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וירוס הקורונה, שהציב בפנינו  הסמסטר השני של שנת הלימודים תש"ף החל בצל 
אתגרים משמעותיים.

תקנות משרד הבריאות והבידוד כפו עלינו לעבור במהירות להוראה מקוונת. בן לילה 
קרובים  וחברים  בני משפחה  מול  אל  הן   — תקשורת חדשה  לשיטת  לעבור  נאלצנו 

ורחוקים והן בהוראה ולימודים בזום.
המשבר לימד אותנו שבמציאות חדשה, אפשר לעשות דברים אחרת ולמצוא בחידוש 

גם נקודות חיוביות:
1.      אין מגבלת מרחק — אנחנו זמינים למשתלמים מכל הארץ והעולם

2.      הלמידה מרחוק חוסכת זמן וכסף וידידותית לסביבה
3.      השיעורים מוקלטים ואפשר לחזור ולצפות בהם בכל זמן

וכל  מקוון  באופן  יתקיימו  א'  סמסטר  של  הקורסים  ליבכם:  לתשומת 
 .ZOOM–השיעורים יועברו ב

לגבי אופן ההוראה בסמסטר ב' — יוחלט בהמשך.
המידע שיוצג כאן נכון להנחיות הקיימות לתאריך 1.8.2020.

 
נוכח המצב, נעניק הנחה מיוחדת של 10% בעת רישום לקורסי סמסטר 
א'. ההנחה מיועדת לכל המשתלמים ותהיה בנוסף להנחה שמגיעה לזכאים 

)גמלאי, בוגר, חבר אג' ידידים, נכי צה"ל(.
 

״לומדים  תוכנית  באתר   ZOOM תוכנת  להכרת  הדרכה  בסרטוני  לצפות  תוכלו 
לכתובת: דוא"ל  שלחו   — שלנו  המחשוב  מצוות  סיוע  לקבל  ניתן  בגילמן״. 

.humcomp@tauex.tau.ac.il

שתהיה שנה מהנה, מעניינת ובריאה, ושניפגש בקפיטריה של גילמן במהרה.

הוראה בקמפוס בעקבות נגיף הקורונה
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מידע כללי
"כאשר אדם אומר 'איני יודע' — כבר הגיע למחצית החכמה" )אפלטון(

הפקולטה למדעי הרוח שמחה להזמין אתכם — שוחרי תרבות ודעת — למסע של הרחבת אופקים 
בשנת הלימודים תש"ף. אנחנו מזמינים אתכם להיחשף למסע בינתרבותי. מסע בזמן. מסע גיאוגרפי. 

מסע אל השורשים. מסע אל העבר. מסע של גילוי ושל העשרה. 
תכנית "לומדים בגילמן" קיימת למעלה מ-20 שנה בקמפוס המטופח והמרווח של אוניברסיטת 
תל-אביב. התכנית מושכת אליה מדי שנה אלפי לומדות ולומדים מכל רחבי הארץ ומכל הגילאים.
והחוקרים  המרצים  מיטב  מפי  וקורסים  הרצאות  של  מרתק  ממגוון  נהנים  בתכנית  המשתתפים 

המובילים בתחומם:

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

תכנית "לומדים בגילמן" על בסיס מקום פנוי בקורס.  

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

מרתקים, מסקרנים ומאתגרים, עכשוויים והיסטוריים.   

המידע בחוברת נכון ליום 1.8.2020  •
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 ג' 6.9.2020 בשעה 09:00 )לא יתקבלו פניות לפני 
התאריך והשעה הנקובים(

היום הראשון ללימודים בסמסטר א' – 18.10.2020
היום האחרון ללימודים בסמסטר א' – 17.1.2021
היום הראשון ללימודים בסמסטר ב' – 3.3.2021

היום האחרון ללימודים בסמסטר ב' – 15.6.2021

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' 18.10.2020
קבלת קהל בימים א'—ד' בין השעות 09:00—13:00 

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

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

lomdim@tauex.tau.ac.il :דוא"ל

אנו מאחלים לכם עניין והנאה בלימודים
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לומדים בגילמן
מידע כללי

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

הרישום 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 — 6.9.2020 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 18.10.2020

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

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

אופן התשלום: )באמצעות כרטיסי אשראי בלבד( 
תשלום מעל 550 ₪ עד שני תשלומים   •

תשלום מעל 1,100 ₪ עד שלושה תשלומים   •
תשלום מעל 1,550 ₪ עד ארבעה תשלומים   •

* התשלומים ללא ריבית והצמדה.
 

מנוי שנתי 
ניתן לרכוש מנוי שנתי בעלות כוללת של 5,500 ₪. 

רכישת המנוי מקנה אפשרות להשתתף ב-15 קורסים של 2 ש"ס במהלך שנת הלימודים תשפ"א.
* המחיר אינו כולל השתתפות בסדרות.

 
הנחות

זכאות להנחה על סמך הצגת 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

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

 
נוהל החלפת קורס

בקשה להחלפת קורס ניתן להגיש:
בסמסטר א' — עד 1.11.2020
בסמסטר ב' — עד 17.3.2021

נוהל ביטול הרשמה
בקשה לביטול השתתפות יש להגיש בכתב. 

חובה לצרף לבקשה את כרטיס הנרשם והקבלה המקורית.
בסמסטר א' — עד 8.11.2020
בסמסטר ב' — עד 23.3.2021

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

במקרה של ביטול קורס ביוזמת הפקולטה — יוחזר התשלום במלואו. 

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

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

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

חתומים. 

למידה מרחוק
לאתר  משתמש  קוד  המשתלם,  של  האלקטרוני  הדואר  לכתובת  ישלח  הרישום,  הליך  בתום 
http:// :למידה מרחוק. להוראות מפורטות לשימוש באתר הלמידה מרחוק הכנסו לאתר בכתובת

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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מידע כללי

לוח שנת הלימודים תשפ"א 2021/2020
ל' בתשרי יום א'   18.10.20 היום הראשון ללימודים — סמסטר ראשון  
א' בחשוון יום ב'   19.10.20 פעילות אגודת הסטודנטים לרגל פתיחת 

   שנת הלימודים — הפסקת לימודים בין 
   השעות 12:00—13:00

כ"ז בכסלו יום א'   13.12.20 חופשת חנוכה )1( 
ד' בשבט יום א'   17.1.21 היום האחרון לסמסטר הראשון 
י"ד באדר יום ו'   26.2.21 פורים )1( 
י"ט באדר יום ד'   3.3.21 היום הראשון לסמסטר השני 
י"ט באדר יום ד'   3.3.21 פעילות אגודת הסטודנטים לרגל פתיחת 

   סמסטר ב׳ — הפסקת לימודים בין 
   השעות 12:00—13:00

י' בניסן יום ג'   23.3.21 יום השלמה לשיעורים של יום א' בסמסטר ב' 
   יום לימודים אחרון לפני חופשת פסח 

   ביום זה לא יתקיימו שיעורים של יום ג'
כ"ג בניסן יום ב'   5.4.21 היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח  
ב' באייר יום ד'   14.4.21 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה)1()3( 
ג' באייר יום ה'   15.4.21 יום העצמאות)1( 

ה'—ו' בסיוון יום א' ו-ב'   16-17.5.21 חופשת שבועות)1( 
טרם נקבע יום ה'   27.5.21 יום הסטודנט)4( 
ח' בתמוז יום ו'   18.6.21 היום האחרון לסמסטר השני 

טכסי זיכרון — בימים אלה יופסקו הלימודים לשעה אחת, בין 13:00-12:00
י"א בחשון יום ה'   29.10.20 עצרת לזכרו של יצחק רבין 
כ"ו בניסן יום ה'   8.4.21 טכס יום השואה)2( 

טכס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 
א' באייר יום ג'   13.4.21    ופעולות האיבה)3( 

ד' בחשוון יום א׳   10.10.21 היום הראשון ללימודים בשנת תשפ״ב 

הערות:
בימים אלה לא מתקיימת כל פעילות באוניברסיטה.  )1(

בערב יום הזיכרון לשואה והגבורה — 7.4.21 )כ"ה בניסן( — יסתיימו הלימודים בשעה 19:00  )2(
בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל — 13.4.21 )א' באייר( — יסתיימו הלימודים בשעה 18:00  )3(

ביום הסטודנט הלימודים מסתיימים בשעה 12:00  )4(

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
14-1255א'+ד'מר א. ארואטילשון רומית למתחילים672120101

16-1455א'+ד'ד"ר פ. האוסקרלשון יוונית למתחילים672110101

14-1255ב'+ה'מר א. ארואטילשון רומית למתחילים672120101

18-1679ג׳ד"ר ג'. פוגלשפינוזה, מנדלסון, כהן ובובר616102401

14-1279ד'פרופ' מ. לורברבויםקריאה במורה הנבוכים616200501

18-1643ד'ד"ר ל. צ'רקוולינימבוא לבלשנות שמית624100101

20-1843ד'ד"ר ל. צ'רקוולינישפה, מחשבה ותרבות624413001

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' 
12-1022א'ד"ר א.פאנטאלקיןמבוא לארכיאולוגיה של יוון בקופת האופל671212601

12-1058א'ד"ר א. ברתורקריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות...612200501

12-1058א'ד"ר גיא דרשןעל מלכים ונביאים612200301

14-1082אד"ר ט. גלוזמןצרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 6681406011

14-1222א'ד"ר ד. לנגוטארכיאובוטניקה: שרידי צמחים ברקורד671233101

14-1241א'ד"ר ח. שיח' אחמדהסיפורת הערבית המודרנית631224201

14-1258א'ד"ר ג. דרשןמבוא למקרא א׳612100701

14-1259א'פרופ' ד. רום-שילונייחזקאל: הנביא ונבואתו בהקשר בבלי612201701

14-1285א'ד"ר נ. אריאלמבוא לרטוריקה662145001

16-1423א'ד"ר ד. לנגוטשחזור בוטאני ואדריכלי של גני פאר בעולם...671252401

671 1 1 16-1423א'ד"ר י. גדותארכיאולוגיה של ירושלים בתקופות הברונזה 1901

16-1424א'ד"ר א. גילןמבוא לתרבות אנטוליה671103101

6871 1 1 10 16-1446א'ד"ר א. סלעמבוא סין א'-מהעת העתיקה 1

16-1446א'ד"ר א. הלפריןדת, חברה, תיירות ואקולוגיה בהימלאיה687251001

16-1459א'ד"ר ט. סוצקוברהדרכה ביבליוגרפית612100601

16-1464א'ד"ר ד.בלאושטייןהכתיבה החדשה באמריקה הלטינית680212401

18-1659א'פרופ' מ. פוליאקמבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים א'612171401

יום א'
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רשימת קורסים

18-1659א'פרופ' י. בן דבסדר הטבע במקרא612214201

18-1665א'ד"ר ח. אדלסבורגמבוא לנרטולוגיה פוליטית680321901

12-1064א'+ג'ד"ר א. זינדרשירה ותקווה680315501

14-1223א'+ג׳ד"ר ג.שטיבלמבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י...671107101

18-1644א'+ג'פרופ' י. מוצפימבוא לארמית מדוברת624300101

14-1219א'+ד'ד"ר ר. בן טוביםמבוא לתרבות אנגליה ב' 626127901

14-1264א'+ד'ד"ר א. דותןספרות האובססיה680211801

626501601Making and Unmaking the Self in Vict...16-1419א'+ד'גב' ע. יונס - פנט

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
12-1024ב'ד"ר ג. שטיבלכל העולם במה" - תרבות הפנאי של671254501

621 1 12-1031ב'פרופ' ב. מלמןאימפריות: "מערב", "מזרח", מודרניות וכוח...18001

12-1035ב'פרופ' ש. גולדיןההיסטוריה של התפילה היהודית677129301

12-1035ב'פרופ' מ. חזןהציונות והיישוב677153201

12-1041ב'ד"ר א. לרנרקווים מאפיינים בספרות הקלאסית631222001

12-1065ב'פרופ' ש. גלילי מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית680280101

12-1085ב'ד''ר ש. אביטלרטוריקה של הגוף662260801

12-1085ב'ד"ר ר. סלמן צדקהתרבות וקוגניציה662196201

12-1098ב'פרופ' ל. קוריהיסטוריה אינטלקטואלית א'659612601

14-1225ב'פרופ' א. גופרתולדות המחשבה הארכיאולוגית*671200001

14-1235ב'ד"ר י. שחריהודי נוצרי ושומרוני נפגשים בפלשתינה677207801

פרופ' ר. צלניק-הדרמה היוונית והרומית672154701
אברמוביץ

14-1256ב'

14-1265ב'ד"ר א. בהרבין עברית לערבית680327501

14-1266ב'פרופ' ד. בורשטייןאנטומיה של גשם680214401

14-1282ב'פרופ' נ. קופרטי-צוריצירות מופת של צרפת הקלאסית668259401

16-1430ב'פרופ' א. מלצר-אשרמבוא לבלשנות: מבט פנורמי627101001

16-1436ב'פרופ' מ. חזןהעימות היהודי ערבי677205401

687 1 1 130 16-1446ב'ד"ר ל. צרפתימבוא יפן א' — מהעת העתיקה ועד לעת...1

16-1466ב'ד"ר נ. אריאלרטוריקה של ּכנּות680322001

618 104 10 16-1475ב'ד"ר א. בלקינדמבוא לפילוסופיה של המדע1

18-1644ב'ד"ר ע. מסטייהעברית ממעוף הציפור614140201

618 10 180 1Introduction to Moral Philosophy18-1675ב'ד"ר י. לוי

18-1686ב'פרופ' ש. פרוגלעובדות ופרשנות662312501

18-16102ב'פרופ' ח. שילדקורטמדוע שפות משתנות? פרופ' חוה בת זאב..1880063601

יום ב'
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לומדים בגילמן
רשימת קורסים

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
10-860ג'פרופ' ד. רום-שילוניתמונות טבע במזמורי תהילים612602801

12-1025ג'ד"ר ס. לידרמציידים לחקלאים: ביות בעלי חיים במ...671219001

12-1036ג'פרופ' ח. דרייפוסתולדות השואה — קורס מקוון677115101

14-1041ג'פרופ' א. שביטפקה אל-אקליאת: המאבק על ההגמוניה 631246301

12-1044ג'ד"ר א. טפרהאתיופיה: שפה, תרבות וחברה624200401

12-1047ג'ד"ר ר.פרצ'קהודו המודרנית:רקע, אתגרים ותמורות687250901

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

12-1060ג'ד"ר א. אשמן ייצוגי נשים במקרא612602901

12-1060ג'ד"ר ט. סוצקוברסיפורי יוסף612130801

12-1076ג'פרופ' ג. פת-שמירמבוא לפילוסופיה סינית618104301

14-1226ג'פרופ' י. כהןמבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית...671104301

14-1226ג'ד"ר ס. לידריסודות הארכיאוזואולוגיה671206301

14-1256ג'פרופ' י. פרייסאמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא672155701

14-1260ג'פרופ' מ. פוליאקטקסט, קנון ופרשנות המקרא: תולדות...612601401

14-1266ג'פרופ' י. שןבעיות יסוד בתורת הספרות בראי הקוגני...680130201

14-1276ג'ד"ר י.סנדרוביץמבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה618103701

14-1282ג'מר ע. הלפריןצרפת במאה ה-20 — א'668224601

68711 16-1447ג'ד"ר א. הלפריןמבוא הודו א' — מהעת העתיקה 1501

16-1448ג'ד"ר ר. צהרבודהיזם בהודו: פילוסופיה ופרקטיקה687247301

16-1456ג'פרופ' י. פרייסאיך כתבו היסטוריה ביוון וברומא?672155801

16-1461ג'פרופ' ד. רום-שילוניירושלים עיר האלהים: המסורות והפולמוס612603001

16-1466ג'פרופ' א.ש. כהןהמצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המ...680130501

16-1476ג'ד"ר נ. נעמן צאודררמבוא לפילוסופיה חדשה618103201

16-1480ג'ד"ר ע. מיכאליסמבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים616100501

16-1486ג'ד"ר י.כהן צמחתולדות המחשבה הכלכלית מיוון העתיקה662196001

18-1486ג'ד"ר ר. שיכמנטרמבוא לספרות ילדים ותרבות הילד662101301

יום ג'

618 10 20-1875ב'פרופ' א. שרוןמבוא לפילוסופיה פוליטית1901

671 10 12-1024ב'+ד'פרופ' ר. ברקאיהאדם הקדמון במזרח התיכון1001

14-1225ב'+ד'פרופ' ר. גרינברגהארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה...671103501

14-1230ב'+ד׳ד"ר א. גרי כהןפונטיקה627112001

631 1 14-1241ב'+ד׳ד"ר ע. שניצרמושגי יסוד באסלאם13001

12-1020ב'+ה'ד"ר ר. טרטקובסקיניתוח שירה 626121701

16-1420ב'+ה'ד"ר ס. מוריסוןמבוא לתרבות אמריקה 626150001
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רשימת קורסים

