוק בנושאים דלעיל בהיבט המקומי 

בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזאנטית. 

ארכיאולוגיה מהי?  0671.1001.02
דר' יובל גדות    

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.

טקסט ותמונה — מוסד המלוכה במזרח הקדום   0671.1238.01
וייצוגיו הטקסטואליים   

ד"ר אמיר גילן   
במזרח  המלוכה  מוסד  של  התפתחותו  אחר  נעקוב  המבוא  שיעור  במהלך 
נלמד  הספירה.  לפני  הראשון  האלף  ועד  השלישי  האלף  למן  הקדום 
ואת  מלוכה  של  שונים  מודלים  חשובות,  ושושלות  בולטים  מלכים  להכיר 
ייצוגיה הטקסטואליים והאיקונוגרפיים בתקופות השונות. כל תקופה תיוצג 
באמצעות הדימויים, החפצים והכתובות האופייניים לה. יוצגו עקרונות היסוד 
לפענוח ופרשנות טקסטים ודימויים מסוגים שונים הקשורים למוסד המלוכה 
)היסטוריים, ספרותיים, דתיים, אמנותיים וכו'(, תוך בחינת תרומתם לשחזור 
העבר. דגש מיוחד יינתן לדיון ביצירות האמנות המאפיינות את מוסד המלוכה 

לאורך ההיסטוריה של המזרח הקדום.

סמסטר ב'
סמסטר ב' 
יום א'+ג׳

 12-10
גילמן 220

מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר ב' 
יום א׳

 14-12
גילמן 220

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום א׳

 16-14
גילמן 220

מחיר:
550 ש"ח
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שנה"ל תשפ"ב

לימודים כלליים

מיציאת מצרים לשיבת ציון: קיצור תולדות   0671.2549.01
ההיסטוריה של עם ישראל   

פרופ' עודד ליפשיץ   
תולדות ישראל בתקופת המקרא תחומים בין שני מעברים מגלות לגאולה, 
בסביבה  קיומו  את  לבסס  ומנסה  המובטחת  בארץ  העם  מתבסס  שבסופם 
זו, שבה המולדת נמצאת  עויינת וזרה. גם סיפורי האבות מדגישים מציאות 
נפרוס  השיעור  במהלך  זרים.  עמים  בידי  נמצאת  המובטחת  והארץ  בגלות 
את תולדות ישראל מערפילי הבראשית שלו ועד לקיומן של ממלכות ישראל 
משקפים  מידה  באיזו  ונברר  והגלות,  הממלכות  שתי  של  החורבן  ויהודה, 
תיאולוגית  השקפה  משקפים  הם  מידה  ובאיזו  היסטורית  מציאות  הדברים 
והיסטוריוגרפית. נברר את היחס בין הגלות והמולדת, בין ההבטחה על הארץ 
המובטחת לבין המציאות המשתנה של ארץ זו ובין המחברים של התיאורים 

ההיסטוריים וזמנם לבין המציאות בתקופות ההיסטוריות השונות.

ארכיאובוטניקה: שרידי צמחים ברקורד   0671.2331.01
הארכיאולוגי   

ד"ר דפנה לנגוט   
חייו  ואורחות  לתרבותו  הצמחים  בין  הקשר  על  לעמוד  היא  הקורס  מטרת 
הצומח  חבלי  את  נכיר  הקורס  בתחילת  קדומות.  בתקופות  האדם  של 
העיקריים באזורינו ואת הגורמים הקובעים את סוגי הצמחיה. נכיר את מגוון 
במהלך  דיגומם  אופן  ארכיאולוגיים,  באתרים  הבוטאניים  השרידים  סוגי 
החפירה, שיטות לזיהויים במעבדה ותרומתם למחקר הארכיאולוגי. נלמד את 
העקרונות העיקריים, היתרונות והמגבלות של המתודות הבאות: זיהוי שרידי 
עצים וחומר מפוחם, חקר גרגרי אבקה של צמחים )פלינולוגיה(, זיהוי זרעים, 
זיהוי פיטוליטים, סיבים ועוד. נעמוד על משמעות הממצא הבוטאני באתר — 
כלכלה ודיאטה, מסחר, בנייה, פולחן וקביעת השימושים של מתקנים וכלים 
שונים. משמעות הממצא הבוטאני במרחב — שיחזור תנאי הסובב והאקלים 
חקלאות  )כגון  והיקפן  קיום  אסטרטגיות  שיחזור  הצומח,  שחזור  באמצעות 

ורעייה(.

מצרים באלף הראשון לפנה"ס  0671.2449.01
ד"ר דבורה סוויני    

קורס זה הוא קורס המשך לקורס ״מבוא למצרים העתיקה״. במהלכו נסקור 
התלמיים  השלטון  וכולל  וכולל  עד  החדשה  הממלכה  מסוף  התקופה  את 
הנובים,  ידי  על  נכבשה  מצרים  לפנה׳׳ס,  הראשון  האלף  במהלך  במצרים. 
ולאחר מכן גם על ידי האשורים, הפרסים, היוונים והרומים. בקורס זה, נבחן 
את ההשלכות של הכיבושים האלה על מנהגי קבורה, מלכות, דת וספרות 
נבחן את תפקידה המשתנה של מצרים בפוליטיקה  וגם  במצרים העתיקה, 

הבין-לאומית באותן התקופות.

סמסטר ב' 
יום ב'

 14-12
גילמן 281

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ב'

 16-14
גילמן 220

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ב'

 18-16
גילמן 220

מחיר:
550 ש"ח



26

לומדים בגילמן
לימודים כלליים

ארכיאולוגיה של תקופת הברזל בדרום הלבנט  0671.1120.01
דר' יובל גדות   

ונפילתן של  )1150—550 לפסה"נ, לערך( מאופיינת בעלייתן  תקופת הברזל 
הממלכות הטריטוריאליות בכל רחבי סוריה וארץ ישראל. בתקופה זו הופיעו 
על במת ההיסטוריה ממלכות ועמים המוכרים גם מן המקרא העברי, ובהן 
ממלכת יהודה וממלכת ישראל וכן קבוצות אתניות כגון הפלשתים, הפניקים, 
הארמים ועוד. תהליכי ההתהוות של יישויות אתניות ופוליטיות מקומיות באו 
ובגיבושן של מסורות  בין השאר, בהתפתחות הכתב האלפביתי  לידי בטוי, 
כתב מקומיות )כגון הכתב העברי הקדום, הכתב הארמי הקדום( אשר שימשו, 
לראשונה, לכתיבתן של לשונות מקומיות )שקודם לכן היו מדוברות בלבד(. 
תקופת זו באה לקיצה עם עלייתן המחודשת של האימפריות המסופוטמיות — 
אשור ובבל, שבתהליך הדרגתי ובמשך כמאתיים שנה, השתלטו על הלבנט, 
החריבו את הממלכות המקומיות וסיפחו את שטחן לשטחי האימפריה. העניין 
נובע בעיקר מן העובדה שהספרים ההיסטוריוגרפים  הרב בתקופת הברזל 
במקרא )יהושע, שופטים, שמואל ומלכים( מתייחסים לתקופה זו, ולכן לא ניתן 
לדון בה התעלם מאחד המקורות החשובים להבנתה — המקרא העברי. לאור 
המיוחס  והאפיגרפי  החומרי  הממצא  את  להציג  היא  השיעור  מטרת  זאת, 

לתקופת הברזל ולדון במשמעותו.

סמסטר ב' 
יום ד'

 14-12
גילמן 220

מחיר:
550 ש"ח
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שנה"ל תשפ"ב

לימודים כלליים

החוג לבלשנות

סמסטר א'
מבוא לבלשנות: מבט פנורמי  0627.1010.01

פרופ' איה מלצר-אשר    
הקורס מציג את אפיקי המחקר המרכזיים בתחום הבלשנות המודרנית. 

ואת  המודרנית  הבלשנות  של  היסוד  הנחות  את  נגדיר  הקורס  בתחילת 
מטרותיה. 

במהלך הקורס נכיר את תחומי המחקר השונים שכוללת הבלשנות המודרנית: 
· תחביר, העוסק במבנה המשפט 	
· סמנטיקה, העוסקת במשמעות המשפט והיחידות המרכיבות אותו	
· פרגמטיקה, העוסקת במשמעות ביחס להקשר 	
· מורפולוגיה, העוסקת במבנה המלה 	
· פונולוגיה, העוסקת במבנה מערכת צלילי השפה 	
· בלשנות היסטורית, העוסקת בהתפתחות השפה 	
· רכישת שפה, העוסקת באופן שבו ילדים רוכשים את שפת אמם 	
· נוירובלשנות, העוסקת בייצוג הידע הלשוני במוח	

הסטודנטים ירכשו ידע שיאפשר להם לנתח תופעות לשוניות שונות.

פונטיקה  0627.1120.01
ד"ר אוון גרי כהן    

ופונטיקה  )ארטיקולטורית(  חיתוכית  לפונטיקה  כללי  מבוא  מהווה  הקורס 
אקוסטית. 

המופיעים  ההגאים  למיון  עקרונות  יילמדו  החיתוכית,  הפונטיקה  בתחום 
בשפות העולם על פי 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.

סמסטר א' 
יום ב' 
 16-14

ווב 001

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב'+ד׳

 14-12
ווב 001

מחיר:
1100 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

החוג להיסטוריה כללית

סמסטר א' 
יום ג' 

 18-16
ווב 001

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
מבוא לאירופה הקדם מודרנית 1600-400  0621.1219.01

ד"ר נעמה כהן-הנגבי   
הקורס יעסוק בהתהוותה של אירופה משנת 400 ועד 1600. בתוך כך נסקור 
הצומחים  החדשים  הפוליטיים  המבנים  את  המערב,  נצרות  התפתחות  את 
לאחר התפרקות האימפריה, את עליית הממלכות, את החברה ואת המערך 
תקופת  עם  ונסיים  ובתרבות,  בהשכלה  התמורות  את  המשתנה,  הכלכלי 

הגילויים והכיבושים האירופיים מעבר לים.

חומר למחשבה: פרקים בהיסטוריה של האוכל  0621.1092.01
פרופ' גדי אלגזי   

אין כמעט תחום במחקר ההיסטורי שההיסטוריה של האוכל אינה נוגעת בו. 
נשאל למשל בשיעור, כיצד קיבל הלחם את מעמדו המיוחד בתזונה האירופית? 
האם תמיד העדיפו אנשים את המתוק-מתוק? כיצד שינו גלי גלובליזציה את 
התפריט? האם קפה הוא אוכל — ומה חשבו לעצמם האנשים שהחלו לשתות 
לצום  היו  משמעויות  אלו  השולחן?  והליכות  הנימוסים  השתנו  כיצד  אותו? 
ולרעב בחברות שבהן נאבקו רוב האנשים להבטיח שרידה יומיומית? המחקר 
רפואיות  השקפות  של  היסטוריה  ואנתרופולוגיה,  היסטוריה  מפגיש  בתחום 
ושל הגוף האנושי, של החקלאות והאקולוגיה. השיעור ינסה לכן להציע מבוא 
כזו כמה  ובה בעת לאפשר למשתתפים\ות להכיר בדרך   — ראשוני לתחום 

ממסורות המחקר בהיסטוריה חברתית-תרבותית.

המבט מתוך הפריפריה: החיים בפרובינציות   0621.1222.01
של רומא**   

פרופ' יהונתן פרייס   
 THE VIEW FROM THE PERIPHERY: LIFE IN THE 
                             PROVINCES OF THE ROMAN EMPIRE
The Roman Empire extended from the Atlantic Ocean to 
Mesopotamia, from Germany to North Africa. The varieties of culture 
and society were vast. What was it like to live in the provinces of the 
Roman Empire, far from Rome? How was life changed by Roman rule, 
to what extent did life go on as before? Usually Roman History is 
studied from the perspective of Rome, looking outward. This course 
will look at the provincial life from the ground up, not only political 
and social structures but also daily life in vastly different places. 

** הקורס יועבר בשפה האנגלית

סמסטר ב' 
יום ג' 

 12-10
גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג' 

 16-14
גילמן 282

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'
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שנה"ל תשפ"ב

לימודים כלליים

מבוא להיסטוריה של הרפואה המודרנית  0621.1217.01
ד"ר אמיר טייכר   

השיעור סוקר את השינויים המרתקים שהתרחשו ברפואה המערבית, מסוף 
המאה ה־18 ועד לאמצע המאה ה־20, תוך בחינה של ההקשרים המדעיים, 
הכפרי  הרופא  של  הדם  מהקזת  אלה:  שינויים  של  והתרבותיים  החברתיים 
לרפואת  מהאנטומיה  החולים,  בית  פתולוג  של  המוות  שלאחר  לניתוח 
של  לביעורה  רחובות  לניקוי  כולרה  נושאת  אוניה  של  מההסגר  המעבדה, 
התורשתי  ומהמחקר  בחיידקים,  למאבק  בחולים  מהטיפול  רעילה,  מיאזמה 
רופאים  של  תפקידם  )אאוגניקה(.  אוכלוסיות  של  גנטי  ניהול  של  לחזונות 
והמדינה, מצד שני; התפיסה לגבי  בינם לבין החולים, מצד אחד,  והיחסים 
כולם  עברו  וחברה  הפרט  של  הריפוי  ופרקטיקות  חולי;  ומהו  בריאות  מהי 
להבנה  שונות  גישות  ונכיר  אלה,  לשינויים  נתוודע  לכת.  מרחיקי  שינויים 

ולניתוח שלהם.
** ההשתתפות בקורס כרוכה בקריאה של מאמרים ומקורות היסטוריים

סמסטר ב' 
יום ג' 

 18-16
גילמן 223

מחיר:
550 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה

סמסטר א'

סמסטר א' 
יום ד'

 16-14
גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום א'

 14-12
גילמן 279

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ה'

 14-12
גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח

מבוא ללימודי אפריקה א'  0693.1001.01
ד"ר אירית בק   

בכוונת המבוא להקנות ידיעה בסיסית לגבי ההיסטוריה של יבשת אפריקה 
ויקיפו  כרונולוגי  באופן  אורגנו  השונות  ההרצאות  נושאי  לסהרה.  שמדרום 
שלוש חטיבות זמן עיקריות: אפריקה בתקופה הקדם קולוניאלית; בתקופה 
הקולוניאלית ובתקופת העצמאות. הקורס יתחיל בסקירה כללית של ממלכות 
עבדות  ונצרות,  אסלאם  מסורתיות  דתות  סגמנטציות,  וחברות  אפריקאיות 
וסחר עבדים, הכיבוש הקולוניאלי, מאבקי הדה-קולוניזציה, וצמיחת המדינות 
ביבשת  העכשוויות  ההתרחשויות  להבנת  בסיס  יהווה  הקורס  החדשות. 

אפריקה.

מבוא לדת ולתרבות האסלאם  0622.1003.01
ד"ר לאה קינברג   

על  האסלאם  דת  של  החשובים  ההיבטים  את  תמציתי  באופן  יציג  הקורס 
עיקריהם ואופן התפתחותם.  הקורס יציג נושאים לא על פי סדר כרונולוגי 
והנושאים שיידונו בו הם: החברה הערבית הפרה-אסלאמית שבתוכה צמח 
פה(,  שבעל  )התורה  החדית'  הקוראן,  ומחמד,  הנבואה  ראשית  האסלאם, 
ההלכה )השריעה(, מצוות היסוד, יחס האסלאם לדתות אחרות, התאולוגיה 
אחרות  כיתות  השיעי,  האסלאם  המוסלמית,  המיסטיקה  המוסלמית, 
הן מנקודת המבט של  יוצגו  נושאים אלה  נציירים, אחמדים(.  )אסמאעילים, 
נקודות  על  תוך עמידה  מזו של המחקר המודרני,  והן  המסורת המוסלמית 

ההסכמה ואי ההסכמה ביניהן.

תולדות העמים המוסלמים 600—1500  0622.1002.01
פרופ' מירי שפר-מוסנזון   

הקורס עוסק בהיסטוריה של עולם האסלאם בימי הביניים מתחילה בראשית 
הקריירה של הנביא מוחמד בחצי האי-ערב במאה השביעית ומסתיימת בשנת 
הפוליטיים  הקורס משרטט את התהליכים  חלקו הראשון של  לערך.   1500
השושלות  המוסלמית,  המדינה  הקמת  אחרי  נעקוב  זו.  בתקופה  העיקריים 
הערביות העיקריות וכיצד הצטרפה אליהן אליטה צבאית-תורכית, ששלטה 
במזרח התיכון כאלף שנה עד ראשית המאה ה־20. חלקו השני של הקורס 
בימי  מוסלמית  ובתרבות  בחברה  שקשורות  נבחרות  סוגיות  בכמה  מתמקד 
להתאסלמות,  שערוב  בין  ההבדל  התאסלמות,  של  דגמים  ובהן  הביניים, 

תרבות חצר אליטיסטית, היווצרותן של כתות כדוגמת השיעים, ועוד.
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שנה"ל תשפ"ב

לימודים כלליים

סמסטר ב' 
יום א' 
 14-12

גילמן 279

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ד' 
 12-10

גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ה' 
 14-12

גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'
מבוא ללימודי אפריקה ב'   0693.1002.01

ד"ר אירית בק   
בכוונת המבוא להקנות ידיעה בסיסית לגבי ההיסטוריה של יבשת אפריקה 
המאה  של  השישים  משנות  קולוניאלית,  הפוסט  בתקופה  לסהרה  שמדרום 
פוליטיים,  תהליכים  של  וניתוח  בסקירה  יתמקד  הקורס  לימינו.  ועד  ה־20 
במדינות  האומה  בניית  בתהליכי  ותרבותיים שהתרחשו  חברתיים  כלכליים, 
שונות ברחבי היבשת. הקורס יהווה בסיס להבנת ההתרחשויות העכשוויות 
בצפייה  ילווה  והקורס  בעברית,  רובו  הקריאה  חומר  אפריקה.  ביבשת 

בסרטונים ובסרטים דוקומנטריים ועלילתיים.

מבוא לתולדות האימפריה העות׳מאנית  0622.1004.01
פרופ' מירי שפר-מוסנזון   

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

והיסטוריוגרפיים כתובים ובבחינת איורים, מפות, חפצים וחומרים אחרים.

מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה   0622.1001.01
פרופ' מאיר ליטבק   

שהתחוללו  המרכזיים  ההיסטוריים  התהליכים  את  ומנתח  סוקר  הקורס 
בין  הגומלין  פעולת  שעיקרם  האחרונות,  השנים  במאתיים  התיכון  במזרח 
במזרח  המוסלמיות  החברות  בין  המגע  השפעות  ובין  פנימיים  תהליכים 
ידון בהשפעות הכלכליות, הפוליטיות  ו"המערב." בין היתר, הקורס  התיכון 
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.
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החוג להיסטוריה של עם ישראל

סמסטר א'
יום ב׳

 14-12
רוזנברג 001

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'

סמסטר א' 
יום ב' 
 16-14

רוזנברג 001

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב' 
 20-18

מחיר:
550 ש"ח

משפטי נירנברג והשואה  0677.1265.01
פרופ' רוני שטאובר    

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

ג'נוסיד והאמנת האו"ם נגד רצח עם.

ציונות מבחוץ, ציונות מבפנים — חיים וייצמן   0677.1305.01
ודוד בן גוריון כמשל   

פרופ' מוטי גולני    
השיעור ינתח שתי נקודות מבט של המעשה הציוני בפלשתינה/א"י: זו שראתה 
ואם היה  וזו שראתה אותו מבחוץ. האם היה הבדל?  את המעשה מבפנים 

לאיזה מבט היתה חשיבות היסטורית גדולה יותר?

תולדות השואה — קורס מקוון  0677.1151.01
פרופ' חוי דרייפוס   

הקורס תולדות השואה, יתבסס הן על הקורס המקוון, הנמצא בפלטפורמת 
 (Coursera) קורסרה  ה־u(Massive Open Online Course) MOOCשל 
בשנים  נעסוק  הסמסטר  במהלך  בכיתה.  שיערכו  מפגשים  שישה  על  והן 
1933—1945 ונדון בהיבטים שונים של שואת יהודי אירופה ובכללן: התפתחות 
המדיניות האנטי יהודים של גרמניה הנאצית, יהודי גרמניה וסביבתם בשנות 
השואה,  בתקופת  ליהודים  ויחסן  השונות  האירופאיות  החברות  השלושים, 
היהודיות  החברות  של  השונים  התגובה  ודרכי  הסופי,  הפתרון  התפתחות 

והלא יהודיות לרצח יהודי אירופה.
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לימודים כלליים

סמסטר א' 
יום ה' 
12-10

גילמן 281

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ד'
 10-8

רוזנברג 106

מחיר:
550 ש"ח

יהודים ונוצרים מימי הביניים לעת החדשה א׳  0677.1061.01
פרופ' מעוז כהנא   

בשיעור נעסוק בנקודות המפגש המתוחות והיצירתיות, ארוכות השנים, בין 
יהדות ונצרות: דתות יריבות, שמתכתבות אחת עם רעותה בשלל מימדים — 
מעט  נעסוק  הזו  הארוכה  הדרך  לאורך  יומיים.  ויום  פוליטיים,  תאורטיים, 
של  השנים  ארוכי  הגומלין  ביחסי  והרבה  היהדות  מתוך  הנצרות  בלידת 
השתיים בקיום המשותף שלהן באירופה לאורך מאות שנים. נעסוק במסעות 
בקבלה  ובהבראיזם,  הומניזם  חדש,  במדע  גם  אך  ויכוח,  בספרות  הצלב, 

נוצרית ויהודית, בשבתאות ובפרנקיזם, ולבסוף — גם בהשכלה.

המאבק להקמת מדינת ישראל 1947-1939  0677.1148.01
פרופ' מאיר חזן   

ההיסטורי  בתהליך  שנכרכו  וביטחוניות  פוליטיות  בסוגיות  יעסוק  השיעור 
הצליחו  כיצד  השאלה  תיבחן  במסגרתו  ישראל.  מדינת  להקמת  שהוביל 
מאי  של  הלבן  הספר  ממדיניות  להיחלץ  הציונית  והתנועה  היהודי  היישוב 
1939, להתמודד בתקופת מלחמת העולם השנייה עם שימור תקפות היעד 
וליצור מציאות פוליטית שהובילה לקבלת החלטת החלוקה  המדיני הציוני 
הפלמ"ח,  הקמת  היתר:  בין  שיידונו,  הנושאים   .1947 בנובמבר  האו"ם  של 
תכנית בילטמור, המצב הכלכלי בארץ ישראל, ה"מרד" של האצ"ל, הסזון, 

תנועת המרי העברי, הקונגרס הציוני ה־22.

משפט אייכמן והשפעתו בארץ ובעולם  0677.4122.01
פרופ' רוני שטאובר   

 .1962-1961 בשנים  בישראל  שהתנהל  איכמן  במשפט  לדון  השיעור  מטרת 
בכלל  נאצים  פושעים  של  להענשתם  ישראל  מדינת  של  יחסה  את  נבחן 
ובסיבות ובנסיבות לחטיפתו של אייכמן. נברר מי החליט על החטיפה ומדוע? 
מה ומה היו ממטרות המשפט. נדון במאפיינים הייחודיים של המשפט כיצד 
מעורבותם  הייתה  ומה  היסטורי,  משפט  או  ראווה  משפט  היה  האם  נוהל, 
של גורמים פוליטיים בו. נבחן את ההשלכות המדיניות של המשפט ובעיקר 

בהשפעתו על תודעת השואה בארץ.

סמסטר ב'
סמסטר ב' 

יום א'
 16-14

גילמן 282

מחיר:
550 ש"ח
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המנהיג: דוד בן גוריון  0677.1250.01
פרופ' מאיר חזן   

דוד בן-גוריון היה הדמות הפוליטית החשובה ביותר ביישוב היהודי ובמדינת 
בסוגיות  בהשקפותיו  שלו,  הפוליטית  בקריירה  יעסוק  הקורס  ישראל. 
מדיניות וביטחוניות, ביריבויות שלו עם אישים שונים, במאבקיו על עיצובה 
בן-גוריון  הקורס:  נושאי  מנהיגותו.  ובדפוסי  הישראלית  הממלכתיות  של 
העשרים;  בשנות  העובדים  הסתדרות  כמנהיג  פועלו  השנייה;  העלייה  בימי 
העימות מול הרביזיוניזם בשנות השלושים, עמדתו לגבי היחסים עם הערבים 
במאורעות 1929 ובימי המרד הערבי; מדיניותו בעת מלחמת העולם השנייה 
על  ובהכרעה  הבריטים  נגד  המאבק  בעת  יוזמותיו  ב־1944;  מפא"י  ופילוג 
פרישתו  העצמאות;  במלחמת  האסטרטגיות  החלטותיו  המדינה;  הקמת 
הראשונה לשדה בוקר; בין מלחמת סיני לכור הגרעיני בדימונה; בסבך של 
נטישת מפא"י  לבון"; הפרישה השנייה מראשות הממשלה ב־1963;  "פרשת 

והקמת רפ"י; יחסו לעלייה מארצות הרווחה ולתוצאות מלחמת 1967.

ישראל מחפשת מלחמה: הדרך למלחמת סיני  0677.1306.01
1956-1955   

פרופ' מוטי גולני    
זו  יצאה ישראל למלחמה. האם ישראל הותקפה? האם היתה  בשנת 1956 
תגובה לאיום ממשי? המציאות היתה מורכבת יותר כפי שיעלה בשיעור הזה. 
ישראל ניהלה, מסתבר, את יחסיה עם שכנותיה כפי שמדינות אחרות עושות 
זאת: כפוף לאינטרסים שלה. השיעור הזה יברר בשל איזה אינטרסים יצאה 

ישראל למלחמה ב־1956.

מי הרג את ישו? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי   0677.1272.01
העת העתיקה   

ד"ר יפעת מוניקנדם    
האם היהודים הרגו את ישו? מי הוא אביו של ישו והאם אמו בתולה? האם 
במאות  מרטיר?  מיהו  בשמים?  יש  רשויות  כמה  יראו?  וכיצד  יקומו  המתים 
הראשונות לספירה, עם עליית הנצרות והיפרדותם ההדרגתית של הנוצרים 
והיהודים, התעוררו גם המחלוקות ביניהם, כמו גם בין היהודים והנוצרים, ובין 
התרבות היוונית והרומית. בשיעור זה נסקור מבחר מהפולמוסים החריפים בין 
הקהילות השונות במאות הראשונות לספירה, את אופני הטיעון ואת התגובות 
הלניסטית  יהודית  בספרות  חז"ל,  במקורות  משתקפים  שהם  כפי  השונות, 
בין הקהילות השונות במאות  נלמד על היחסים  ודרכם  ובספרות הנוצרית, 

אלה, על הדמיון ביניהן, כמו גם על השוני.