16-1498ג'פרופ' ל. קורימושגי יסוד במתמטיקה 659624701

18-1626ג'ד"ר ד.סווינימבוא למצרים העתיקה671104501

18-1631ג'פרופ' ג. אלגזיהתהוותה של אירופה: משלהי העולם הע...621120901

18-1644ג'ד"ר ו. סיידוןסמנטיקה614243401

18-1648ג'ד"ר ל. צרפתימבוא לקוריאה המודרנית687251201

18-1686ג'ד"ר י. שהםמבוא למחשבה הומאניסטית662101101

18-1687ג'ד"ר ט. פפרמן ילדים בעידן של כלכלה גלובלית662209501

18-1698ג'ד"ר ל. חלוזין דברתמבוא לתיאוריה ביקורתית 659305601

20-1867ג'פרופ' א. הולצמןהסיפור הקצר ודרכי פרשנותו680214201

20-18103ג'צורות וצלילים — לשון, אוזן ומוח1880061201

יום ד'
עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס

12-1033ד'ד"ר א. בקמבוא ללימודי אפריקה622910201

12-1036ד'פרופ' מ.כהנאהשבתאות בהופעתה ובשנותיה הראשונות677129501

12-1036ד'פרופ' מ. גולניהאב המייסד, חיים וייצמן, 1948-1904 677129701

12-1048ד'פרופ' מ. גמזהחיים בין תרבויות687243901

12-1048ד'פרופ' ד. רוההודו עכשו: קולנוע, ספרות, פילוסופיה687252901

12-1067ד'ד"ר ד. ברדיצ'בסקיגולדברג כמסאית680214501

12-1080ד'פרופ' ר. מרגוליןמיהו יהודי ומהי היהדות: מבוא להגות יה...616102201

12-1082ד'מר ע. הלפריןכל מולייר א'668234901

12-1094ד'גב' א. רידר אינדורסקינשים בפוליטיקה — בין האישי לפוליטי608360601

14-1099ד'ד"ר ש. שמואליבעלי-חיים בהיסטוריה של הידע659253701

14-1237ד'ד"ר ר. שטאוברישראל וגרמניה — זיכרון, דיפלומטיה וביט...677411401

677122901The Jews in America14-1237ד'ד"ר ס. אורי

14-1242ד'פרופ' ק. אדנגמבוא להלכה אסלאמית631133001

14-1282ד'ד"ר ט. גלוזמןצרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 6681406011

14-1287ד'פרופ' ש. פרוגלרטוריקה ואתיקה: שלשה נאומים הומניס...662129201

16-1433ד'ד"ר ל. קינברגמבוא לדת ולתרבות האסלאם622100301

16-1467ד'ד"ר ר. הכהןאתיופיה ודימוייה680316101

16-1468ד'ד"ר ד. ברדיצ'בסקיהסיפור הרוסי הקצר א'680319601

16-1487ד׳ד"ר נ. גדיתחת גלגלי הצדק662225201

18-1626ד'ד"ר ע. קוךארכיאולוגיה מהי?671100101

18-1668ד'ד"ר ר. הכהןתולדות תרגומי המקרא680730401

18-1688ד'ד"ר ע. נורדהיימר נורמבוא לסוציולוגיה של הרשת: יחסים, רש...662113701
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לומדים בגילמן
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סמסטר ב'

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
12-1027א'ד"ר י. גדותארכיאולוגיה מהי?671100102

12-1027א׳פרופ' ש. בונימוביץמבוא לארכיאולוגיה אגאית קדם-קלאסית...671104701

14-1038א'פרופ' ח. דרייפוסהעולם היהודי בעת החדשה677105901

12-1049א'ד"ר א. בולוקןמייסדי הבודהיזם היפני: מסע בהיסטוריה...687253401

12-1057א'פרופ' א. יפתחשער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה672152201

12-1061א'ד"ר ט. סוצקוברלשון המקרא וסגנונו612200401

12-1061א'פרופ' י. בן דבמגילות מדבר יהודה והתגבשות היהדות612603101

12-1069א'ד"ר א. זינדרכוכב אחד לבד: קריאה בשירי אבן גבירול680131301

14-1083א'ד"ר ט. גלוזמןצרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 6681407012

14-1249א'ד"ר ר. גרינברגמנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס687246401

14-1261א'ד"ר ג. דרשןמבוא למקרא ב׳612100801

14-1262א'פרופ' י. בן דבצדק חברתי בתנ"ך ובעולם העתיק612214301

14-1269א'ד"ר י. צבןספרות וקפיטליזם680214901

יום א'

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

10-894ה'ד"ר מ. רוזמריןמבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות...608111001

12-1033ה'פרופ' מ. שפר-מוסנזוןתולדות העמים המוסלמים 6221002011500-600

12-1037ה'ד"ר י. מוניקנדםהלכה, משפט וחברה בשלהי העת העתיקה677129801

12-1068ה'ד"ר א. בסןסודות ושקרים680318201

12-1094ה'ד"ר ר. הלפרןחיות בסרט607540201

12-1095ה'פרופ' ד. הקרפמיניזמים, משפט וחברה בישראל608112201

14-1234ה'פרופ' מ. ליטבקמבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה622100101

פרופ' ר. צלניק-השירה האפית ביוון וברומא672154501
אברמוביץ

14-1256ה'

14-1288ה'ד"ר א. דוידיההיסטוריה הכלכלית והחברתית של ישר...662130701

16-1449ה'פרופ' מ. גמזהזהויות אזוריות בסין המודרנית687218901

16-1468ה'פרופ' י. שןהפנטסטי בראי הקוגניציה680327201

16-1495ה'ד"ר ט. דקלתרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות...608100301

18-1677ה'ד"ר ש. וייסרמבוא לפילוסופיה יוונית618103001

יום ה'
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14-1277א'פרופ' א. הררימבוא לפילוסופיה יוונית618103002

16-1427א'ד"ר א. גילןטקסט ותמונה — מוסד המלוכה במזרח ה...671123801

16-1450א'ד"ר א. הלפריןהינדואיזם חי בהודו העכשווית : דת, חברה...687251501

68711 16-1450א'ד"ר א. סלעמבוא סין ב' — מהעת החדשה המוקדמת...1201

16-1462א'ד"ר ג. דרשןנוסחים ותרגומים של המקרא612170601

18-1662א'ד"ר א. ברתורותעמודנה שתי נשים לפני המלך: על הלי...612601801

18-1663א'פרופ' מ. פוליאקמבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים — ב'612171501

18-1699א'פרופ' ש. קצירהסטוריה של הפיזיקה החדשה 659211901

20-1699א'ד"ר ס. גיסיסביולוגיה וחברה: "גזע", לאום וגזענות ב... 659246201

18-16104א'פרופ' י. אריאל פילוסופיה בסין הקלאסית 1880062401

18-16א'ד"ר ס. וינטרנשים מגדר ומיניות בסין: בין היסטוריה ל...687242002

18-1645א'+ג'פרופ' י. מוצפיארמית חדשה מדוברת וכתובה624300201

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

14-1221א'+ד'ד"ר י. סטבסקימבוא לתרבות אנגליה א' 626127801

626501501Shakespeare's Classical World18-1621א'+ד'ד"ר י. סטבסקי

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
12-1038ב'ד"ר י. מוניקנדםמבוא לברית החדשה677128301

12-1038ב'פרופ' ש. גולדיןיהודים ומומרים לאורך ההיסטוריה677129401

14-1038ב'ד"ר ר. שטאוברארכיונים מרכזיים בארץ ובעולם677130301

12-1051ב'ד"ר ק. ארבלפסיכולוגיה והמדיטציה הבודהיסטית ונד...687252301

12-1069ב'פרופ' ג. שחרמבוא לספרות פרסית קלאסית680319301

12-1089ב'ד"ר ר. סלמן צדקהדמויות ורגשות662130301

12-10100ב'פרופ' ש. קצירהיסטוריה אינטלקטואלית ב'659261101

14-1252ב'ד"ר א. לוי שחם העבר שלפנינו:דיונים מודרניים על היסטור...687251101

14-1270ב'ד"ר א. דותןקריאה במקיואן680211901

14-12100ב'פרופ' ע. מוריס-רייךשאלות יסוד בהיסטוריה של מדעי החברה659515501

16-1432ב'פרופ' ס. הוניגמןהדת היוונית ושינויה עד ערב התנצרות האי...621122101

68711 16-1452ב'ד"ר א. יוסקוביץמבוא יפן ב' — מהעת החדשה המוקדמת ו...1401

16-1470ב'ד"ר נ. אריאלהספר: עבר, הווה, עתיד680328201

16-1470ב'ד"ר א. בהרעל מסורות התרגום בין ערבית לעברית680321701

16-1480ב'ד"ר ע. מיכאליסניאופלטוניזם יהודי616237201

16-1489ב'פרופ' ד. בורשטייןאגדות יהודיות על הורים וילדים662260501

יום ב'

51
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עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
12-897ג'פרופ' יעל דרספרות ילדים עברית: מבוא0602601601

12-1028ג'ד"ר י. גדותארכיאולוגיה של תקופת הברזל בדרום ה...671112001

12-1039ג'פרופ' ח. דרייפוסהשואה במזרח אירופה677129101

12-1052ג'ד"ר ש. בג'רנויפן בעת החדשה המוקדמת: סוגיות חבר...687253301

12-1053ג'ד"ר ר. פרצ'קנחיתה בדלהי:עיר ועירוניות בהודו המוד...687251801

12-1063ג'ד"ר א. אשמן ניהול משברים במקרא: ערכים, דילמות ורל...612603301

12-1071ג'ד"ר א. זינדריצירות מופת בשירת ימי הביניים680111601

12-1071ג'ד"ר ר. סלמן צדקההחוויה הנאראטיבית680312901

12-1090ג'ד"ר ח. לבנתמגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים662201001

12-1095ג'ד"ר ג. פדבה גברים וגבריות בתרבות הפופולרית607542901

12-1096ג'ד"ר ט. פפרמן כסף מסובב את העולם — אי שוויון מגדרי...608117701

14-1257ג'ד"ר מ. מזור מבוא למיתולוגיה יוונית672110901

14-1271ג'ד"ר ד. אולמרטיונה וולך — השירה הישראלית לפניה וא...680212901

14-1283ג'ד"ר ס. עוזיאללגולל את סיפור המלחמה: שיח הלוחמים... 668232801

14-1290ג'ד"ר ע. שמעוניניהול — מקורות רעיוניים ומודלים662261501

16-1445ג'ד"ר ו. סיידוןפרגמטיקה614243501

68711 16-1453ג'ד"ר א. הלפריןמבוא הודו ב' — מהעת החדשה המוקדמת...1601

16-1428ג'פרופ' ע. ליפשיץמבוא לתקופת הברזל לאור תיאורי המקרא 671206001

16-1472ג'פרופ' א. הולצמןצמיחתה של סיפורת עברית מודרנית...680100101

16-1483ג'מר ע. הלפריןצרפת במאה ה-20 — ב'668229301

16-1490ג'ד"ר א. אילוןרוח המנהל: פיתוח המנהל דרך טקסטים...662130401

18-1628ג'פרופ' י. כהןתקופת האימפריות במזרח הקדום: האימ...671238301

18-1632ג'ד"ר א. טייכרמבוא להיסטוריה של הרפואה המודרנית621121701

18-1663ג'מר א. לויד אלפיהספר תהילים: תרגיל נלווה לפרשנות ימי...612171601

יום ג'

16-14100ב'ד"ר א. בלקינדפילוסופיה של המדע659461301

18-1645ב'ד"ר ל. צ'רקוולינישפות דרום ערב החדשות624211301

18-1671ב'ד"ר ח. אדלסבורגהסיפור האמריקאי הקצר680321801

18-1677ב'ד"ר נ. נעמן צאודררמבוא לפילוסופיה חדשה618103202

18-1689ב'ד"ר א. שנירחשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשה662175701

20-1852ב'מר א. קוץאדריכלות וסביבה ביפן687206201

20-1877ב'ד"ר נ. פרומרמבוא לפילוסופיה של המוסר618101802

18-1621ב'+ה'ד"ר ג. מנורניתוח סיפורת626120801
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עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
10-892ד'ד"ר ש. חפץ עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בת...662212801

12-1039ד'פרופ' מ. כהנאהשבתאות באירופה במאה השמונה עשרה677129601

12-1053ד'פרופ' מ. גמזהאתגר המערב בתרבות סין ממחצית המאה...687211701

12-1072ד'מר ש. עבדיבריאה-טבע-סביבה680215001

12-1081ד'פרופ' ר.מרגוליןמיהו יהודי ומהי יהדות: מבוא להגות יהו...616102301

12-1083ד'מר ע. הלפריןכל מולייר ב'668233901

12-1092ד'ד"ר מ. אלחנתימארכדיה לסייבר: פרקים בהיסטוריה 662176101

14-1229ד'ד"ר ס. לידרעולם החי בתקופת המקרא671253701

14-1234ד'פרופ' מ. שפר-מוסנזוןמבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית622100401

14-1239ד'ד"ר ר. שטאובראייכמן ואנשיו — התגבשותו ופעילותו של...677126701

14-1273ד'ד"ר מ. ארבלדמות האב בספרות העברית המודרנית680214701

14-1278ד'פרופ' ד.רוהמבוא לפילוסופיה הודית618104201

14-1283ד'ד"ר ט. גלוזמןצרפתית כתובה ומדוברת למתחילים — ב׳668140701

14-1292ד'ד"ר נ. גדיתרבות זמננו: רעיון המודרניות662223101

16-1454ד'ד"ר א. לוי שחם הלב של הודו:היסטוריה תרבותית של הד...687251701

16-1473ד'ד"ר ד. ברדיצ'בסקיהסיפור הרוסי הקצר — ב'680319701

16-1497ד'ד"ר רימה שיכמנטרפצעי בגרות: חוויות ההתבגרות בספרות...0602618301

יום ד'

18-1672ג'ד"ר א. חרשקשב לספרות680327101

18-1678ג'פרופ' א. פרידלנדרמבוא לאסתטיקה618105901

18-1681ג'ד"ר י. דודהשפעות גומלין בין היהדות לאסלאם ב...616200901

18-1691ג'ד"ר י. כהן צמחדת וכלכלה662260401

18-1691ג'ד"ר ע. נורדהיימר נוררשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים? 662212501

20-1881ג'ד"ר א. תמרי"אבר מחזיק אבר": הגוף האנושי והגוף ה...616201501

20-1896ג'ד"ר י. משעלי מוציאות את הכביסה השחורה607543001

עמ'שעותיוםמרצהשם קורסמס' קורס
12-1039ה'פרופ' מ. חזן"המדינה שבדרך": היישוב בין שתי מלחמ...677118701

12-1054ה'ד"ר א. בייקוביץ עולם העבודה ביפן הגלובאלית687216601

68013 120 12-1073ה'פרופ' א. ש. כהןהמצאת האדם המודרני )המשך(1

12-1093ה'ד"ר א. דוידיעלייתה של גלובליזציה ונפילתה...662296501

12-1096ה'ד"ר ש. גבע נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון...607540001

יום ה'
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14-1240ה'ד"ר א. סקוט יהודי מזרח אירופה 6771589011939-1600

16-1242ה'פרופ' א. שביטדת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע631417101

14-1273ה'מר ד. משעניסוף הסיפור? אי-כתיבה והיום שאחרי הס...680319401

14-1274ה'פרופ' מ. גלוזמןהפואטיקה של הציטוט680214601

14-1284ה'ד"ר ד. חרוביספרות פרנקופונית מודרנית668236401

6771 16-1440ה'פרופ' מ. חזןהמחלוקת בין תנועת העבודה לתנועה...13101

16-1484ה'ד"ר א. אמיתמושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת668140101

18-1654ה'פרופ' מ. גמזהספרות סינית במאה העשרים ואחת687253201

18-1674ה'פרופ' א. ש. כהןמדינת אשכנז680214301

18-1678ה'ד"ר נ. ורביןמבוא לפילוסופיה של הדת618101601

18-1684ה'ד"ר ע. ראונרתנועות תרבותיות וזרמים אינטלקטואליים...668140201

שיעורים מקוונים

עמ'מרצהשם קורסמס' קורס
101פרופ' ל. קוריהמהפכה המדעית מקופרניקוס ועד ניוטון1880061001

101פרופ' א. נוהדמוקרטיה, ליברליזם וקפיטליזם: ארצות הברית מהקמתה ועד ימינו1880061301

102פרופ' י. רזבודהה האמריקני: נוכחות תורות המזרח במערב המודרני1880063001

102פרופ' מ. גולניההיסטוריה של האקטואליה — פלשתינה/א"י 18800635011918-1948

עמ'מרצהשם קורסמס' קורס
103פרופ' מ. צוקרמןמבוא לסוציולוגיה של האמנות1880062801

103פרופ' י. רז  החוויה המיסטית — רוח, שגעון וייחוד ארוטי בקיום האנושי1880063401

סמסטר א'

סמסטר ב'
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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. 

 MAKING AND UNMAKING THE SELF  0626.5016.01
IN VICTORIAN NOVELS

ד"ר ענאל יונס–פנט   
This course will explore how Victorians conceived of themselves as 
individual selves, and how various social and economic forces influenced 
the cultural belief in the very ability to be a self-determining individual. 
We will read major works in the tradition of the Bildungsroman (the 
novel of formation) in their socio-historical contexts. For Victorians 
who were humbled and enthralled by the unprecedented challenges 
of their era (the rise of the middle class, capitalist economy, 
overpopulation, imperial expansion, scientific advancement and a 
crisis of faith, to name but a few), Bildungsroman protagonists who 
overcame obscure origins to achieve personal and social success 
became the new fairy tale heroes and heroines. Alongside classical 
examples of the genre, we will read what may be considered “Anti-
Bildungsroman” novels, that revise and disturb the genre to reveal the 
cracks in the cultural dream of the liberal individual, a dream from 
which Western culture has yet to awaken. 

החוג לאנגלית וללימודים אמריקניים*

סמסטר א' 
יום א'+ד'

 14-12
מקוון

 מחיר: 
1100 ש"ח

סמסטר א' 
יום א'+ד'

 16-14
מקוון

 מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר א'
* כל קורסי החוג לאנגלית מתקיימים בשפה האנגלית
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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. 

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.

סמסטר ב'
סמסטר ב' 

יום א'
12-10

ווב 001
יום ד׳

12-10
רוזנברג 001

מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב'+ה'

 12-10
מקוון

 מחיר: 
1100 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב'

 16-14
מקוון
יום ה'

 16-14
מקוון

 מחיר: 
1100 ש"ח
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סמסטר ב' 
יום א'+ד'

 14-12
גילמן 223

מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר ב' 
יום א'+ד'

 18-16
ווב 001

מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ב'

 18-16
גילמן 280

יום ה'
 18-16

ווב 001

מחיר:
1100 ש"ח

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.

SHAKESPEARE'S CLASSICAL WORLD  0626.5015.01
ד"ר יונתן סטבסקי   

The gods, heroes, and villains of Greco-Roman mythology and history 
populate Shakespeare's oeuvre, from his early narrative poetry to his 
late romance plays. Why does he keep going back to the classical 
world? How does he represent it, and to what ends? What are his 
sources, and how does he use them? Can we speak of a distinctly 
Shakespearean view—or perhaps views—of antiquity? The present 
course seeks to address these questions by closely examining a wide 
array of poems and plays by the Bard together with their sources and 
intertexts, which we will be reading in the medieval and Renaissance 
versions on which he relied, as well as further contextual material 
from the period and selected scholarship.

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, point of view, and 
genre.
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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 
האופל" )מאות 8-11 לפנה"ס – תקופות הפרוטו-גיאומטרית והגיאומטרית( והן 
ועד מלחמות פרס-יוון בראשית  )מהמאה ה-8 לפנה"ס  בתקופה הארכאית 
בין הנושאים שיידונו בסמינר: בעיות כרונולוגיות של  המאה ה-5 לפנה"ס(. 
השלבים השונים בארכיאולוגיה האגאית; המבנה החברתי של העולם האגאי 
)הדורית,  ראשוניות  הגירות  הארכאית;  ובתקופה  האופל"  "תקופת  במהלך 
היוונית הגדולה; צמיחתן של ערי-מדינה  והקולוניזציה  והאיאולית(  האיונית 

יווניות )פולייס(; מנהגי קבורה; מסחר ועוד.

ארכיאובוטניקה: שרידי צמחים ברקורד   0671.2331.01
הארכיאולוגי   

ד"ר לנגוט דפנה   
באתרים  הבוטאניים  השרידים  סוגי  מגוון  את  להכיר  היא  הקורס  מטרת 
במעבדה  לזיהויים  שיטות  החפירה,  במהלך  דיגומם  אופן  ארכיאולוגיים, 
ותרומתם למחקר הארכיאולוגי. בחלקו הראשון של הקורס יילמדו העקרונות 
עצים  שרידי  זיהוי  הבאות:  המתודות  של  והמגבלות  היתרונות  העיקריים, 
וחומר מפוחם, חקר גרגרי אבקה של צמחים )פלינולוגיה(, זיהוי זרעים, זיהוי 
פיטוליטים, זיהוי סיבים ושרידי טקסטיל ו-Residue Analysis. בחלקו השני של 
הקורס יידונו הנושאים הבאים: משמעות הממצא הבוטאני באתר — כלכלה 
וכלים שונים  פולחן, קביעת השימושים של מתקנים  בנייה,  ודיאטה, מסחר, 
יכלול  הקורס  במרחב.  הבוטאני  הממצא  משמעות  האתר;  גבולות  והערכת 
סיור בגן הבוטאני ומוזאון הטבע ע"ש שטינהארדט באוניברסיטת תל-אביב. 

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום*

סמסטר א' 
יום א' 
 12-10

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'

סמסטר א' 
יום א' 
 14-12

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

*הסיורים הלימודיים במסגרת הקורסים של כלל החוגים אינם פתוחים למשתלמי לומדים בגילמן
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מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י   0671.1071.01
בתקופות 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(.

שחזור בוטאני ואדריכלי של גני פאר בעולם   0671.2524.01
הקדום   

ד"ר לנגוט דפנה    
גנים הן בעולם העתיק והן בימינו מהווים יצירה אנושית המבטאת תפיסות 
חברתיים  תרבותיים,  והקשרים  קשרים  טכנולוגיות,  יכולות  מעמד,  עולם, 
ופוליטיים. מעבר לכך נקשר הגן, כחלק מתרבות ה-erutlucitroh, בתרבות 
על  הקדום,  הגן  של  מראהו  פולחניים.  הקשרים  מכיל  אף  ולעיתים  הפנאי 
מתקניו וצמחיו, נלמד הן מחפירות ארכאולוגיות וממתודות ניתוח מעבדתי והן 
מייצוגים אומנותיים וספרותיים. הקורס המוצע כאן עוסק בשחזור האלמנטים 

הבוטאניים ומיקומם במרחב הפיזי של הגן בעת העתיקה.

ארכיאולוגיה של ירושלים בתקופות הברונזה   0671.1119.01
והברזל   

דר' יובל גדות    
תולדותיה של ירושלים נמשכים על פני 0005 שנה ויותר. ממצאים ארכיאולוגים 
ומקורות כתובים מעידים על תקופות בהן היתה ירושלים עיר ממלכה ועיר 
בירה של ממלכה טריטוריאלית. אותם המקורות הותירו גם "חורים שחורים" 
בידיעותנו אודות העיר ומעמדה. מטרת הקורס היא להציג ולדון בתולדותיה 
את  נכיר  הקורס  במהלך  ארכיאולוגית.  מזווית  בה  והחיים  ירושלים  של 
הסביבה הטבעית בה נבנתה ירושלים והשפעתה על התעצבות העיר, נכיר 
את החוקרים השונים שפעלו בירושלים במרוצת השנים ונבחן את הממצאים 

הרבים מתקופות הברונזה והברזל.

סמסטר א' 
יום א' 
 16-14

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום א'

 16-14
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום א'+ג׳ 

 14-12
מקוון

מחיר:
1100 ש"ח
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מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה   0671.1031.01
וארכיאולוגיה של אנטוליה החיתית   

ד"ר אמיר גילן   
הקורס מציע מבוא מקיף להיסטוריה, לתרבות ולארכיאולוגיה של אנטוליה 
שבסיסה  החיתית,  הממלכה  תעמוד  הקורס  במרכז  לפנה"ס.  השני  באלף 
היום.  של  לאנקרה  צפונית-מזרחית  הממוקמת  חתושה,  העתיקה  בבירתה 
ואילך  לפנה"ס   14 ה  במאה  הפוליטי  לשיאה  הגיעה  החיתית  הממלכה 
לנהר הפרת.  ועד  סוריה  לתוככי  והים השחור  בין החוף האגאי  והשתרעה 
בתקופתה  החזקות  הפוליטיות  המעצמות  לאחת  הפכה  היא  זו  בתקופה 

והייתה לשחקן גלובלי במאזן הפוליטי שבין המעצמות במזרח הקדום.

״כל העולם במה" — תרבות הפנאי של העולם   0671.2545.01
הקלאסי   

ד"ר גיא שטיבל   
רומי  היווני,  העולם  של  הפנאי  תרבות  על  מעמיק  למבט  יוקדש  השיעור 
וביזנטי (Otium). במהלכו נתוודא למתקנים שבהם הוצגו קומדיות סטיריות 
לחמו  אדם  ובני  מרכבות,  ומרוצי  אתלטיות  תחרויות  התרחשו  וטרגדיות, 
בחיות. לצד ההיסטוריה של התפתחות מבני התיאטרון, סטדיה, ההיפודרומים 
והאמפתיאטרונים, יוקדש מקום נרחב לתרבות בתי המרחץ מיוון, דרך רומא 
— היבטי הפולחן ששולבו  והקודש  נדון בקו הדק שבין החול  ביזנטיון.  ועד 

במתקנים אלה ויצירות האמנות שעיטרו אותם.

האדם הקדמון במזרח התיכון:  0671.1010.01
מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית    

פרופ' יורם כהן    
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.   

סמסטר א' 
יום ב' 
 12-10

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב'+ד׳ 

 12-10
מקוון

מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר א' 
יום א' 
 16-14

מקוון

מחיר:
550 ש"ח



25

שנה"ל תשפ"א

לימודים כלליים

סמסטר א' 
יום ג' 

 12-10
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב' 
 14-12

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

תולדות המחשבה הארכיאולוגית  0671.2000.01
פרופ' אבי גופר    

ועד  ה-19  המאה  למן  בארכיאולוגיה  חשיבה  באסכולות  עוסק  הקורס 
והחשיבה  הארכיאולוגיה  התמסדות  הם  בקורס  המרכזיים  הנושאים  ימינו. 
הארכיאולוגית כדיסציפלינה סדירה, אסכולת החשיבה המכונה "היסטוריה 
או  הקונטקסטואלית  והארכיאולוגיה  החדשה  הארכיאולוגיה  תרבויות",  של 
הפרשנית. הקורס סוקר את הרקע להתפתחות אסכולות החשיבה השונות 
ואת עקרונות החשיבה של כל אסכולה ומשמעותם בעבודתו של הארכיאולוג 
בשדה ובמעבדה. הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל תובא כמקרה מבחן ארוך-

טווח לשנויים במחשבה הארכיאולוגית.   

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

זהו קורס מבוא אשר נועד להניח את היסודות להיכרות עם הרצף הארכיאולוגי 
שנה  )כ-00021  הקדם-קיראמית  הניאוליתית  בתקופה  החל  ישראל,  בארץ 
תקופת  בשלהי  לפסה"נ(,   685( יהודה  ממלכת  בחורבן  וכלה  זמננו(  לפני 
הברזל. 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 
בניסיון  הוא  זה  בשיעור  הדגש  לתקופה.  מתקופה  המעבר  את  המאפיינים 
לעקוב אחר הרצף וההיגיון בהתפתחויות באמצעות ניתוח הממצא החומרי.

מציידים לחקלאים: ביות בעלי חיים   0671.2190.01
במזרח הקדום   

ד"ר ספיר-חן לידר    
תהליך ביות חיות המשק החל בדרום הלבנט בראשית התקופה הניאוליתית, 
ויש לו השלכות על האדם, בעלי החיים והסביבה. הקורס מציע סקירה של 
להתפשטות  ועד  פרהיסטוריות  מתקופות  החל  החיים  בעלי  ביות  תהליך 
נדון  שבויתו,  החיים  בעלי  מיני  את  כרונולוגי  באופן  נסקור  החקלאות. 
את  ארכיאולוגית  לתעד  ניתן  כיצד  הביות,  לתחילת  לגורמים  בתיאוריות 

התהליך, ובמשמעותו הסימבולית ליחסים המשתנים בין האדם לחיה.

סמסטר א' 
יום ב'+ד׳

 14-12
מקוון

מחיר:
1100 ש"ח
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מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב  0671.1043.01
פרופ' יורם כהן   

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

יסודות הארכיאוזואולוגיה  0671.2063.01
ד"ר ספיר-חן לידר    

שיעור מבוא המציג את מדע הארכיאוזואולוגיה, חקר ההתנהגות האנושית 
הקדומה בעזרת ממצא בעלי החיים. המחקר הארכיאוזואולוגי עוסק ביחסי 
האדם עם החיה ועם הסובב הקדום, ומאפשר בחינה של היבטים חברתיים 
וכלכליים. במהלך הקורס תערך היכרות עם הפאונה של ארץ ישראל, עם 
מושגים רלוונטים בביולוגיה ואקולוגיה, תסקר ההיסטוריה של המחקר, יוצגו 

נושאי מחקר מרכזיים ויסקרו שיטות המחקר.

מבוא למצרים העתיקה  0671.1045.01
ד"ר דבורה סוויני   

הקורס יכסה את התקופה מ-4400 עד 1070 לפנה׳׳ס בערך, מן התקופה 
הממלכה  תקופת  לסוף  ועד  במצרים  הראשונה  השושלת  עליית  שלפני 
החדשה. הוא מספק מבוא להיבטים מרכזיים של התרבות והחברה במצרים 

העתיקה.

ארכיאולוגיה מהי?  0671.1001.01
ד"ר עדו קוך    

בטבעו  מדעית,  כדיסציפלינה  הארכיאולוגיה  של  במהותה  עוסק  הקורס 
לפירוש  הגישות  ובמגוון  בשדה  המחקר  בשיטות  הארכיאולוגי,  המידע  של 
הממצא הארכיאולוגי. הקורס יעסוק במגמותיה של הארכיאולוגיה בת-זמננו, 
ומדעי  המדויקים  המדעים  כגון  אחרים  ומדעים  הארכיאולוגיה  שבין  בקשר 
הטבע, ובאופן שבו ניתן לשחזר ארגון חברתי של חברות קדומות, כלכלתן 
ועולמן הקוגניטיבי, ובשחזור אירועים פוליטיים וחלקם של מנהיגים כריזמטיים 
בעיצוב ההיסטוריה האנושית. נעסוק גם בתפקידה הפעיל של הארכאולוגיה 

בעיצוב תודעת העבר בחברות בנות זמננו.

סמסטר א' 
יום ג' 

 14-12
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ג' 

 18-16
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ד' 
 18-16

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ג' 

 14-12
מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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שנה"ל תשפ"א

לימודים כלליים

סמסטר ב' 
יום א׳

 12-10
גילמן 281

מחיר:
550 ש"ח

ארכיאולוגיה מהי?  0671.1001.02
דר' יובל גדות    

בטבעו  מדעית,  כדיסציפלינה  הארכיאולוגיה  של  במהותה  עוסק  הקורס 
לפירוש  הגישות  ובמגוון  בשדה  המחקר  בשיטות  הארכיאולוגי,  המידע  של 
הממצא הארכיאולוגי. הקורס יעסוק במגמותיה של הארכיאולוגיה בת-זמננו, 
ומדעי  המדויקים  המדעים  כגון  אחרים  ומדעים  הארכיאולוגיה  שבין  בקשר 
הטבע, ובאופן שבו ניתן לשחזר ארגון חברתי של חברות קדומות, כלכלתן 
ועולמן הקוגניטיבי, ובשחזור אירועים פוליטיים וחלקם של מנהיגים כריזמטיים 
בעיצוב ההיסטוריה האנושית. נעסוק גם בתפקידה הפעיל של הארכאולוגיה 

בעיצוב תודעת העבר בחברות בנות זמננו.

מבוא לארכיאולוגיה אגאית קדם-קלאסית:   0671.1047.01
מינואים ומיקנים   

פרופ' שלמה בונימוביץ    
הקורס מציג את תרבויות יוון הקדם-קלאסיות — התרבות המינואית בכרתים 
במיתולוגיה  נשתמר  הללו  התרבויות  של  זכרן  ביוון.  המיקנית  והתרבות 
העושר  את  חשפה  הארכיאולוגיה  אך  והאודיסאה,  האיליאדה  ובסיפורי 
דמויי  המינואיים  הארמונות  צמיחת  האגדות:  שמאחורי  הרב  התרבותי 
הלבירינת בכרתים, החברה המינואית הייחודית וטקסי הדת המורכבים שלה, 
תרה  האי  של  הגעשית  ההתפרצות  האגדי,  מינוס  המלך  של  בים  שליטתו 
והשפעתה על התרבות המינואית, צמיחת התרבות המיקנית והשתלטותה על 
וקברי הפאר של שליטי המצודות, קריסת  הים האגאי, המצודות המיקניות 
ליוון  והמיקנים  המינואים  שהותירו  התרבותית  והירושה  המיקנית  התרבות 

הקלאסית.