סמסטר ב' 
יום ב'

 12-10
גילמן 282

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ב'

 14-12
גילמן 306

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ב'

 16-14
רוזנברג 102

מחיר:
550 ש"ח
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לימודים כלליים

יחסי יהודים ופולנים במאה ה־20 —   0677.1307.01
קורס מקוון   

פרופ' חוי דרייפוס    
יחסי יהודים ופולנים הוא נושא טעון ומרכזי במחקר ובשיח הציבורי. בקורס 
יהודים  בין  שהתפתחו  המורכבים  היחסים  של  שונים  בהיבטים  נעסוק  זה 
האוכלוסיות  בין  שנוצר  המרקם  בחינת  תוך  ה־20,  המאה  במהלך  ופולנים 
השונות טרם המלחמה, במהלכה ולאחריה. בין הנושאים בהם נעסוק: מקומם 
של יהודי פולין בחברה הפולנית ובמוסדות המדינה, קורבניות לא שווה של 
זיכרון  להסגרה,  הצלה  בין  השנייה,  העולם  מלחמת  בימי  ופולנים  יהודים 
ושונים שנוצרו בתקופת  דומים  גם ביחסים  נדון  זו,  ועוד. במסגרת  והנצחה 

השואה בין יהודים וסביבתם ברחבי אירופה.

יהודים ונוצרים מימי הביניים לעת החדשה ב׳  0677.1062.01
ד"ר מעוז כהנא   

לקורס שני חלקים — א׳+ב׳.
ראה סילבוס בסמסטר א׳, עמוד 33.

**THE JEWS IN AMERICA – קורס מקוון   0677.1229.01
ד"ר סקוט אורי   

בארה"ב,  היהודית  והחברה  התרבות  ההיסטוריה,  אחר  יתחקה  הקורס 
מהקהילות הראשונות עד ימינו. בנוסף לעיסוק בשינויים החברתיים, הדתיים 
התרבות  בין  המפגש  נקודות  את  נבחן  אמריקה,  יהודי  בקרב  והתרבותיים 
לעומת  אמריקה  יהודי  של  חוויותיהם  האמריקאית,  התרבות  לבין  היהודית 

קבוצות מיעוט אחרות וכן שאלות רבות נוספות. הקורס יתנהל באנגלית. 
** הקורס יילמד בשפה האנגלית.

סורית: קריאה ביצחק מאנטיוכיה —   0677.1304.01
קורס מקוון**   

ד"ר יפעת מוניקנדם    
סורית, ניב של הארמית הבינונית, השתמרה בספרות הנוצרית החל מן המאה 
הרביעית לספירה ועד לניב המודרני הדבור היום. לשפה זו תורגמו התנ"ך 
והברית החדשה ובשפה זו כתבו אפרם, אפרהט ועוד רבים נוספים. בקורס 
זה נקרא מכתב יד, נתרגם לעברית, ונוסיף פרשנות קלה למימרא של יצחק 
לפרסום  המימרא  את  נכין  בכך,  לספירה.  החמישית  המאה  בן  מאנטיוכיה, 

עתידי. לצד זה, נחזור על יסודות הדקדוק והתחביר הסורי.
** נדרש ידע בשפה הסורית.

סמסטר ב' 
יום ג'
 10-8

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ד' 
 20-18

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ה׳ 
 20-18
מחיר:

550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ד'

 12-10
רוזנברג 106

מחיר:
550 ש"ח



36

לומדים בגילמן
לימודים כלליים

החוג ללימודי הערבית והאיסלאם

סמסטר א' 
יום ב'+ד׳

 14-12
גילמן 282

מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר א'
סמסטר א' 

יום א'
 14-12

ווב 102

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב'

 12-10
ווב 102

מחיר:
550 ש"ח

הסיפורת הערבית המודרנית*  0631.2242.01
ד"ר ח'אלד שיח' אחמד   

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

וסיפורים שלמים, תוך הדגשת מאפייניהם.
* הקורס מחייב ידע בשפה הערבית

תולדות הספרות הקלאסית א׳  0631.3496.01
ד"ר אמיר לרנר    

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

תוך התעכבות על ביאור קווים להתפתחות ולהשתנות של צורות ותכנים.

מושגי יסוד באסלאם  0631.1130.01
ד"ר עליזה שניצר   

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

אתר הקורס הוירטואלי ילווה את הרצאות השיעור.

"פקה אל-אקליאת":   0631.2463.01
המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח*   

פרופ' אוריה שביט   
הקורס ידון בתיאולוגיות ובהלכות מתחרות שעניינן מוסלמים החיים כמיעוט 
האסכולה  בין  בן-זמננו  המאבק  את  במיוחד  ויבחן  לא-מוסלמיות,  בארצות 
בהגירה  יסוד  במושגי  עיון  יכללו  הלימודים  הסלפית.  לאסכולה  הוסטית 
ובפקה, דיון בטקסטים תיאולוגיים שעניינם מוסלמים במערב, ועיון בפתוות 
מענף הלכות המיעוטים בשלל נושאים — החל בדינים פיננסיים וכלה בספורט 

ובתרבות פנאי.
* הקורס מחייב ידע בשפה הערבית

סמסטר א' 
יום ג׳

14-10
גילמן 361

מחיר:
1100 ש"ח
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שנה"ל תשפ"ב

לימודים כלליים

סמסטר א' 
יום ד'

 14-12
ווב 102

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ה'

 20-18
ווב 102

מחיר:
550 ש"ח

מבוא להלכה אסלאמית**  0631.1330.01
פרופ' קמילה אדנג   

קורס זה הוא מבוא כללי על ההלכה האסלאמית )בעיקר הסונית( והמוסדות 
המקורות  הביניים,  בימי  ההלכה  התפתחות  את  יסקור  הוא  בה.  הקשורים 
לגזירתה, האסכולות ההלכתיות וההבדלים שביניהן, תפקידי הקאדי והמופתי, 

והזיקה בין ההלכה לבין החברה המוסלמית.
** נדרש ידע בסיסי בדת האסלאם

המחשבה הליברלית בעולם האסלאם*  0631.3454.02
פרופ' אוריה שביט   

יבחן את התמודדותה של ההגות הערבית-מוסלמית הליברלית עם  הקורס 
ומסורת  הערבי  העולם  בפני  המודרני  העידן  שמעמיד  המגוונים  האתגרים 
האסלאם, ובכללם החילוניות, האתאיזם, הקדמה המדעית, יחסי דת ומדינה, 
שיטת המשטר הדמוקרטית, ה"אחר" המערבי והמדינה היהודית. כפי שנראה 
עם  זמננו, המפגש  בני  ערבים  ליברלים  הוגים  בטקסטים שחיברו  עיון  דרך 
המודרנה, עם המערב ואפילו עם ישראל אינו גורר רק תגובות שליליות, אלא 

גם מוליד תהליכים של התבוננות עצמית, למידה ואף ניסיונות לחיקוי.
* הקורס מחייב ידע בשפה הערבית
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית

ארמית מקראית  0614.3001.01
ד"ר עמנואל מסטיי   

בן  זה הוא  ניב  הארמית המקראית היא שפתם של כעשרה פרקים בתנ"ך. 
לקבוצה של ניבים הנמנים על 'הארמית הממלכתית', שהייתה השפה הרשמית 
של האימפריה הפרסית )המאה החמישית עד המאה הרביעית לפני הספירה(. 
כמו לעברית המקרא, לארמית המקראית יש מסורת של ניקוד והגייה. משום 
כך היא נקודת מוצא מצוינת ללימוד יסודי של הדקדוק הארמי — של כל ניב 

ארמי שהוא. הסמסטר הראשון יוקדש להקניית יסודות הדקדוק.
בענייני  בקצרה  וניגע  והיסטוריות,  דקדוקיות  בסוגיות  נעמיק  שנותר  בזמן 
תחביר, לקסיקון, והשפעות של העברית והאכדית המתגלות בניב המקראי. 
הארמית  של  אחרים  מניבים  תעודות  נקרא  להתקדמות,  בהתאם  לבסוף, 
הממלכתית, בעיקר מכתבים אישיים ורשמיים על פפירוסים שנמצאו במצרים.

מבוא לארמית גלילית  0614.3101.01
פרופ' משה מורגנשטרן   

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

מתבסס על מצב המחקר כיום.

אתיופיה: שפה, תרבות והיסטוריה  0624.6003.01
ד"ר אנבסה טפרה   

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

פתגמים של אמהרית, היסטוריה קצרה של יהודי אתיופיה, וכו'.

סמסטר א׳+ב' 
יום ב׳

 12-10
רוזנברג 206

מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר א׳+ב' 
יום ד׳

 14-12
רוזנברג 204

מחיר:
1100 ש"ח

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

 
*

סמסטר א' 
יום א' 
 14-12

רוזנברג 105

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
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שנה"ל תשפ"ב

לימודים כלליים

מבוא לארמית מדוברת  0624.3001.01
פרופ' יחזקאל מוצפי   

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

ידע מוקדם בארמית או בבלשנות שמית.

הערבית של דובאי ושל האמירויות*  0624.6002.01
ד"ר לטיציה צ'רקווליני   

הערבית של דובאי ושל האמירויות שייכת לקבוצת הדיאלקטים של חצי האי-
ערב המזרחי ושל המפרץ. היא מושפעת מהנוף החברתי-תרבותי העיראקי 
האוקיאנוס  של  הלשוניים  מהאופקים  רבות  להשפעות  ופתוחה  והפרסי, 
ההודי. באמצעות שימוש פעיל בשפה נוכל ללמוד על ההיסטוריה, התרבות, 

הכלכלה והגיאוגרפיה של האמירויות.
* דרישות קדם: רקע בסיסי בערבית. חשוב להדגיש שכיוון שהקורס נועד לרכישת דיבור, 

לא נשתמש באלפבית הערבי אלא בתעתיק לועזי.

העברית ממעוף הציפור — קורס מקוון  0614.1402.01
ד"ר עמנואל מסטיי   

ואילך.  המקרא  מתקופת  העברית  השפה  של  בתולדותיה  יעסוק  הקורס 
בכל שיעור נבחן סוגיות העולות מלשונה של כל תקופה ותקופה בעברית, 
 — ועד לעברית החדשה  כרונולוגי, מהפרה-היסטוריה של השפה  לפי סדר 
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? אילו מילים 
תרמה העברית לשפות אחרות? ולמה ביאליק ועגנון לא אהבו את אליעזר 

בן יהודה?

סמסטר א' 
יום ב' 
 20-18

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
יום א'+ג׳

 18-16
רוזנברג 104

מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר א׳ 
יום ב׳

 18-16
רוזנברג 209

מחיר:
550 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

השפות השמיות: מבט השוואתי  0624.1001.01
ד"ר לטיציה צ'רקווליני   

נפתח בשאלות: מהי לשון; מה חשיבות הלשון ככלי בסיסי לקיום תקשורת 
עיקר  הלשון.  ללימוד  לנו  הנתונים  הכלים  מהם  בלשנות;  מהי  אנושית; 
וניתוחה, מתוך נקודת המבט של השפות  עיוננו בשאלות של תיאור הלשון 
השמיות: ניתוח שפה נתונה בנקודת זמן מסויימת וניתוח שפה בהתפתחותה 
ההיסטורית. נדון, בין היתר, בנושאים האלה: מהי משפחת שפות; מהי שפה 
לשון  מבני  שפות;  בין  וקירבה  קמאית  שפה  שפות;  בין  ושוני  דמיון  שמית; 
מיוחדים ומאפיינים לשפות השמיות. דגש יושם על מונחים ומושגים בסיסיים 

בבלשנות בכלל ובבלשנות השמית בפרט.

סמנטיקה  0614.2434.01
ד"ר ורד סיידון   

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

נתון; השפעות זרות על מבנה הלקסיקון.

סמסטר א' 
יום ג' 

 18-16
רוזנברג 103

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א׳
יום ב׳+ד׳

 20-18
רוזנברג 105

מחיר:
1100 ש"ח
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שנה"ל תשפ"ב

לימודים כלליים

מבוא סין א' — מהעת העתיקה ועד לעת   0687.1111.01
החדשה המוקדמת   

ד"ר אורי סלע   
לאורך  אדם  בני  מיליוני  מאות  של  חייהם  את  עיצבה  הסינית  הציוויליזציה 
אלפי שנים בסין עצמה כמו גם במדינות מזרח-אסיה סביבה. סין הייתה במשך 
התרבותי,  המרכז  גם  כמו  אסיה,  מזרח  של  העל  מעצמת  ההיסטוריה  רוב 
ובדרך כלל גם הפוליטי של האיזור. בימינו היא  הפילוסופי, הדתי, המדעי, 
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 
של  והפוליטיים  החברתיים  התרבותיים,  המאפיינים  את  היסטורית  ראייה 
הציוויליזציה הסינית, ונעמוד על גילויים של אחדות ושוני, כמו גם המשכיות 

ושינוי, בעולם הסיני ובינו לבין מה שמחוצה לו.

לחיות עם האלים בהינדואיזם: פסלים,   0687.2538.01
מקדשים, סביבה   
ד"ר אהוד הלפרין   

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

חברתיים, פוליטים, כלכליים ואף אקולוגים של שגרת יומם.

מבוא יפן א' — מהעת העתיקה ועד לעת   0687.1113.01
החדשה המוקדמת   

ד"ר רעות הררי   
באלפיים השנים האחרונות, האנשים היושבים באיים של יפן הפכו משבטים 
מפורדים לממלכה חזקה בראשות שושלת קיסרית הממשיכה להתקיים עד 
ימינו, מעל לאלף וחמש מאות שנים. באיי יפן התפתחו מסורות תרבותיות, 
דתיות ומדיניות ייחודיות. בקורס, נסקור את התהליכים שעברה יפן מהעת 
הקדומה ועד למאה ה־17, תקופה המכונה לעיתים ״יפן המסורתית״. נתמקד 
במאפיינים תרבותיים, חברתיים ופוליטיים ונבחן את ההשפעות השונות אשר 

עיצבו כל תקופה.

החוג ללימודי מזרח אסיה

סמסטר א' 
יום ב' 
 16-14

גילמן 223

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'

סמסטר א' 
יום א' 
 16-14

גילמן 278

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום א'

 16-14
גילמן 223

מחיר:
550 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

זן בודהיזם  0687.2542.01
ד"ר ארז יוסקוביץ   

זן )סינית: צ’אן( הוא אסכולה מזרם המהאיאנה שמקורה בסין. מזמן שגיבש את 
זהותו כתנועה עצמאית בתקופת הטאנג, ניכר בו מתח בין הצורך להשתייך 
למסורת הבודהיסטית לבין רצון עז למרוד בה. מתח זה מתקיים כבר בשני 
 )yulu הז׳אנרים הבסיסיים של הצ׳אן מתקופת הסונג: ״רישומי שיח״ )סינית
אינספור  מציגים  השיח״  ״רישומי   .)qinggui )סינית  הטהורים״  וה״חוקים 
יחס  בודהיסטי.  וריטואל  פסלים  לכתבים,  איקונוקלסטי  ליחס  דוגמאות 
שמטרתו המוצהרת היא שחרור מכל האחזות, ובכללה גם בתורת הבודהה. 
אותו,“  הרוג  בבודהה  תפגוש  "אם   :)866 )מ.  לינג'י  הזן  מורה  של  קריאתו 
מהווה ייצוג טיפוסי, גם אם קיצוני, של גישה זו. מאידך, ה״חוקים הטהורים״ 
החיים  את  נוקשות המאפיינים  ריטואליות  ומצוות  התנהגות  כללי  מכתיבים 

במנזרי הזן מראשיתו ועד ימינו.

דת וחברה ביפן המודרנית  0687.2425.01
ד"ר ארז יוסקוביץ   

הסילבוס יפורסם באתר התוכנית ״לומדים בגילמן״.

מבוא הודו א' — מהעת העתיקה ועד לעת   0687.1115.01
החדשה המוקדמת   
ד"ר אהוד הלפרין   

בתת  הציביליזציה  של  בהתפתחותה  עוסק  וב'(  א'  )סמסטר  המבוא  שיעור 
היבשת ההודית, החל ממקורותיה הקדומים ועד לזמננו. תת היבשת ההודית 
היא עולם רחב ומורכב, שעד לביסוס השלטון הבריטי במאה ה־19 לא זכה 
השוני  גם  כמו  עצום,  הנו  בו  הלשוני  שהמגוון  עולם  זהו  פוליטית.  לאחדות 
מבחינה  הזה  העולם  את  מאחד  בכלל,  אם  איפה,  מה  ובפולחן.  במנהגים 
תרבותית, דתית, שלטונית רעיונית? על שאלה זו נבקש לענות במהלך שיעור 
המבוא תוך דגש על בחינה ביקורתית של האופן שבו יוצגה ודומיינה התרבות 
ההודית בשיח הפנים והחוץ הודי במהלך הדורות. בסמסטר א' נסקור את 
הציבילזציה בהודו ממקורתיה הקדומים ביותר עד לסוף ימי הביניים, במרחב 

הצפוני והדרומי של תת היבשת.

סמסטר א' 
יום ג' 

 16-14
גילמן 223

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב'

 16-14
רוזנברג 002

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב'

 18-16
גילמן 281

מחיר:
550 ש"ח
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בודהיזם בהודו: פילוסופיה ופרקטיקה  0687.2473.01
ד"ר רועי צהר   

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

מהספרות הבודהיסטית הקנונית, וזאת בנוסף לספרות מחקרית משנית.

חיים בין תרבויות  0687.2439.01
פרופ' מרק גמזה   

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

שהציבו את סין במרכז כתיבתם. 

נדודי קריאה: מהאופנישדות עד סלמאן רושדי  0687.2539.01
פרופ' דני רוה   

בקורס זה ננדוד בין טקסטים שונים, קלאסיים ועכשוויים, שכולם, כל טקסט 
פרקים  נקרא  הסמינר  של  הראשון  בחלקו  החופש.  במושג  עוסקים  בדרכו, 
בחלקו  וקטהה(.  מאנדוקיה  צ'הנדוגיה,  )ברהדארנייקה,  האופנישדות  מתוך 
השני נקרא פרקים מהגותו של רושדי המסאי )אימג'ינרי הומלנדז, חצה את 
הקו הזה, הקוסם מארץ עוץ(, אמן הסיפור הקצר )מזרח/מערב(, הנובליסט 
)הרון וים הסיפורים, האדמה מתחת לרגליה, ושנתיים שמונה חודשים ועשרים 
יוריד אותנו  )ילדי חצות – הסרט(. רושדי  ושמונה לילות( ואפילו התסריטאי 
האתי  הפוליטי,  והעכשיו  הכאן  אל  האופנישדות  של  המטאפיזי  מהרקיע 
והאסתטי. תיאורתיקנים דוגמת אשיש ננדי, סונדר סרוקאי, גופל גורו וארינדם 

צ'קרברטי ילוו את נדודי הקריאה שלנו.

סמסטר א' 
יום ד'

 12-10
גילמן 282

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ד' 
 12-10

גילמן 281

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ג' 

 16-14
גילמן 280

מחיר:
550 ש"ח
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נשים, מגדר ומיניות בסין: בין היסטוריה   0687.2420.02
לפילוסופיה   

ד"ר סמדר וינטר   
מתחילתה  ודימוייהן,  תפקידיהן,  נשים,  של  מעמדן  את  נסקור  זה  בקורס 
התפתחויות  אחר  נעקוב  ה־20.  המאה  לראשית  ועד  הסינית  התרבות  של 
והופעתם  נשים, כשאנו מזהים, לצד שינויים  היסטוריות בתפקידים שמילאו 
של תפקידים חדשים, תימות תרבותיות שהתמידו לאורך ההיסטוריה. נתבונן 
בחייהן הממשיים של נשים סיניות, נשים אשר הוגדרו — כמו גברים סיניים — 
משפחתם,  האינטימיים,  יחסיהם  אותן:  שעיצבו  היחסים  מערכות  באמצעות 
את  נבדוק  נשים,  של  חייהן  מציאות  חקירת  עם  יחד  חיו.  בה  והחברה 
האופנים בהם נשים אלו הוצגו במגוון מקורות ספרותיים אשר תארו מודלים 
של התנהגות נשית ראויה. נבחן כיצד הבדלים בכוח ובזכויות שהיו לנשים 
או  שונות,  היסטוריות  בתקופות  חייהן,  של  שונים  בשלבים  נשים  סיניות — 
בהקשרים תרבותיים, חברתיים, ופוליטיים שונים – מקשים על ניסוח הגדרה 
אחדותית של "האישה הסינית המסורתית," ונעמוד אל מול אספקטים בחייהן 

של נשים אלו אשר אופיינו בדיכוי ובהעדר כוח.

הודו המודרנית — מהחלוקה ועד עתה  0687.2544.01
ד"ר רוני פרצ'ק   

שיעור זה יעניק היכרות עם ההיסטוריה של הודו הריבונית, והתמצאות בסיסית 
במבנה החברה ובהתנהלות הפוליטית של הדמוקרטיה הגדולה בעולם. בין 
דפוסים  על  והשלכותיה  הבריטית  הודו  חלוקת  בקורס:  שיידונו  הנושאים 
פוליטיים בחברה ההטרוגנית; ג'ווהרלאל נהרו ושאלת בינוי האומה; שאלת 
ומשטר  גנדהי  אינדירה  ומציאות;  מיתוס   — גנדהי-נהרו  שושלת  החילוניות; 
הנמוכות  הקאסטות  של  הפוליטיקה   — אופוזיציות  של  התפתחותן  החירום; 

ושל המיעוטים; עליית הימין; הרפורמות הכלכליות ותהליכי הגלובליזציה. 

זהויות אזוריות בסין המודרנית  0687.2189.01
פרופ' מרק גמזה   

פרובינציות  תושבי  כיצד  סין,  את  המהווה  העצום  האנושי  המארג  בתוך 
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 
המוכרת  לחלוקה  מעבר  אלה?  ונאמנויות  תפיסות  בין  סתירות  מתעוררות 
של סין בין צפון לדרום, בקורס זה נלמד על הזהויות של פרובינציות, ערים 

ואזורים נבחרים של סין המודרנית.

סמסטר א'
יום ה' 
 12-10

גילמן 280

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
יום ה' 
 16-14

גילמן 280

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ד'

 18-16
גילמן 307

מחיר:
550 ש"ח
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מייסדי הבודהיזם היפני: מסע בהיסטוריה   0687.2546.01
הגותית   

ד"ר איתן בולוקן   
המשכיות  של  ויצירתי  מורכב  מנעד  משקף  לדורותיו  היפני  הבודהיזם 
החל  מהיבשת,  שירש  הבודהיסטית  למשנה  יצירתית  פרשנות  כמו  הגותית 
מרכזיות  סוגיות  לבחינת  יוקדש  זה  קורס  לימינו.  ועד  השישית  מהמאה 
בהגות הבודהיסטית היפנית רבת הפנים, כפי שנוסחו במרוצת הדורות וכפי 
שמשתקפת בקורותיהם, בדמותם ובכתביהם של מייסדי האסכולות השונות. 
בתוך כך, נדון בהבדלים העמוקים בתפישת השחרור, בתפישת השפה, במתח 
שנשמר בין סמכות ופרשנות, בפשרם של היבטים אזוטריים כמו אתיים לדרך 
יוקדש  הקורס  של  האחרון  חלקו  אסתטית.  תורה  של  ניסוחה  בראשית  וכן 
לעיון במחשבתם של פילוסופים ואנשי רוח מהעת המודרנית, שהציעו מבט 
רב-תחומי על ההיסטוריה המורכבת של ההגות היפנית הבודהיסטית. כאן 
נתמקד, בין היתר, בהגותם של ווצוג'י טצורו, סוזוקי דיסצו, קוובטה יסונרי, 

אבה מסאו ו-פומיהיקו סואקי.

מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס   0687.2464.01
ובאנימציה של יפן   

ד"ר רז גרינברג    
ה־20  המאה  סוף  של  התרבותי  ביצוא  ביותר  המרשימות  מהתופעות  אחת 
ותחילת המאה ה־21 היא ההצלחה הגדולה של יפן לייצא את כותרי הקומיקס 
דוגמאות  שקיימות  למרות  העולמי.  לקהל  שלה  )אנימה(  והאנימציה  )מנגה( 
לייצא  הצליחה  יפן  שבו  קנה-המידה  תרבותי-פופולארי,  יצוא  של  נוספות 
את התרבות הפופולארית שלה לרחבי העולם דרך שני ענפים אלה מעורר 
המנגה  של  ההצלחה  סוד  מהו  ובראשן   — רבות  שאלות  ומעלה  השתאות 

והאנימה ביפן ובעולם?

מבוא סין ב' — מהעת החדשה המוקדמת   0687.1112.01
ועד ימינו   

ד"ר אורי סלע   
בסמסטר זה נסקור את השינויים מרחיקי הלכת שחלו בסין מהכיבוש המונגולי 
ועד ימינו. נבחן את האופנים בהם שושלות קיסריות זרות שלטו בסין, נראה 
על  נעמוד  הסיניות,  האימפריות  של  הטריטוריה  עצום  באופן  גדלה  כיצד 
שהביאו  הגורמים  ועל  ה־19  המאה  במהלך  סין  של  לחולשתה  הגורמים 
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.

סמסטר ב' 
יום א' 
 14-12

גילמן 281

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום א' 
 16-14

גילמן 223

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום א' 
 12-10

גילמן 279

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'
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סמסטר ב' 
יום א' 
 16-14

גילמן 281

מחיר:
550 ש"ח

אלות וזהות בהודו המודרנית — דת, חברה,   0687.2424.01
פוליטיקה   

ד"ר אהוד הלפרין    
מהוודות ועד ימינו עשו אלות ההינדואיזם כברת דרך ארוכה. בעוד איזכורן 
במהלך  והתעצמה  הלכה  בהודו  נוכחותן  ומשני,  מועט  העתיקות  בוודות 
בכל  ההינדואיות  האלות  שלובות  אנו  ובימינו  המודרני  בעידן  ההיסטוריה. 
וחברתיות  פוליטיות  דתיות,  זהויות  של  בעיצובן  ומשתתפות  החיים  מרחבי 
של קהילות ויחידים בהודו ואף מעבר לה. בקורס זה נספר את סיפור גילגולן 
ארוגות  הן  בהן  השונים  האופנים  את  ונבחן  בהודו  האלות  של  המודרני 
לתוך חייהם של מליונים. לאחר הקדמה היסטורית קצרה נבחן את עלייתה 
לגדולה של האלה בהארט מטה )"אמא הודו"( והשפעתה האדירה על תנועת 
האלות  הושפעו  בהן  השונים  האופנים  בבחינת  נמשיך  ההודית.  הלאומיות 
ההודיות מתהליכי העיור ומעלייתו של מעמד הביניים, ונבדוק כיצד הן עצמן 
משתתפות בעיצוב דמותם של קבוצות ויחידים בהודו ואף בארצות המערב.

מבוא יפן ב' — מהעת החדשה המוקדמת  0687.1114.01
ועד ימינו   

ד"ר רעות הררי    
ולאחד  צבאית  לאימפריה  מבודדת  ממדינה  יפן  הפכה  המודרנית  בעת 
מהכוחות המרכזיים המניעים את כלכלת העולם ותרבותו. בקורס נסקור את 
התהליכים שעברה יפן מראשית החשיפה לרעיונות ואנשים מהמערב במאה 
ה־17, תוך הסתגרותה בפני הללו עד המאה ה־19, והיפתחה לעולם המודרני 
הייחודיים של המעבר מחברה חקלאית  את המאפיינים  נבחן  ה־19.  במאה 
המודרנית,  היפנית  האימפריה  של  עלייתה  את  ונסקור  ועירונית  למודרנית 
היפנית  נדון בהשתלטות האימפריה  ליצור סדר חדש באסיה.  אשר שאפה 
על אסיה ובתבוסתה במלחמת העולם השנייה. בהמשך נבחן כיצד הצליחה 
לכלכלה  ולהפוך  העולם  מלחמת  של  ההפצצות  מחורבות  להתאושש  יפן 
השנייה בעולם תוך עשורים בודדים. נעיין בהשלכות החברתיות של התהליך 

ובקשיים שהמדינה חווה במאה ה־21.

הלב של הודו: היסטוריה תרבותית של הדרום  0687.2517.01
ד"ר לוי שחם אילנית   

קורס זה יסקור סקירה היסטורית תרבותית-חברתית את דרום הודו )המרחב 
אשר כולל כיום את מדינות אנדהרה פרדש, טלנגאנה, קרנטקה, טמיל נאדו 
וקרלה(, אשר מהווה יחידה גיאוגרפית, היסטורית ותרבותית שונה ומובחנת 
העשיר  האימפריאלי  עברו  את  נבחן  הקורס  במהלך  המדינה.  של  מצפונה 
נכיר מקרוב את תרומתה ההיסטורית של דרום הודו  של המרחב הדרומי, 
קנדה,  )טלוגו,  הדרומיות  השפות  לארבע  ונתוודע  והדת  הספרות  בתחומי 
טמילית ומליילם( שעל בסיסן נקבעו גבולותיה המודרניים של מדינות הדרום. 
נראה כי להבנת מקומו של אזור זה במרחב הדרום אסייתי חשיבות עצומה 

עד היום.

סמסטר ב'
יום ב' 
 16-14

גילמן 223

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'
יום ב' 
 16-14

גילמן 306

מחיר:
550 ש"ח
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שנה"ל תשפ"ב

לימודים כלליים

אדריכלות וסביבה ביפן  0687.2062.01
מר אריה קוץ    

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

ואדריכלות יפנית בפרט, מהמאה השמינית לספירה ועד למאה ה־19.

מבוא לדתות סין  0687.2486.01
פרופ' מאיר שחר   

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

שבין פולחן לתיאטרון בסין. 

מבוא הודו ב' — מהעת החדשה המוקדמת   0687.1116.01
ועד ימינו   

ד"ר אהוד הלפרין    
בתת  הציביליזציה  של  בהתפתחותה  עוסק  וב'(  א'  )סמסטר  המבוא  שיעור 
היבשת ההודית, החל ממקורותיה הקדומים ועד לזמננו. תת היבשת ההודית 
היא עולם רחב ומורכב, שעד לביסוס השלטון הבריטי במאה ה־19 לא זכה 
השוני  גם  כמו  עצום,  הנו  בו  הלשוני  שהמגוון  עולם  זהו  פוליטית.  לאחדות 
מבחינה  הזה  העולם  את  מאחד  בכלל,  אם  איפה,  מה  ובפולחן.  במנהגים 
תרבותית, דתית, שלטונית רעיונית? על שאלה זו נבקש לענות במהלך שיעור 
המבוא תוך דגש על בחינה ביקורתית של האופן שבו יוצגה ודומיינה התרבות 
את  יסקור  ב'  מסטר'  הדורות.  במהלך  הודי  והחוץ  הפנים  בשיח  ההודית 
התקופה מהגעתו של האיסלאם הפוליטי להודו, דרך המודרניות המוקדמת, 

העידן הקולניאלי, ויסיים בתת היבשת ההודית במבט עכשווי.

סמסטר ב' 
יום ב'

20-18
גילמן 326

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג' 

 12-10
גילמן 280

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג' 

 16-14
גילמן 223

מחיר:
550 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

מבוא לקוריאה המודרנית  0687.2512.01
ד"ר ליאורה צרפתי   

קוריאה המודרנית הצליחה בתוך פחות ממאה שנים להפוך ממדינה מבודדת 
ומסורתית לאחת ממובילות הטכנולוגיה בעולם. בתהליך זה עברה קוריאה 
בין  דעות  חילוקי  המערב  עם  המפגש  עורר  ה־19  במאה  רבות.  טלטלות 
נכבשה  בהמשך,  המסורת.  חובבי  לבין  והתחדשות  בהיפתחות  המצדדים 
קוריאה על ידי יפן ועברה תהליך של יפניזציה כפויה, אשר קמו לו מתנגדים 
רבים. קבלת העצמאות המדינית לוותה בפיצול המדינה לשתי ישויות המכונות 
כיום צפון קוריאה ודרום קוריאה והמנוהלות על פי אידיאולוגיות שונות מאוד 
מיסודן. כאשר מתבוננים בקוריאה כיום ניתן לזהות את תוצאות התהליכים 
הללו בהלך הרוח, הערכים המרכזיים, חיי היומיום והאומנויות. בקורס נדון 
בתרבות קוריאה הצפונית בה הסגידה למנהיג אחד, ההסתגרות בפני העולם, 
והאמונה באידיאולוגיה הייחודית שנוצרה בה מהווים מוקדים עיקריים בחיי 
דת,  אומנות,  שלטונית,  בתרבות  ניגע  קוריאה,  דרום  את  בלמדנו  האנשים. 

ג'נדר, מדיה, חינוך, אינטרנט, תרבות הצריכה ואופנה. 

אתגר המערב בתרבות סין ממחצית המאה   0687.2117.01
ה־19 ועד ימינו   
פרופ' מרק גמזה   

פרובינציות  תושבי  כיצד  סין,  את  המהווה  העצום  האנושי  המארג  בתוך 
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 
המוכרת  לחלוקה  מעבר  אלה?  ונאמנויות  תפיסות  בין  סתירות  מתעוררות 
של סין בין צפון לדרום, בקורס זה נלמד על הזהויות של פרובינציות, ערים 

ואזורים נבחרים של סין המודרנית. 

סוגיות באמנות יפן  0687.2481.01
ד"ר שלמית בג'רנו    

הסילבוס יפורסם באתר התוכנית ״לומדים בגילמן״.

סמסטר ב' 
יום ג' 

 16-14
גילמן 279

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ד'

 12-10
גילמן 305

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ד'

 14-12
גילמן 281

מחיר:
550 ש"ח
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שנה"ל תשפ"ב

לימודים כלליים

סמסטר ב' 
יום ד'

 18-16
גילמן 278

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ה'

 12-10
גילמן 279

מחיר:
550 ש"ח

כלכלה ופוליטיקה בסין  0687.2536.01
ד"ר ליאור רוזנברג    

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

תחת שלטון המק"ס, החל משנות החמישים של המאה הקודמת ועד היום.

עבודה וארגונים ביפן בת זמננו בראי הקולנוע  0687.2543.01
ד"ר אביטל בייקוביץ   

מטרת הקורס לבחון את האופן בו המבע הקולנועי מתעד ומבקר תמורות 
מנהלים  ארגונים,  בין  העבודה  ביחסי  העכשווית,  ביפן  העבודה  בעולם 
והתרבות  הלאומית  הזהות  בכינון  העבודה  למשמעות  ביחס  וכן  ועובדים, 
היפנית. בחירת הסרטים והדיון יתמקדו בייצוג הקולנועי של תמורות ושינויים 
סוציו-כלכליים אשר חלו ביפן מסוף שנות ה־80 הביאו לתהליכים ותמורות 
משמעותיות במישור החברתי, התרבותי והארגוני בחברה היפנית. הסרטים 
יהוו אמצעי לימוד אודות הדפוסים והשינויים בניהול היפני ובעולם  בקורס 
ומושא ללימוד וחקירה בפני עצמם מאידך.  העבודה ביפן העכשווית מחד, 
כל נושא בקורס יהיה מורכב משני שיעורים – בחלקו הראשון נצפה בסרט 
)צפייה מונחית( ובחלקו השני נערוך דיון כיתתי בתכניו ובאמצעיו שיתבסס 

על קריאה של פרטי החובה לאותו שיעור.
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תנועות מחאה בקוריאה המודרנית  0687.2495.01
ד"ר ליאורה צרפתי   

פוליטיים,  במאבקים  רצופה  הייתה  המודרנית  קוריאה  של  ההיסטוריה 
באופן  כפועלים  נתפסו  השליטים  כאשר  ותרבותיים.  חברתיים  בינלאומיים, 
לא לגיטימי, יצאו מאות אלפים לרחובות להפגין. הפגנות ענק כאלו אירעו 
נגד הכובשים היפנים. בהמשך, עם פילוג  לראשונה בתחילת המאה ה־20, 
קוריאה, מחאת המונים לא נצפתה בצפון קוריאה. בדרום קוריאה הפגנות 
ענק בראשית שנות השישים גרמו לנפילת המשטר המושחת. בשנות השמונים 
ותחילת  הצבאית  הדיקטטורה  לחיסול  המרכזי  גורם  היו  המונים  הפגנות 
ובחירות  הנשיאה  להדחת  הביאו  המיליונים  הפגנות  ב־2016,  הדמוקרטיה. 
בצורות  התרסה  בהבעת  השתמשו  שונות  מחאה  תנועות  כן,  כמו  חדשות. 
התהליכים  את  נבחן  בקורס  עצמית.  והצתה  רעב  שביתות  למשל,  אחרות, 
שהביאו לצמיחת תנועות המחאה בקוריאה המודרנית, האנשים שהשתתפו 

בהן ואופני ביטוי השאיפה לשינוי אשר התנועות הללו בחרו.

ספרות סינית במאה ה־21  0687.2532.01
פרופ' מרק גמזה   

במהלך סקירה של הספרות הסינית מאז תחילת המאה ה־20 ועד ימינו, נקרא 
ונדון בהקשר  סינים  סופרים  מיצירותיהם של  ולעברית  לאנגלית  בתרגומים 
ההסטורי והתרבותי שבו הן 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 לגבולות סין, ובשנים 
האחרונות משתלבת יותר מאי פעם בספרות העולם. מתכני הקורס: לו סון 
ותנועת ה"ארבעה במאי" בשנות ה־20, ספרות מהפכנית, ספרות רגיונלית, 

ספרות מודרניסטית ופוסט-מודרניסטית, ויצירתן של נשים סופרות.

סמסטר ב' 
יום ה'

 14-12
גילמן 281

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ה'

 16-14
גילמן 307

מחיר:
550 ש"ח
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סמסטר א׳ 
יום א'+ג׳

 16-14
גילמן 317

סמסטר ב' 
יום א'+ג׳

 14-12
גילמן 317

מחיר:
2200 ש"ח

לשון יוונית למתחילים  0672.1101.01
ד"ר טדי פסברג   

יוונית עתיקה היא לשונם של הומרוס ושל סאפפו, של הרודוטוס ושל אפלטון, 
התיכון  הים  לחופי  חיו  העתיקה  העת  שלאורך  וגברים  נשים  אינספור  ושל 
ועד אפגניסטן, לרבות במחוזותינו. בקורס  ומעבר להם, מחצי האי האיברי 

יילמדו יסודות הדקדוק כהכנה לקריאת הטקסטים שחיבר.

לשון רומית למתחילים  0672.1201.01
ד"ר מזור מעין   

למתחילים.  המיועד  שנתי  בקורס  הקלאסית  )לטינית(  הרומית  השפה  לימודי 
השתתפות בקורס אינה מותנית בידע קודם בלטינית. בקורס זה נלמד את יסודות 
השפה הלטינית מבחינה מורפולוגית ותחבירית: נטיות השם, התואר והפועל 
ומבני משפטים שונים. יושם דגש רב על פיתוח מיומנויות הקריאה וההגייה של 
הלטינית הקלאסית בד בבד עם הקניית אוצר מילים בסיסי ורלוונטי לטקסטים 
מן  של יצירות  במקור  לקריאה  הכנה  מהווה  הלימוד  של  עיקרו  הקלאסיים. 
הספרות הרומית. הקורס משמש בסיס לקורס "רומית למתקדמים". לקורס יש 
אתר מלווה: https://arma-virumque-cano.com/lectures/ הכולל הסברים 
מצולמים לכל נושאי הקורס ותרגול. הסברים נוספים על העבודה עם האתר 

יינתנו בתחילת השנה.
חומר קריאה/ספר לימוד:

Susan C. Shelmerdine, Introduction to Latin (2nd Edition), Focus, 2013.

החוג ללימודים קלאסיים — יוון ורומא

סמסטר א׳
יום א' 18-16

גילמן 307
יום ד׳ 18-16

גילמן 317

סמסטר ב׳
יום א' 18-16

דן-דוד 211
יום ד׳ 14-12

גילמן 320

מחיר:
2200 ש"ח

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

 
*
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

מבוא לספרות יוונית  0672.1102.01
ד"ר טדי פסברג   

בה  היה  שלא  בחברה  התקבלה  והיא  מחבר  בלא  לעולם  באה  האיליאדה 
קהל קוראים, חברה שלא היו לה מושגים של שירה )poetry( או של פרוזה, 
אף לא של ביקורת הספרות. למעשה, לא היה לה מושג של "ספרות" כלל. 
הספרות  של  והתפתחותה  אלו  מושגים  התגבשות  אחר  יתחקה  זה  קורס 
היוונית כמודל שיופץ לרומא וממנה למסורת המערבית על שלוחותיה, החל 
בהומרוס והסיודוס, עבור בסאפפו וסופוקלס, הרודוטוס ותוקידידס, אפלטון 
פיתוח  על  יושם  דגש  העתיק.  היווני  ברומן  וכלה  אחרים,  ורבים  ואריסטו 
כלים להתמודדות עם זרותן — ומוזרותן — של היצירות העתיקות בהקשריהן 

התרבותיים: פוליטיקה, דת, מגדר, מיניות ועוד.

מבוא למיתולוגיה יוונית  0672.1109.01
ד"ר מזור מעין   

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

אמונות, מנהגים ותפישות בחברה היוונית הקדומה.

שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה  0672.1522.01
פרופ' אורי יפתח   

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 
הרומית,  המדינה  של  השתמרותה  התיכון.  הים  אגן  ברחבי  יוון  תרבות  של 
במהלך העת העתיקה ומעבר לה, הבטיחו את לימודה, העתקתה ושימורה 
של מורשת התרבות היוונית. האימפריה הרומית היא הסוכנת של השתמרות 
תרבות זאת עד ימינו אנו. אולם מה בדיוק היא "המורשת היוונית"? כיצד היא 
נוצרה? מה היו האמצעים שתרמו להנצחתה ומהו הציביון המיוחד שעטתה 
היכרות  תוך  אלה,  סוגיות  נלמד  הסמסטר  במהלך  ברומא?  זאת  תרבות 

ראשונית עם מקורות רלוונטיים.

סמסטר א' 
יום ג'

 12-10
גילמן 223

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ד' 
 12-10

גילמן 278

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום א'

 14-12
גילמן 278

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
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שנה"ל תשפ"ב

לימודים כלליים

מבוא לספרות רומית  0672.1202.01
ד"ר טדי פסברג   

בד בבד עם עלייתה של רומא ככוח צבאי בים התיכון נחנכה הספרות הרומית 
לאחר  שגם  אלא  היוונית.  מהספרות  תרגום  כפרויקט  חלושה,  ענות  בקול 
נפילתה של האימפריה הרומית בשלהי העת העתיקה, במשך למעלה מאלף 
שנה המשיכה לשונה לשמש כלינגווה פרנקה אירופאית, וספרותה — כמופת. 
בין  הראשוני  המתח  מתוך  הרומית  הספרות  התפתחות  את  יסקור  הקורס 
עליונותה הפוליטית ונחיתותה התרבותית, תוך קריאה בטרנטיוס, לוקרטיוס, 
קיקרו וקטולוס, ורגיליוס, הורטיוס ואובידיוס, סנקה וטקיטוס, ואחרים. דגש 
התרבותיים:  בהקשריהן  העתיקות  היצירות  לפירוש  כלים  פיתוח  על  יושם 

פוליטיקה, דת, מגדר, מיניות ועוד.

חוק וסדר בעולם הרומי  0672.1542.01
ד"ר עידו יזרעלוביץ   

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

קריאת ספרו של קיקרו, 'על החוקים'.

אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא  0672.1557.01
ד"ר עידו יזרעלוביץ   

בעולם  מרכזי  לכלי  הרטוריקה  הפכה  ומדוע  איך  נבחן  השיעור  במסגרת 
היווני-רומי, ונשאל כיצד ומדוע הפכה הרטוריקה לדיסיפלינה ומה היו יחסי 

הגומלין שלה עם דיסיפלינות אחרות, כגון מדע ומשפט. 

סמסטר ב' 
יום ה' 
 12-10

גילמן 280

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'

סמסטר א' 
יום ד' 
 14-12

גילמן 278

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ה' 
 12-10

גילמן 306

מחיר:
550 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

סמסטר א' 
יום א' 
 12-10

רוזנברג 102

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום א' 
 14-12

רוזנברג 106

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום א' 
 14-12

גילמן 280

מחיר:
550 ש"ח

קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח   0612.2005.01
הקדום   

ד"ר אסנת ברתור   
קורס מבוא המיועד לתלמידי תואר ראשון במקרא ולתלמידים מחוגים אחרים, 
לסביבה  המקראיים  הטקסטים  בין  הקשר  את  "במבט-על"  לסקור  שמטרתו 
המצרית,  המסופוטמית,  התרבויות  קרי,  שלהם,  והספרותית  התרבותית 
נותן  ויזואלי,  ובחומר  האשורית, החיתית, הכנענית. הקורס, העשיר במצגות 
מגוון  מציג  הקורס  המקרא.  על  רחבה  תרבותית-היסטורית  פרספקטיבה 
רחב של זיקות והשפעות תרבותיות, המשתקפות בז'אנרים ספרותיים שונים: 
סיפורת, שירה, חוק, ספרות חוכמה ועוד. חלק מהטקסטים המקראיים שיידונו: 
חלום יעקב )בר' כח 10–22(; טקס שילוח השעיר לעזאזל )ויק' טז(; חוקי השור 

הנוגח )שמ' כא 28–32, 35–36(; מגילת איכה.

ואלה שמות: פרקים בתולדות משה, העם   0612.2018.01
והאלהים   

פרופ' דלית רום שילוני   
במצרים  יעקב  בני  של  התגבשותם  ראשית  קורות  את  מספר  שמות  ספר 
כעם ישראל, את קורותיו של משה, חידוש הקשר עם אלהי האבות, הישועה 
הפולחן  ויסוד  סיני,  הר  מעמד  הנדודים,  ראשית  מצרים,  ביציאת  הגדולה 
במשכן הנבנה במדבר. כל אחד מאלה הוא נושא נכבד ורב חשיבות ביצירה 
הלומדים  בפני  להביא  היא  הטקסטואלי  התרגיל  מטרת  )ומאז(.  המקראית 
ולאפשר  שמות,  ספר  של  העכשווי  במחקר  קריאה  של  שונות  מתודולוגיות 
הספר.  מן  נבחרות  יחידות  של  ביקורתית  לקריאה  שונים  בכלים  התנסות 
דרכי הקריאה הללו יביאו את הלומדים לא רק ליהנות מן המסופר, אלא גם 
מגוונים  קווים  לזהות  ואף  לגלות רבדים ספרותיים בהתגבשותו של הספר, 
של מחשבה דתית ושל זהות דתית-קבוצתית המגלים פרטים כלליים בנוגע 

למעורבים בחיבור ובמסירה של המסורות והספר.

מבוא למקרא — א׳*  0612.1007.01
פרופ' יונתן בן דב   

מטרת הקורס היא להעניק לתלמידים היכרות עם המגוון של ספרות המקרא, 
ועם המתודה הביקורתית של מחקר המקרא. הקורס יסקור את אבני הבניין 
של התנ"ך: תורה )חוק וסיפור(, היסטוריוגרפיה, נבואה, חוכמה, שירה; יעלה 
במחקר  העיקריות  הגישות  את  ויציע  תחום  בכל  המתעוררות  הבעיות  את 
החיבורים  של  והחברתי  ההיסטורי  ההקשר  על  דגש  יושם  בעיות.  לאותן 
השונים, ועל הרבדים של מקורות ועריכה, בעיקר בספרות התורה והנבואה. 

* לא ניתן להירשם לחלק ב׳ של הקורס ללא חלק א׳

החוג למקרא

סמסטר א'
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שנה"ל תשפ"ב

לימודים כלליים

מגילות מדבר יהודה והתגבשות היהדות  0612.2019.01
פרופ' יונתן בן דב   

תקופת בית שני, ובעיקר שיאה של התקופה, במאה השלישית לפנה"ס ועד 
חורבן הבית, היתה תקופה מכרעת בגיבוש של הרעיונות והמוסדות שעתידים 
להיקרא "יהדות". למעשה, גם הנצרות ודתות אחרות של העולם העתיק ניזונו 
במערות  שהתגלה  המגילות  אוסף  זו.  תקופה  של  המכריעים  המהלכים  מן 
קומראן, על חוף ים המלח, באמצע המאה ה־20, מספק לנו חלון הצצה עשיר 

ונדיר אל הדינמיקה הדתית של תקופה מכרעת זו.

הדרכה ביבליוגרפית  0612.1006.01
ד"ר טליה סוצקובר   

רחבה  היכרות  לצד  וניתוח  מחקר  כלי  התלמידים  בידי  לתת  נועד  הקורס 
אנציקלופדיות  דקדוק,  ספרי  מילונים,  קונקורדנציות,  יעץ:  ספרי  מגוון  של 
איקונוגרפיים,  אוספים  מדעיות,  מהדורות  היסטוריות,  סקירות  תחומיות, 

מקורות משווים לתרבויות העולם העתיק, ספרות בית שני ועוד.

מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים א':   0612.1714.01
זרמים והתפתחויות**   
פרופ' מאירה פוליאק   

הבתר- בתקופה  היהודית  הפרשנות  של  התפתחותה  אחר  עוקב  הקורס 
במזרח  לסה"נ(,  ה־12  המאה  ועד  ה־2  )מהמאה  הביניים  ובימי  מקראית 
הדרש  לתפיסת  יוקדשו  הראשונים  השעורים  שלושת  האסלאם.  ובארצות 
החז"לית בפרשנות המקרא, תוך הדגמה מטקסטים שונים.  בהמשך נתמקד 
ובפיתוח  חז"ל,  של  למודלים  האסלאם  ארצות  בני  הפרשנים  של  ביחסם 
שלהם מודלים חדשים בפרשנות המקרא, כל זאת על רקע השפעת הספרות 

הערבית.
**ניתן להירשם לכל חלק בנפרד.

האמהות והאבות בספר בראשית  0612.6035.01
ד"ר אהובה אשמן   

המשפחה במקרא מתוארת בעיקר בסיפור בראשית, במסגרת סיפורי האבות. 
במסגרת הקורס נעמוד על דמותם של אבות האומה לצד האימהות. הסיפורים 
יבחנו מתוך נקודת מבט ספרותית, ביקורתית ומגדרית — פמיניסטית. נשאל 
כיצד מוצג דמות הגיבור במקרא? כיצד המקרא מבנה את דמות האב או 
מה  במקרא?  האם  דמות  של  והמאפיינים  התכונות  הן  מה  האבהות?  את 
מצופה מדמות האב בהשוואה לדמות האם? מהי ההבנייה המגדרית שנוצרת 
באמצעות הטקסטים?  שאלות אלה יבחנו בעיקר אמצעות פרקים נבחרים 

בספר בראשית.

סמסטר א' 
יום א' 
 16-14

רוזנברג 102

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום א' 
 16-14

רוזנברג 106

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום א' 
 18-16

רוזנברג 205

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב' 
 18-16

רוזנברג 102

מחיר:
550 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

סמסטר א' 
יום ג'

 14-12
רוזנברג 102

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ג' 

 18-16
רוזנברג 102

מחיר:
550 ש"ח

תפיסות של מלחמה ושלום במקרא  0612.6037.01
פרופ' דלית רום-שילוני   

נושא שלא חדל  ושלום״ איננה רק כותרת אלמותית לספר, אלא  ״מלחמה 
הקורס  והעולמית.  היהודית  ההיסטוריה  לאורך  וחברות  פרטים  להעסיק 
מיוחד למקרא )ולו בלבד(. נשאל מהו ׳שלום׳ בעברית המקראית, וכיצד הובן 
בהקשרים שונים, בחיי היחיד ובחיי הציבור? מהי ׳מלחמה׳ ומיהם המעורבים 
נאבקים  שבהם  באירועים  אלים(  של  )וחלקם  אלהים  של  חלקו  מה  בה? 
פוליטית,  מבחינה  המלחמה  מוסברת  כיצד  הקרב?  בשדה  וצבאות  מלכים 
מבחינה תאולוגית? כמה מתוק הניצחון ועד כמה קשה להסביר תבוסה? מה 
מקופל בתקוות לשלום? הקורס יפגיש את הלומדים עם מגוון של טקסטים מן 

הסיפורת )ההיסטוריוגרפיה המקראית(, מן הנבואה ומן השירה. 