טקסט ותמונה — מוסד המלוכה במזרח הקדום   0671.1238.01
וייצוגיו הטקסטואליים   

ד"ר אמיר גילן   
במהלך vשיעור נעקוב אחר התפתחותו של מוסד המלוכה במזרח הקדום 
למן האלף השלישי ועד האלף הראשון לפנה"ס. נלמד להכיר מודלים שונים 
השונות.  בתקופות  והאיקונוגרפיים  הטקסטואליים  ייצוגיה  ואת  מלוכה  של 
השיעור מציג את יחסי הגומלין בין תוכנן של כתובות עתיקות לבין הממצאים  
ופרשנות  לפענוח  היסוד  עקרונות  יוצגו  והארכיאולוגיים.  האיקונוגרפיים 
)היסטוריים,  המלוכה  למוסד  הקשורים  שונים  מסוגים  ודימויים  טקסטים 
ספרותיים, דתיים, אמנותיים וכו'( מתרבויות שונות במזרח הקדום, תוך בחינת 
תרומתם לשחזור העבר. דגש מיוחד יינתן לדיון ביצירות האמנות המאפיינות 

את מוסד המלוכה בתקופות השונות.

סמסטר ב' 
יום א'

 16-14
גילמן 220

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'
סמסטר ב' 

יום א' 
 12-10

גילמן 220

מחיר:
550 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

סמסטר ב' 
יום ג׳

 16-14
גילמן 281

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג' 

 18-16
גילמן 281

מחיר:
550 ש"ח

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 ישראל וממלכת יהודה וכן קבוצות אתניות כגון הפלשתים, הפניקים, 
הארמים ועוד. מטרת הקורס היא לעקוב אחר תהליכי ההתהוות של היישויות 
הפוליטיות הללו ולעמוד על אופיין וגורלן כפי שהם באים לידי בטוי בתרבות 
לאורך  השתנותם  ואופן  היישוב  דפוסי  על  נעמוד  זו,  במסגרת  החומרית. 
הזמן; על מאפייני היישוב העירוני אל מול היישוב הכפרי ומשמעותם לשחזור 
אופני החיים של קבוצות שונות; על הבטויים הארכיאולוגים של התפתחות 

הממלכות הטריטוריאליות ועל הממצא המנהלי המיוחס להן.

מבוא לתקופת הברזל לאור תיאורי המקרא   0671.2060.01
והכתובות הקדומות   
פרופ' עודד ליפשיץ   

מנתחים  המקרא,  תקופת  של  הקדומה  ההיסטוריה  את  ולהבין  לתאר  כדי 
מקבילים:  שחזורים  שני  בסיסן  על  ובונים  שונים  מקורות  שני  חוקרים 
הארכיאולוגיה מצד אחד והמקרא מצד שני. הכתובות הקדומות מאירות באור 
יכול להשתלב עם  והמידע הזה  ותקופות מוגדרות  נוסף אירועים מסויימים 
הניתוח והשחזור של ההיסטוריה הקדומה שנעשה על בסיס הארכיאולוגיה 
והתיאורים המקראיים. בשיעור נלמד את המתודות של שחזור ההיסטוריה של 
תקופת המקרא על בסיס התיאורים המקראיים ונשחזר את תקופת המקרא על 
בסיס הקריאה הביקורתית של התיאורים המקראיים. נוסיף לשחזורים הללו 
את המידע שמתקבל מהכתובות הקדומות ונבחן כיצד, אם בכלל, משתלבות 

הכתובות הקדומות בשחזור ההיסטוריה על בסיס הטקסט המקראי.

תקופת האימפריות במזרח הקדום:  0671.2383.01
האימפריה הניאו-אשורית והניאו-בבלית   

פרופ' יורם כהן   
השיעור יתרכז בתולדות האימפריה האשורית וזו שבאה אחריה – האימפריה 
במשך  שלטו  הניאו-בבלית  והאימפריה  האשורית  האימפריה  הניאו-בבלית. 
עד  המרוחקים  שונים,  עמים  ועל  נרחבים  שטחים  על  שנים  מאות  כשלוש 
מאד מערי הבירה שעל גדות החידקל והפרת במסופוטמיה )עירק הקדומה(. 
והבבליים  האשוריים  המלכים  אודות  שלילי  רושם  מתקבל  המקרא  מן 
ומעלליהם, אך מקורות התקופה מלמדים אותנו על מורכבותן של מערכות 
האלף  סוף  למן  אשור  של  עלייתה  אחר  יעקוב  השיעור  אלו.  אימפריאליות 
השני ועד נפילתה של בירת אשור, נינווה, בשנת 612 לפנה"ס, ולאחר מכן, 
ההיסטוריים  האירועים  ניתוח  תוך  הניאו-בבלית,  האימפריה  תולדות  אחר 
סרגון  תגלת-פלאסר,  המלכים  כגון  באימפריה,  המפתח  ודמויות  המרכזיים 

השני, אסרחדון, נבוכדנאצר, ונבונאיד.

סמסטר ב' 
יום ג'

 12-10
גילמן 220

מחיר:
550 ש"ח
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שנה"ל תשפ"א

לימודים כלליים

סמסטר ב' 
יום ד

 14-12
רוזנברג 205

מחיר:
550 ש"ח

עולם החי בתקופת המקרא  0671.2537.01
ד"ר ספיר-חן לידר   

ומכלכלת הקיום של האדם בעבר.  היוו חלק מרכזי מהנוף  ובר  חיות משק 
כלכליות  למשמעויות  נקשרים  והם  מורכבים  החיים  בעלי  עם  היחסים 
וחברתיות. הקורס יתמקד בהיכרות עם בעלי החיים בארצנו, אשר היו נפוצים 
יחסי  של  ובבחינה  הקלאסיות,  התקופות  לראשית  ועד  הברונזה  מתקופת 
המאפיינים  עם  היכרות  ודרך  הארכיאוזואולוגי  הממצא  דרך  איתם,  האדם 
הביולוגים והאקולוגים של בעלי חיים אלו. הקורס מתבסס על קריאה ודיון 

בכיתה בנושאים שונים.
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לומדים בגילמן
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

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב'+ד׳

 14-12
מקוון

מחיר:
1100 ש"ח
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שנה"ל תשפ"א

לימודים כלליים

החוג להיסטוריה כללית

סמסטר א' 
יום ב' 
 12-10

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'

סמסטר א' 
יום ג' 

 18-16
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

אימפריות מערב-מזרח: מודרניות  0621.1180.01
וכוח 2020-1700   
פרופ' בלהה מלמן   

מדינות  התפשטות  אך  מודרניות.  או  "מערביות",  ואינן  היו  לא  אימפריות 
טריטוריות  אל  לימינו,  ועד  עשרה  השמונה  מהמאה  מערביות,  ותרבויות 
האימפריות  ייחודית.  תופעה  הייתה  ולארה"ב,  לאירופה  שמחוץ  ולתרבויות 
המערביות החדשות התאפיינו לא רק במימדי הענק שלהן ובעוצמה צבאית 
ובדמיונם  בהתנסויותיהם  בחייהם,  נוכחות  שהיו  בכך  גם  אלא  וטכנולוגית, 
של בני העידן המודרני — שולטים ונשלטים כאחד—ועצבו מדינות, כלכלות, 
זהויות לאומיות, מעמדיות ומיגדריות, ותרבויות—הן תרבות גבוהה, הן תרבות 
הבין- והמגעים  האימפריות  התפתחות  הבנת  יום-יום.  וחיי  פופולארית 
תרבותיים בין "מערב" )כאזור, או מקום גיאוגרפי, וכדימוי( ו"מזרח" מאפשרת 
לנו להבין ולכתוב מחדש את ההיסטוריה של המודרניות. בשיעור נדון בראיית 
ודמיונם בעידן הנאורות של המאה השמונה  וה"מערב", הגדרתם  ה"מזרח" 

עשרה.

התהוותה של אירופה: משלהי העולם העתיק   0621.1209.01
אל ראשית העת החדשה   

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

המורים? בשאלות כגון אלה תעסוק ההרצאה.
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

סמסטר ב' 
יום ג'

18-16
ווב 001

מחיר:
550 ש"ח

הדת היוונית ושינוייה, מהתקופה הארכאית ועד   0621.1221.01
לערב התנצרות האימפריה הרומית   

פרופ' סילבי הוניגמן   
השיעור יעסוק בדת היוונית ויסקור את התפתחותה ואת שינויה מראשיתה של 
הפוליס )עיר המדינה( היוונית ועד לקיסרות הרומית. השיעור יסקור תחילה 
של  היוונית  הפוליס  במסגרת  דהיינו  הקלאסית,  בצורתה  היוונית  הדת  את 
התקופה ארכאית והקלאסית. נתחקה אחר ההיבטים השונים שלה – דתיים, 
פוליטיים, חברתיים, תרבותיים וכלכליים יחד.  נבחן במיוחד את הקשר בין 
דת ודמוקרטיה באתונה בתקופה הקלאסית. לאחר מכן יסקור השיעור את 
השינויים הדתיים שאפיינו את הדת בעידן הפוסט-קלאסי )תקופה הלניסטית 
של  בתפיסה  שינוי  כללו  האלה  השינויים  הקדומה(.  הרומית  הקיסרות  ושל 
כגון  שונים,  פולחן  לסוגי  פתיחות  דתי,  רגש  של  חדשים  ביטויים  האלים, 
"דתות המזרח" ועוד. שינויים אלה הם הרקע להתפשטות הנצרות באימפריה 

הרומית. עם זאת, השיעור לא יעסוק בנצרות עצמה. 

מבוא להיסטוריה של הרפואה המודרנית  0621.1214.01
ד"ר אמיר טייכר   

השיעור סוקר את השינויים המרתקים שהתרחשו ברפואה המערבית, מסוף 
המאה השמונה עשרה ועד לאמצע המאה העשרים, תוך בחינה של ההקשרים 
המדעיים, החברתיים והתרבותיים של שינויים אלה: מהקזת הדם של הרופא 
הכפרי לניתוח שלאחר המוות של פתולוג בית החולים, מהאנטומיה לרפואת 
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.

סמסטר ב' 
יום ב' 
 16-14

ווב 001

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'
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שנה"ל תשפ"א

לימודים כלליים

החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה

סמסטר א'

סמסטר א' 
יום ד'

 16-14
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ד'

 12-10
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ה'

 12-10
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

מבוא ללימודי אפריקה  0622.9102.01
ד"ר אירית בק   

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

ההתרחשויות העכשוויות ביבשת אפריקה.

מבוא לדת ולתרבות האסלאם  0622.1003.01
ד"ר לאה קינברג   

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

ההסכמה ואי ההסכמה ביניהן.

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

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

כתות כדוגמת השיעים, ועוד.
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

סמסטר א' 
יום ה' 
 14-12

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ד' 
 14-12

גילמן 282

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'

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.

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

שיעור זה חוקר את תולדות המדינה העת'מאנית מראשית ימיה במאה ה-14 
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 
ה-19 הארוכה. לצד ההרצאות, ילווה השיעור בקריאת טקסטים היסטוריים 

והיסטוריוגרפיים כתובים ובבחינת איורים, מפות, חפצים וחומרים אחרים.
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שנה"ל תשפ"א

לימודים כלליים

החוג להיסטוריה של עם ישראל

סמסטר א'
יום ב׳

 12-10
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'

סמסטר א' 
יום ב' 
 12-10

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב' 
 14-12

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

ההיסטוריה של התפילה היהודית  0677.1293.01
פרופ' שמחה גולדין    

זה  בשיעור  הדורות.  כל  לאורך  היהודים  בחיי  מהותי  מרכיב  הוא  התפילה 
מבחינת  היהודית,  ההיסטוריה  לאורך  התפילה  של  התפקיד  על  נעמוד 
השימוש בה מעבר לתכנים התיאולוגים שלה. בתקופות רבות התפילה הייתה 
כלי מרכזי בתהליכי הגיבוש והחברות של החברה היהודית, משקפת השפעות 
נבדוק  יהודית.  הלא  הסביבה  של  והשפעות  השנה,  בלוח  הקשורות  שונות 
את ההתפתחות בסוף העת העתיקה, נעמוד על השינויים שהתפילה עוברת 
במהלך ימי הביניים, בעיקר בארצות הנוצריות, עד המאה ה-16, עם המצאת 

הדפוס, ונחקור את הקוים המרכזיים בשינויים מאז.

הציונות והיישוב, 1917-1881  0677.1532.01
פרופ' מאיר חזן    

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

ראשית היווצרותו של "הבית הלאומי" כמושג פוליטי מוכר.

יהודי, נוצרי ושומרוני נפגשים בפלשתינה  0677.2078.01
ד"ר יובל שחר   

הקרובה  ובסביבתה  ישראל  בארץ  חיתה  החשמונאים  מרד  פרוץ  עם 
אוכלוסייה מגוונת ומנומרת במאפייניה האתניים, הסוציולוגיים והתרבותיים-
בתוכן  התהליכים  הללו,  הקבוצות  מן  ארבע  אחר  נתחקה  בתרגיל  דתיים. 
מן  שתיים  וערבים.  שומרונים  אדומים,  יהודים,  ביניהן:  היחסים  ומערכות 
עצמאות  התקופה  במהלך  השיגו  והערבים,  היהודים   — הנדונות  הקבוצות 
פוליטית, אגב שיתוף פעולה מכאן והתנגשויות מכאן. האדומים והשומרונים 
נכבשו ע"י החשמונאים, אך בעוד האדומים התמזגו ביישות היהודית שמרו 
להתקיים  הוסיפו  האדומים(  )למעט  הללו  זהותם.הקבוצות  על  השומרונים 
אף לאחר שהמרחב כולו נכבש בידי הרומים, ובעיקר מעידים המקורות על 

מערכות היחסים המורכבות שבין היהודים לשומרונים.
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

סמסטר א' 
יום ג' 

12-10
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ד' 
 12-10

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב'

 16-14
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ד'

 12-10
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

העימות היהודי ערבי, 1939-1905  0677.2054.01
פרופ' מאיר חזן   

והעמדות  ולנתח את ההשקפות האידיאולוגיות  מטרת השיעור היא לסקור 
בארץ  יהודים-ערבים  ליחסי  בנוגע  היישובית  בחברה  שרווחו  הפוליטיות 
בשיעור  השנייה.  העולם  מלחמת  לפרוץ  ועד  השנייה  העלייה  מימי  ישראל 
לקיומה של  ייבחנו דפוסי ההתייחסות כלפי ערביי הארץ, הפולמוס באשר 
תנועה לאומית ערבית, המתווים האפשריים שהועלו לפתרון העימות וגורם 

הזמן כמרכיב מכריע בעיצוב השקפות בני התקופה.

תולדות השואה  0677.1151.01
פרופ' חוי דרייפוס   

הקורס תולדות השואה, יתבסס הן על הקורס המקוון, הנמצא בפלטפורמת 
 (Coursera) קורסרה  של   (MOOC) Massive Open Online Course-ה
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.

השבתאות בהופעתה ובשנותיה הראשונות  0677.1295.01
ד"ר מעוז כהנא   

הסילבוס יפורסם באתר התוכנית ״לומדים בגילמן״.

האב המייסד חיים וייצמן )1904—1948( —   0677.1297.01
בין ביוגרפיה להיסטוריה   

פרופ' מוטי גולני   
וייצמן היה בריטי לא פחות משהיה ציוני. מה זה אומר על התנועה שהוביל? 
הסמינר יבחן את ההיסטוריה של בריטניה ושל הציונות והיישוב בפרספקטיבה 

הביוגרפית של וייצמן דרך מכתביו, נאומיו והמחקר אודותיו.
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ישראל וגרמניה — זיכרון, דיפלומטיה וביטחון  0677.4114.01
ד"ר רוני שטאובר   

מטרת הקורס לבחון את התפתחות היחסים בין ישראל לגרמניה המערבית 
מאז הדיונים והחתימה על הסכם השילומים ועד לכינון היחסים הדיפלומטים. 
הוא יעקוב אחר השינוי ביחס לגרמניה מחרם מוחלט ועד לתפיסת "גרמניה 
האחרת" והניסיון להפוך אותה לבת ברית מתוך זיקה "לחוב המוסרי". בין 
השאר נעסוק במגעים הדיפלומטים עם גרמניה לקראת החתימה על "הסכם 
של  במאבקן   ; השילומים  הסכם  לגבי  בארץ  העקרוני  בוויכוח  השילומים"; 
מדינות ערב נגד הסכם השילומים ויחסי ישראל גרמניה; בשאלת כינון יחסים 
דיפלומטים, בהשפעת המלחמה הקרה על שיתוף הפעולה בין שתי המדינות, 
בהשפעת משפט איכמן על יחסי ישאל גרמניה, בהפיכתה של גרמניה לבעלת 
ברית וספקית נשק לישראל; בהשפעות  ההדיות בין מדיניות חוץ למדינות 

פנים ביחסים עם גרמניה.

 THE JEWS IN AMERICA**  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 יילמד בשפה האנגלית.

הלכה, משפט וחברה בשלהי העת העתיקה  0677.1298.01
ד"ר יפעת מוניקנדם    

נשים לגברים עומדים במרכזם של תהליכים כלכליים, חברתיים  בין  יחסים 
ומשפטיים. מוסד הנישואים משקף שינויים במעמד האישה, בתפיסת הקניין 
בו  באופן  משתקפות  אישות  יחסי  של  שונות  תפיסות  הירושה;  ובתפקיד 
ומעידות  בין-דתיים  יחסים  על  משפיעות  גבולותיהן,  את  מגדירות  קהילות 
על מעמדו של החוק וכוחו. תרגיל זה יעסוק באירוסים, נישואים, ניאוף ויחסי 
מין, גירושים, נדוניות ומוהר והשלכות התפיסות המשפטיות השונות, תוך עיון 
במקורות מקומראן, היהדות ההלניסטית, הספרות התלמודית, החוק הרומי 

וראשית הנצרות וידון במתודות השונות בקריאתם.