טקסט, קנון ופרשנות המקרא: תולדות היצירה   0612.6014.01
היהודית על המקרא   
פרופ' מאירה פוליאק   

הקורס דן במקומו של המקרא כמוקד של יצירה היהודית, הן מבחינת התגבשות 
הקנון והן מבחינת תולדות הפרשנות. כמו כן יידונו סוגות ספרותיות כלליות 
של היצירה היהודית הניזונות ישירות מהמקרא, לשונו ודפוסיו הספרותיים, 

כגון, שירת ימי הביניים, הסיפורת העברית, תולדות הפרשנות.

לשון המקרא וסגנונו   0612.2004.01
ד"ר טליה סוצקובר   

המיוחדים  ובסגנונות  השיח  בתורת  המקרא,  לשון  בתחביר  עוסק  הקורס 
לסיפורת ולשירה המקראית. הגישה בקורס היא מעשית: מרבית הזמן מוקדש 
הפסוק  שבין  הזיקה  הדגשת  תוך  טקסט,  קטעי  של  ותחבירי  לשוני  לניתוח 
הנתון להקשרו הרחב יותר. מטרת הקורס היא להנחות את קוראי הטקסט 
המקראי להתמודד עם סוגיות לשוניות רלוונטיות לפרשנות המקרא מתחום 
תורת התחביר, כגון: ניתוח הפסוקית לחלקיה התחביריים, זיהוי סוגי השעבוד 
קישוריות  הנושאים  יידונו  השיח  תורת  מתחום  הפועל.  זמני  מערכת  והבנת 
וסדר המילים בפסוקית. כל זאת תוך חידוד ההבחנה בין טקסטים מתקופות 
שונות )לשון ימי הבית הראשון לעומת לשון בית שני( ומז'אנרים שונים )שירה 

ופרוזה(.

סמסטר ב'
סמסטר ב' 

יום א' 
 12-10

רוזנברג 106

מחיר:
550 ש"ח
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מבוא למקרא — ב׳**  0612.1008.01
פרופ' יונתן בן דב   

מטרת הקורס היא להעניק לתלמידים היכרות עם המגוון של ספרות המקרא, 
ועם המתודה הביקורתית של מחקר המקרא. הקורס יסקור את אבני הבניין 
של התנ"ך: תורה )חוק וסיפור(, היסטוריוגרפיה, נבואה, חוכמה, שירה; יעלה 
במחקר  העיקריות  הגישות  את  ויציע  תחום  בכל  המתעוררות  הבעיות  את 
החיבורים  של  והחברתי  ההיסטורי  ההקשר  על  דגש  יושם  בעיות.  לאותן 
השונים, ועל הרבדים של מקורות ועריכה, בעיקר בספרות התורה והנבואה.

** לא ניתן להירשם לחלק ב' של הקורס ללא חלק א'.

נוסחים ותרגומים של המקרא  0612.1706.01
פרופ' יונתן בן דב   

מטרת הקורס להתוודע לעדי הנוסח העתיקים של המקרא ולדרכי השימוש 
בהם ובכלים המדעיים שפותחו כדי למצות את עדותם הטקסטואלית. מלבד 
הזה,  היום  עצם  עד  אותנו  המשמש  העברי  הטקסט  שהוא  המסורה,  נוסח 
מדבר  מגילות  השומרוני,  )החומש  אחרות  עבריות  נוסח  מסורות  גם  נכיר 
יהודה( וכן את מסורות הנוסח המונחות ביסוד תרגומי המקרא שנעשו כבר 
בעת העתיקה )כגון תרגום השבעים ליוונית, התרגומים ללטינית והתרגומים 
הארמיים למיניהם(. עדים אלה מלמדים על מגוון הצורות שלבשו הטקסטים 
המקראיים מאז העלאתם על הכתב, דרך מסירתם בידי מעתיקים מדור לדור 

עד לתקופת הדפוס. 

משלים וחידות של טבע ביצירה המקראית  0612.3022.01
פרופ' דלית רום שילוני   

שלמה לא היה היחיד שידע לדבר ״משל ושיר״ על הצומח ועל בעלי החיים. 
הקורס יפגיש את הלומדים עם דמויות נוספות )חלקן הגדול אנונימי( אשר 
בחרו לנסח את דבריהם בלשונות דימוי שונות הלקוחות מעולם הטבע. נכיר 
במלכים  ומשלים  פוליטיות  חידות  שופטים,  בספר  שמשון  של  חידותיו  את 
ברוח  רב-תחומי  הוא  הלימוד  במשלי.  חכמים  של  וחידותיהם  וביחזקאל, 
ההקשר  את  נכיר   —  DNI Bible (https://dni.tau.ac.il/)l המחקר  פרויקט 
ואת  הטבע,  מעולם  במשל  המשמשים  החיים  ובעלי  הצומח  את  המקראי, 

התפקיד שממלא הדימוי מן הטבע בהקשר שבו הוא מצוי.

סמסטר ב' 
יום א' 
 16-14

רוזנברג 102

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'
יום א' 
 16-14

רוזנברג 106

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום א' 
 14-12

גילמן 280

מחיר:
550 ש"ח
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הבן הסורר — היה או לא היה? החוק המקראי   0612.6006.01
בין ספרות למציאות   

ד"ר אסנת בר תור   
של  מעמדם  שאלת   — המקראי  החוק  בחקר  יסודית  בשאלה  דן  הקורס 
החוקים. האם חוקי המקרא היו גם החוקים של החברה הישראלית הקדומה 
מחייב  משפטי  תוקף  להם  היה  האם  אחרות,  במילים  המקראית(?  )החברה 
עם  ביחד  החוקים  את  נבחן  ספרותיים-אומנותיים?  טקסטים  אלו  שהיו  או 
על  וכן  בתנ"ך  אחרים  ספרותיים  בז'אנרים  שמשתקפות  משפטיות  מסורות 
רקע מסורות משפטיות משותפות משאר תרבויות המזרח הקדום. כמו כן נכיר 

את המאפיינים הספרותיים, הסיפוריים והרטוריים של החוקים.

מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים ב':   0612.1715.01
זרמים והתפתחויות**   
פרופ' מאירה פוליאק   

הקורס עוקב אחר התפתחותה של הפרשנות היהודית בתקופת ימי הביניים 
)ביזנטיון  והרנסנס )מהמאה ה־9 עד המאה ה־16 לסה"נ(, בארצות הנצרות 
צפון  לאסכולת  יוקדשו  הראשונים  השעורים  שלושת  המערבית(.  ואירופה 
צרפת )רש"י, יוסף קרא, רשב"ם( ויחסה לתפיסת הדרש החז"לית בפרשנות 
בהמשך  פירוש(.   וחלקי  )הקדמות  שונים  מטקסטים  הדגמה  תוך  המקרא, 
)רד"ק(,  פרובנס  )רמב"ן(,  ספרד  צפון  ביזנטיון,  נוספות:  באסכולות  נתמקד 
ונסיים ברנסנס )דון יצחק אברבנאל(. נדון ביחסם של הפרשנים הללו למודלים 
קודמים בפרשנות היהודית ולבני אסכולות אחרות, בפיתוח שלהם מודלים 
חדשים בפרשנות המקרא, כל זאת על רקע השפעת הספרות הנוצרית בת 

זמנם והלכי רוח פולמוסיים. הטקסטים יילמדו בעברית. 
** ניתן להירשם לכל חלק בנפרד. 

אלימות מינית במקרא  0612.3023.01
ד"ר אהובה אשמן   

את  להגדיר  שמטרתה  מיני,  רקע  על  תוקפנית  פעולה  היא  מינית  אלימות 
עליונותו של התוקף במסגרת יחסי הכוח. בשלב הראשון, נבחן סוגיה זו כפי 
שהיא מוצגת בחוקי המקרא ובמזרח הקדום, במטרה לחשוף את התפיסות 
נעיין בסיפורים מקראיים העוסקים  זו. בשלב השני,  סוגיה  לגבי  החברתיות 
אירועים של  היה תפקידן של סצנות המתארות  ננסה לברר מה  באלימות. 
אלימות מינית בסיפור המקראי, לאור התפיסות המקובלות כפי שהן נחשפו 
אונס  במקרא:  האונס  בסיפורי  נעסוק  הקורס  במסגרת  החוקים.  באמצעות 

בנות שילה ובנות יבש גלעד, אונס דינה, אונס הפילגש בגבעה, אונס תמר. 

סמסטר ב'
יום א' 
 18-16

רוזנברג 106

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'
יום ג' 

 12-10
רוזנברג 104

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום א' 
 18-16

רוזנברג 102

מחיר:
550 ש"ח
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חברות אמת: איוב ואבן גבירול  0680.2151.01
ד"ר אריאל זינדר   

הוא  כאשר  להתנסח  ומיטיב  בקלות  מתיידד  אינו  בקלות,  מוותר  אינו  איוב 
פלא  ואין  הללו,  המובנים  בכל  להפליא  לו  דומה  גבירול  אבן  שלמה  זועם. 
שניתן למצוא הדים לחיבור המקראי העתיק בשירתו. בקורס זה נערוך קריאה 
בין המעשייה המקראית  גבירול,  איוב לאבן  בין  אינטר-טקסטואלית שתנוע 
ובין שירי קודש וחול מאל-אנדלוס. נעקוב אחר הזיקות הגלויות והסמויות בין 
המקורות השונים ונבדוק מה ניתן ללמוד מכך על עיצוב חוויות האבל, הכעס, 
יכלול קריאה קרובה בפרקים  הידידות והתשוקה להתגלות האמת. הקורס 

נבחרים מספר איוב ובשירים נבחרים של אבן גבירול.

גרמניה/1800   0680.3135.01
פרופ' גלילי שחר   

בהקשרים  הדן   ,1800 שנת  סביב  הגרמנית  התרבות  לשאלת  מבוא  שיעור 
היסטוריים, מושגים פילוסופיים ופיגורות פואטיות כפי שהתבטאו בכתביהם 
האחים  שלגל,  פרידריך  קלייסט,  הלדרלין,  וגתה,  שילר  קאנט,  לסינג,  של 
גרים, נובליס, גאורג ביכנר והיינריך היינה. השיעור מציג את מושג התרבות 
קידמה  חילון,  של  לדיאלקטיקה  הנענית  חיים,  כצורת   (Kultur) בגרמניה 
ומסורת. השיעור מציג פיגורות ספרותיות המבטאת את השאלות הגדולות 
השחרור  מלחמת  נפוליאון,  וכיבושי  הטרור  בצרפת,  המהפכה   — הדור  של 
הסותרות,  הגרמניות  הדרכים  את  גם  מסמנות  אך  עמים,  ואביב  בפרוסיה 
ואוריינטליזם,  מערביות  ללאומיות,  קוסמופוליטיות  לרומנטיקה,  נאורות  בין 
צמודה  קריאה  בשיטת  יבדוק  השיעור  פוליטית.  וחשיבה  מיתוס  אסתטיזם, 
במבחר מקורות בתרגום מגרמנית, לצד שרטוט של מפה תיאורטית לשאלת 

"ספרות עולם".

הפנטסטי בראי הקוגניציה  0680.3272.01
פרופ' ישעיהו שן   

'המופלא':  או  'הפנטסטי'  לתחום  השייכות  תופעות  במספר  נדון  בקורס 
שונות(,  ישויות  בין  )הכלאות  היברידים  מוזרות המופיעות בסיפורים,  ישויות 
גישות  באמצעות  אלה  תופעות  לבחון  ננסה  ועוד.  סייבורגים,  מטמורפוזות, 

קוגניטיביות שונות שהתפתחו בשלושת העשורים האחרונים.

החוג לספרות

סמסטר א' 
יום ב׳

 12-10
גילמן 277

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום א'

 12-10
גילמן 305

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'

סמסטר א'
יום ב' 
 14-12

גילמן 456

מחיר:
550 ש"ח
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בין עברית לערבית  0680.3275.01
ד"ר אלמוג בהר   

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

הערבי לשירה העברית. הקורס אינו מחייב ידע מוקדם בערבית.

ז׳אנרים, קונבנציות וקלישאות  0680.2101.01
ד"ר ננה אריאל   

האם מקוריות אפשרית, או שנידונו לשכפל דפוסים קודמים? מהו תפקידן של 
קונבנציות וקלישאות בחיי היומיום וביצירות ספרות ואמנות? במהלך הקורס 
ונרטיביים — מהקלישאה  ויזואליים  ו"אוטומטיזמים" לשוניים,  נבחן מוסכמות 
הספרות,  ממחקר  כלים  ונציג   — האינטרנטי   )meme( המם  ועד  הספרותית 
הרטוריקה וחקר השיח לניתוח ביקורתי שלהם. נכיר מבחר גישות תיאורטיות: 
גישות ביקורתיות-אידיאולוגיות שמוקיעות את ההתקבעות של השיח בתבניות 
דרך  )מאפלטון,  פוליטית  מבחינה  מסוכן  ואף  מַנֵוון  כתהליך  קונבנציונליות 
קונסטרוקטיביות שמצביעות  גישות  לצד  בארת(,  רולאן  ועד  פלובר  גוסטב 
האסתטיים  האפקטים  על  מוסכמות,  של  והחיוניים  החיוביים  הצדדים  על 
שהן מאפשרות, ועל היותן מצע הכרחי לחידוש. תוך כך, נבחן את התפקיד 
המכריע שמשחק הדיון במושגים "אותנטיות", "מקוריות", "חזרתיות" ו"חיקוי" 

במחשבה על אודות השפה והספרות בימנו.

היסטריה והתנגדות נשית  0680.3293.01
ד"ר חן אדלסבורג   

היא  נפשית,  לבעיה  פיזיולוגי  כביטוי  ההיסטריה  את  פרויד  של  הבנתו  מאז 
הומשגה שוב ושוב על ידי הוגים והוגות שניסו להבין את התופעה החמקמקה 
הזו. ההיסטריה נקשרה באופן מסורתי לנשים ולנשיות, ושמה ניתן לה בעקבות 
המילה היוונית ״היסטרה״ שפירושה רחם. תיאורטיקניות פמיניסטיות פירשו 
את ההיסטריה כהתנגדות נשית לדיכוי, ואת הכתיבה ההיסטרית כפוטנציאל 
של  המבניים  המאפיינים  על  עמדו  אחרים  הוגים  מהפכנית.  לשון  לבריאת 
בינתיים  נעלמה  ולאהבה. ההיסטריה  ועל הקשר שלה לתשוקה  ההיסטריה 
במרחב  היום  עד  מורגשת  נוכחותה  אך  הפסיכיאטריות,  ההגדרות  מעולם 
התרבותי, וביתר שאת בשדה הספרות. מה מושך יוצרות ויוצרים אל דמויות 
ההיסטריה  קשורה  כיצד  להיסטרי?  טקסט  הופך  מה  היסטריות?  נשים  של 

לתרבות הישראלית ולתפיסות המגדריות שלה?

סמסטר א' 
יום ב'

 18-16
גילמן 277

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב'

 16-14
גילמן 278

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב'

 16-14
גילמן 277

מחיר:
550 ש"ח



61

שנה"ל תשפ"ב

לימודים כלליים

האחים קרמזוב  0680.3288.01
ד"ר דינה ברדיצ'בסקי   

מלאכת הכתיבה של הרומן "האחים קרמזוב" נשלמה בחודש נובמבר 1880, 
חודשים ספורים לפני מות מחברו. ביקורת הספרות לדורותיה זיכתה את הרומן 
בתואר 'המגנום אופוס' של דוסטוייבסקי. ביצירתו האחרונה דוסטוייבסקי נתן 
ביטוי שלם של אמנות הרומן שלו והמיזוג המיוחד לו של ההרפתקה הבלשית 
והחקירה הפילוסופית על טבע האדם וחייו. הרומן הזה העניק צורה למתחים 
)בין הליברלים הפרו-מערביים לשמרנים  החברתיים הבוערים של התקופה 
של  וקולותיהם  לקדמה(  דת  בין  לפיאודליזם,  סוציאליזם  בין  הסלבופילים, 
שלושת האחים, מיטיה, איוואן ואליושה )לצד קולות רבים אחרים(, העמידו 
יחד את סימפוזיון הקולות של המאה ה־19 בשאלת האמונה הדתית וחירות 
הרצון, ההיסטוריה ואפשרות הגאולה בעידן המודרני, גורלה של הרוח, יחסי 

מגדר וכוח ועוד.

המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב  0680.1305.01
פרופ' אורי ש. כהן   

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

החברתי והתרבותי שלהם.

שירה בעידן הקיצוניות  0680.2138.01
מר שי עבדי   

ההיסטוריון אריק הובסבאום הגדיר את "המאה ה־20 הקצרה", התקופה שבין 
מלחמת העולם הראשונה לקריסתה של ברית-המועצות, כ"עידן הקיצוניות". 
היה זה העידן בו מיליוני בני אדם נרדפו ונרצחו, המונים גורשו מבתיהם, הפכו 
פליטים ונותקו משורשיהם. כידוע, מר במיוחד היה גורלה של יהדות אירופה 
בתקופה זו. היהודים שהיגרו לארץ ישראל המנדטורית בשנים הבאות, בהם 
של  הסופית  במחיקתו  מרחוק  חזו  אלתרמן,  ונתן  גולדברג  לאה  המשוררים 
מבני  מנותקים  השנייה,  העולם  מלחמת  בתקופת  גדלו  בו  היהודי  העולם 
משפחתם ומבני עירם שנשארו מאחור. הקורס המוצע יבחן את המאה ה־20 
כעידן של קיצוניות; את הקשר בין קידמה ומודרניזם לקיצוניות ואלימות; ואת 
ספרות העדות ושיח הטראומה כדרכי התמודדות עם האימה שבהתרחשויות 

ההיסטוריות של מאה זו.

סמסטר א' 
יום ג'+ה׳

 14-12
גילמן 307

מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר א'
יום ג' 

 18-16
גילמן 307

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
יום ג' 

 16-14
גילמן 281

מחיר:
550 ש"ח



62

לומדים בגילמן
לימודים כלליים

קריאה אקולוגית בספרות העברית  0680.2158.01
ד"ר יחיל צבן   

הקרחונים נמסים, הטמפרטורות עולות, מאגרי המים מתרוקנים, מזג האויר 
של  ענק  איי  אוכלוסין,  התפוצצות  סף  על  הארץ  כדור  אוכלסיית  משתגע, 
שנה,  מדי  נשחטות  תרנגולות  מליארד  ששים  באוקיאנוס,  צפים  פלסטיק 
אך עניינים אלו ממעטים להטריד את דעתה של הספרות העברית. הקורס 
שמטפלים  ובסיפורת  בשירה  הבודדים  לקולות  להקשיב  יבקש  שלפניכם 
ולשתיקה  מרצון  לעיוורון  הסיבות  את  נבחן  במהלכו  סביבה.  של  בנושאים 
הרועמת של הממסד הספרותי כלפי סוגיות סביבתיות במיוחד לנוכח פריחתה 
של המגמה האקו-ספרותית בארצות אחרות, נסקור את התאוריות המרכזיות 
הקושרות בין מדע האקולוגיה לביקורת הספרות, נדון כיצד משתנים לאורם 
היצירות  בין  ומגדר.  לאומיות  גלובליזציה,  חיים,  בעלי  טבע,  כגון  מושגים 
מוכר  מנדלי  עגנון, ספר הבהמות של  שי  כיסוי הדם מאת  בכיתה:  שילמדו 
ספרים, סיפור המבול בספר בראשית, "געגועי לקיסנג'ר" מאת אתגר קרת, 

ושירים מאת נתן זך, אגי משעול, יואל הופמן ורחל חלפי.

האחים שבתאי  0680.3179.01
פרופ' מיכאל גלוזמן   

יעקב ואהרן שבתאי ידועים כשניים מן היוצרים הגדולים של הספרות העברית. 
שהיה   — אהרן  ב־1977,  דברים  זכרון  פרסום  עם  לתהילה  זכה  יעקב  בעוד 
האח הצעיר — כתב שירה אקספרימנטלית שזכתה להכרה רק בקרב החוגים 
והספרותיים  האישיים  ביחסים  יעסוק  הקורס  אוונגרדית.  לשירה  המקורבים 

בין האחים וישרטט אחר האופנים שבו הם כותבים את סיפורם המשפחתי.

קריאה מקרוב: דרכים בפרשנות השירה  0680.2153.01
פרופ' אבנר הולצמן   

במרכז הקורס יעמוד השיר הבודד כמכלול אסתטי וכאתגר פרשני. באמצעות 
יודגמו  ימינו  ועד  ה־19  מן המאה  שירים שנכתבו  קריאה מקרוב של מבחר 
דרכי גישה שונות אל הטקסט השירי, ויוצעו מפתחות שונים לפענוחו, מהם 
"פנימיים" )מבניים, רטוריים, לשוניים, ז'אנריים( ומהם "חיצוניים" )ביוגרפיים, 
שיצירותיהם  המשוררים  בין  אינטרטקסטואליים(.  היסטוריים,  תרבותיים, 
ייבחרו לעיון: י"ל גורדון, ח"נ ביאליק, שאול טשרניחובסקי, יעקב פיכמן, דוד 
שלונסקי,  אברהם  בלובשטיין,  רחל  גרינברג,  א"צ  יצחק,  בן  אברהם  פוגל, 
יוכבד בת-מרים נתן אלתרמן, לאה גולדברג, יהודה עמיחי, אמיר גלבע, אריה 

סיון, נתן זך.

סמסטר א'
יום ד' 
 14-12

גילמן 456

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
יום ד' 
 14-12

גילמן 361

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
יום ד' 
 12-10

רוזנברג 104

מחיר:
550 ש"ח



63

שנה"ל תשפ"ב

לימודים כלליים

סיפורת לטינו אמריקאית  0680.2083.01
ד"ר דניאל בלאושטיין   

מפרספקטיבה  הלטינו-אמריקנית  הסיפורת  על  כולל  מבט  מעניק  הקורס 
היסטורית. דגש מיוחד יושם על המחצית השנייה של המאה ה־20. במהלך 
ח.ל.  קרפנטייר,  אלחו  קירוגה,  הורסיו  כגון  בולטים  יוצרים  נלמד  הקורס 
על  נעמוד  כן,  כמו  בולניו.  ורוברטו  פואיג  מנואל  קורטסאר,  חוליו  בורחס, 
חשיבות היצירות של סופרים אלה הן כיחידות אסתטיות עצמאיות והן כאבני 

דרך בהתפתחות של הספרות ביבשת הלטינו-אמריקנית.

ספרות איטלקית עכשווית  0680.3284.01
פרופ' אורי ש. כהן   

קריאות בספרות איטלקית עכשווית יובילו את השעור מהדחף המהפכני של 
68 דרך האלימות הפוליטית של "שנות העופרת", קריסתו של הסדר שאחרי 
פרנטה.  אלנה  של  וההתגלות  ברלוסקוני  עליית  והפשיזם,  העולם  מלחמת 
יצירות מרכזיות שתורגמו לעברית, מהפרוזה  הקריאה תתמקד במבחר של 
המאוחרת של נטליה גינזבורג, פזוליני, קלוינו, פרימו לוי, דרך ארי דה לוקה, 

ועד פרנטה.

מבוא לספרות ופסיכואנליזה  0680.3286.01
פרופ' איריס מילנר   

הולדת  מאז  הינה,  הפסיכואנליטית  החשיבה  מן  המושפעת  ספרות  ביקורת 
ותהפוכות מפליגים.  שינויים  ומאתגר, שידע  פנים  הפסיכואנליזה, תחום רב 
מטרת הקורס היא לחשוף את התלמידים.ות לפסיכואנליזה כתפישת עולם 
וכן  ביקורתי,  לעיון  כשלעצמה  הנתונה  פנים  מרובת  ביקורתית  וכמתודה 
ספרות  של  הפסיכואנליטית  הביקורת  שידעה  ההתפתחויות  אחרי  לעקוב 
לאורך השנים. בקורס יידונו מושגי יסוד וגישות שונות בתחום מגוון זה, ובהם, 
בין השאר, קריאות אדיפליות, סיפורים קריפטופוריים )מחביאי סוד(, ייצוגים 
בצמוד  יעשה  הלימוד  האלביתי.  וכתיבת/קריאת  טראומה  של  ספרותיים 
למאמרי יסוד ולסיפורים שנכתבו בעברית ובשפות אחרות )ש.י. עגנון, יהושע 
קנז, יעקב שבתאי, יהודית הנדל, קלאריס ליספקטור, א.ת.א. הופמן, ארתור 

שניצלר ואחרות/ים(.

סמסטר א'
יום ד' 
 16-14

גילמן 277

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
יום ד' 
 18-16

גילמן 278

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
יום ד' 
 18-16

גילמן 306

מחיר:
550 ש"ח



64

לומדים בגילמן
לימודים כלליים

סמסטר ב' 
יום א' 
 12-10

גילמן 305

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'

מבוא לספרות העממית  0680.1203.01
ד"ר נגה ליבי כהן   

הנביא  אליהו  בין  הקשר  מה  ותמי"?  ו"עמי  "סינדרלה"  של  המשמעות  מה 
התשובות  נולדו?  שרק  תינוקות  על  מאיימים  שדים  אילו  קלאוס?  לסנטה 
והתרבות  הספרות  חקר   — הפולקלור  בחקר  נמצאות  ועוד  אלו  לשאלות 
ותיחום(  )הגדרות  והתרבות העממית  נבדוק מהי הספרות  העממית. בקורס 
ונבחן דוגמאות שונות של יצירות מתחום הספרות העממית; נכיר אסכולות 
והבנת  פרשנות  לניתוח,  כלים  ונרכוש  העממית  הספרות  בחקר  מרכזיות 
המשמעויות של יצירות אלה. כמו כן ידון הקורס, בהיבטים היסטוריוגרפיים 
ובמהלכים העיקריים של סיפור העם העברי מראשיתו בתקופת המקרא ועד 
הסטודנטיותים  ידרשו  הקורס  במסגרת  המודרנית.  בישראל  העם  לסיפורי 

לקריאה שוטפת של מאמרים וסיפורים משיעור לשיעור.

לאסוף, לאגור, לכתוב  0680.3287.01
מר גיא פרחי   

אגרנות,  למה  סנטימנטלית?  רפלקסיה  בנו  מעוררים  דוממים  חפצים  מדוע 
המרוקנת את האובייקט שלה מתוכן רגשי, נחשבת לפתולוגיה מוקצית בזמננו? 
ומה מקומה של עוגיית המדלן כסוכנת אקטיבית של זיכרון ב״בעקבות הזמן 
חומר  בין  היחס  את  בוחנים מחדש  הביקורתית  בתיאוריה  זרמים  האבוד״? 
לטקסט, מתוך ניסיון להשיב למילה את החומריות שלה ולהבין את העולם 
החומרי באופן טקסטואלי. בקורס נבחן את ההקשרים הללו מתוך ייצוגים של 
)פרוסט(,  הזמן האבוד״  ״בעקבות  כמו  ביצירות  ופטישיזם  אגרנות  אספנות, 
״מוזיאון  )פלם(,  הוריי״  בית  את  רוקנתי  ״איך  )וולף(,  מוצקים״  ״עצמים 
ו״סרוטונין״  ואל(  )דה  הענבר״  עיני  עם  ״הארנבת  )פאמוק(,  התמימות״ 
את  לאובייקט,  הסובייקט  בין  הבראשיתית  התלות  את  יחד  נברר  )וולבק(. 
האופן שבו תפיסת הזמן של האדם מכוננת ביחס לאחר הלא-אורגני, ונתהה 

על האפשרות לאהוב שלא מתוך אחיזה קניינית של האחר האנושי. 

צדק ופמיניזם  0680.3254.01
ד"ר עידית אלפנדרי   

טקסטים,  של  בדיקה  תוך  וספרות  לקולנוע  צדק  בין  קשרים  יתאר  הקורס 
סרטים ומאמרים פסיכואנליטיים ופוסטמודרנים על קולנוע, ספרות ופסקי דין 
סמוי  או  גלוי  מפני שבאופן  והספרות מתעניינים בצדק  משפטיים. הקולנוע 
שיכול לתת עצה  הוא אדם  "בכל מקרה המספר  מועיל.  יש בהם דבר מה 
טכניות  שיטות  מפתחים  והספרות  הקולנוע  בנימין.  ולטר  אומר  לקוראיו," 
רחב  מגוון  מתארת  כשזו  גם  היצירה  של  במרכזה  הצדק  את  שמעמידות 
בין הבמאי/סופר לבין  וספרות לצדק,  בין קולנוע  של אירועים. מהו הקשר 
האפשרות לייצג שאלות שרק כוח השיפוט יכול להכריע בהן? מהו הקשר בין 
פעולת השיפוט והאפשרות להגדיר צדק. מהו הקשר בין נרטיב להיסטוריה? 

סמסטר א'
יום ה' 
 12-10

גילמן 220

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
יום ה' 
 18-16

גילמן 280

מחיר:
550 ש"ח



65

שנה"ל תשפ"ב

לימודים כלליים

סמסטר ב' 
יום א'

 16-14
גילמן 307

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום א'

 14-12
גילמן 277

מחיר:
550 ש"ח

מי גנב את "המכתב הגנוב"?   0680.3291.01
מר דרור משעני   

בקורס זה נקרא ונחקור את סיפורו הנודע של אדגר אלן פו, "המכתב הגנוב", 
ניסיון  בעזרת אינספור הקריאות התיאורטיות והעיבודים שהוצעו לו, מתוך 

להגיע לפתרון התעלומה: מי באמת גנב את המכתב ומה היה כתוב בו? 

סיפורי היינריך פון קלייסט   0680.3022.01
ד"ר רן הכהן   

הקורס יוקדש לנובלות של היינריך פון קלייסט )1777—1811( — מיכאל קולהאס, 
זמננו.  בני  קוראים  גם  שמסעירה  גרמנית  קלאסיקה  ועוד,  או  פון  המרקיזה 
בשלהי  הגרמנית  הספרות  של  ולעלייתה  ההיסטורי  לרקע  נתוודע  במבוא 

המאה ה־18, ונציג קריאות שונות ומגוונות למבחר מן הסיפורים.

סיפורי היעשות  0680.3285.01
ד"ר אייל דותן   

בקורס זה נבחן סוגים שונים של היעשות, מטאמורפוזה וגלגולים המתוארים 
וגואטרי,  דלז  על  תישען  התיאורטית  המסגרת  ידה.  על  ונחקרים  בספרות 
יהושע,  א.ב.  משל  ספרותיים  טקסטים  לנדה.  דה  ומנואל  לינגיס  אלפונסו 

קפקא, קנז, לאבקרפאט, קאנג, טורניה ואחרים.

פמניזם וספרות  0680.3289.01
ד"ר דנה אולמרט   

הקורס יתבסס על קריאה משותפת במאמרי יסוד פמיניסטים על ספרות ועל 
מחקר הספרות מפרספקטיבה מגדרית. נקרא במהלכו מאמרים חלוציים של 
חוה שפירא, מנחם פייטלזון ווירג'יניה וולף וכן מחקרים אקדמיים של חוקרות 
שושנה  שוולטר,  איליין  קולודני,  אנט  מילט,  כקייט  ובעולם,  בארץ  מרכזיות 
לובין,  אורלי  נווה,  חנה  קריסטבה,  ז'וליה  סיקסו,  אלן  איריגריי,  לוס  פלמן, 

חמוטל צמיר ונוספות.

סמסטר ב' 
יום ב'

 12-10
גילמן 456

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ב'

 14-12
גילמן 277

מחיר:
550 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

סמסטר ב' 
יום ב' 
 16-14

גילמן 278

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ב' 
 18-16

גילמן 307

מחיר:
550 ש"ח

יצירות מופת בשירה העברית: שירי מחאה  0680.2156.01
ד"ר דנה אולמרט   

מאז  החדשה,  העברית  השירה  תולדות  של  היסטורית  סקירה  יציע  הקורס 
תקופת ההשכלה ועד לשנות התשעים של המאה ה־20, דרך ההתחקות אחר 
מסורת שירת המחאה שהתפתחה בה. במהלכו נערוך היכרות עם פואטיקות 
מרכזיות בשירה העברית ועם נקודות מפנה בתולדותיה ונקרא שירי מחאה 
מאת יל"ג, ביאליק, אצ"ג, אסתר ראב, אבות ישורון, דליה רביקוביץ, יהודה 
עמיחי, דליה פלח ונוספים — מתוך כוונה לשרטט את הקונפליקטים המכוננים 

שמתוכם נכתבה ונקראה שירת המחאה בעברית. 

איך להקשיב לספוקן וורד?  0680.3283.01
ד"ר אמיר חרש   

השירה המדוברת היא תופעה פואטית שצברה בעשור האחרון פופולאריות 
עומדים  המדוברת  השירה  תחרויות  של  המלאים  האולמות  בישראל.  רבה 
בניגוד חד למשבר שפקד את השירה הכתובה — שם המחסור בקוראים הפך 
את הדפסת ספרי שירה לבלתי כדאים כלכלית. ועדיין, רבים בקרב חובבי 
השירה הכתובה לא מוצאים עניין בז'אנר הזה ומבטלים אותו כ"לא שירה". 
מה עומד בבסיס הפער הזה? בקורס ננסה להבין את חווית הקהל של השירה 
וכן מתוך דיון בהתנסויות  המדוברת בעזרת גישות קוגניטיביות ואמפיריות, 
אישיות של הסטודנטיות. נבחן כיצד ההבדלים בעיבוד הקוגניטיבי בין קריאת 
טקסט להאזנה לו מעצבים באופן שונה את חווית השירה המדוברת. נשאל 
כיצד הסיטואציה הפרפורמטיבית עצמה משפיעה על כתיבת הטקסט המדובר 
אותנטיות  כנות,  הומור,  של  תפקידם  אחר  ונתחקה  תפיסתו,  על  גם  כמו 
ואומנותיות, כפי שהם נתפסים בעיני הצופים, בעיצוב החוויה האסתטית של 

השירה המדוברת.

קריאה בשירי ר' יהודה הלוי  0680.2152.01
ד"ר אריאל זינדר   

ה־11  המאה  באמצע  )אל-אנדלוס(  המוסלמית  בספרד  נולד  הלוי  יהודה  ר' 
והלך לעולמו כשמונים שנה אחר כך אי שם במזרח אגן הים התיכון, בארץ 
נערץ,  ומשורר  תרבות  גיבור  הלוי  היה  בחייו  עוד  אליה.  בדרכו  או  ישראל 
ואחרי מותו המשיכה דמותו להלך קסם על משוררים, פילוסופים, מאמינים 
והיסטוריונים. בקורס זה נערוך הכרות עם שירי הקודש והחול של הלוי על 
רקע הפואטיקה של התקופה. נעיין בשירים שכתב לידידים, בפיוטים שחיבר 
לבתי הכנסת, ובסדרת השירים היחידה במינה שחיבר בעת שהפליג מזרחה 

לעבר ארץ ישראל.

סמסטר ב' 
יום ג'

 12-10
גילמן 305

מחיר:
550 ש"ח



67

שנה"ל תשפ"ב

לימודים כלליים

שירה ישראלית במאה ה־21  0680.2157.01
פרופ' מיכאל גלוזמן   

הסילבוס יפורסם באתר התוכנית ״לומדים בגילמן״.

יצירות מופת בשירת ימי הביניים  0680.1116.01
ד"ר אריאל זינדר   

קורס זה נועד לפתוח צוהר למלאכת המחשבת הספרותית שנכתבה על ידי 
משוררים עבריים בימי הביניים בכל רחבי אגן הים התיכון. נכיר את הסביבה 
יהודה  גבירול,  אבן  שלמה  המשוררים  של  המופת  יצירות  ואת  התרבותית 
הלוי, עמנואל הרומי, ר' ישראל נג'ארה ואחרים. נקרא שירי קודש ושירי חול; 
בשירים  העיון  בתוך  ועוד.  פיקניק,  ושירי  מוות  שירי  לירית;  ושירה  מקאמות 
נכיר את סגולותיה של היצירה הספרותית בימי הביניים, ואת האתגרים שהיא 
ואת  האמנותי  המעשה  את  העולם,  את  תופסים  אנחנו  בו  לאופן  מספקת 

הדיאלוג עם האל ועם הזולת.

צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קווי יסוד  0680.1001.01
ד"ר מיכל ארבל   

קורס מבוא זה סוקר וממפה את הסיפורת העברית שנכתבה מראשית המאה 
ה־19 ועד המחצית השנייה של המאה ה־20 על יוצריה הבולטים והמגמות 
 — הסיפורת  ראשית  העיקריים:  פרקיו  בה.  שהסתמנו  המרכזיות  הפואטיות 
הסאטירה והאוטוביוגרפיה; הסיפור והרומן המשכילי בשיאם; 'דור המעבר' 
'נוסח  והשפעתו;  ספרים  מוכר  מנדלי  של  הנוסח  ה־19;  המאה  בשלהי 
ברדיצ'בסקי' ולידת הסיפורת העברית המודרנית; הסיפורת בין שתי מלחמות 
העולם; יצירתו של ש"י עגנון; 'דור בארץ' ודור המדינה בסיפורת הישראלית. 

סמסטר ב' 
יום ג'

 14-12
גילמן 307

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג'

 14-12
גילמן 282

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג' 

 16-14
גילמן 281

מחיר:
550 ש"ח



68

לומדים בגילמן
לימודים כלליים

סמסטר ב' 
יום ד'

 12-10
גילמן 220

מחיר:
550 ש"ח

החיים על פי מיכאיל בחטין: יצירה, פרשנות,   0680.2155.01
וחיצוניות   

ד"ר דינה ברדיצ'בסקי   
הפילוסוף הרוסי מיכאיל בחטין החל את עבודתו העיונית בשנות העשרים 
ימים עבודתו של בחטין פנתה פנייה חדה גם  של המאה העשרים. באותם 
מן הגישה הפילולוגית-היסטורית הקלאסית שהייתה נהוגה בלימודי הספרות 
בימיו, וגם מן המתודה הפוזיטיביסטית של הפורמליזם הרוסי שהחל את דרכו 
במקביל. השאלות החדשות שהוצגו בחיבוריו של בחטין נטו מן הפילולוגיה 
והפורמליזם לאתיקה ולפילוסופיה; התיאוריה שלו חתרה להבין את יסודותיו 
האפיסטמיים והחברתיים של ייצוג המציאות בספרות. בחטין לימד את קוראיו 
לחשוב על יחסי מחבר וגיבור כיחסים מוסריים, על הצחוק האנושי כמעשה 
שהתגבשו  חברתית  תקשורת  של  היסטוריות  כצורות  ז'אנרים  על  יצירה, 
לצורות ספרותיות, ועל מעשה הפרשנות כיחס אל הזולת שמקבל צורת חיים 
של  המחשבה  בהתפתחות  מפתח  תחנות  ילווה  שלנו  הקורס  הגדול.  בזמן 

בחטין לאורך המאה העשרים.

החוויה הנאראטיבית  0680.3129.01
ד"ר רונן סלמן צדקה   

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

היצירה הספרותית והקולנועית.

תחנות בתולדות הביקורת העברית  0680.8000.01
פרופ' אבנר הולצמן   

של  כשרשרת  העברית  הספרות  מחשבת  של  תולדותיה  את  לתאר  ניתן 
פולמוסים עקרוניים בהשתתפותם של ראשי המדברים בזירת הספרות בכל 
דור ודור: משוררים ומספרים, מבקרים וחוקרים, הבוחנים את הקנון הספרותי 
יידונו  זה  בקורס  בו.  בהתבוננות  הכרוכות  הביקורתיות  היסוד  הנחות  ואת 
כשבע פרשיות מתולדותיו של השיח על הספרות העברית מאמצע המאה 
ה־19 ואילך. פרקי הקורס הם: לידתה של ביקורת הספרות העברית בתקופת 
ההשכלה; הוויכוח על אסכולת "המהלך החדש" בעשור האחרון של המאה 
ה־19; הפולמוס בין אחד העם לברדיצ'בסקי על "תעודת השילוח"; פולמוס 
התרבות בתנועה הציונית בראשיתה; הוויכוח על דרכי התיאור של המציאות 
הארץ-ישראלית בימי העלייה ה־2 וה־3; הוויכוח על הריאליזם הסוציאליסטי 
שירת  על  הוויכוח  וה־50;  ה־40  בשנות  המתקדמת"  "התרבות  במסגרת 

אלתרמן בעקבות מאמרו הנודע של נתן זך ב־1959.

סמסטר ב' 
יום ג'

 16-14
גילמן 307

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ד'

 14-12
גילמן 307

מחיר:
550 ש"ח



69

שנה"ל תשפ"ב

לימודים כלליים

סמסטר ב' 
יום ה'

 12-10
גילמן 220

מחיר:
550 ש"ח

משבר הגבריות בפוסטמודרניזם האמריקאי  0680.3294.01
ד"ר חן אדלסבורג   

מלחמת העולם השנייה הצמיחה דור חדש של סופרים אמריקאים שתיארו 
בכתיבתם הן את השבר האידיאולוגי והאסתטי שטראומת המלחמה עיצבה, 
לשקם  בניסיון  עוסקת  כתיבתם  בעקבותיה.  שהגיע  המגדרי  השבר  את  והן 
את זהותם העצמית, ובתוך כך גם את תפיסת הגבריות שלהם. נקרא בקורס 
וכן  וונגוט,  וקורט  בארת׳  ג׳ון  סלינג׳ר,  ד.  ג.  נבוקוב,  ולדימיר  רומנים מאת 
טקסטים תיאורטיים העוסקים בגבריות ובפוסטמודרניזם מאת סלבוי ז׳יז׳ק, 

רעיה מורג, איב קוסופסקי סדג׳וויק, פייר בורדייה, רייוין קונל ועוד.

האמת על "המלט"  0680.3290.01
מר דרור משעני   

"המלט",  ויליאם שייקספיר,  ונחקור את מחזהו הנודע של  נקרא  זה  בקורס 
להגיע  ניסיון  מתוך  לו,  שהוצעו  והעיבודים  הפרשנויות  אינספור  בעזרת 
לפתרון התעלומה: האם רוח-הרפאים אומרת אמת על רצח אביו של המלט?

קוויריחנה  0680.2154.01
מר גיא ארליך   

חטיבה  המטאפורי  העברית  הספרות  למדף  הוסיפו  האחרונים  העשורים 
ובסיפורי  להט"ביות  בדמויות  העוסקים  וטקסטים  וגדלה,  הולכת  להט"בית 
חיים קוויריים כבר אינם בגדר תופעה )לגמרי( חריגה — גם אם טרם הצליחו 
בספרות  התבוננות  להציע  יבקש  הנוכחי  הקורס  הקאנון.  את  "לכבוש" 
רינה  כספריהם הראשונים של  מכוננים  להט"בית עברית — החל בטקסטים 
בן-מנחם )הדווקאים, 1960( ושל יותם ראובני )בעד ההזיה, 1978(, שהעמידו 
פורטרטים ראשונים ומעניינים של הומואים ולסביות בספרות העברית; ועד 
עמית,  הילה  עובדיה,  קובי  מאת  האחרונות  השנים  מן  עכשוויים  לטקסטים 
מיטל זהר ועוד. בתוך כך ינסה הקורס לחשוב על תמות כמו "יציאה מהארון", 
נוכחותן  ועל  הקווירי"  ו"הזמן  הלסבי"  "הרצף  להט"בית/קווירית",  "זהות 
בין ה"אחרּות" הלהט"בית  נקודות השקה אפשריות  על  בסיפורת העברית; 
לבין "אחרּויות" אחרות בחברה הישראלית; על עצם המושג "ספרות להט"בית 
עברית"; ועל שאלת ההתקבלות של טקסטים כאלה — אז והיום. הדיון ביצירות 
ילווה בקריאה בתאוריה קווירית ופמיניסטית משל איב קוסופסקי סדג'וויק, 

אדריאן ריץ', שרה אחמד, לי אדלמן ואחרים.

סמסטר ב' 
יום ד'

 16-14
גילמן 277

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ד'

 18-16
גילמן 277

מחיר:
550 ש"ח



70
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מבוא לפילוסופיה יוונית  0618.1030.01
פרופ' אורנה הררי   

מהפילוסופים  היוונית,  הפילוסופיה  התפתחות  את  נסקור  הקורס  במהלך 
הקדם-סוקרטיים  )מתאלס ועד האטומיסטים(, דרך סוקרטס ואפלטון וכלה 
באריסטו, במטרה להציג את מושגי היסוד והטיעונים העיקריים של פילוסופים 
אלו בסוגיות מרכזיות הקשורות לעולם הטבע, לאדם, למידה הטובה ולידיעה.

מבוא לפילוסופיה של המדע  0618.1041.01
ד"ר אורי בלקינד   

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

אלו של קארל פופר ותומאס קון.

 INTRODUCTUION TO MORAL  0618.1018.01
PHILOSOPHY*

ד"ר יאיר לוי   
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?)

* הקורס יועבר בשפה האנגלית.

סמסטר א' 
יום ב'

 18-16
גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח

החוג לפילוסופיה

סמסטר א'

סמסטר א' 
יום ב' 
 16-14

גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום א' 
 18-16

גילמן 223

מחיר:
550 ש"ח
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סמסטר א' 
יום ב'

 20-18
גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח

מבוא לפילוסופיה פוליטית  0618.1019.01
פרופ׳ אסף שרון   

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

האייק, רולס, נוזיק ומרקס.

מבוא לפילוסופיה סינית  0618.1043.01
פרופ' גליה פת-שמיר   

לבין  הדרך  חיפוש  בין  מה  בה?  הולכים  ואיך  )דאו(  ה"דרך"  מצויה  היכן 
הדרך,  של  בפילוסופיה  ה"מופלא"  מהו  האמת?  אל  הפילוסופית  החתירה 
מסין  לפילוסופיות  יש  אלו הצעות  "אמת"?  באין  ידיעה  מהי  אל?  בה  שאין 
באשר לחידת החיים והמוות? בקורס נתוודע לתשובות שונות לשאלות אלו 
ולהשלכותיהן, מנקודות המבט של פילוסופיות שצמחו בסין, בפרט, במסגרת 
רעיונות  נבחן  יחד  ו"קונפוציוניזם."  "דאואיזם"  במערב  המכונות  המסורות 
המתייחסים אל הדרך כאל תנועה הנמשכת לאינסוף ומחייבת שינוי מתמיד 
יין- צ'י,  יסוד קבוע. בין הרעיונות שיידונו בקורס:  וטרנספורמציה שאין בה 
יאנג, לב-נפש, אנושיות, פיתוח עצמי, כיוון ההפוך, לדעת לא לדעת, אפס-

מעשה, כך מעצמו.

מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה  0618.1037.01
ד"ר ירון סנדרוביץ   

עיסוקה  במרכז  עמדה  ההוויה  ומושג  הידיעה  מושג  שבין  הקשר  שאלת 
וצמיחה  לחידוש  פורה  מקור  הייתה  והיא  החדשה,  בעת  הפילוסופיה  של 
אינטלקטואלים. מטרת המבוא הזה היא להציג בפני התלמידים את תמונת 
למקורותיה  רגישות  מתוך  בזמננו  אלה  דיון  תחומי  של  העכשווית  הידע 
ובתנאיו.  הידיעה  במושג  נטפל  השיעור  של  הראשון  בחלקו  ההיסטוריים. 
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.

סמסטר א' 
יום ג' 

 14-12
גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ג'

 12-10
גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח
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סמסטר ב'
סמסטר ב' 

יום ב'
 14-12

גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח

מבוא לפילוסופיה חדשה  0618.1032.01
ד"ר נועה נעמן צאודרר   

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

אבי הפילוסופיה המודרנית, ועד למחשבה הביקורתית של עמנואל קאנט.

מבוא לפילוסופיה יוונית  0618.1030.02
ד"ר שרון וייסר   

מהפילוסופים  היוונית,  הפילוסופיה  התפתחות  את  נסקור  הקורס  במהלך 
וכלה  ואפלטון  סוקרטס  דרך  האטומיסטים(,  ועד  הקדם-סוקרטיים )מתאלס 
באריסטו, במטרה להציג את מושגי היסוד והטיעונים העיקריים של פילוסופים 

אלו בסוגיות מרכזיות כגון העולם, הטבע, האדם, המידה הטובה והידיעה.

מבוא לפילוסופיה של המוסר  0618.1018.02
ד"ר נוה פרומר   

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 
גם מה מקור ההבדלים  נשאל  מוטרדים משאלות כאלה.  להיות  עלינו  בכלל 
מן  שונות  בטרדות  או  שאלות,  לאותן  שונות  בתשובות  מדובר  האם  האלה: 

היסוד. בין התורות שתיסקרנה: אריסטו, קאנט, מיל, ניטשה, וסימון וייל.

מבוא לאסתטיקה  0618.1059.01
פרופ' אלי פרידלנדר   

שבין  המתח  ואת  הקרבה  את  לבחון  נרצה  לאסתטיקה  המבוא  בשיעור 
הפילוסופיה והאמנויות, כמו גם את האופן שבו הפילוסופיה מבינה את מקומו 
של היפה ביחס לאמת )מושא ההכרה( ולטוב )מושא הרצון(. נחקור את אופי 
יותר של המימד הרגשי של הקיום  הרגישות שלנו ליפה תוך בחינה רחבה 
האנושי ובפרט ביטויו באהבה, הזדהות וכנונה של קהילה. נרצה לדון בכוחו 
שמציבה  ובאתגר  האדם,  של  בחייו  הטבע  של  העמוקה  ומשמעותו  היחודי 

הטכנולוגיה המודרנית לתפיסות הערך שלנו.

סמסטר ב' 
יום ב'

 16-14
גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג'

 16-14
גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ג' 

 18-16
גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח
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סמסטר ב' 
יום ד'

 14-12
גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ה' 
 18-16

גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג'

 18-16
גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח

מבוא לפילוסופיה הודית  0618.1042.01
ד"ר רועי צהר   

בשיעור נצלול אל מבני העומק של המחשבה הפילוסופית בהודו, דרך עיסוק 
בשאלות מרכזיות בתורת ההכרה, המטאפיזיקה, הפילוסופיה של הנפש ושל 
הלשון, וביחס לשאלת משמעותם של הקיום והסבל האנושי.על רקע מבחר 
טקסטים מהמחשבה ההודית הקלאסית, וברורם של מושגי יסוד כגון מוקשה, 
קארמה, נדון בשאלת אפשרותה ותיקופה של ידיעה למול ספקנות טוטאלית, 
באפשרות קיומו של "אני" מתמשך ובעל זהות מובחנת, במעמדו וקיומו של 
עולם חיצון, ובשאלת משמעותו של הסבל האנושי, כפי שנדונו במשנתן של 
והאדַויטה-ודאנטה,  היוגה  המיממסה,  הניאיא,  כגון  פילוסופיות  אסכולות 

ובאסכולות השונות של הבודהיזם בהודו.

מבוא לפילוסופיה חדשה  0618.1032.02
ד"ר נועה נעמן צאודרר   

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

עמנואל קאנט.

מבוא לפילוסופיה של הדת  0618.1016.01
ד"ר נחמה ורבין   

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

לבחינה רציונלית.
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מיהו יהודי ומהי היהדות: מבוא להגות יהודית   0616.1022.01
מודרנית — א'   

פרופ' רון מרגולין   
בסמסטר א' נדון בשאלה מי הם היהודים. שאלה זו תבחן לאור התפתחות 
החילוניות המודרנית והשינויים במקומה של הדת בעת החדשה ולאור השפעת 
ההיסטורית  החשיבה  והתפתחות  אחד  מצד  הצרפתית  המהפכה  רעיונות 
משנותיהם  יעמדו  זה  בנושא  הדיון  במרכז  שני.  מצד  הכללית  והלאומית 
והוגי הרעיון  של הוגים כמשה מנדלסון, נחמן קרוכמל, צבי גרץ, משה הס 
הציוני. חלק א' יוקדש לשאלה מי הם היהודים ולדיון ראשוני בהוגים שעסקו 
בשאלה מהי היהדות במיוחד במהלך המאות השמונה עשרה והתשע עשרה.

קריאה במורה הנבוכים  0616.2005.01
פרופ' מנחם לורברבוים   

מטרת הקורס להעניק לתלמידים הבנה ראשונית של מבנה 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(. השיעור יבקש לפתח מיומנויות קריאה בחיבור 
פילוסופי ביניימי. מבחינת התכנים, השיעור יתמקד בקריאת פרקי מפתח של 
שבתשתית  הפוליטית  ובתיאולוגיה  הפרשנות  בתפיסת  העוסקים  החיבור 

החיבור.