סמסטר א' 
יום ד' 
 14-12

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ד' 
 14-12

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ה' 
 12-10

מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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העולם היהודי בעת החדשה  0677.1059.01
פרופ' חוי דרייפוס    

בעת  ישראל  עם  בתולדות  שהתרחשו  המרכזיים  באירועים  יעסוק  הקורס 
תהליכי  עם   – וכפרטים  כחברה   – יהודים  של  ובהתמודדותם  החדשה 
המודרניזציה. בעזרת מקורות שונים נבחן את השינויים שחלו בחיי היהודים 
רעיוניים  דתיים,  זרמים  ובהתפתחותם של  בצמיחתם  ונדון  שונות  בתפוצות 

ופוליטיים ששינו את פני היהדות.

מבוא לברית החדשה  0677.1283.01
ד"ר יפעת מוניקנדם    

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

הלניסטית ורומית מאידך. הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה.

יהודים ומומרים לאורך ההיסטוריה  0677.1294.01
פרופ' שמחה גולדין    

ועוברים לדת  היהודי  ליהודים העוזבים את הדת  היחס  הוא  נושא השיעור 
היהודים  המומרים  של  התופעה  את  נבחן  מרצונם.  הנוצרית,  המתחרה, 
לנצרות, החל מראשית המאה ה 11 ועד לסוף המאה ה-14 בארצות גרמניה, 
צרפת ואנגליה. בחינה זו תהיה על רקע עוצמתה של הדת הנוצרית, ניסיונה 
לאנוס יהודים באירועים שונים בתקופה ומאמץ המסיונריזציה הרצוף. הקורס 
יתבסס על מגוון המקורות העומדים לרשות המחקר, הן מקורות עבריים והן 
מקורות נוצריים, ויעסוק בשאלות מהותיות העולות בהקשר החברתי והדתי.

ארכיונים מרכזיים בארץ ובעולם  0677.1303.01
ד"ר רוני שטאובר    

בקורס זה יבחנו מאפיינים ייחודיים של ארכיונים היסטוריים מרכזיים בישראל 
ובאופני  במטרות  נדון  אורחים  וארכיונאים  חוקרים  של  בסיועם  ובעולם. 
הפעולה של ארכיונים לאומיים, תנועתיים, אתניים, ואחרים. נבחן את הרקע 
ההיסטורי להקמתם ואת זיקתם למוסדות המדינה ולארגונים לא ממשלתיים. 

הקורס ישלב ביקור בארכיונים בארץ.

סמסטר ב'

סמסטר ב' 
יום א'

 14-10
רוזנברג 107

מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ב'

 12-10
גילמן 280

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ב'

 12-10
רוזנברג 001

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ב'

 14-10
רוזנברג 002

מחיר:
1100 ש"ח
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סמסטר ב' 
יום ה'

 12-10
גילמן 282

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג'

 12-10
גילמן 278

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ד' 
 12-10

רוזנברג 205

מחיר:
550 ש"ח

השואה במזרח אירופה  0677.1291.01
פרופ' חוי דרייפוס    

יהודי מזרח אירופה השואה, תוך התייחסות ממוקדת  יעסוק בגורל  הקורס 
העיסוק  לצד  המועצות.  וברית  אוקראינה  בילורוס,  ליטא,  פולין,  ביהודי 
באירועים היסטוריים שקדמו לשנות מלחמת העולם השנייה אך עיצבו אותה 

בפועל, נדון הן בתקופת השואה והן בשאלות של זיכרון והיסטוריה.

השבתאות באירופה במאה השמונה עשרה  0677.1296.01
ד"ר מעוז כהנא    

הסילבוס יפורסם באתר התוכנית ״לומדים בגילמן״.

אייכמן ואנשיו — התגבשותו ופעילותו של   0677.1267.01
מנגנון הרצח   

ד"ר רוני שטאובר    
"רוצחי  של  ופעילותם   דרכם   דמותם,  את  לבחון  הקורס   של  מטרתו 
המכתבה", פקידי מנגנון הרצח שמלאו תפקיד מכריע בתכנון ובביצוע של 
הס"ס  של  הביטחון  משטרת  בקציני  בעיקר  מדובר  הסופי.  הפתרון  מהלכי 
תאפשר  פעילותם  בחינת  אירופה.  ברחבי  שונות  ובנקודות  בברלין  שפעלו 
הבנת הדינמיקה בה התפתח מנגנון הרצח והפתרון הסופי ובכלל זה הקשרים 
הענפים של אנשי אייכמן עם המנגנונים הבירוקרטים השונים בגרמניה וברחבי 

אירופה שתרמו את חלקם לביצוע רצח היהודים.

"המדינה שבדרך": היישוב בין שתי מלחמות   0677.1187.01
עולם   

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

הכלכליים והשסעים הרעיוניים-חברתיים.

סמסטר ב' 
יום ד׳ 
 14-12

גילמן 279

מחיר:
550 ש"ח
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יהודי מזרח אירופה 1939-1600  0677.1589.01
ד"ר סקוט אורי    

הקורס יעקוב אחרי החוויה היהודית במזרח אירופה מעת החדשה המוקדמת 
עם  בקשרים  נתרכז  הסמסטר,  במהלך  השנייה.  העולם  מלחמת  פרוץ  ועד 
חברתיים  שינויים  היהודים,  בקרב  ודתיים  אינטלקטואליים  שינויים  השלטון, 
נגד,  ותגובות  הסובבת  בחברה  להשתלב  מאמצים  למודרניות,  שהתלוו 
ולידתן של תנועות פוליטיות מודרניות. בנוסף למאמרים אקדמיים ומקורות 
היסטוריים נשתמש גם בספרות, בשירה ובמקורות ויזואליים על מנת לעקוב 

אחרי אספקטים שונים של החוויה היהודית במזרח אירופה.

המחלוקת בין תנועת העבודה לתנועה   0677.1131.01
הרביזיוניסטית 1952-1918   

פרופ' מאיר חזן    
הפוליטיים  והמחנות  הרעיוניים  הזרמים  שני  בין  יעסוק בהתמודדות  הקורס 
המרכזיים בציונות, ביישוב ובראשית ימי המדינה – תנועת העבודה והתנועה 
הרביזיוניסטית. במרכזו יעמדו התחרות והעימות ביניהן על השגת ההגמוניה 
שיידונו במהלך הקורס: ההתנדבות  בין הסוגיות  ובתפוצות.  בציונות בארץ 
ולצבאיות  לכוח  היחס  בתל-חי,  ההישארות  על  המחלוקת  העברי,  לגדוד 
הבלגה  ארלוזורוב,  רצח  הציונות,  המדינית של  הלאומית, המטרה  בתנועה 
או תגובה, שירת התקופה, חלוקת הארץ, הסזון, אלטלנה, הסכם השילומים.

סמסטר ב' 
יום ה' 
 14-12

רוזנברג 106

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ה' 
 16-14

גילמן 282

מחיר:
550 ש"ח
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החוג ללימודי הערבית והאיסלאם

סמסטר א' 
יום ב'+ד׳

 14-12
מקוון

מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר א'
סמסטר א' 

יום א'
 14-12

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב'

 12-10
מקוון

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

קווים מאפיינים בספרות הקלאסית  0631.2220.01
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  לעילית הטפחות הקשוטות  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
מקוון

מחיר:
1100 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

סמסטר א' 
יום ד'

 14-12
מקוון

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

דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע  0631.4171.01
פרופ' אוריה שביט   

הקורס יעסוק במגוון סוגיות חברתיות, תרבותיות והלכתיות הנוגעות לזיקות 
הדיונים  במערב.  מוסלמית  בהגירה  ויתמקד  וגלובליזציה,  הגירה  דת,  שבין 
בקורס ילווי בהקרנות של סרטי קולנוע עלילתיים, סרטים תיעודיים וסדרות 
טלוויזיה המשקפים ומאירים סוגיות שונות. בין השאר יידונו משקלה של זהות 
דתית בחייהן של קבוצות מהגרים; התפתחותן של תיאולוגיות ושל הלכות 
מתחרות הנוגעות באתגרים ייחודיים למהגרים; זיקות בין "המצב המוסלמי" 

ל"מצב היהודי"; פולמוס ה"רב-תרבותיות" בארצות הברית ובאירופה.

סמסטר ב'

סמסטר ב' 
יום ה'

 16-12
גילמן 262

מחיר:
1100 ש"ח
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שנה"ל תשפ"א

לימודים כלליים

החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית

מבוא לבלשנות שמית  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.

שפה, מחשבה ותרבות  0624.4130.01
ד"ר לטיציה צ'רקווליני   

שאנו  השפה  האם  ותרבות.  למחשבה  שפה  שבין  בקשר  מתמקד  זה  קורס 
מדברים משפיעה על האופן בו אנו חווים את העולם, מארגנים את החוויה 
שלנו ומייצגים וזוכרים אותה? אם כן, איך ובאיזו מידה? האם שפה משפיעה 
על המחשבה במידה שווה על פני שפות שונות, תרבויות ותחומים סמנטיים 
שונים? מה תפקיד התרבות במערכת יחסים זו? במהלך הסמסטר הראשון, 
נוירו-  — שונות  ושיטות  מבט  נקודות  עם  היכרות  ונכיר  אלו,  ניגש לשאלות 
בלשנות, פסיכו-בלשנות, רכישת שפה וליקוי לשוני, מבנה מידע, פרגמטיקה, 
סוציו-סטרוקטורליזם ואנתרופולוגיה לשונית. במהלך הסמסטר השני נסקור 
כמה מחקרים על הקשר בין שפה, קוגניציה ותרבות על פני שפות ותרבויות 
ונמשיך למחקרים  וורף  שונות. נתחיל בעבודות היסוד של בועז, ספיר ושל 
עדכניים יותר על קטגוריות צבע, טקסונומיות טבעיות, מונחי קרבה, שמות 
פרטיים, ספירות, מינים דקדוקיים, ייצוגים מרחביים וזמניים תחושות ורגשות.

סמסטר א׳ 
יום ד׳

 18-16
מקוון

סמסטר ב 
יום ד׳

 18-16
רוזנברג 001

מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר א׳ 
יום ד׳

 20-18
מקוון

סמסטר ב' 
יום ד׳

 20-18
רוזנברג 106

מחיר:
1100 ש"ח

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

 
*
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לומדים בגילמן
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, 
הקורס  יכלול  כן  כמו  )אנימציה.  הנפשה  וסרטי(  עלילה  סרטי  רדיו,  שידורי 
מפגשים עם דוברי השפה שיוזמנו לכמה מן השיעורים. הקורס אינו מצריך 

ידע מוקדם בארמית או בבלשנות שמית.

העברית ממעוף הציפור  0614.1402.01
ד"ר עמנואל מסטיי   

הקורס יעסוק בתולדותיה של השפה העברית מתקופת המקרא ואילך. בכל 
ותקופה בעברית, לפי  נבחן סוגיות העולות מלשונה של כל תקופה  שיעור 
סדר כרונולוגי, מהפרה-היסטוריה של השפה ועד לעברית החדשה. 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, 
אחרות?ולמה  לשפות  העברית  תרמה  מילים  ואילו  ויידיש?  ערבית  לטינית, 

ביאליק ועגנון לא אהבו את אליעזר בן יהודה?

אתיופיה: שפה, תרבות וחברה  0624.2004.01
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'.

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' 

 12-10
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ג' 

 18-16
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
סמסטר א'
יום א'+ג׳

 18-16
מקוון

מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב' 
 18-16

מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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שנה"ל תשפ"א

לימודים כלליים

ארמית חדשה מדוברת וכתובה**  0624.3002.01
פרופ' יחזקאל מוצפי   

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

או בבלשנות שמית.
**הרישום לקורס מותנה באישור המרצה מראש. הרישום יבוצע רק לאחר קבלת האישור. 

 .yehezmu@tauex.tau.ac.il :יש לפנות למרצה בכתובת זו

שפות דרום ערב החדשות  0624.2113.01
ד"ר לטיציה צ'רקווליני   

שפות דרום ערב החדשות הן קבוצת שפות שמיות המדוברות של ידי קבוצות 
שבטיות קטנות הנמצאות בין תימן, עומן וערב הסעודית. חלקו הראשון של 
סוציו- יסוד  וקווי  והתחביר שלהן  מורפולוגיה  הפונולוגיה,  יציג את  הקורס 
תרבותיים. מיקומם הגאוגרפי הפריפריאלי וכמה מאפיינים שמרניים הובילו 
לשלבים  במיוחד  רלוונטי  באופן  שמיות,  דרום  כשפות  אלו  שפות  להגדרת 
המוקדמים ביותר של השפות השמיות, אך סיווגם עדיין היינו שאלה פתוחה.

פרגמטיקה  0614.2435.01
ד"ר ורד סיידון   

הצגת ענף הפרגמטיקה בבלשנות תוך עמידה על נקודות הזיקה והשוני בינו 
תיאוריות  אל  והתוודעות  בפרגמטיקה  יסוד  מושגי  הכרת  הסמנטיקה;  ובין 

מרכזיות; עיון בתופעות תחביריות וניתוחן מנקודת מבט פרגמטית.
דרישות קדם: השתתפות בקורס "סמנטיקה".

סמסטר ב' 
יום ב' 
 18-16

רוזנברג 103

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג' 

 16-14
רוזנברג 103

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'
סמסטר ב'
יום א'+ג׳

 18-16
רוזנברג 102

מחיר:
1100 ש"ח
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לומדים בגילמן
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.

דת, חברה, תיירות ואקולוגיה בהימלאיה  0687.2510.01
ד"ר אהוד הלפרין   

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

על האזור בעשורים האחרונים.

מבוא יפן א' — מהעת העתיקה ועד לעת   0687.1113.01
החדשה המוקדמת   
ד"ר ליאורה צרפתי   

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 השבע עשרה, תקופה המכונה לעיתים ״יפן המסורתית״. 
ההשפעות  את  ונבחן  ופוליטיים  חברתיים  תרבותיים,  במאפיינים  נתמקד 

השונות אשר עיצבו כל תקופה.

החוג ללימודי מזרח אסיה

סמסטר א' 
יום ב' 
 16-14

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'

סמסטר א' 
יום א' 
 16-14

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום א'

 16-14
מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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שנה"ל תשפ"א

לימודים כלליים

הודו המודרנית:רקע, אתגרים ותמורות  0687.2509.01
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.

מבוא לדתות סין  0687.2486.01
פרופ' מאיר שחר   

בשיעור זה נעסוק בעולם העשיר והמגוון של דתות סין. נסקור את הדתות 
בשאלת  נדון  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 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 ננסה 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
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ג' 

 12-10
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ג'

 12-10
מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

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.

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 
טלטלות רבות. במאה התשע עשרה עורר המפגש עם המערב חילוקי דעות 
נדון  בקורס  המסורת.  חובבי  לבין  והתחדשות  בהיפתחות  המצדדים  בין 
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. 

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. 

הודו עכשו: קולנוע, ספרות, פילוסופיה  0687.2529.01
פרופ' דני רוה   

בשיעור זה נבקש להרכיב את הפאזל של הודו העכשווית בעזרת תיאורטיקנים 
דוגמת אשיש ננדי, גופל גורו, רגהו ראם רג'ו והארש מנדר. יחד איתם נקרא 
ספרות, נראה קולנוע ונעקוב אחרי המדיה ההודית שבוע אחרי שבוע "בלייב". 
מנטו  חסן  סעאדת  מאת  קצרים  סיפורים  בשיעור:  שיידונו  החומרים  בין 
ומהאשוטה דווי, עבודות מיצג מאת אמנית הפרטישן זרינה האשמי, וקולנוע 
הודי מהשנים האחרונות. נדבר על שוליים ומרכז, על אתיקה ופוליטיקה, על 

אמנות נושכת, על קאסטות, עוני, שיעבוד וגם חופש.

סמסטר א' 
יום ד'

 12-10
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ד'

 12-10
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ג' 

 18-16
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ג' 

 16-14
מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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שנה"ל תשפ"א

לימודים כלליים

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.

מייסדי הבודהיזם היפני: מסע בהיסטוריה   0687.2534.01
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  סוף המאה  ביצוא התרבותי של  ביותר  אחת מהתופעות המרשימות 
כותרי  את  לייצא  יפן  של  הגדולה  ההצלחה  היא  ה-21  המאה  ותחילת 
)אנימה( שלה לקהל העולמי. למרות שקיימות  והאנימציה  )מנגה(  הקומיקס 
דוגמאות נוספות של יצוא תרבותי-פופולארי, קנה-המידה שבו יפן הצליחה 
לייצא את התרבות הפופולארית שלה לרחבי העולם דרך שני ענפים אלה 
של  ההצלחה  סוד  מהו  ובראשן   — רבות  שאלות  ומעלה  השתאות  מעורר 

המנגה והאנימה ביפן ובעולם?