הספרות היהודית שבין התנ"ך וספר הזוהר:   0616.1019.01
הדרכה ביבליוגרפית   

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

ולאחר מכן נתמקד בטקסט מייצג אחד.

החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד

סמסטר א' 
יום ג' 

 12-10
רוזנברג 205

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'

סמסטר א׳
יום ב׳

16-14
יום ד׳

 14-12
רוזנברג 205

מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב' 
 12-10

גילמן 282

מחיר:
550 ש"ח
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שנה"ל תשפ"ב

לימודים כלליים

מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים  0616.1005.01
ד"ר עומר מיכאליס   

השיעור יעסוק בשאלות המרכזיות שמעלה המחשבה הפילוסופית היהודית 
בימי הביניים אודות האל, זיקתו לאדם, השלמות האנושית והחיים הדתיים, 
זו. דרך דיון בהוגים כגון ר'  ויערך תוך התמקדות בפרקים נבחרים מהגות 
סעדיה גאון, ר' שלמה אבן גבירול, ר' יהודה הלוי והרמב"ם, נבחן את האופן 
בו עוצבה המחשבה היהודית בימי הביניים נוכח שאלות היסוד של המקורות 
היהודיים הקדומים כמו גם זרמי מחשבה מן הסביבה התרבותית האסלאמית. 

שפינוזה ומנדלסון — קריאות בהגות יהודית   0616.1017.01
מודרנית   

ד"ר ג'רמי פוגל   
מרכזיים,  ארופיים  פילוסופים  של  בהגות  ופיתוחם  הנאורות,  של  הערכים 
יחד עם אפשרויות חסרות תקדים של אמנציפציה ותחילתו של עידן חילוני, 
הובילו לצורך עז לניסוח של סינתזה של היהדות והפילוסופיות והערכים של 
המודרנה. ברור אם כן שהפילוסופיה היהודית המודרנית לא יכלה שלא לעסוק 
היהדות  בין  הנתפס  המתח  על  שיתגברו  אינטלקטואליות  מסגרות  ביצירת 
למודרנה, ובפרט בין האופי האוניברסלי לכאורה של הערכים הנאורים של 
נקרא  היהודית.  במסורת  לכאורה  פרטיקולריים  הבטים  לבין  התבונה  עידן 
בעיון רב את ירושלים של משה מנדלסון, פרקים מתוך דת התבונה ממקורות 
את  להבין  ננסה  בובר.  מרטין  של  כתבים  ומספר  כהן,  הרמן  של  היהדות 
יהדות  בין  המתחים  על  להתגבר  מנסים  אילו  הוגים  שלושה  בהם  הדרכים 
מאמציהם  משמעות  על  ונחשוב  ופרטיקולריזם,  אוניברסליזם  ובין  למודרנה 

לזהויות יהודיות בנות ימינו.

ספר יצירה מפילוסופיה לקבלה  0616.6019.01
פרופ' מנחם לורברבוים   

הפילוסופיה  להתפתחות  מכרעת  משמעות  בעל  חיבור  הוא  יצירה  ספר 
היהודית והקבלה בימי הביניים. ועם זאת זמן חיבורו כמו גם תכניו עלומים 
וחידתיים. בשיעור זה נבקש להכיר את החיבור ולהתוודע למכלול הבעיות 

שהם המפתח לפיענוחו.

סמסטר א' 
יום ג' 

 16-14
גילמן 282

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ג' 

 18-16
רוזנברג 205

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ד' 
 12-10

רוזנברג 206

מחיר:
550 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

קריאה בטקסטים פילוסופיים מן ההגות   0616.1264.01
היהודית בימי הביניים   

ד"ר עומר מיכאליס   
המוקד בקורס הקריאה בטקסטים פילוסופיים מן ההגות היהודית בימי הביניים 
על  יושמו  מיוחדים  דגשים  בהם.  ראשוניות  קריאה  מיומנויות  ברכישת  יהיה 
הימי-ביניימיים, שאלת לשונם של הטקסטים,  הנחות המוצא של הטקסטים 
של  המאקרו  מבנה  לבין  מיקרו  יחידות  בין  הזיקות  בירור  הטיעונים,  ניתוח 
יהודי- בין-תרבותי  במבט  רעיונות  של  העיבוד  ודפוסי  השונים,  החיבורים 

אסלאמי.

מיהו יהודי ומהי יהדות: מבוא להגות יהודית   0616.1023.01
מודרנית — ב'**   

פרופ' רון מרגולין   
העת  סף  על  לראשונה  שנדונה  היהדות,  מהי  בשאלה  נדון  ב'  בסמסטר 
החדשה במאמר התיאולוגי מדיני של ברוך שפינוזה. נושא זה יילמד במיוחד 
לאור כתביהם של משה מנדלסון, ש.ר. הירש, אחד העם, הרמן כהן, פרנץ 
רוזנצוייג, מרטין בובר, א.י. השל, מרדכי קפלן, עמנואל לוינס ואחרים. השיעור 
יסתיים בדיון 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. 
חלק ב' יוקדש להוגי המאה ה־20, לדיון בתגובות רעיוניות לשואה ולסוגיות 

העכשוויות שפורטו לעיל.
** השתתפות בחלק ב׳ של הקורס מותנית בהשתתפות בחלק א'.

מגילות קומראן: ריבוי יהדויות בתקופת   0616.6013.01
הבית השני   

ד"ר אשבל רצון   
מטרת הקורס היא להכיר לסטודנטים את הרקע הכללי של מגילות קומראן. 
הכתות  של  ההיסטורי  הרקע  ועל  המגילות  גלוי  על  במבוא  יפתח  הקורס 
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.

סמסטר ב' 
יום ב׳

 14-12
גילמן 279

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ב׳

 16-14
רוזנברג 104

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'
סמסטר ב' 

יום ב'
 12-10

רוזנברג 103

מחיר:
550 ש"ח
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שנה"ל תשפ"ב

לימודים כלליים

השפעות גומלין בין היהדות לאסלאם בדיני   0616.2009.01
נישואין, גירושין וירושה   

ד"ר יחזקאל דוד   
דינים  לאותם  ויושוו  ביהדות  וירושה  גירושין  נישואין,  דיני  יילמדו  בקורס 
באסלאם. מטרת הלימוד לאתר נקודות דמיון והשפעה מן היהדות על האסלם 
ולהפך. המקורות שישמשו אותנו במהלך הלימודים הם  כתבי הקודש ביהדות 
הסטודנטים  לכל  פתוח  הקורס  הקהירית.  הגניזה  מן  ותעודות  ובאסלאם 

שיבקשו ללמוד.
אין צורך בידיעת ערבית או רקע קודם בתלמוד.

החיים, המוות ואחרית הימים: אבולוציה של   0616.2373.01
שכר ועונש   

ד"ר אשבל רצון   
החיפוש אחר הצדק בעולם הוביל עמים רבים וביניהם העם היהודי לפיתוח 
ובאחרית  המוות  שלאחר  בחיים  הזה,  בעולם  מורכבות  גמול  תפיסות  של 
דרך  המקרא,  מן  הללו  התפיסות  התפתחות  את  נדגים  זה  בקורס  הימים. 
יהודית  וספרות  קומראן  מגילות  החיצונית,  )הספרות  השני  הבית  ספרות 
הלניסטית( ועד לספרות חז"ל. השיעורים יכללו קריאה וניתוח של הטקסטים 

השונים וכן דיון בסוגיות התיאולוגיות המטרידות את הכותבים השונים.

כהן ובובר — קריאות בהגות יהודית מודרנית  0616.1018.01
ד"ר ג'רמי פוגל   

מרכזיים,  אירופיים  פילוסופים  של  בהגות  ופיתוחם  הנאורות,  של  הערכים 
יחד עם אפשרויות חסרות תקדים של אמנציפציה ותחילתו של עידן חילוני, 
הובילו לצורך עז לניסוח של סינתזה של היהדות והפילוסופיות וערכים של 
המודרנה. ברור אם כן שהפילוסופיה היהודית המודרנית לא יכלה שלא לעסוק 
היהדות  בין  הנתפס  המתח  על  שיתגברו  אינטלקטואליות  מסגרות  ביצירת 
למודרנה, ובפרט בין האופי האוניברסלי לכאורה של הערכים הנאורים של 
נקרא  היהודית.  היבטים פרטיקולריים לכאורה במסורת  לבין  עידן התבונה 
ונשוחח  כהן,  הרמן  של  היהדות  ממקורות  התבונה  בדת  פרקים  רב  בעיון 
כן,  כמו  הגותו.  בבסיס  העומדים  והתאולוגיים  הפילוסופיים  הרעיונות  על 
נבחן איך באמצעות רעיונות אלה הוא שואף ליהדות שמשמרת את ייחודה 
הפרטיקולרי למען מטרה אוניברסלית. כמו כן, נקרא פרקים מתוך הגותו של 
מרטין בובר, נחשוב על הדרכים בהן רעיונותיו נובעים מהגותו של כהן מצד 
אחד, ועל החידוש המשמעותי שלו מצד שני. ננסה גם לחשוב על הדרך בה 
התמורות ההיסטוריות הדרמטיות אליהן בובר היה עד, השפיעו על טיב החזון 

האישי, הפרטיקולרי והאוניברסלי של הגותו.

סמסטר ב' 
יום ב׳

 18-16
רוזנברג 206

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג׳

 18-16
רוזנברג 205

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג׳

 12-10
ווב 102

מחיר:
550 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים — א׳  0668.1406.01
גב' יעל כ"ץ   

מטרת הקורס הינה להביא את הסטודנט מרמה ללא ידע לרמה מתקדמת 
ילמד את הבסיס הדקדוקי של השפה  א' הסטודנט  בסוף השנה. בסמסטר 
הצרפתית, נתחיל עם הצלילים של השפה הצרפתית, משפטים פשוטים,רכישת 

המבנה הפונטי, מערכת הפועל, מערכת השם.

יצירות מופת של צרפת הקלאסית  0668.2594.01
פרופ' נדין קופרטי צור   

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

המעצבים את כלל היצירה התרבותית בזמן נתון.

ויקטור הוגו — א'  0668.2348.01
מר עמנואל הלפרין   

תקציר הקורס )סילבוס( — ראו בפרק סדרות, עמוד 104.

ז'ורז' פרק   0668.2362.01 
מר עמנואל הלפרין   

תקציר הקורס )סילבוס( — ראו בפרק סדרות, עמוד 105.

סמסטר א' 
יום ב'
12-8
יום ה'

 14-12
ווב 105

מחיר:
1650 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב' 
 14-12

ווב 103

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'

סמסטר א' 
יום ג' 

 16-14
ווב 001

מחיר:
550 ש"ח

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

סמסטר א'
יום ד'

12-10
ווב 001

מחיר:
550 ש"ח
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שנה"ל תשפ"ב

לימודים כלליים

מלחמת העצמאות האלז'ראית, עובדות וייצוג   0668.3058.01
בחברה הצרפתית במחצית שנייה של המאה    

ה־20*   
ד"ר יאן סקיולדו זורשר לוי   

בסיבותיה,   )1962—1954( האלז'ראית  העצמאות  במלחמת  יעסוק  השיעור 
בשלביה ובהשלכותיה. לא מדובר בשיעור קלאסי אלא במבט היסטורי מלווה 
בקריאה מודרכת של ספרו המופתי של ג'ורג' פרק, איזה טוסטוס קטן עם 
כידון מצופה כרום בקצה החצר? ומפרקים מובחרים של הסרט הלא פחות 
נפלא "מטריות שרבורג" של ז'אק דמי. לכל שיעור, הסטודנטים.יות יתבקשו 
השפה  רמות  את  להכיר  אותם,  ולנתח  מהסרט  או  מהספר  פרקים  לקרוא 
המשלבות בין רצינות, לשון מטפורית ודימויים על מנת להתגבר על הצנזורה. 
החלק היותר קלאסי של השיעור יעסוק במהלך המלחמה ובתמורות שחוללה 
בחברה הצרפתית בעידן הפוסט קולוניאלי כמו במישור הזכרון של המלחמה.

* הקורס יתקיים בשפה הצרפתית.

צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים — ב׳*  0668.1407.01
גב' יעל כ"ץ   

ברמה  טקסטים  ולהבין  לכתוב  ילמד  הסטודנט  א.  לסמסטר  המשך  קורס 
הכוונה  ונחוצים.  חשובים  ביטויים  גוף,  כינויי  פעלים,  ילמד  מתקדמת,  יותר 

שהסטודנט יוכל בסוף השנה להתמודד עם טקסטים מרמות שונות.
* לא ניתן להירשם לקורס ללא השתתפות בסמסטר א'.

החלום הפלאי והעולם המפלצתי  0668.2108.01
פרופ' נדין קופרטי-צור   

לגבי  שאלות  מעלות  בייחוד  הן  אך  יחד,  גם  ומאיימות  מרתקות  המפלצות 
מהותן ותפקידן התרבותי. בעולם העתיק )אריסטו, פלינוס, אוגוסטינוס( ראו 
בהן יצורים טעונים משמעות, לעיתים אלוהית ולעיתים שטנית. השיעור יסקור 
 Cardan,) מצד אחד את התאוריות השונות פגניות, דתיות ופרוטו-מדעיות 
המתגלם  הקיצוני  השוני  את  להסביר  שניסו   ,(Sorbin, Ambroise Paré
במפלצת ואת תפקידו בעולם כממחיש למשל את הגיוון הנפלא של היצירה 
האלוהית או משמש סימן אזהרה. במקביל ננתח מספר יצירות מהספרות )מרי 
דה פרנס: "ביסקלברה — ספור האדם-זאב, רבלה: מפלצות הספר הרביעי 
ועד המאה ה־16,  והפיסול מימי הביניים  ופרקים מהמסות למונטיין(, הציור 
נחקור את המפלצת כביטוי חיצוני מובהק של עולם הדמיון וננסה להבין את 

תפקידה בשלבי המציאות ההיסטורית והחברתית המשתנה.

סמסטר ב' 
יום א'

 18-16
ווב 105

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'

סמסטר ב' 
יום ב'
12-8
יום ה׳

 12-14
ווב 101

מחיר:
1650 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ב'

 14-12
ווב 103

מחיר:
550 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

ספרות ילדים: מצ'רלס פרו ועד ימינו**  0668.2261.01
מר איב והל   

מטרת הקורס שיפור הבנת הנקרא בצרפתית ולימוד ספרות לילדים באמצעות 
טקסטים ספרותיים של סופרים שונים וטקסטים תאורטיים. שאלות הנשאלות 

בהקשר לספרות ילדים.
מה היא ספרות ילדים?  .1  

האם יש ספרות שנועדה לבנים וספרות שנועדה לבנות?  .2  
מה המטרה בספרות ילדים: חינוך, בידור וכו..?  .3  

** הקורס יתקיים בשפה הצרפתית.

לגולל את סיפור המלחמה: שיח הלוחמים   0668.2328.01
הצרפתים 1914—1918**   

ד"ר סילבי עוזיאל   
חלק  לקחו  אשר  צרפתים  חיילים  בידי  שנכתבו  במכתבים  מתמקד  הקורס 
במלה"ע הראשונה. החיילים, אשר הגיעו ממעמדות ורקעים שונים, )מגויסים, 
וכו'(, חשו בצורך  בני מעמד הפועלים, חקלאים  אינטלקטואלים,  מתנדבים, 
לבטא את חוויות המלחמה לקרוביהם. כמו כן, ניתן למצוא במכתביהם חוות 

דעת אישיות בכל הקשור לתקשורת, צבא ומוסדות ממשלתיים.
** הקורס מוגדר קריאה מודרכת ויתקיים בשפה הצרפתית.

ויקטור הוגו — ב'   0668.2338.01
מר עמנואל הלפרין   

תקציר הקורס )סילבוס( — ראו בפרק סדרות, עמוד 104.

המהפכה הצרפתית  0668.2074.01
מר עמנואל הלפרין   

תקציר הקורס )סילבוס( — ראו בפרק סדרות, עמוד 106.

סמסטר ב' 
יום ג' 

 12-10
ווב 301

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג'

 14-12
ווב 101

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג'

 16-14
ווב 001

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ד'

 12-10
ווב 001

מחיר:
550 ש"ח
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שנה"ל תשפ"ב

לימודים כלליים

תולדות הפמיניזם בצרפת: ספרות ותיאוריה   0668.2103.01 
ד"ר דינה חרובי   

הקורס יבחן את התפתחות הפמיניזם הצרפתי מקריסטין דה פיזאן )המאה 
יסוד של ההגות  ימינו, דרך התמקדות בטקסטים שהפכו לאבני  ועד  ה־15( 
הפמיניסטית בכללותה. נקרא קריאה פרטנית בטקסטים מרכזיים ומייצגים של 
הוגות מרכזיות: מדלן דה סקודרי )מאה ה־17( אולימפ דה גוז' )מהמאה ה־18(, 
פלורה טריסטן ואוברטין אוקלר )מהמאה ה־19(, סימון דה-בובואר, הלן סיקסו, 
אנטואנט פוק, לוס איריגארה, קריסטין דלפי )מהמאה ה־20( ואחרות. נבחן 
את תרומתן למחשבה הפמיניסטית ולשיח הביקורתי הפמיניסטי )הסוציולוגי, 

הספרותי, הפסיכואנליטי(, וגם נברר את הבעיות שהן מעוררות.

מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת   0668.1401.01 
ד"ר אביב אמית   

לבחון  ובא  זמננו  בת  צרפת  תרבות  בלימודי  יסוד  כקורס  משמש  זה  קורס 
וחברתיות.  פוליטיות  גיאוגרפיות,  פניה השונים מנקודות מבט לשוניות,  את 
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. 
מונומנטים,  סמלים,  של  ומשמעותם  מקורותיהם  אודות  על  נלמד  כן  כמו 
באיחוד  צרפת  של  מעמדה  על  ונעמוד  לאומיים  ומיתוסים  אידיאולוגיות 
האירופי ובעולם. פרק חשוב יוקדש לאקטואליה וכל שיעור ייפתח בסקירה 

קצרה של העיתונות היומית בצרפת.

סמסטר ב' 
יום ה'

 14-12
ווב 103

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ה'

 16-14
ווב 103

מחיר:
550 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

תרבות וקוגניציה  0662.1962.01
ד"ר רונן סלמן צדקה   

של  הקוגניטיבי  המחקר  אדם.  בני  ידי  על  ומופצת  נצרכת  נוצרת,  תרבות 
התפיסתיים,  מנגנונינו  בהם  האופנים  את  לבחון  מבקש  והאמנות  התרבות 
המחשבתיים והרגשיים משפיעים על החוויה התרבותית, ועל האופן בו אנו 
התרבות  את  להבין  להיטיב  כדי  והאמנותית.  התרבותית  ליצירה  מגיבים 
הקוגניטיביים  הכלים  את  להבין  עלינו  ואוהבים,  יוצרים  שאנו  האמנות  ואת 
הקוגניטיבית  הגישה  את  יציג  הקורס  ומתווכת.  נוצרת  היא  שבאמצעותם 
מתחומים  בדוגמאות  ויעסוק  שלה,  המושגית  המסגרת  את  יבהיר  לתרבות, 
בו  האופן  את  להמחיש  כדי  ואמנותית  תרבותית  יצירה  של  ומגוונים  רבים 

מסייעת לנו גישה זו להבין תחומים אלה.

מיתולוגיה ואגדות — אז והיום  0662.1109.01
ד"ר חנה לבנת   

לבני האדם היו מאז ומעולם מיתולוגיות ופולקלור, מיתוסים, אגדות ומעשיות. 
רבות  בצורות  לחיינו  פורצים  בהם  המופיעים  מיתולוגיים  ויצורים  דמויות 
ומגוונות, ויש להם השפעה רבה על רובדיהן השונים של התרבויות השונות 
ונוכחות בולטת ברוב התקופות וגם במאה ה־21. בקורס זה נתייחס לדמויות 
חדשות(  והיותר  )העתיקות  העולם  בתרבויות  המיתולוגיות  מן  וליצורים 
ולגלגוליהם עד ימינו; נעקוב אחר הפונקציות שמילאו במהלך הדורות; נסקור 
את גלגולי הגישות השונות שהתייחסו אליהם במהלך ההיסטוריה ועד ימינו 
)כדמויות באליגוריות, כדמויות מקודשות, כדמויות מופת המייצגות אמיתות 

מוסריות או כשעירים לעזאזל.

הגות כלכלית בת זמננו — מליברליזם   0662.2246.01
לניאו-ליברליזם   

ד"ר ירון כהן צמח   
במאה  שפעלו  הכלכלית  המחשבה  של  המרכזיים  בהוגים  נתמקד  בקורס 
המחשבה  על  ומשפיעים  השפיעו  אשר  הנוכחית,  במאה  ופועלים  הקודמת 
הכלכלית ועיצבו ועדיין מעצבים היחסים הכלכליים והגלובליים. לקורס יהיו 
השולית  המהפכה  של  בהגות  תהיה  ההתחלה  נקודת  עוגן:  נקודת  מספר 
שנולדו מתוכה  ובזרמי המחשבה  ה־19  בכלכלה שהתרחשה בשלהי המאה 
במאה ה־20. נבחן את מקומה של המדיניות הכלכלית המרחיבה של מיינרד 
ולאזרחים.  לשוק  מתייחסת  המדינה  שבו  האופן  על  השפעותיה  ואת  קיינס 
ולאחר מכן נראה את הזרמים המתנגדים למדיניות זו, כגון ה"ניאוליברליזם" 
וושינגטון"  "קונצנזוס  אובייקטביזם,  גווניה,  על  שיקגו"  "אסכולת  לסוגיו, 

בכלכלה ותוצאות הגלובליזציה.

סמסטר א' 
יום ב'

 12-10
גילמן 280

מחיר:
550 ש"ח

התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

סמסטר א'

סמסטר א' 
יום ג' 

 14-12
גילמן 280

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
יום ג' 

 16-14
גילמן 326

מחיר:
550 ש"ח
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שנה"ל תשפ"ב

לימודים כלליים

לצדק פנים רבות  0662.2642.01
ד"ר נועה גדי   

"צדק" הוא ללא ספק אחת המלים השגורות והשימושיות בשפה, בין המושגים 
החשובים ביותר בהגות מערבית, ובאופן כללי מעסיק כל חברה אנושית אז 
והיום. אבל האם לכולנו יש את אותה תפיסה בראש כשאנו מדברים על צדק 
או תובעים שייעשה צדק? האם יכול להיות צדק אחד לכול? דומה שלצדק 
פנים רבות, לא רק במשמעותו המושגית )תפיסות שונות של מהו צדק( אלא 
גם באופני התממשותו בחברות או תרבויות שונות, או תחת משטרים פוליטיים 
אנו כפרטים  שונים. דומה שגם תחת מסגרת מדינית או חברתית משותפת, 
לעתים  דעות,  יש  לרובנו  אודות משמעות הצדק.  להסכמה  להגיע  מתקשים 
מוצקות, על מה "נכון" ו"ראוי" ביחסי אנוש, ביחסי האזרח.ית והמדינה, ביחס 
לבעלי חיים, ביחס לסביבה ולכדור האר ץ. האם אלה דעות סובייקטיביות או 
אובייקטיביות? האם הן נתמכות על-ידי שיפוטים או ערכים מוסריים שמסייעים 
לנו "להצדיק" אותן? מה מקורם של של ערכי המוסר הללו? ו האם צדק כרוך 

בהכרח במוסר?

ניהול אתוס ותיקון תדמית של אישי ציבור   0662.2620.01
במרחב הציבורי   

ד"ר קרן סדון   
של  בשיח  הנבנה  דימוי  ובתיקון  אתוס  בניהול  שונות  סוגיות  נעלה  בקורס 
וסקנדלים  תדמיתי  משבר  של  במצבים  גם  נעסוק  הציבורי.  במרחב  אישים 
שפוגעים בשמו הטוב של האדם, ובדרכים שבהן הוא מבקש לתקן אותו. מוקד 
הקורס הוא בהצגת האני בשיח, במערך התקשורתי שבו הצגה זו מתקיימת, 
ובהתאם לאילוצי הז'אנר. נקודת המבט הינה בינתחומית: כלי הניתוח שאובים 
והן  וארגומנטציה  שיח  כניתוח  הלשון  ממדעי  הקלאסית,  מהרטוריקה  הן 
מסוציולוגיה ומתקשורת. על-מנת לדבר על תיקון דימוי, נכיר תחילה היבטים 
לאחריהם  אתוס.  להבניית  המרכזיים  הכלים  ואת  השכנוע  בסוגית  מרכזיים 
נציג את התיאוריות והכלים השונים לתיקון הדימוי בשיח. נבחן את הסוגיות 
הרטוריות השונות באמצעות דוגמאות של השיח של דמויות ציבוריות ממגוון 

תחומים, מהפוליטיקה, מעולם הבידור ועד עולם העסקים.

סמסטר א'
יום ד' 
 14-12

גילמן 277

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
יום ד' 
 14-12

גילמן 326

מחיר:
550 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

זהות בעולם המודרני  0662.1180.01
ד''ר ד"ר נועה גדי   

שאלה  הזהות.  שאלת  היא  המודרני  העידן  של  הבולטות  התמות  מן  אחת 
זו מטרידה אותנו הן ברמה האישית של היחיד והן ברמה הקולקטיבית של 
פסיכולוגית  פילוסופית,  בהגות  ביטוייה  את  ומוצאת  הקהילה,  או  הקבוצה 
ובשיח  ואמנות  בספרות  מגדר,  בלימודי  פוליטית,  בתיאוריה  וסוציולוגית, 
הפוסט-הומניסטי. יש מובנים ופירושים שונים לשאלה על מרכיבי הזהות ותנאי 
באורחות  השינויים  את  שמשקפת  פתוחה  שאלה  זו  למעשה,  שלה.  הקיום 
החיים ובהלך-הרוח התרבותי, אותם שינויים שאחראים בה בעת לעיצובה. 
הקורס נועד להתחקות אחר לידתה של הזהות המודרנית ומאפייניה בהשוואה 
לעידן הפרה-מודרני, מקורותיה הרעיוניים וההיסטוריים-חברתיים, וכמה מן 
ועד למפנה  מן המפנה ההומניסטי של הרנסנס   — האופציות להתממשותה 

הדיגיטלי של המאה ה־20.

פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות   0662.1965.01
דיגיטליים   

ד"ר עופר נורדהיימר נור   
האינטרנט הותיר את חותמו בכל תעשייה שנקרתה בדרכו. בהקשר זה נברר 
ואת  הפורנוגרפיה  תעשיית  את  המקוון  המרחב  שינה  שבהם  האופנים  את 
הפרקטיקה הפורנוגרפית. הקורס מברר מהי תועבה, מהי פורנוגרפיה ומהם 
באופן  יבחן  הקורס  מקוונים.  והלא  המקוונים  בחיים  העכשוויים  ביטוייהם 
פלטפורמות  לבין  המקוונים  וייצוגיהם  ומין  אהבה  שבין  הקשר  את  מובחן 

חברתיות מקוונות ומוביליות. האם אנו חיים בעידן פוסט-פורנוגרפי?

תולדות המדיניות חברתית ומדינת רווחה   0662.2634.01
בישראל   

ד"ר אפרים דוידי   
מטרת הקורס היא להקנות ידע בדרכים לקביעת מדיניות חברתית בישראל 
ולהסביר איך התפתחה מדינת הרווחה הישראלית. בקורס ילמדו גם מבנה 
ודרכי הפעולה של שירותי הרווחה בישראל. במהלך הקורס נעסוק במדיניות 
שחלו  התמורות  לקיומה,  החוקי  הבסיס  ההיסטורית,  והתפתחותה  הרווחה 
נעסוק בתהליכים  בין היתר  ובאף בעולם.  בתפיסת מדיניות הרווחה בארץ 
חברתיים שהשפיעו על קביעת מדיניות הרווחה, כגון גידול בעושר המרוכז 
בידיים מעטות שמקורו במדיניות ממלכתית הגורסת הפרטתם של שירותים 
ציבוריים וחברתיים והפצת הנרטיב לפיו השוק עומד במרכז הפיתוח האנושי. 

סמסטר א'
יום ד' 
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הסיפור שאינו נגמר: מיתוסים, אגדות ומעשיות   0662.2635.01
בתרבות ילדים ונוער   

ד"ר חנה לבנת   
קדומות  )במיתולוגיות  ומשלים  מעשיות  אגדות,  במיתוסים,  יעסוק  הקורס 
לילדים  תרבותיים  בטקסטים  ועקבותיהם  אחרים(,  מוקדמים  ובטקסטים 
 — ימינו  בני  יידונו טקסטים  ובימינו. במהלך הקורס  ולנוער במהלך הדורות 
אמנותיים בכלל וספרותיים וקולנועיים בפרט, וכן טקסטים פרסומיים ואחרים. 
הדיון יתמקד בטקסטים המיועדים לילדים ולנוער, וגם כאלה שבהם מככבות 
אוצרות  של  תרבותי  מטען  בחובם  טומנים  אשר  ונוער,  ילדים  של  דמויות 
רוח מוקדמים יותר. הדיונים יתייחסו לדגמים רווחים בתרבויות קדומות וכן 
למאפיינים ולמוטיבים שונים, ויבחנו את הפונקציה שהם ממלאים בטקסטים 
גם להמחיש את האופן שבו  נבקש  ואת האופן שבו שולבו בהם.  עכשוויים 
באות לידי ביטוי הנורמות של החברה, התקופה, התרבות ותפיסות העולם 
ובכללן מושג הילד בתרבות, במעבר מהטקסטים הקדומים לאלה של עשרות 

השנים האחרונות.

יצורים פנטסטיים ונפשות אחרות  0662.1340.01
ד"ר רונן סלמן צדקה   

שלנו  הקוגניטיבית  היכולת  נפש?  יש  וקולנועיות  ספרותיות  לדמויות  האם 
ורגשות  רצונות  מחשבות,  להם  לייחס  כלומר   — לאחרים  נפשות  לייחס 
בנפשות  מדובר  כאשר  גם  ביטוי  לידי  באה   — שלנו  מאלו  שונים  או  דומים 
בדיוניות. אבל יכולת זו מתפתחת במהלך שנותינו הראשונות. מה קורה בזמן 
ההתפתחות? האם גם תינוקות וילדים רכים מייחסים נפשות לדמויות? האם 
ייחוס זה שונה מהאופן שבו אנו כמבוגרים מבינים נפשות אחרות? האם הדבר 
משפיע על היצירות הספרותיות לגיל הרך? מה המנגנון הקוגניטיבי שמאפשר 
זאת? מהן מגבלותיו? האם חריגה ממגבלות אלו משרתת את הקיום המיתי 
של יצורים אלו? בקורס זה נשאף לעורר שאלות אלו ואחרות, ולענות עליהן 
ועל  מחד  והקולנועית  הספרותית  היצירה  ממיטב  דוגמאות  על  בהסתמך 

המחקר הקוגניטיבי העדכני מאידך.

עקדת יצחק — מקרא, אגדה, ציור  0662.2636.01
פרופ' דרור בורשטיין   

זהו  העברית.  בתרבות  והמשפיעים  הטעונים  אחד  הוא  יצחק  עקדת  סיפור 
סיפור מוזר על יחסי אב, בן ואלוהים, שדורות של קוראים שבו אליו בעניין, 
מספר  הזה  והמטריד  הקצר  הסיפור  את  נקרא  בקורס  ובחשש.  בתרעומת 
ונעמוד על השאלות שהוא מעורר. לאחר מכן נקדיש את עיקר  "בראשית" 
הקורס לשיכתובים שונים של מדרשי אגדה על הסיפור, שיכתובים שהציגו 
כגון  מציקות,  שאלות  על  תהו  כך  ואגב  סופר,  לא  שכביכול  הסיפור  את 

תפקידה של שרה בסיפור, המניע של האל לצו העקידה ועוד.

שנה"ל תשע"ו

סמסטר ב' 
יום א' 
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ארגונים ממוגדרים: מגדר, עבודה וניהול   0662.2637.01
ד"ר טליה פפרמן   

הארגון, טוענת חוקרת הארגונים ג'ואן אקר (Acker, 1990), הוא אתר ממוגדר, 
כלומר: זהו מוסד חברתי שהמבנה והפרקטיקות שלו מתייחסים באופנים שונים 
לגברים ולנשים. הקורס יבחן את עולם העבודה והארגונים במבט ביקורתי 
מתוך פרספקטיבה מגדרית. במהלך הקורס נבחן כיצד תפיסות חברתיות של 
גבריות ונשיות משועתקות לתוך מבנים ארגוניים ופועלות לשימור תפקידם 
מובחנים לעובדים ולעובדות. לשם כך נבדוק כיצד דימויי מגדר משפיעים על 
האופן בו ממשיגים מהי עבודה ומיהו עובד וכיצד אלו משפיעים על האופן 
בו מעריכים עובדים. נבחן כיצד סטריאוטיפים והנחות גלויות וסמויות ביחס 
סגנונות  ונסקור  קידום  תהליכי  מעצבים  ונשים  גברים  של  הניהול  לכישורי 
או  לקדם  שיכולות  ארגוניות  בדינמיקות  נדון  למגדר.  זיקתם  ואת  ניהול 
לעכב קידום עובדים, בחסמים מבניים כתקרת הזכוכית ובהשפעת תהליכי 
כיצד  נבחן  בארגונים.  בכירים  ניהול  לדרגי  נשים  כניסת  על  הגלובליזציה 
ונעריך  שינוי המציאות המגדרית בארגונים  או  לשימור  פועלת הטכנולוגיה 

את ההתפתחויות והכיוונים המסתמנים להתפתחויות עתידיות.

כלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן גלובאלי   0662.2247.01
ד"ר עופר נורדהיימר נור   

בעשור האחרון אנו עדים לעלייתה של תצורה כלכלית חברתית חדשה במערב: 
כלכלת השיתוף. תצורה זו משגשגת על פלטפורמות טכנולוגיות מקוונות כגון 
הקורס  הביניים  למעמד  המשתייכים  ליחידים  ומאפשרת   uber או   airbnb
זמן או הון  לשתף אחרים במשאבים העומדים לרשותם כמו דירות, מכוניות, 
פנויים. תצורת כלכלת השיתוף, אבן יסוד בעידן הפוסט-קפיטליסטי )המסגרת 
 disruptive innovationל־ דוגמא  היא  התופעה(  להבנת  הקונספטואלית 
בתפר שבין המרחב הקיברנטי לחיים הכלכליים והחברתיים כיום. מצד אחד 
החדשנות הכרוכה בה יוצרת אפיקים חדשים לשגשוג ושימוש יעיל במשאבים, 
יוצרת תנאי תחרות לא הוגנים,  אך מצד שני הוא מחלישה שחקנים קיימים, 
עיוותים ביחסים שבין נותני שירות לבין מקבלי שירות או מאפשרת ניצול בעלי 
משאבים בידי תאגידי ענק היושבים בארץ רחוקה. עלייתה של כלכלת השיתוף 
גם כרוכה בפעילות לוביסטים המושכים כל אחד לכיוונו. השאלות שתנחנה את 
הקורס הן: מדוע הופיעה כלכלת השיתוף? מדוע עכשיו? כיצד אפשר להבין 
את כלכלת השיתוף כתופעה כלכלית, חברתית וטכנולוגית? מהם יתרונותיה 

וחסרונותיה? 

סמסטר ב' 
יום ב' 
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היבטים מתקדמים בפילוסופיה של הניהול   0662.2244.01
ד"ר אלי אילון   

מה הקשר בין צליחת משברים ארגוניים לתפיסת עולם אישית? אלו תובנות 
אתגרים?  עם  והתמודדות  החלטות  בקבלת  למנהל  הפילוסופיה  מעניקה 
הקורס שלפנינו משלב בין פיתוח השקפת עולם אישית ועמידה מול אתגרים 
נעמיק  וחדשנות.  שינוי  יצירה,  בתהליכי  נעסוק  הקורס  במסגרת  ניהוליים.  
במושגים כגון זמן, כאוס ואי ודאות בהקשר הארגוני והאישי. הקורס משלב 
בין טקסטים פילוסופיים וניתוח מקרי בוחן אמיתיים שהתרחשו בזירת הניהול.

עבדי התאגיד   0662.2128.01
ד"ר שרון חפץ   

ביותר  המשפיע  למוסד  האחרונות  שנה  וחמישים  במאה  הפך  התאגיד 
החברה  של  המארגנת  ליחידה  למעשה   ,(society) האנושית  החברה  על 
דמוקרטי, מטרתו  מוסד  אינו  חיינו  בכל תחום של  הנוגע  האנושית. המוסד 
הקשרים  מערכת  השליטה  לבעלי  הרווח  הגדלת  היא  והחוקית  המוצהרת 
ומפת ההשפעה של התאגיד על היחיד מסועפת ומורכבת. אנו נוגעים בתאגיד 
כצרכנים, כאזרחים )ספירה פוליטית(, כבני אדם )סביבה(, כיחידות כלכליות 
רמת השליטה של  ותקשורת  כצרכני תרבות   ,(Labor) כעובדים   ,(Oekos)
התאגיד על הצרכן היום חסרת תקדים בעיקר בשל התקדמות הטכנולוגיה 
ויכולת איסוף וניתוח המידע. במהלך הקורס נבחן את היווצרות א-סימטריה 
ניתוח  יכולות  על  בדגש  העובד  או  הצרכן  של  וכוחו  התאגיד  עוצמת  בין 
הנתונים והשפעה על תפיסת העולם של אזרחים, צרכנים ועובדים ננתח בין 
פילוח  יכולות  מידע ברשתות החברתיות,  דליפות  היתר את האירועים של 

אוכלוסייה, מערכות בינה מלאכותית ויצירת פייק ניוז כמכשיר השפעה.

מיתוס פנטזיה ואגדה בתרבות היהודית   0662.2628.01
המודרנית   

ד"ר אביב לבנת    
המבע היהודי המתחדש בתחומי האמנויות התפתח מתוך משב הרוח המודרני 
שטלטל את החברה היהודית בעשורים הראשונים של המאה ה־20 ובמידה 
רבה ניתן לראותו כמשקף טלטלה חברתית, נפשית ורוחנית זו. אוצר תרבותי 
חזותי, ספרותי ובימתי זה, מאפשר הצצה נדירה אל המרחב היהודי על פני 
עשורים דינמיים ודרמטיים שעברו על הקיבוץ היהודי — ימים מלאי הבטחה 
אל מול המסגרות והאפשרויות החדשות ועם זאת משקפים את מצוקות הזמן 
ומטרימים את השבר הגדול העתיד להתרחש בשואה. נושאים ומוטיבים רבים 
עוסקים במיתוסים ואגדות מהמרחב היהודי והמרחב הכללי ובמפגש המורכב 
שהם מייצרים בתקופה של הגירה מסיבית, בעידן של חילון ותמורות רדיקליות 
בחיים היהודיים. במהלך הקורס נתמקד באופן שבו חלחלו מיתוסים, אגדות 
באופנים  והורכבו  כלליות  ומסורות  יהודיות  ממסורות  שהגיעו  עם,  וסיפורי 

מעוררי השראה ביצירות האמנות ובספרויות היהודיות.

סמסטר ב' 
יום ד'
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תרבות הסייבר כתרבות נוער   0662.2253.01
ד"ר יובל גוז'נסקי   

בתרבות  והחברה  הרוח  ממדעי  מגוונים  כלים  באמצעות  נדון  בשיעור 
הסייבר כתרבות של צעירים. הנוער הוא במקרים רבים נמנה על "המאמצים 
הראשונים" של תרבות חדשה, וככזו תרבות הסייבר שימשה זירה וכלי ביטוי 
וילדות כאנשים צעירים. ההאקרים הראשונים עשו זאת כמחאה  ילדים  של 
על תרבות המבוגרים, בדרישה לקבל קול והכרה. ברשת התחילה והתפתחה 
בעזרת הנוער: נחשוב על היבטים שונים של תופעה תרבותית זו. ילדים ונוער 
פועלים וחיים ברשת: בתקשורת ביניהם, בתרבות המחאה, בלמידה, במוסיקה, 
יצירתית. נתבונן בתרבות הנוער שהתפתחה ברשת דרך  ובעשייה  במשחק 
נקודות שונות, ננסה לחשוב מדוע הרשת משמשת היטב דווקא את הנוער? 
מה מוצא הנוער ברשת שאין במקומות אחרים או שזהו המשך של הפעילות 
של הנוער בחיים הממשיים? האם הסייבר ממשיך להתקיים כתרבות נוער? 

מה עושים כוחות השוק ביחס לנוער ברשת? 

סמסטר ב' 
יום ה'
 10-8

גילמן 326

מחיר:
550 ש"ח
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מוציאות את הכביסה השחורה:  0607.5430.01
יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחי**    

ד"ר משעלי יעל   
קורס זה מתמקד ביצירה נשית מזרחית בת זמננו ובוחן טקסטים של יוצרות 
בתרבות  מיוצגות  מזרחיות  נשים  שבו  באופן  תמורות  שמחוללים  מזרחיות 
הישראלית. במסגרת הקורס ננתח מסות, מאמרים, כתבות, שירים, סיפורים, 
יצירות אמנות ועוד, כדי לעמוד על האופנים שבהם אלו מתערבים בהבניית 
המקומי  הציבורי  בשיח  מגמות  בראי  יתנהל  זה  דיון  מזרחיֹות.  של  דימויים 
המזרחי.  הפמיניזם  במסגרת  התשעים  שנות  מאז  שהתגבש  הנגד  ובשיח 
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.
** קורס מקוון

מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים   0608.1110.01
ד"ר תומר ששונקין עפרון   

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

חברתיים צודקים יותר? ועוד.

חיות בסרט   0607.5402.01
ד"ר רוני הלפרן   

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

בעקבות ההישגים הפמיניסטיים.

סמסטר א' 
יום ה'
10-8

גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח

NCJW תכנית לימודי נשים ומגדר בסיוע

סמסטר א'
סמסטר א' 

יום ב' 
 20-18

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ה'

12-10
גילמן 279

מחיר:
550 ש"ח
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סמסטר א' 
יום ה'

16-14
גילמן 282

מחיר:
550 ש"ח

פמיניזמים, משפט וחברה בישראל   0608.1122.01
פרופ' דפנה הקר   

פמיניסטיות  תיאוריות  לאור  הישראלי  המשפט  בחינת  היא  הקורס  מטרת 
מגוונות  פמיניסטיות  תיאוריות  בתמצית  נסקור  זו  בחינה  לצורך  שונות. 
וניסיונות סינתזה ביניהן, תוך התמקדות ברלוונטיות שלהן לניתוח פמיניסטי 
ספציפיות  מגדריות  סוגיות  נבחן  התיאורטי,  הרקע  בסיס  על  המשפט.  של 
שבהן עוסק או שותק המשפט הישראלי. בין היתר, נדון בהיבטים מגדריים 
ולזכויות  למשפחה/ות,  בשכר,  העבודה  לשוק  הישראלי  המשפט  יחס  של 

חברתיות.

תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות   0608.1003.01
המודרנית    

ד"ר טל דקל   
האמנות  בזרמי  המקובל  הקאנון  של  ביקורתית  סקירה  נערוך  זה  בקורס 
של  בטקסטים  ונדונות  היצירות  מן  העולות  סוגיות  באמצעות  המודרנית, 
ביקורת מגדרית. במהלך המפגשים נבצע קריאות חדשות של נושאים מוכרים 
בתולדות האמנות המודרנית ונציע פרשנויות הרווחות בשיח הדיסציפלינרי 
רבות  כה  מדוע  למשל:  כמו  מרכזיות  שאלות  נבחן  הקורס  במהלך  כיום. 
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.

ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות   0608.1005.01
ד"ר להד כנרת   

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

12-10
גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ה'

 18-16
ווב 001

מחיר:
550 ש"ח
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כסף מסובב את העולם — אי שוויון מגדרי   0608.1177.01
בעולם קפיטליסטי    

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

תקצוב, רווחה, עבודה בשכר, חישובי שכר ועוד.

גברים וגבריות בתרבות הפופולרית   0607.5429.01
ד"ר פדבה גלעד   

זו  היא  התרבות  "גבר".  נולד  לא  זכר  שאף  ההנחה  על  מתבסס  זה  קורס 
שמכוננת וממציאה-מחדש ללא הרף את מושג הגבריות, והיא זו שמכתיבה 
כגברים  להתנהג  גברים,  להיראות  גברים,  להיות  כיצד  האנושיים  לזכרים 
ולהיחשב כגברים. קורס זה עוסק באופן שבו התרבות הפופולרית בת-זמננו 
מייצרת, מעצבת ומשעתקת דגמים פופולאריים של גבריות, מודלים גבריים 
גם  כמו  ובנים,  אבות  יחסי  גברים,  בין  חברויות  גבריות,  פנטסיות  לחיקוי, 
תבניות של יחסים בין המינים. במהלך הקורס נעמוד על תרומתה של תרבות 
וידאו-קליפים,  גברים,  אופנת  מגזינים,  קולנוע,  טלוויזיה,  כולל  ההמונים, 
המסורתית  הגבריות  של  ופירוק  לשימור  הדיגיטלית  והתרבות  פורנוגרפיה 
המאצ'ואיסטית. אף נתוודע להופעתן של אלטרנטיבות כמו "הגבר החדש", 

הגבר המטרוסקסואל ודגמים מגוונים של גבריות הומוסקסואלית.

נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון ומגדר   0607.5400.01
ד"ר גבע שרון   

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

בהיבט פוליטי ומגדרי.

סמסטר ב' 
יום ה'

 12-10
רוזנברג 212

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג'

 12-10
גילמן 456

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'
סמסטר ב' 

יום ב'
 16-14

ווב 001

מחיר:
550 ש"ח
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'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשים   0608.1188.01
ד"ר רוני הלפרן   

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 
ככלים  והקול  המבט  את  לזקק  שמאפשר  כאתר  הנשים  ספרות  את  נקרא 
מהתסריט  במשוחרר  הנשית  התשוקה  כלומר  הרצון  את  לגבש  המרכזיים 
הכתוב לנשים בסדר של ההגמוניה הגברית, ומאפשרויות הזהות שנקצבו להן 
במיסגרתו. השיעור ידון ב'ספרות נשים' וב'כתיבה נשית' כקטגוריות פוליטיות 

מרכזיות במהפכה הפמיניסטית של המאה האחרונה.

סמסטר ב' 
יום ה'

 16-14
גילמן 282

מחיר:
550 ש"ח
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תכנית למחקר תרבות הילד והנוער

סמסטר א'
סמסטר א' 

יום ג' 
 12-8

גילמן 260

מחיר:
1100 ש"ח

מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד   0602.6209.01
פרופ' יעל דר   

ספרות הילדים היא כלי ביטוי אמנותי צעיר יחסית: גילה כמאתיים וחמישים 
שנה בסך הכול. במהלך הקורס נברר מהם התנאים החברתיים והתרבותיים 
ונבחן את התמורות  זה,  ייחודי  שהובלו להבשלתו של ערוץ ביטוי בין-דורי 
הפואטיות שחלו בו במהלך שתי המאות, כחלק מהתמורות שחלו בתרבות 
שונות  לדיסציפלינות  נתוודע  בקורס  בפרט.  הילד  ובתרבות  בכלל  המערב 
הספרות  החינוך;  דיסציפלינות  מחקר:  אובייקט  הילדים  בספרות  שרואות 
היפה; הפסיכולוגיה; מחקר התרבות והסוציולוגיה. בקורס נשים דגש מיוחד 
ספרות  של  המשתנה  ומעמדה  מקומה  בחינת  תוך  התרבותי,  ההיבט  על 
הילדים בתרבות בכלל ובתרבות הילד בפרט. במהלך הקורס נקרא מחקרים 
שונות,  הילד מפרספקטיבות מתודיות  ובתרבות  הילדים  העוסקים בספרות 

ונתוודע אל מגוון גדול של ספרי ילדים מהארץ והעולם.

מילדי טבע למגיני הסביבה   0602.6192.01
ד"ר טל קוגמן   

בשנים האחרונות אנו עדים למעורבות הגדולה של ילדים ובני נוער במאבקים 
סביבתניים: אקטיביסטים מתחילים את פעילותם בגיל צעיר מאוד, ומצליחים 
מדיניות  כנגד  הענק  הפגנות  )למשל,  עולמי  מידה  בקנה  מחאות  לארגן 
הממשלות בעניין משבר האקלים, שהובילה הנערה השוודית גרטה תונברג(.
המאות  בשתי  רבים  שינויים  חלו  לטבע  המערבית  התרבות  של  ביחסה 
מגמות  האורבניזציה,  באוכלוסין,  העצום  הגידול  כגון,  האחרונות: תהליכים 
הטבע"  "כיבוש  את  שקידמו  ערכים  ידי  על  חוזקו  והגלובליזציה,  התיעוש 
וניצולו על ידי האדם. תנועת הרומנטיקה שהתפשטה באירופה במאה ה־19 
לעצור  הצליחה  לא  אך  אלה,  בתהליכים  הגלומות  הסכנות  על  הצביעה 
זו. התובנות העכשוויות לגבי השפעותיו הרות האסון של האדם על  מגמה 
היקף,  רחבי  אקולוגיים  ובשינויים  הגלובלית  בהתחממות  הניכרות  הטבע, 
הובילו לאחרונה להתרחבותה של המחאה הציבורית, שבה ילדים ובני נוער 
נוטלים תפקיד מרכזי.הקורס בוחן את מושג "הטבע" בתרבות הילד והנוער 
המודרנית, תוך התבוננות במגוון היבטים: היבט היסטורי-תרבותי, ספרותי, 
חינוכי וסביבתני. בבחינתנו נושא זה נאמץ שתי נקודות מבט משלימות: זו של 
המבוגרים וזו של הילדים. נעסוק באופנים בהם אנשי חינוך, מחברי טקסטים 
ילדים  בין  הדוקה  זיקה  מבנים  ימינו,  ועד  ה־18  המאה  מאז  והורים  לילדים 
האינטלקטואלית,  להתפתחותם  איתו  המגע  חשיבות  את  ומדגישים  לטבע 
הרגשית והמוסרית של ילדים. מנגד, נקשיב לקולם של ילדים ולאופן בו הם 

חווים את הטבע, וננתח את החזון שלהם בנוגע ליחסי אדם-טבע.

סמסטר א' 
יום ד' 
 18-16

גילמן 317א

מחיר:
550 ש"ח
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לימודים כלליים

המשפחה המוסלמית בעידן המודרני   0602.6146.02
הקאדי ד"ר איאד זחאלקה   

הקורס ידון באתגרים העומדים בפני המשפחה המוסלמית בעידן המודרני, 
המדינית,  והסביבה  אלה  כיצד אתגרים  ובישראל.  במדינות המערב  בעיקר 
התמודדו  כיצד  המוסלמית,  המשפחה  על  השליכו  והמשפטית  החברתית 
חכמי ההלכה המוסלמים עם אתגרים אלה ומה היה המענה ההלכתי שסיפקו 
שלה,  הקלאסי  במובן  המוסלמית  המשפחה  האם  המוסלמיות.  למשפחות 
שרדה את השינויים הרבים והמורכבים שעברו עליה בעידן המודרני ובפרט 
והילדים  הנשים  במעמד  הקורס  ידון  זה  מוסלמי?בהקשר  לא  ריבון  תחת 
בסוגי  בקורס  ידון  כן  כמו  במשפחה.  והאישה  הגבר  של  והחובות  והזכויות 
הנישואין שהתפתחו בעידן המודרני ושיעור הגירושין במשפחות המוסלמיות 
והסיבות לכך. הקורס ידון בהשוואה בין מצב המשפחה המוסלמית בישראל 

לבין מצב המשפחה המוסלמית במדינות אחרות במערב.

סמסטר ב' 
יום ג' 

 18-16
גילמן 317

מחיר:
550 ש"ח



95

שנה"ל תשפ"ב

לימודים כלליים

היסטוריה אינטלקטואלית א'   0659.6126.01
פרופ׳ ליאו קורי ופרופ׳ שאול קציר   

הקורס יתמקד בהתפתחות המחשבה המדעית בתרבות המערב מראשיתה 
ביוון העתיקה עד למאה ה־17, דרך תרבויות ימי הביניים הערביות והלטיניות. 
ימי  במרכזו יעמדו מספר שאלות בדבר אופיה של מחשבת העת העתיקה, 
השונים  התנאים  בדבר  וחוקיו,  הטבע  על  החדשה  העת  וראשית  הביניים 
שהובילו להיווצרותה ולמעברי ידע בין תרבויות שונות על משקלן של תמורות 
כלכליות, פוליטיות ודתיות בתהליכים אלו. נבחן גם שאלות בדבר הגורמים 
ולפילוסופיה,  האמפיריים  לממצאים  בינו  והקשרים  המדעי  בידע  לשינויים 
ובדבר הגורמים שהובילו לשינויי בבחינת הטבע ב"מהפכה המדעית". ניתוח 
של  להחלפתן  והסיבות  השונים  ההוגים  של  המדעית  המחשבה  עקרונות 
תיאוריות יעשה בין בשאר תוך דיון באופן בו הם הסבירו תנועת גופים על פני 
הארץ ואת תנועתם של כוכבי לכת בשמים. בחלקו הראשון של הקורס נדון 
בהתפתחויות מהעת העתיקה עד לסוף ימי הביניים, ובחלקו השני במהפכה 

המדעית של ראשית העת החדשה.