סמסטר א'
יום ה' 
 16-14

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום א' 
 12-10

גילמן 280

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'

סמסטר ב' 
יום א' 
 14-12

גילמן 280

מחיר:
550 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

הינדואיזם חי בהודו העכשווית: דת, חברה   0687.2515.01
ופוליטיקה   

ד"ר אהוד הלפרין   
חייהם של קרוב למיליארד בני אדם החיים היום בהודו ובעולם כולו, מעוצבים 
במידה רבה ע"י דת ההינדואיזם. בעוד שבראשיתו עסק מחקר ההינדואיזם 
בעיקר בצדדים הפילוסופים, תיאולוגים וטקסטואלים של דת זו, הרי שבעת 
האחרונה מופעיו החיים, היומיומיים והפופולרים של ההינדואיזם נעים לקדמת 
הבמה. קורס זה יבחן צדדים שונים ועכשווים של דת זו, ואת האופן שבו הם 
ואף הסביבה בהודו ומעבר  סבוכים בעיצוב החברה, הפוליטיקה, הכלכלה 
לה. בתוך כך נדון בטקסי איחוז ותקשור עם האלים, צליינות ותיירות, קסטות 

ומגדר, אקולוגיה, פסטיבלים וחברה, ועוד. 

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' 
 16-14

גילמן 280

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום א' 
 16-14

גילמן 223

מחיר:
550 ש"ח
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שנה"ל תשפ"א

לימודים כלליים

סמסטר ב' 
יום א' 
 18-16

גילמן 306

מחיר:
550 ש"ח

נשים מגדר ומיניות בסין: בין היסטוריה   0687.2420.02
לפילוסופיה   

ד"ר סמדר וינטר   
בקורס זה נסקור את מעמדן של נשים, תפקידיהן, ודימוייהן, מתחילתה של 
התפתחויות  אחר  נעקוב  העשרים.  המאה  לראשית  ועד  הסינית  התרבות 
והופעתם  נשים, כשאנו מזהים, לצד שינויים  היסטוריות בתפקידים שמילאו 
ההיסטוריה.  לאורך  שהתמידו  תרבותיות  תימות  חדשים,  תפקידים  של 
נתבונן בחייהן הממשיים של נשים סיניות, נשים אשר הוגדרו — כמו גברים 
האינטימיים,  יחסיהם  אותן:  שעיצבו  היחסים  מערכות  באמצעות   — סיניים 
משפחתם, והחברה בה חיו. יחד עם חקירת מציאות חייהן של נשים, נבדוק 
תארו  אשר  ספרותיים  מקורות  במגוון  הוצגו  אלו  נשים  בהם  האופנים  את 
מודלים של התנהגות נשית ראויה. נבחן כיצד הבדלים בכוח ובזכויות שהיו 
לנשים סיניות – נשים בשלבים שונים של חייהן, בתקופות היסטוריות שונות, 
ניסוח  על  מקשים   — שונים  ופוליטיים  חברתיים,  תרבותיים,  בהקשרים  או 
הגדרה אחדותית של "האישה הסינית המסורתית," ונעמוד אל מול אספקטים 
בחייהן של נשים אלו אשר אופיינו בדיכוי ובהעדר כוח. בגלל האופי הייחודי 
של נושאי החקירה שלנו, ומכיוון שחקירה המציבה נשים במרכזה היא עדיין  
פרוייקט שנוי במחלוקת, ננסה ליצור בכיתה אווירה המשלבת עומק תיאורטי 
עם מעורבות אישית, כשאנו בוחנים, תוך בדיקה עצמית, את מגוון המניעים 
וההטיות האידיאולוגיות שהביאו, ומביאים איתם, חוקרים וחוקרות מערביים 

למחקר הנוכחי של נשים, מגדר ומיניות בסין.

פסיכולוגיה והמדיטציה הבודהיסטית ונדידתם   0687.2523.01
אל המערב   

ד"ר קרן ארבל    
את  הבינה  המוקדמת  הבודהיסטית  המסורת  בו  באופן  יעסוק  זה  קורס 
התודעה  להתפתחות  המדיטציה  של  תפקידה  את  ותהליכיה,  התודעה 
והטרנספורמציה הפסיכולוגית שהיא מאפשרת. תוך קריאה צמודה ומעמיקה 
של מגוון טקסטים ראשוניים מתוך הקנון הבודהיסטי בפאלי, יחד עם לימוד 
נתוודע  סיסטמתי של האלמנטים המרכזיים של הפסיכולוגיה הבודהיסטית, 
מעמיק  לימוד  הבודהיסטי.  התודעה  מודל  של  הפילוסופית  לפרספקטיבה 
המדיטטיבית  הפרקטיקה  בבסיס  העומדת  התיאוריה  של  הבנה  יאפשר  זה 

שמסורת זו מציעה.

סמסטר ב'
יום ב' 
 12-10

גילמן 277

מחיר:
550 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

העבר שלפנינו: דיונים מודרניים על   0687.2511.01
היסטוריוגרפיה בהודו   
ד"ר אילנית לוי שחם    

אלו  והאם  היסטורית  כתיבה  מגדירה  חברה  לפיהם  הקריטריונים  מהם 
ואם  כהיסטוריה  להיחשב  יכולה  מיתולוגיה  אוניברסליים? האם  קריטריונים 
כן, באילו תנאים? בקורס זה נדון בשאלות מסוג זה כפי שהן באות לידי ביטוי 
בהודו. לנגד עינינו תעמוד מחד הטענה שהתפתחה בתקופת הקולוניאליזם 
של  טענתם  ומנגד,  כלל  היסטורית  כתיבה  הייתה  לא  המוקדמת  בהודו  כי 
קיימים  מוקדמות,  ספרותיות  בצורות  אפילו  כי  מודרניים  הודיים  חוקרים 
לכדי  הטרום-מודרנית  בתקופה  מתפתחים  אשר  היסטוריוגרפיים  אלמנטים 
השיח  על  הדיון  השפעת  את  נראה  כן  כמו  היסטורית.  כתיבה  של  מסורת 

הציבורי והתרבותי בהודו המודרנית.

מבוא יפן ב' — מהעת החדשה המוקדמת  0687.1114.01
ועד ימינו   

  
מרצה וסילבוס יפורסמו בהמשך באתר התוכנית ״לומדים בגילמן״.

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 התשעה עשר.

יפן בעת החדשה המוקדמת:סוגיות חברתיות   0687.2533.01
ותרבותיות   

ד"ר שלמית בג'רנו    
טוקוגאווה  בתקופת  יפן  את  מגדירות  ההיסטורי  במחקר  עכשויות  מגמות 
חברתיים- תהליכים  כי  ומדגישות  המוקדמת,  החדשה  כעת   )1868-1600(
איפשרו  אלו  נרחב שהתרחשו במאות  וחינוך  עיור, תחבורה,  כגון  כלכליים 
ליפן במאה התשע עשרה לאמץ במהירות את פירות המהפיכה התעשייתית 
בזירה העולמית. מטרת הקורס תהייה  בולטת  ולהפוך לשחקנית  הראשונה 
היכרות מפורטת עם מאפיינים ומגמות ביפן תחת שלטון טוקוגאווה באמצעות 

התמקדות על סוגיות ונושאי חתך במיוחד מתחום החברה והתרבות.

סמסטר ב' 
יום ב'

14-12
גילמן 282

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ב' 
 16-14

גילמן 223

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ב' 
 20-18

גילמן 326

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג' 

 12-10
גילמן 279

מחיר:
550 ש"ח
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נחיתה בדלהי: עיר ועירוניות בהודו המודרנית  0687.2518.01
ד"ר רוני פרצ'ק   

דלהי, עיר הבירה ההודית, היא צומת גדוש וער של מוקדים חברתיים, פוליטיים 
ותרבותיים שבאים לידי ביטוי במרחב הציבורי בהודו העכשווית. שיעור זה 
עשורים,  שני  במהלך  העיר  של  מעמיקה  והיכרות  עבודת שטח  על  מבוסס 
ומציע מבט עומק על דלהי, תרבותה האורבנית והתמורות העוברות עליה 
דרך חמישה צירים עיקריים. הצירים הם: 1. ארכיטקטורה — הבנת העיר דרך 
סגנונותיה הארכיטקטוניים, ודיון בקשר שבין סגנונות הבנייה ותוכניות מתאר 
ובהווה;  העיר לבין שכבות היסטוריות והתפיסות הפוליטיות כלפיהן בעבר 
2. נראותה המשתנית של עיר הבירה בעשורים האחרונים לאור אידיאולוגיית 
הצרכני  הבינים  מעמד  הסגורות,  והקהיליות  הפרבר  חיי   .3 הפוליטי;  הימין 
החדש, תמורות במבנה המשפחה והחיים עם משרתים; 4. מרחבים אסלאמיים 

פופולאריים, ו-5. הסוגייה המגדרית הבוערת של בטחון אישי בדלהי.

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 ננסה לענות במהלך שיעור 
המבוא תוך דגש על בחינה ביקורתית של האופן שבו יוצגה ודומיינה התרבות 
יסקור את  ב'  הודי במהלך הדורות.  סמסטר'  והחוץ  ההודית בשיח הפנים 
התקופה מהגעתו של האיסלאם הפוליטי להודו, דרך המודרניות המוקדמת, 

העידן הקולניאלי, ויסיים בתת היבשת ההודית במבט עכשווי.

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. 

סמסטר ב' 
יום ג' 

 12-10
גילמן 307

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג'

 16-14
גילמן 223

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ד'

 12-10
גילמן 282

מחיר:
550 ש"ח
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סמסטר ב' 
יום ד'

 16-14
גילמן 282

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ה'

 12-10
גילמן 277

מחיר:
550 ש"ח

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.

עולם העבודה ביפן הגלובאלית  0687.2166.01
ד"ר אביטל בייקוביץ   

קורס זה דן במאפיינים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים של עולם העבודה 
הביא  סוציו-כלכליים  הגלובאלי. תהליכים  בעידן  ביפן  והארגונים העסקיים 
לשינויים בהתנהלותם של עסקים וחברות הפועלים בזירה הבינלאומית בכלל, 
ובשווקי אסיה בפרט. ברמת הארגון, היווצרותן של חברות גלובאליות העלתה 
בניסיון  עסקיות  ואסטרטגיות  שונים  ניהול  לדפוסי  בנוגע  שונות  דילמות 
להגיע לצמיחה כלכלית. ברמת הפרט, השונות התרבותית שנוצרה הביאה 
לצמיחתם של צוותים רב לאומיים, ושינויים בדפוסי תעסוקה אשר השפיעו 
של  כניסתן  היפנית,  בחברה  עובדים  בקרב  ושייכות  זהות  של  תפיסות  על 
נשים לעולם העבודה היפני ועוד. הקורס יעסוק בניתוח ביקורתי והשוואתי 
של נושאים אלו, תוך בחינת המתח בין שימור לשינוי לגבי ערכים, תהליכים 
ומבנים חברתיים, תרבותיים וארגוניים המתקיימים בעולם העבודה העכשווי 

ביפן.

ספרות סינית במאה העשרים ואחת  0687.2532.01
פרופ' מרק גמזה   

במהלך סקירה של הספרות הסינית מאז תחילת המאה העשרים ועד ימינו, 
ונדון  סינים  סופרים  של  מיצירותיהם  ולעברית  לאנגלית  בתרגומים  נקרא 
בהקשר 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 
מתכני  העולם.  בספרות  פעם  מאי  יותר  משתלבת  האחרונות  ובשנים  סין, 
מהפכנית,  ספרות  ה-20,  בשנות  במאי"  ה"ארבעה  ותנועת  סון  לו  הקורס: 
ספרות רגיונלית, ספרות מודרניסטית ופוסט-מודרניסטית, ויצירתן של נשים 

סופרות.

סמסטר ב' 
יום ה'

 18-16
גילמן 280

מחיר:
550 ש"ח
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סמסטר א' 
יום א'+ד׳

 16-14
מקוון

סמסטר ב' 
יום א'+ד׳

 16-14
גילמן 362א

מחיר:
2200 ש"ח

לשון יוונית למתחילים  0672.1101.01
ד"ר פיה האוסקר   

היוונית  השפה  של  והתחביר  הדקדוק  יסודות  את  נכיר  הקורס  במהלך 
העתיקה, ונתחיל בקריאה ובניתוח של טקסטים נבחרים, מעובדים ומקוריים, 

מתוך הפרוזה האטית.

לשון רומית למתחילים  0672.1201.01
מר אברהם ארואטי   

בקורס זה נלמד את יסודות השפה הלטינית מבחינה מורפולוגית ותחבירית: 
נטיות השם, התואר והפועל ומבני משפטים שונים. יושם דגש רב על פיתוח 
מיומנויות הקריאה וההגייה של הלטינית הקלאסית בד בבד עם הקניית אוצר 
מילים בסיסי ורלוונטי לטקסטים הקלאסיים. עיקרו של הלימוד מהווה הכנה 
לקריאה במקור של כתבי יוליוס קיסר )פרקים ראשונים מ"מלחמת גאליה"( 

ואף קטעים מכתבי קיקרו )"על הידידות", "על הזקנה"(.
על התלמידים לרכוש את ספרי הלימוד הבאים לפני תחילת הקורס:

1. Shelmerdine, S.C., Introduction to Latin, Second Edition, Focus 
Publishing, 2013.

2. Cassell's Latin English Dictionary

החוג ללימודים קלאסיים — יוון ורומא

סמסטר א׳
יום א' 14-12

מקוון
יום ד׳ 14-12

מקוון

סמסטר ב׳
יום ב' 14-12

גילמן 317א
יום ה׳ 14-12

גילמן 497

מחיר:
2200 ש"ח

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

 
*
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סמסטר א' 
יום ב'

 14-12
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
הדרמה היוונית והרומית  0672.1547.01

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

המודרנית.

אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא  0672.1557.01
פרופ' יונתן פרייס   

רטוריקה הייתה התשתית של התרבויות הפוליטיות, הספרותיות והאומנותיות 
של יוון ורומא בעת העתיקה. לא זו בלבד שהצלחה באספות העם ובתי משפט 
הייתה תלויה בהצגה רטורית מיומנת, אלא שירה, מחזות, היסטוריוגרפיה ואף 
יצירות אומנותיות רבות היו מבוססות על מבנים ושיטות רטוריים. מבוא זה 
לרטוריקה בעת העתיקה יציג בפני התלמידים את הטקסטים המרכזיים על 
רטוריקה בתיאוריה ובמעשה, יצירות מופת של רטוריקה פוליטית ומשפטית, 
בין  ורומית.  יוונית  ואומנות  היסטוריוגרפיה  בשירה,  ברטוריקה  והשימוש 
קיקרו,  אריסטו,  אפלטון,  גורגיאס,  ויידונו:  שייקראו  הדעות  והוגי  הסופרים 
הרודוטוס,  אוריפידס,  סופוקלס,  איסוקרטס,  דמוסתנס,  קוינטיליאנוס, 

תוקידידס, סלוסטיוס, ליוויוס, פליניוס הצעיר, סנקה, טקיטוס. 

איך כתבו היסטוריה ביוון וברומא?  0672.1558.01
פרופ' יונתן פרייס   

הספרותיות  בתרבויות  התפתחותה  דרך  ביוון,  ההיסטוריוגרפיה  מהמצאת 
ידי  על  היסטוריוגרפיים  במודלים  והשימוש  ורומא  יוון  של  והחומריות 
התפתחותה,  עתיקה,  היסטוריוגרפיה  של  סקירה  נוצריים:  היסטוריונים 
תקופה,  להיסטוריון,  יוקדש  שבוע  כל  ואמנותה.  השונים  סוגיה  הפתעותיה, 
פסיכולוגיה,  רטוריקה,  סיבתיות,  זמן,  של  תפישות  כולל  נושא,  או  תנועה 

פילוסופיה.

השירה האפית ביוון וברומא  0672.1545.01
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ   

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

הרומיות של ורגיליוס ואובידיוס.

סמסטר א' 
יום ה' 
 14-12

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ג'

 14-12
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ג' 

 16-14
מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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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 
תרבות זאת ברומא? במהלך הסמסטר הקרוב נלמד סוגיות אלה, תוך היכרות 

ראשונית עם מקורות רלוונטיים.

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,   והמיתוסים הקשורים  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 

אמּונות, מנהגים ותפישות בחברה היוונית הקדומה.

סמסטר ב' 
יום ג' 

 14-12
גילמן 279

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום א' 
 12-10

גילמן 279

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'
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סמסטר א' 
יום א' 
 12-10

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום א' 
 12-10

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום א' 
 14-12

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח   0612.2005.01
הקדום   

ד"ר אסנת ברתור   
מטרת הקורס לסקור "במבט-על" את הקשר בין הטקסטים המקראיים לסביבה 
המצרית,  המסופוטמית,  התרבויות  קרי,  שלהם,  והספרותית  התרבותית 
האשורית, החיתית, הכנענית. הקורס, העשיר במצגות ובחומר ויזואלי, נותן 
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.