מבוא לתיאוריה ביקורתית   0659.3056.01
ד"ר לין חלוזין דברת   

התיאוריה הביקורתית חוללה מפנה באופני החשיבה על היחסים החברתיים, 
המערכות  ועל  המוסר  על  הצדק,  על  גם  אבל  התבונה,  ועל  המדע  על 
על  ואפילו  הנפש,  ועל  החירות  על  המיניות,  על  והכלכליות,  הפוליטיות 
המחשבה עצמה. הנחשול החיוני והגועש הזה במחשבת המאה ה־20, 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.

המכון להיסטוריה ופילוסופיה 
של המדעים והרעיונות

סמסטר א'
סמסטר א'

יום ב' 
 12-10

גילמן 278

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
יום ג' 

 18-16
גילמן 278

מחיר:
550 ש"ח
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לימודים כלליים

שאלות יסוד בהיסטוריה של מדעי החברה   0659.5155.01
פרופ' עמוס מוריס-רייך   

מה מבדיל או מייחד את מדעי החברה ממדעים אחרים )כגו מדעי הטבע או 
מדעי הרוח(? מה הן ההנחות עליהן נסמכת הסוציולוגיה, מה הן השאלות 
שהיא שואלת, באיזה אמצעים היא עונה עליהן, ומה הן מטרותיה? ומה הן 
בפרט,  והסוציולוגיה  החברה  מדעי  של  הקבועות  או  המכוננות  השאלות 
ועד  מהתגבשותן כתחומי מחקר באוניברסיטאות לקראת סוף המאה ה־19 
האפיסטמולוגית,  המוסדית,  ההיווסדות  תקופת  הוא  השיעור  מוקד  היום? 
של  האחרון  בשליש  האקדמיים  החברה  מדעי  של  והמתודולוגית  התמטית, 
כמה  של  בעבודתם  נתמקד  ה־20.  המאה  של  הראשון  ובחצי  ה־19  המאה 
ממייסדי הדיסיפלינות של סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מודרנית, ובהם פרדיננד 

טוניס, מאקס וובר, גיאורג זימל, אמיל דורקהיים, פרנץ בועז, ומארי דאגלס.

היסטוריה של הפיזיקה החדשה   0659.2119.01
פרופ' שאול קציר   

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

מושגי יסוד במתמטיקה   0659.6247.01
ד"ר מיכאל פרידמן   

הקורס מיועד לתלמידים אשר התואר הראשון שלהם איננו בתחום המדעים 
עולם  עם  בסיסית  היכרות  לאפשר  היא  ומטרתו  ההנדסה,  או  המדויקים 
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.

סמסטר ב'
יום א' 
 18-16

גילמן 449

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'
יום ב' 
 12-10

גילמן 362

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'

סמסטר א'
יום ג' 

 20-18
גילמן 278

מחיר:
550 ש"ח
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לימודים כלליים

היסטוריה אינטלקטואלית ב'   0659.2611.01
פרופ׳ ליאו קורי ופרופ׳ שאול קציר   

ההרשמה לקורס זה מותנית בהשתתפות בחלק א' של הקורס בסמסטר א'. 
לתוכן הקורס ראה עמוד 95.

פילוסופיה של המדע — המשך   0659.4613.01
ד"ר אורי בלקינד   

הקורס יבקש להיוודע מקרוב אל המסורת האנליטית בפילוסופיה של המדע 
תוך עמידה על כוחה ועל מגבלותיה. וזאת באמצעות עיון מקרוב בשלושה 

היבטים פילוסופיים בעייתיים של הפעילות המדעית באשר היא:
הבעייתיות הכרוכה בניתוח מה שמוענק להשערה על ידי תוצאה חיובית . 1

של מבחן אמפירי
הבעייתיות הכרוכה בבירור וניתוח מושג ההסבר כפי שהוא נהוג במדע,. 2
הבעייתיות הכרוכה בהנחה כי התיאוריות המדעיות מתארות את הממשות . 3

באופן מלא או בקירוב.

סמסטר ב' 
יום ב'

 14-12
גילמן 278

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ב'

 16-14
גילמן 280

מחיר:
550 ש"ח
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סדרות ותכניות מיוחדות

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:  •
נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים  .1  

ארוס ותנטוס: אהבה ומוות בתרבות האנושית  .2  

החוג לבלשנות:  •
"לא ידעתי שאני יודעת: פלאי הידע הלשוני"  

החוג להיסטוריה כללית:  •
היסטוריה פוליטית וחיי יומיום  .1  

ההיסטוריה הרשומה בעיר  .2  

התכנית לתרבות צרפת:  •
ויקטור הוגו  .1  
ז'ורז' פרק  .2  

המהפכה הצרפתית  .3  

בית־הספר למדעי היהדות:  •
בימת חוקר: על אמנות ויהדות   

*הזכות לשינויים שמורה למארגנים.

סדרות
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סדרות ותכניות מיוחדות

סדרת הדקאנית
נתן אלתרמן: הכתיבה והחיים

פרופ' דן לאור

הסדרה תתקיים בסמסטר א' בימי ב', בשעות 10:00–12:00, בחדר 281, בנין גילמן 

הסדרה תתמקד בחייו של נתן אלתרמן ובצמתים המרכזיים שבדרכו הספרותית מרובת הפנים — 
השירה האמנותית, שיריו ומאמריו בעיתונות היומית, הפזמונים ושירי הזמר וכתיבתו המגוונת לעולם 
בתולדות  לאורך השנים  מילא  ועתיר ההשפעה שאותו  המיוחד  לב לתפקיד  שימת  תוך  הבמה, 

היישוב והמדינה. 

נושא ההרצאהתאריך
מי אתה, נתן אלתרמן?18.10.2021
עוד חוזר הניגון: פגישה עם "כוכבים בחוץ" 25.10.2021

ברעום התותחים: שירה במלחמה1.11.2021
"הטור השביעי": מוסד של איש אחד8.11.2021

השיר שעשה היסטוריה — "מגש הכסף" 15.10.2021
האמנם אפוס לאומי? הערות ל"עיר היונה"22.11.2021
מן הבמה הקלה אל התיאטרון הרפרטוארי29.11.2021
מול מציאות שאין לה אח 6.12.2021

* ייתכנו שינויים בתכנית

המחיר לסמסטר: 550 ₪.
לא ניתן להשתתף בהרצאות בודדות.

הרישום יתקיים מתאריך 1.9.2021 ועד מועד תחילת הסדרה, בימים א'-ה' בין השעות 09:00—14:00.
ניתן להרשם:

בטלפון 03-6409789, 03-6407433 	 
בפקס 03-6412748	 
 	lomdim@tauex.tau.ac.il :בדוא"ל
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סדרת הדקאנית
ארוס ותנטוס — אהבה ומוות בתרבות האנושית

פרופ' משה צוקרמן

הסדרה תתקיים בסמסטר ב' בימי ב', בשעות 10:00–12:00 באולם 223, בנין גילמן 

הסדרה תעסוק בשתי קטיגוריות-היסוד בהא הידיעה של ההוויה האנושית – אהבה ומוות – תוך 
התמקדות בעיונים פילוסופיים ודתיים, בהיצגים אמנותיים ובהיבטים היסטוריים-חברתיים. הסדרה 
הקולנוע  והתיאטרון,  האופרה  הפלסטית,  האמנות  מתחומי  והמחשה  איור  בפרטי  תלווה  כולה 

והטלוויזיה. 

נושא ההרצאהתאריך
הרצאת פתיחה: ארוס ותנטוס בתורה הפסיכואנליטית של פרויד21.2.22
רומיאו ויוליה — טריסטן ואיזולדה28.2.22
אהבת מולדת, מלחמה והקרבה7.3.22

כרמן ואותלו14.3.22
אהבת האל – גן עדן וגיהנום21.3.22
המוות באקזיסטנציאליזם28.3.22
פנומנולוגיה של ה"פאם פטאל"4.4.22

ורתר ומאדאם באטרפליי25.4.22
אהבה ומוות בסרטים — סיפור אהבה, הרולד ומוד, תנאים של חיבה2.5.22
אהבת אם9.5.22

שירי אהבה ומוות16.5.22
"כבר לא מתים מאהבה"23.5.22

* ייתכנו שינויים בתכנית

המחיר לסמסטר: 550 ₪.
לא ניתן להשתתף בהרצאות בודדות.

הרישום יתקיים מתאריך 1.9.2021 ועד מועד תחילת הסדרה, בימים א'-ה' בין השעות 09:00—14:00.
ניתן להרשם:

בטלפון 03-6409789, 03-6407433 	 
בפקס 03-6412748	 
 	lomdim@tauex.tau.ac.il :בדוא"ל
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"לא ידעתי שאני יודעת: פלאי הידע הלשוני"
החוג לבלשנות

הסדרה תתקיים בסמסטר א', בימי א', בשעות 16:15—17:45, בבניין ווב אולם 001 

כשיודעים שפה"? מחקרים  יודעים  "מה  עומדת השאלה:  במרכזו של המחקר הבלשני העכשווי 
לשוני,  ידע  של  מורכבת  חישובית  מערכת  על  מעידים  ופסיכובלשניים  נוירובלשניים  תיאורטיים, 
שלנו  השפה  צלילי  בין  להבחין  לנו  מאפשרת  המערכת  שפת-אם.  רכישת  בתקופת  המתפתחת 
וצלילי שפה זרה, להבין מילים חדשות, ולהבדיל בין משמעות מילולית ולא-מילולית. מערכת הידע 
הלשוני מקיימת קשר הדוק עם יכולות קוגניטיביות אחרות, כמו זכרון, הבנת ההקשר וידע העולם, 
ומהווה תשתית במארג המסועף של הידע המיוחד למין האנושי. סדרת הרצאות זו פותחת צוהר 
לעולם העשיר של חקר השפה והמוח, תוך התייחסות לשאלות מחקר חשובות ותופעות מפתיעות.

 

נושא ההרצאהשם המרצהתאריך
"בלשנות"? למה הכוונה?פרופ' טלי סילוני17.10.21
זה הכל בראש: הבסיס המוחי של היכולת הלשוניתפרופ' איה מלצר-אשר24.10.21
היצירתיות ביצירת מילים ומגבלותיהפרופ' אותי בת-אל31.10.21

לקויות שפה ובלשנות: מה ניתן ללמוד מלקויות שפה?מר יובל כ"ץ7.11.21
עברית שפה קשה? לאו דווקא: דר' אירנה בוטוויניק14.11.21

טבעה הפלאי של רכישת שפת אם
כמה מלים לשלג יש לאסקימוסים? על יחסי שפה-חשיבהדר' עינת שיטרית21.11.21
איך ילדים לומדים את דפוסי הצלילים הנסתרים דר' עזר ראסין28.11.21

של השפה שלהם?
ללמד מבטאדר' אוון כהן12.12.21
איך ידעתם מתי ואיפה ההרצאה? מר אביב שונפלד19.12.21

סמנטיקה של שפה טבעית
חישוב, צירופי מקרים ולמידהפרופ' רוני קציר26.12.21

מחיר הסדרה ₪500 
מחיר הרצאה בודדת ₪55 )תשלום בכניסה לאולם(

%10 הנחה ברישום לכל הסדרה לעובדי/ות האוניברסיטה, גימלאיה וגמלאותיה, ידידיה וידידותיה
כניסה חינם לסטודנטים וסטודנטיות עם הצגת תעודת סטודנט/ית

הרישום יחל ב־1.9.2021 וימשך עד תחילת הסדרה )פתיחת הסדרה מותנת במספר הנרשמות/ים( 
התשלום יתבצע עם תחילת הסדרה

הרישום והתשלום )בכרטיס אשראי( יתבצעו בטלפון 03-6409685 בימים א'—ה' בין השעות 09:00—
13:00

http://humanities.tau.ac.il/linguistics/ האינטרנט:  לכתובת  לפנות  ניתן  ההרצאות  תקצירי  לפירוט 
index.php/events/upcoming-events
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היסטוריה פוליטית וחיי יומיום
החוג להיסטוריה כללית

הסדרה תתקיים בסמסטר א', בימי א' בשעות 16:00 עד 18:00, באולם 144 בניין גילמן 

אנשים  של  מיוחד,  פעילות  במישור  רק  מדובר  כאילו  נכתבת  לא  מזמן  הפוליטית  ההיסטוריה 
"גדולים", המעצבים את גורלן של אומות, משטרים ורעיונות. המחקר ההיסטורי הנוגע לחיי היומיום 
של שכבות מגוונות באוכלוסייה התקדם מאוד וגם הוא לא מתייחס אל חיי היומיום כאל נושא נפרד, 
בתור היסטוריה חברתית ותרבותית המנותקת מתהליכים והתרחשויות במישורים אחרים. מטרת 
סדרת ההרצאות היא להראות כיצד הפוליטיקה, איך אירועים וזעזועים פוליטיים, משפיעים על חיי 
היומיום של האזרחים? אמנם אנחנו יודעים לא מעט בנושא הזה, מניסיון החיים שלנו כאן ועכשיו. 
אבל, איך החיים הפוליטיים בכל מיני תקופות ותחת כל מיני משטרים ונסיבות בעבר השפיעו על 
חיי היומיום? ומה ידוע לנו ומה אנחנו יכולים לדעת על האופן בו חיי היומיום והתפתחויות שונות 

בהם משפיעים על החיים הפוליטיים?

נושא ההרצאהשם המרצהתאריך
ורסאיי: חיי החצר וניהול הממלכהד"ר עודד רבינוביץ'17.10.21
חיי היום יום בסטאליניזםפרופ' יגאל חלפין24.10.21
פוליטיקת מזון במלחמת העולם הראשונהפרופ' איריס רחמימוב31.10.21

פרויד, הומוסקסואליות נשית ושינויים פוליטיים בחיי ד"ר מיכל שפירא7.11.21
יהודים

לשרוד את המהפכה: מה עשו ההיסטוריונים הרוסים ב־ ד"ר ורה קפלן14.11.21
 ?1917

על הנייר, או כיצד ידע הופך לכחפרופ' מיכאל זכים21.11.21
רגעים מכוננים: שלוש דיקטטורות בדרום אמריקהפרופ' חררדו לייבנר28.11.21

מחיר רגיל: יחיד 400 ₪
מחיר הרצאה בודדת: 60 ₪ 

הנחה של 10% לגמלאים וחברי אגודת ידידי האוניברסיטה

הרישום לסדרה יתבצע טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי בלבד במזכירות החוג להיסטוריה כללית:
03-6409785, 03-6409454 בין השעות 9:00—13:00.

* ניתן לבטל רישום עד שבוע מפתיחת הסדרה ללא דמי ביטול.
** יתכנו שינויים בתוכנית.
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ההיסטוריה הרשומה בעיר
החוג להיסטוריה כללית

הסדרה תתקיים בסמסטר ב', בימי ד' בשעות 16:00—18:00, באולם 144 בניין גילמן

רישומי העבר ההיסטורי אינם נמצאים רק בארכיונים. הם הותירו עקבות בכל פינה ורחוב בכל 
עיר. יש רישומים מפורשים וגלויים לעין — החל משמות רחובות, אנדרטאות ואתרים, שמכריזים על 
עצמם כ"היסטוריים", וכלה בסימנים שיש צורך בעין מיומנת יותר, במבט המחפש את ביטויי העבר 
בחיי ההווה כדי לזהות אותם ולפענח אותם. יותר מכך, כפי שיש רישומים, יש גם ניסיונות מוצלחים 

יותר ופחות למחוק את העבר ומאבקים מתמידים על הרישום ההיסטורי בנוף העירוני.

נושא ההרצאהשם המרצהתאריך
העיר העתיקה כטקסטפרופ' יונתן פרייס23.2.22
מערך הבריאות הנוצרי בסביליה בסוף המאה ה־14 ד"ר נעמה כהן הנגבי2.3.22
המונומנטים של פריז: זיכרון האצולה בראי הרפובליקהפרופ' נדין קופרטי צור9.3.22

ניו יורק, עיר חורבותפרופ' מיכאל זכים16.3.22
ערי בירה כפורטרטים עצמיים: אמריקה הלטינית בסוף ד"ר אורי פרויס23.3.22

המאה־19
המעברות בנוף העירוני המשתנה: הקמה, מחיקה וחזרהפרופ' גדי אלגזי30.3.22
זיכרון החלוקה מעורר מחלוקת בברלין המאוחדתד"ר שגיא שפר6.4.22

מחיר רגיל: יחיד 400 ₪
מחיר הרצאה בודדת: 60 ₪ 

הנחה של 10% לגמלאים וחברי אגודת ידידי האוניברסיטה

הרישום לסדרה יתבצע טלפונית באמצעות כרטיסי אשראי בלבד במזכירות החוג להיסטוריה כללית:
03-6409785, 03-6409454 בין השעות 9:00—13:00.

* ניתן לבטל רישום עד שבוע מפתיחת הסדרה ללא דמי ביטול.
** יתכנו שינויים בתוכנית.
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ויקטור הוגו
התכנית לתרבות צרפת

מרצה: מר עמנואל הלפרין

לסדרה שני חלקים, ניתן להירשם לכל חלק בנפרד או מראש לשני חלקי הסידרה.
ההרצאות ילוו בקטעי סרטים על פי יצירותיו של הוגו.

הקורס יעסוק בדמותו וביצירתו הענפה של מי שנחשב לגדול הסופרים הצרפתיים במאה ה־19 
ועמד בראש המהפכה הרומנטית. מחברם של הגיבן מנוטרדם ושל עלובי בחיים היה גם משורר 

פורה ורבגוני, מחזאי פורץ דרך והוגה דעות פוליטי שהתגייס למען דמוקרטיה וצדק חברתי. 

חלק א' — מספר הקורס 0668.2348.01
סמסטר א', יום ג', 16:00-14:00, 

אולם 001 בניין ווב

חלק ב' — מספר הקורס 0668.2338.01
סמסטר ב', יום ג', 16:00-14:00,

אולם 001 בניין ווב
מבוא: האדם, היצירה, התקופה: 1.

סקירה כללית
הרומנים של הוגו

הנס מאיסלנדשבעה מישטרים: צרפת במאה ה־2.19.

הזרם הרומנטי בצרפת:3.
מקורותיו ויוצריו הבולטים

בוג ז'ארגל

הגיבן מנוטרדם ויקטור הוגו משורר לירי4.

הגיבן מנוטרדם המשךהוגו משורר מגוייס5.

עלובי החיים: פנטין הוגו משורר אפי6.

עלובי החיים: קוזטהדרמה הרומנטית על פי ההקדמה ל"קרומוול"7.

עלובי החיים: מריוסמחזותיו של הוגו8.

עלובי החיים: ז'אן ולז'אןסוגית עונש המוות9.
עובדי היםהוגו כאיש פוליטי10.
האדם הצוחק19 שנות גלות11.
הוגו כעד לתקופתו:12.

יומניו וכתיבתו העיתונאית
תשעים ושלש

מורשת הוגו נשים ומיניות13.

* ייתכנו שינויים בתכנית 

המחיר לסמסטר: 550 ₪. 
לא ניתן להשתתף בהרצאות בודדות. 

הרישום הטלפוני, יתקיים מתאריך 1.9.2021 ועד תחילת הלימודים, בימים א'-ה' 
בין השעות 09:00—14:00 בטלפון 03-6409789, 03-6407433 ובפקס מספר 03-6471274
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ז'ורז' פרק
התכנית לתרבות צרפת

מרצה: מר עמנואל הלפרין

שיחות על ז'ורז' פרק )1936—1982(: פרק הוא אחד הסופרים הצרפתיים החשובים במחצית השניה 
של המאה העשרים. הוריו, יהודים שהיגרו מפולין, נספו במלחמה. הוא היה חבר מרכזי בקבוצת 

אוליפו, הסדנה לספרות פוטנציאלית. רוב יצירותיו תורגמו לעברית. 

מספר הקורס 0668.2362.01
סמסטר א', בימי ד' בין השעות 10:00—12:00, באולם 001 בניין ווב

.1Perec חייו של פרק
ריימון קנו2.
אולימפו3.
הדברים4.
W או זיכרון הילדות5.
המשך6.
אני זוכר, אליס איילנד וטקסטים אחרים7.
איש ישן וטקסטים אחרים8.
מחזות9.

החיים הוראות שימוש10.
החיים הוראות שימוש המשך11.
המשך12.
סיכום13.

* ייתכנו שינויים בתכנית 

המחיר לסמסטר: 550 ₪. 
לא ניתן להשתתף בהרצאות בודדות. 

הרישום הטלפוני, יתקיים מתאריך 1.9.2021 ועד תחילת הלימודים, בימים א'-ה' 
בין השעות 09:00—14:00 בטלפון 03-6409789, 03-6407433 ובפקס מספר 03-6471274
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המהפכה הצרפתית
התכנית לתרבות צרפת

מרצה: מר עמנואל הלפרין

על המהפכה הצרפתית  ומחולליה — אנשי החרות, השיוון והטרור.
נבחן כמה מן ההיבטים של המהפכה הגדולה: מחולליה,הישגיה ועיוותיה.

ההרצאות ילווו בהקרנת קטעי סרטים. 

מספר הקורס 0668.2074.01
סמסטר ב', יום ד', בין השעות 10:00—12:00, באולם 001 בניין ווב

המשטר הישן — צרפת ערב המהפיכה1.
המלך, המלכה, החצר2.
הכרזת זכויות האדם והאזרח3.
.4Mirabeau דמות מפתח — מירבו
.5Danton דנטון
.6Robespierre רובספייר
.7Babeuf גרכוס בבף
האב גרגואר, היהודים והאמנציפציה8.
האב סייאס9.

הנשים והמהפכה10.
מלחמת האזרחים בחבל וונדה11.
הגנרל בונפרט12.
הרפורמות הגדולות של הרפובליקה13.

* ייתכנו שינויים בתכנית 

המחיר לסמסטר: 550 ₪. 
לא ניתן להשתתף בהרצאות בודדות. 

הרישום הטלפוני, יתקיים מתאריך 1.9.2021 ועד תחילת הלימודים, 
בימים א'-ה' בין השעות 09:00—14:00

בטלפון 03-6409789, 03-6407433 ובפקס מספר 03-6471274
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בימת החוקר של יום ג'
על אמנות ויהדות

בית הספר למדעי היהדות

ההרצאות תתקיימנה בימי ג׳, בשעה 16:00, בבנין ווב, אולם 001

סמסטר ב'סמסטר א'
ימות המשיח בתיאטרון היהודי2.11.21

ד"ר יאיר ליפשיץ, אוניב׳ ת״א
כיצד ההגדה של פסח )המאויירת( הפכה 15.3.22

 להיות ספר עצמאי?  
פרופ' קטרין קוג'מן, אפל, אוניב׳ מינסטר

גילום דמויות יהודיות בתיאטרון9.11.21
 בימי הביניים המאוחרים

ד"ר שרון אהרונסון להבי, אוניב׳ ת״א

ריליקיות ציוניות: חפצים ודימויים 22.3.22
שקודשו ביצירת מילון הצורות הלאומי
ד"ר נירית שלו כליפא, אוניב׳ בן גוריון

שם ויפת בעגלה: כשהיהודי הפך לשמי16.11.21
פרופ' יעקב שביט, אוניב׳ ת״א

בין אמנות לאמונה — מסע של יצירה5.4.22
אריק וויס, אמן רב תחומי

״מי בפנים ומי בחוץ״:23.11.21
 מסע אומנותי אקטביסטין

נורית יעקבס ינון, במאית סרטים ואמנית

מחול עברי ותרבות ישראלית26.4.22
ד"ר ליאורה מלכא ילין, אוניב׳ ת״א

צורפות יהודי תימן בישראל: כרוניקה 30.11.21
של הכלה והדרה, ניכוס  ונישול כעיצוב 

גבולות התקבלות 
פרופ' יעל גילעת, מכללת אורנים

הפנטום הציוני:10.5.22 
מסעות בעקבות תרבות זיכרון

פרופ' דנה אריאלי, המכון הטכנולוגי, 
חולון

אביר ישראל: לוחמים ואבירים בכתבי 7.12.21
יד עבריים מאויירים בימי הביניים

פרופ' שרה אופנברג, אוניב׳ בן גוריון

אמנות יהודית עכשווית: 17.5.22
פרובוקציה או תלמוד תורה חדש

ד"ר דוד שפרבר, מכון שכטר למדעי 
היהדות והיברו יוניון קולג׳, ירושלים

הגליל, מירון ו'ההר הקדוש" — 14.12.21
לחילונו של המרחב המקודש באמנות 

הישראלית המוקדמת
פרופ' אלחנן ריינר, אוניב׳ ת״א

'נס לא קרה לנו' — גלגוליה של מנורת 24.5.22
החנוכה וגבורת המכבים באמנות 

היהודית מהעת העתיקה למדינת ישראל 
פרופ' שלום צבר, אוניברסיטת י-ם

מדורא אירופוס לחוקוק: 21.12.21
חידושים בחקר האמנות היהודית 

בשלהי העת העתיקה
פרופ' רינה טלגם, אוניברסיטת י-ם

תאטרון הקודש היהודי, מתרי"ג 31.5.22
לאוונגרד

פרופ' מיכל גוברין, מכון שלום הרטמן

מבטים חדשים על נשים חרדיות 28.12.21
בקולנוע 

ד"ר מרלין וניג, אוניברסיטת י-ם

מחיר רגיל: ₪750 )זוגי: ₪1250(, כניסה חד פעמית: ₪50 )התשלום בכרטיס אשראי בלבד(
כולל אישור כניסה עם רכב לקמפוס
הנחה 10% למשלמים עד ה־15.8.21

* הזכות לשינוים שמורה
** מספר המקומות מוגבל 
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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
)550 ₪ — 2 תשלומים, 1100 ₪ — 3 תשלומים, 1550 ₪ 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 — 1.9.2021
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