על מלכים ונביאים: סיפורי אליהו, אלישע   0612.2003.01
וישעיהו בספר מלכים   

ד"ר גיא דרשן   
רובם  ומובחנת.  מיוחדת  לסוגה  משתייכים  מלכים  בספר  הנביאים  סיפורי 
אנשי  של  מבטם  לנקודת  הד  ומשמרים  הצפון  מממלכת  בנביאים  עוסקים 
ממלכה זו. אחרים שייכים לימי הזוהר של ממלכת יהודה. ניתוחם של סיפורים 
אלו פותח צוהר אל תופעת הנבואה הקדומה ומאפשר ראייה מעמיקה יותר 
מבחר  נבחן  הקורס  במסגרת  בישראל.  המלוכה  בימי  המפנה  נקודות  של 
בן  וישעיהו  מסיפורי הנביאים בספר מלכים, במיוחד סיפורי אליהו, אלישע 
בספר  השתלבו  ומדוע  הנביאים  סיפורי  את  ושימר  חיבר  מי  נשאל  אמוץ. 
מלכים. נעמוד על התפתחות הסיפורים ועל מגמות מחבריהם, נתחקה אחר 
מלאכת הסיפור ואופן חיבורם של פרשות אלו בספר מלכים. בד בבד נתוודע 
אל כלי העזר הפילולוגיים-היסטוריים המשמשים בחקר המקרא ונתרגל את 

השימוש בהם.

מבוא למקרא )א(  0612.1007.01
ד"ר גיא דרשן   

המקרא ניצב בתשתית התרבות העברית והמערבית גם יחד. בהתאם לכינויו, 
"ספר הספרים", אין הוא בגדר יצירה אחת כי אם אסופה המאגדת כתבים 
ובהקשרים היסטוריים משתנים.  דורות רבים  מסוגים שונים שנכתבו לאורך 
מתי  כיצד,  התורה;  של  חיבורה  לשאלת  יוקדש  המבוא  של  הראשון  חלקו 
ומדוע התחברו ספרי התורה )בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים(, וכיצד 

הפכה התורה לספר מכונן.

החוג למקרא

סמסטר א'
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יחזקאל: הנביא ונבואתו בהקשר בבלי  0612.2017.01
פרופ' דלית רום-שילוני   

ירושלים, אשר  יחזקאל, הכהן איש  הקורס מוקדש לנבואות נבחרות מספר 
הוגלה עם גולי יהויכין בבלה ובה קיבל את שליחותו הנבואית. בכישרון רטורי 
עם  התמודדות  המשקף  מחשבה  עולם  יחזקאל  מעצב  בימיו,  כבר  שהוכר 
החורבן והגלות בראשית המאה השישית לפה"ס. נושא בולט בנבואותיו הוא 
הצורך לבנות מחדש את זהות הקהילה הגולה כ'עמו' של יהוה. נעקוב אחר 

עיקרי המהלכים האידאולוגיים הללו.

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
המזרח וארצות האסלאם**   

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.

סדר הטבע במקרא  0612.2142.01
פרופ' יונתן בן דב   

כל חברה וכל תרבות אנושית ינסחו לעצמן — בצורה מפורשת או מובלעת — 
ניגודים,  של  ארוכה  כשורה  יסודר  העולם  לרוב,  הטבע.  סדר  של  תפיסה 
שהדינמיקה ביניהם היא המקיימת את העולם. התפיסה הזו מהווה תשתית 
לכל המרכיבים האחרים של התרבות האנושית: הפוליטיקה, המוסר, הפולחן, 
המיתולוגיה ויחסי חברה וכלכלה. בקורס הנוכחי נשרטט את המבנה של סדר 
ונראה עד כמה הוא מרכזי בכולם. נכיר  הטבע בחלקים שונים של התנ"ך, 
תיאורים של סדר הטבע בתרבות העתיקה של בבל ואשור, שישמשו עבורנו 
אילוסטרציה ומקור להשוואה לחומר המקראי. נעסוק במקורות מתוך ספרי 
התורה, הנבואה, התהלים, וספר איוב, ונשים דגש על תפקידיהם של המלך 

והמקדש בכינון סדר העולם.

סמסטר א' 
יום א' 
 14-12

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום א' 
 16-14

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום א' 
 18-16

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום א' 
 18-16

מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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סמסטר א' 
יום ג'
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מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
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 12-10
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
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 14-12
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

תמונות טבע במזמורי תהילים  0612.6028.01
פרופ' דלית רום-שילוני   

שנכתבה  דתית  שירה  של  מזמורים   150 של  אנתולוגיה  מציע  תהלים  ספר 
לאורך זמן ובמקומות שונים בידי משוררים רבים. קורס זה יאיר פן אחד מן 
הפנים הרבות של תהלים — דימויי הטבע המתוארים במזמורים מסוגות שונות. 
נבחן את המקום שתופסים דימויים מן הטבע בתיאורי המשורר בהתרגשותו 
בדמויותיו  האלהים  ובתיאור  האויב,  בתיאורי  בתקוותיו;  בסבלו,  הדתית, 
השונות, בפעולותיו כבורא כמושל וכלוחם. נפענח את הדימויים ונשקול את 

תפקידם בשירה מיוחדת זו. 
.)http://dni.tau.ac.il ראו( DNI Bible :הקורס קשור בפרויקט המחקר

ייצוגי נשים במקרא  0612.6029.01
ד"ר אשמן אהובה   

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

נשים: גבירות ומלכות.

סיפורי יוסף  0612.1308.01
ד"ר טליה סוצקובר   

יוסף, בנו האהוב של יעקב, עומד במרכזו של מחזור הסיפורים האחרון בספר 
בראשית, בפרקים לז-נ. יוסף הנער מתהלך בין אחיו בכתונת פסים שהעניק 
לו אביו, חולם חלומות של התנשאות על פני בני משפחתו, ובשל כך גם נזרק 
לבור על ידי אחיו. למרות זאת, חלומותיו מתגשמים, הוא מגיע למעמד משנה 
מהם  השאלה,  נשאלת  מרעב.  משפחתו  להצלת  מביא  ואף  מצרים,  למלך 
המסרים העולים מן הסיפור בכללותו ומיחידות המשנה המרכיבות אותו. כדי 
לענות על שאלה זו נקרא בקריאה צמודה חלקים נבחרים מסיפור יוסף, ונדון 
בסוגיות של נוסח ועריכה. התלמידים יעיינו בפרשנות המודרנית, בפרשנות 

המסורתית לסיפור, ויתרגלו את השימוש במילונים מקראיים. 

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.

סמסטר א'
יום ג' 

 12-10
מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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לימודים כלליים

ירושלים עיר האלהים: המסורות והפולמוס  0612.6030.01
פרופ' דלית רום-שילוני   

ירושלים לא היתה יחידה, בודאי לא היתה ראשונה, בין מרכזי הפולחן לאלהי 
ישראל בתקופת המקרא. מי ומה הפכו אותה ל'עיר האלהים'? או שמא יש 
לשאול, מתי וכיצד זכתה למעמד מיוחד? שאלות אלה זוכות למענה ביצירה 
המקראית בסיפורת, בשירה ובנבואה והן מתגלות באידאולוגיה המלוכנית, 
במסורות כוהניות, דברימיות ונבואיות. בחינתן חושפת פולמוס בנושאים כגון: 
מסורות הכינון של מרכזי הפולחן, מקומו של האל, נוכחותו בעיר ומשמעותה, 

ואף עזיבתו את ביתו ואת עירו נוכח איום צבאי-מדיני שסופו חורבן.

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.

מגילות מדבר יהודה והתגבשות היהדות  0612.6031.01
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 העשרים, מספק לנו חלון הצצה 

עשיר ונדיר אל הדינמיקה הדתית של תקופה מכרעת זו.

מבוא למקרא )ב(**  0612.1008.01
ד"ר גיא דרשן   

המקרא ניצב בתשתית התרבות העברית והמערבית גם יחד. בהתאם לכינויו, 
"ספר הספרים", אין הוא בגדר יצירה אחת כי אם אסופה המאגדת כתבים 
ובהקשרים היסטוריים משתנים.  דורות רבים  מסוגים שונים שנכתבו לאורך 
החלק השני של הקורס יוקדש לשאלת התהוותם של ספרי נביאים )ראשונים 
והסוגות  היצירות  מגוון  על  נעמוד  כך  בתוך  כתובים.  וספרי  ואחרונים( 
שהשתלבו במקרא — חוק וסיפורת בתורה, היסטוריוגרפיה )קדומה ומאוחרת(, 
הנבואה, השירה המזמורית וספרות החכמה — ונבחן אותן על רקע הצורות 

הספרותיות, ההקשרים החברתיים העיקריים והתמורות ההיסטוריות.
** לא ניתן להירשם לחלק ב' של הקורס ללא חלק א'.

סמסטר א' 
יום ג' 

 16-14
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום א' 
 12-10

רוזנברג 206

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום א' 
 12-10

רוזנברג 106

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום א' 
 14-12

גילמן 281

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'
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צדק חברתי בתנ"ך ובעולם העתיק  0612.2143.01
פרופ' יונתן בן דב   

ספרות המקרא מגלה רגישות חברתית ומוסרית, ומהווה מופת להתחשבות 
בעני, בחלש ובזר. מטרת הקורס היא ללמוד גילויים שונים של אידיאל הצדק: 
נסביר  איוב.  ובספר  במזמורים  בסיפורים,  הנביאים,  בדברי  ומשפט,  בחוק 
כיצד אי-צדק נובע משימוש לרעה בכוח, שהיה נפוץ במציאות של חברות 
עתיקות, וכיצד המקרא שואף לרסן את בעלי הכוח. המלך ושריו היו מחויבים 
להנהיג משפט וצדקה בארץ, והנביאים הוכיחו בחריפות את כל מי שכשל 
במילוי חובה זו. התורה מחילה את חוקיה על "הגר והאזרח", ומגדירה כללים 
של שמירה על העבד, העני והיתום. התנ"ך לא המציא את אידיאל הצדק, 
שהיה מעוגן היטב בשיח המשפטי של המזרח הקדום, מאות ואלפי שנים לפני 

המקרא, וגם אותו נלמד בקורס.

נוסחים ותרגומים של המקרא  0612.1706.01
ד"ר גיא דרשן   

בהם  השימוש  ולדרכי  המקרא  של  העתיקים  הנוסח  לעדי  נתוודע  בקורס 
מלבד  הטקסטואלית.  עדותם  את  למצות  כדי  שפותחו  המדעיים  ובכלים 
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. 

ותעמודנה שתי נשים לפני המלך: על הליכים   0612.6018.01
שיפוטיים במקרא   
ד"ר אסנת ברתור   

הישראלית  בחברה  המשפט  מערכת  עם  היכרות  לערוך  הקורס  מטרת 
הקדום?  השיפוטי  ההליך  התנהל  איך  שלה?  המאפיינים  היו  מה  הקדומה. 
האם היו סוגים שונים של הליכים שיפוטיים? והאם אפשר להשיב על השאלות 
הסיפורים המקראיים  ועל  החוקים  על  נוספות בהסתמך  ועל שאלות  הללו 
התפישות  שבין  ביחס  יעסוק  גם  הקורס  שיפוטיים?  הליכים  המתארים 
המשפטית  המציאות  לבין  המקראית  בספרות  שמשתקפות  המשפטיות 

בחברה המקראית. 

סמסטר ב'
יום א' 
 14-12

רוזנברג 104

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'
יום א' 
 16-14

רוזנברג 206

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'
יום א' 
 18-16

רוזנברג 104

מחיר:
550 ש"ח
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סמסטר ב'
יום א' 
 18-16

רוזנברג 105

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'
יום ג' 

 12-10
רוזנברג 104

מחיר:
550 ש"ח

מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים ב':   0612.1715.01
ביזנטיון וארצות הנצרות**   

פרופ' מאירה פוליאק   
הקורס עוקב אחר התפתחותה של הפרשנות היהודית בתקופת ימי הביניים 
והרנסנס )מהמאה ה-9 עד המאה ה-16 לסה"נ(, בארצות הנצרות )ביזנטיון 
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. 

ניהול משברים במקרא: ערכים, דילמות   0612.6033.01
ורלוונטיות בהוראת המקרא   

ד"ר אשמן אהובה   
מנהיג כריזמטי מניע את ההמונים לפעולה בכוח אישיותו רבת הקסם. משה 
הוא המנהיג החשוב בתנ״ך, אך הוא מוצג כמנהיג אנטי–כריזמטי. משה אינו 
משברים  עם  להתמודד  יכולתו  לקוי,  הרטורי  כושרו  הקהילה,  מתוך  צומח 
מוגבלת מאד, והוא אינו מצליח לסחוף את הציבור לרעיונו. בכל זאת משה 
הפך לא רק לסמל של מנהיגות מקראית, אלא גם לאייקון תרבותי של מנהיג 

בתרבות המערבית בכללותה.

ספר תהילים: תרגיל נלווה לפרשנות ימי   0612.1716.01
הביניים   

מר אדם לויד אלפיה   
למקרא  הענפה  הפרשנות  עם  התלמידים  את  להפגיש  היא  הקורס  מטרת 
למזמורים  בפרשנויות  צמוד  טקסטואלי  עיון  דרך  הביניים,  בימי  שצמחה 
ימי  לפרשנות  ׳מבוא  השיעור  את  משלים  הקורס  תהילים.  מספר  נבחרים 
הביניים׳, ובו נתעמק בעבודתם של פרשנים מרכזיים )כגון רס״ג, רש״י, ראב״ע 
ורד״ק(. נבחן אילו קשיים כל אחד מן הפרשנים בוחר לפתור וכיצד הוא עושה 
זאת בהתאם לשיטתו ולדרכו בפירוש המקרא. בהמשך, נעמוד על הזיקה בין 
הפרשנות להקשר החברתי-היסטורי של כל פרשן, נבחן את שיטות הפרשנות 

השונות, ונלמד כיצד לרתום אותן לטובת קריאה ביקורתית במקרא. 

סמסטר ב'
יום ג' 

 18-16
רוזנברג 105

מחיר:
550 ש"ח
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שירה ותקווה  0680.3155.01
ד"ר אריאל זינדר   

'תקווה היא דבר-מה עם נוצות' כתבה המשוררת אמילי דיקינסון, וסיכמה את 
יחסה המשתוקק והחשדני של השירה אל התקווה ואל אפשרותה. בקורס זה 
ימים  לנוכח  נעסוק בדגמים אפשריים של תקווה שהשירה העברית מציעה 
קשים. נקרא מזמורי תהילים, פיוטים, שירת חול עברית מספרד המוסלמית 
ונעיין גם ברישומם של הדגמים הללו בשירה העברית החדשה. העיון בשירים 
ילווה בעיון תיאורטי בכתביהם של הרמן כהן, ארנסט בלוך, ג'פרי הרטמן, 

ואחרים.

ספרות האובססיה   0680.2118.01
ד"ר אייל דותן   

במקורה הימי-ביניימי ציינה המלה "אובססיה" אדם הנתון תחת מתקפה של 
רוח רעה. במאה התשע-עשרה היא נודעה כ"מונומאניה". היום היא מכסה 
אובססיה  וקולקטיביות.  אישיות  והתנהגויות  תופעות  של  רחב  מאוד  טווח 
שלם  נפשי  מבנה  לצרכיה  ולהפקיע  נוירוזה  לכדי  להתגלגל  יכולה  כידוע 
לרעיון,  ביחס  תובעני,  פחות  לא  אך  יותר,  מקומי  באופן  להתבטא  ויכולה 
מלאה  הספרות  חיים.  לבעל  ואפילו  לאובייקט  לאדם,  לרגש,  לאידיאל, 
יש  כן  אם  מה  באוכלוסייה.  למספרם  מעבר  הרבה  אובססיווים,  בטיפוסים 

בהפרעה זו שמרתק את הספרות כל-כך?

הכתיבה החדשה באמריקה הלטינית  0680.2124.01
ד"ר דניאל בלאושטיין   

והמאה  ה-20  המאה  סוף  של  הלטינו-אמריקנית  בסיפורת  עוסק  הקורס 
ה-21, ולכן הוא יעניק מבט כולל על השינויים שהתרחשו בתחום זה בעקבות 
ה-"בום" ]BOOM[ הספרותי הנודע של שנות ה-60. במהלך הקורס יידונו 
יוצרים בולטים כגון רוברטו בולניו, סמנתה שובלין, מנואל פואיג, גירמו רוסלס 
וסרחיו ביסיו. כמו כן, נעמוד על חשיבות היצירות של סופרים אלה כיחידות 

אסתטיות עצמאיות וכמייצגות של הספרות המתחדשת באמריקה הלטינית.

החוג לספרות

סמסטר א' 
יום א'+ד׳

 14-12
מקוון

מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר א' 
יום א' +ג׳

 12-10
מקוון

מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר א'

סמסטר א' 
יום א'

16-14
מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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מבוא לנרטולוגיה פוליטית  0680.3219.01
ד"ר חן אדלסבורג   

על אף שחקר הנרטולוגיה התבסס בשנות השישים כזרם א-פוליטי המנותק 
תיאוריות  התפתחו  התשעים  שנות  מאז  וחברתיים,  היסטוריים  מהקשרים 
נרטולוגיות רבות הלוקחות בחשבון מימדים פוליטיים, אידיאולוגיים וחברתיים. 
ראשית הנרטולוגיה הפוליטית במחקר הפמיניסטי של הספרות, שממנו צמחו 
מושגי יסוד כגון קריאה מתנגדת וחתרנית, אך הזרם המשיך להתפתח גם על 
ידי חוקרים פוסט-קולוניאליים, חוקרות קוויריות, לימודי מוגבלויות, ותיאוריות 
שונות של סוכנות, המבוססות על תפיסות מגוונות של סובייקטיביות. נקרא 
הפוליטית,  הנרטולוגיה  מתחום  וחוקרים  חוקרות  של  תיאורטיים  טקסטים 

ונדגים מיצירות מספרות העולם.

מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית  0680.2801.01
פרופ' גלילי שחר   

העת  מן  ומערב,  מזרח  של  והקרע  התפר  אזורי  בדבר  תזה  מציג  השיעור 
במושגי  מחודשת  להתמצאות  ניסיונות  ומציע  החדשה,  העת  ועד  העתיקה 
התרבות. השיעור מציג מקרי בוחן כגון עלילות גלגמש, הטרגדיה ה"פרסים" 
לפאולוס,  ה"איגרות"  והקוראן,  המקראי  הסיפור  מן  פרקים  לאייסכלוס, 
אלזה  של  שירתה  חאפז,  ושירת  לגתה  ה"דיוואן"  לאוגוסטינוס,  ה"וידויים" 
לסקר שילר והספרות המוסלמית הצופית, כתביהם של הלן סיקסו ודרידה, 

לצד קפקא, אוארבך, אדוארד סעיד ושירת מחמוד דרוויש.

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, 
האיסלאמית. תנועה זו ביטאה מגמות ספרותיות ותפיסות זהותיות, ולעיתים 
גם השפעות תיאולוגיות: נקודת המוצא של הקורס תהיה מפעלו הספרותי 
של רס"ג במאה העשירית, והכנסת הסוגות הספרותיות הערביות אל העברית 
המחצית  ועד  הביניים  מימי  שונים  יוצרים  נבחן  בקורס  ועוד.  היהדות  ואל 
השניה של המאה ה-20 ובראשית המאה ה-21 שנעו בין השפות והתרבויות, 

ביצירה ובתרגום.

סמסטר א' 
יום ב'

 12-10
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום א'

 18-16
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב'

 14-12
מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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אנטומיה של גשם  0680.2144.01
פרופ' דרור בורשטיין   

הגשם מחבר בין שמים לארץ ונושא בחובו הבטחה של צמיחה וחיים אך גם 
אפשרות של אסון )הצפה או בצורת(. גשמים הם עניין ציבורי אך לפעמים 
ארוטיקה  בהם  יש  פנימית.  והתבוננות  הקשבה  התבודדות,  גם  מאפשרים 
מיוחדת של הפרייה, והם גם דומים לעצם הדיבור השירי. הספרות משתנה אך 
תמיד יורד בה גשם. בקורס נקרא במבחר גשמים של הספרות העברית: סיפור 
מסכת  של  הרבים  הגשם  סיפורי  אליהו,  של  הגשם  עצירת  סיפור  הבריאה, 
תענית בתלמודים, שירים של אבן גבירול ומשה אבן עזרא, ושירתם של יעקב 

שטיינברג, לאה גולדברג, זלדה, אבות ישורון, יאיר הורביץ וישראל אלירז.

רטוריקה של ּכנּות  0680.3220.01
ד"ר ננה אריאל   

הּכנּות נתפסת בימינו כערך מרכזי ונחשק. רשתות חברתיות, תכניות ריאליטי 
ורבים מהטקסטים הפובליציסטיים ויצירות הספרות והאמנות – מעמידים את 
ניתן  כלים  ובאילו  כנות  מהי  אבל  אליה.  לשאוף  שיש  תכלית  בתור  הכנות 
לבחון אותה? האם כנות היא סממן מהימן של אמת, או מופע רטורי? איך 
כנות מופיעה בפנינו, כיצד היא מעוצבת ואילו אפקטים היא יוצרת? בקורס 
נבחן את תופעת הכנות בטקסטים וביצירות מתחומים שונים, מימי "וידויים" 
החדשה".  "הכנות  ספרות  ועד  רוסו,  דרך  הנוצרי,  והוידוי  אוגוסטינוס  של 
במהלך הקורס נחקור את הקשר בין כנות, אותנטיות ואמת, ואת תקפותם 

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

בעיות יסוד בתורת הספרות בראי הקוגניציה  0680.1302.01
פרופ' ישעיהו שן   

באמצעות  הספרות  תורת  את  המעסיקות  שונות  יסוד  בבעיות  נדון  בקורס 
יעסוק  הקורס  הקוגניטיביים.  במדעים  שונות  תיאורטיות  למסגרות  קישורן 
בעיקר בסוגיות הבאות: מהם המדעים הקוגניטיביים ומהו מעמדה של תורת 
הספרות במסגרתם; השימוש הפואטי והלא פואטי בשפה: מבט מפרספקטיבה 
של המדעים הקוגניטיביים; לשון השירה — מבט מפרספקטיבה קוגניטיבית; 

הטקסט הסיפורי הקצר — והכשירות הסיפורית.

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.

סמסטר א' 
יום ב'

 14-12
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
יום ג' 

 14-12
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
יום ב' 
 16-14

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ג'

 16-14
מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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הסיפור הקצר ודרכי פרשנותו  0680.2142.01
פרופ' אבנר הולצמן   

וכאתגר  אסתטי  כמכלול  הבודדת  הסיפורת  יצירת  תעמוד  הקורס  במרכז 
מן  וקצרצרים  סיפורים קצרים  קריאה מקרוב של מבחר  פרשני. באמצעות 
שונות  גישה  דרכי  יודגמו  ואילך  ה-19  מן המאה  שנוצרה  הפרוזה העברית 
"פנימיים"  מהם  לפענוחו,  שונים  מפתחות  ויוצעו  הספרותי,  הטקסט  אל 
)מבניים, רטוריים, לשוניים, ז'אנריים( ומהם "חיצוניים" )ביוגרפיים, תרבותיים, 
היסטוריים, אינטרטקסטואליים(. בין הסופרים שיצירותיהם ייבחרו לעיון: י"ל 
גורדון, מ"י ברדיצ'בסקי, י"ח ברנר, א"נ גנסין, ג' שופמן, דבורה בארון, ש"י 

עגנון ועוד.

גולדברג כמסאית  0680.2145.01
ד"ר דינה ברדיצ'בסקי   

מקץ חצי מאה לפטירתה כבר אפשר לקבוע שלאה גולדברג הייתה למשוררת 
ככל  ליחה;  נס  לא   – שירתה  המודרנית.  העברית  בספרות  ביותר  הקנונית 
הולכת  ונחקרת,  הולכת  רק  פופולארית,  נעשית  רק  היא  השנים  שנוקפות 
ונלמדת, הולכת ומולחנת. אבל לאה גולדברג האינטלקטואלית, קרי, גולדברג 
המסאית ומבקרת התרבות, היא דמות כמעט נשכחת. גוף עבודתה החשוב 
והנרחב בשדה ביקורת הספרות שכונס בשלוש אסופות של מסות והוא ברובו 
פרי תקופת יצירתה ועבודתה הבשלה כפרופסור לספרות בשנות החמישים 
והשישים של המאה העשרים, מעלה אבק. הקורס יעסוק בגולדברג המסאית, 
גולדברג מבקרת התרבות וגולדברג המשוררת – על פי סדר זה. נבקש להציג 

את השאלה על אמנות המסה בכלל ועל מחשבת הביקורת המגולמת בה.

אתיופיה ודימוייה  0680.3161.01
ד"ר רן הכהן   

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

של אלדד הדני ושל הכומר יוחנן ועוד.

סמסטר א'
יום ד' 
 12-10

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
יום ד' 
 16-14

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
יום ג' 

 20-18
מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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הסיפור הרוסי הקצר א'  0680.3196.01
ד"ר דינה ברדיצ'בסקי   

רוסיה של מאתיים השנים האחרונות הייתה חממתם של שניים מהמפעלים 
החשובים של התקופה המודרנית: ספרות יפה וטוטליטריות. ההיסטוריה של 
הספרות הרוסית וזו של הטוטליטריות הרוסית אינן זרות זו לזו; מהלכה של 
הספרות הרוסית המודרנית משקף, בחלקים גדולים, מאמץ לתאר את תווי 
דמותה של המפלצת הטוטליטרית ובה בעת להשתחרר מאחיזתה. הסיפורים 
שנעסוק בהם מבטאים באופנים שונים אותו ניסיון בלתי מתפשר להשמיע את 

קולו של אדם כבול ונחנק הזועק "אוויר!".

תולדות תרגומי המקרא  0680.7304.01
ד"ר רן הכהן   

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

הכרוכות בתרגומי המקרא ובעיבודיו, בתקופות ובתרבויות שונות.

סודות ושקרים  0680.3182.01
ד"ר איל בסן   

קורס זה יעסוק בזיקה שבין הספרות והפיגורה של הסוד. נקרא שורה של 
טקסטים ספרותיים שבמרכזם עומדת פעולת ההסתרה: סיפורים שגיבוריהם 
מכסים על סוד נורא מן העבר, מנהלים חיים כפולים או סתם משקרים ללא 
הרף. לצדם נקרא גם טקסטים )ופעמים רבות יהיו אלו אותם הטקסטים ממש( 
המודרכים על ידי תשוקת גילוי וחשיפה, רצון עמוק לערטל כל בדל סודיות. 
דרך הקריאה, ננסה לרדת לחקר התפקיד שממלא הסוד בתרבות המודרנית: 
סודי;  גרעין  סביב  כסובייקטים,  מכוננים את עצמנו,  אנו  כיצד  להבין  נשאף 
ומדוע, בה בעת, אנו חשים גם פיתוי לחשוף, אפילו אם רק מעט, את הסודות 
או   ? זה  בכל  נבקש לברר מה תפקידה של הספרות  לבסוף,  שלנו עצמנו. 

במילים אחרות, מה מסתירה הספרות? 

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.

סמסטר א'
יום ד' 
 16-14

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
יום ד' 
 18-16

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
יום ה' 
 12-10

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
יום ה' 
 16-14

מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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סמסטר ב' 
יום ב'

 12-10
גילמן 220

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום א' 
 12-10

גילמן 277

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'
כוכב אחד לבד: קריאה בשירי אבן גבירול  0680.1313.01

ד"ר אריאל זינדר   
הקורס נועד לספק הכרות קרובה עם כמה משיריו המעולים של שלמה אבן 
גבירול, ולספק כלים לקריאה עצמאית של שירים נוספים. נעיין יחד בשירי 
קודש ובשירי חול, נתבונן במשורר בשעה שהוא מתנשא על ידידיו הקרובים 
ומתבטל בפני אלוהיו, ונלמד כמה מן המהלכים האופייניים לשירתו ולמיזוג 

שיש בה בין מסורות שירה ערבית ובין אוצר היצירה העברי.

ספרות וקפיטליזם   0680.2149.01
ד"ר יחיל צבן   

והיסטוריות את קשרי הגומלין בין  הקורס מבקש לבחון מזוויות תיאורטיות 
כגון:  בסוגיות  נעסוק  הדיון  לאורך  העברית.  בספרות  לכלכלה  פואטיקה 
רזה  כתיבה  העני,  המשורר  של  המיתוס  כסף,  על  כתיבה  של  הלגיטימיות 
מול כתיבה בזבזנית, תעשיית הספרות, פרשנות כסוגיה מעמדית, ונסייר בין 
תעשה  היצירות  קריאת  ספרים".  "צומת  הרשת  של  החנויות  אחת  משעולי 
המבנה  בין  התאמה  למצוא  המבקש  הפסיכו-מרקסיסטי  מהכיוון  ברובה 
הכלכלי של החברה למבנה הפסיכולוגי של היחיד. נקרא את פרויד, מארקס, 

אלתוסר, ז'יז'ק ובורדייה ולא נקנה את ספריהם. 

מבוא לספרות פרסית קלאסית   0680.3193.01
פרופ' גלילי שחר   

מתקופתה  הפרסית  הספרות  מן  יצירות  במבחר  קריאות  המציג  השיעור 
הקלאסית )1500-1000(, ודן בהקשרים היסטוריים ותרבותיים, כגון הכיבוש 
הסופית  ההגות  הטורקו-מונגוליות  האימפריות  תולדות  פרס,  של  המוסלמי 
האימפריה,  סוגיית  כגון  תיאורטיים  והקשרים  הניאופלטונית,  והפילוסופיה 
מוקדשים  ושאלת ספרות העולם. הפרקים הראשיים בשיעור  האוריינטליזם 
ביצירות בתרגום  דן  ועוד. השיעור  ליצירתם של פרדוסי פריד אדין עטאר 
ואת  בעת החדשה  היצירות  של  את הקשרי ההתקבלות  גם  ומציג  ובמקור 
ידע  דורש  אינו  השיעור  עולם.  ספרות  שאלת  של  מחודש  לניסוח  תרומתן 

בשפה הפרסית.

סמסטר ב' 
יום א'

 14-12
גילמן 278

מחיר:
550 ש"ח
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קריאה במקיואן  0680.2119.01
ד"ר אייל דותן   

איאן מקיואן הוא מהסופרים הבריטים החשובים והפופולריים של ימינו. ספריו 
זכו בכמעט כל פרס אפשרי. יצירתו עניפה. עד כה הוא פרסם 16 רומאנים 
ונובלות שרובם הגדול תורגם לעברית וחלקם זכו לעיבוד קולנועי. למקיואן 
יש קול ייחודי וחוש לדילמות המוסריות והחברתיות של ימינו שאותן הוא מציג 
הוא אמון על מלאכת  והאירוניה.  נעדר ממנה ההומור  נוקבת שלא  בצורה 
הסיפור הקלאסית ועלילותיו מרתקות. נקרא חלקים מיצירתו, נשתהה ונבחן 
את מהלכיו וננסה לגשת אל הליבה הפואטית של סופר משפיע ורב-גוני זה 

ולהאיר את קסמו.

הספר: עבר, הווה, עתיד  0680.3282.01
ד"ר ננה אריאל   

בשנים האחרונות עולם הספרות עובר שינויים מרחיקי לכת. העידן הדיגיטלי 
את  והקשב,  הקריאה  הרגלי  את  גם  אלא  הספרים  שוק  את  רק  משנה  לא 
הכתיבה הספרותית עצמה, ואת תפיסת מקומה של הספרות בתרבות. האם 
אנחנו צועדים לקראת עידן ללא ספרים? קורס זה מוקדש לבחינת התרבות 
הספר  של  הפיזי  המבנה  בינתחומית:  מבט  מנקודת  הספר,  של  החומרית 
הספר,  של  החומרית  בהיסטוריה  מפתח  רגעי  לאור,  ההוצאה  תהליך  ואת 
השפעת החומריות של ספרים על הספרות הנכתבת בהם, במעמדם הכלכלי  
והאונטולוגי של ספרים, במעמדם האסתטי והמשפטי של ספרים דיגיטליים 

ועוד. הקורס יתבסס על מפגשים עם מרצים אורחים.

על מסורות התרגום בין ערבית לעברית  0680.3217.01
ד"ר אלמוג בהר   

בימי- לעברית  ערבית  בין  תרגומים  של  שונים  דגמים  נכיר  הקורס  לאורך 
לעברית  ערבית  בין  תרגומים  של  השונים  ההקשרים  את  נכיר  הביניים. 
עבודת  ספרותית,  ולערבית  לערבית-יהודית  תרגומים  המודרנית:  בתקופה 
ומתרגמים  יהודים  מתרגמים  של  מקומם  ובארץ,  הערבי  בעולם  התרגום 
ובהקדמות  מימי-הביניים  מתורגמים  טקסטים  במבחר  נקרא  פלסטינים. 
המתרגמים. נקרא קריאה משווה ביצירות בתרגומים שונים. נבחן את תפיסתם 
של מתרגמים בין עברית לערבית ביחס לעבודתם, כמו כן נשאל על הקשר 
שבין קרבת הלשונות, ודו-לשוניות, לבין עבודת התרגום. נסיים בשאלה על 

חוסר האפשרות לתרגם. 

סמסטר ב' 
יום ב'

 14-12
גילמן 306

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ב'

 16-14
גילמן 456

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ב'

 16-14
גילמן 261

מחיר:
550 ש"ח
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סמסטר ב' 
יום ב' 
 18-16

גילמן 277

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג' 

 12-10
גילמן 281

מחיר:
550 ש"ח

הסיפור האמריקאי הקצר  0680.3218.01
ד"ר חן אדלסבורג   

הקורס יעסוק בפרוזה האמריקאית שנכתבה במהלך המאה העשרים. נעקוב 
מבחינה כרונולוגית אחר התפתחות ז׳אנר הסיפור הקצר בארה״ב מראשית 
והאופן  וההיסטורים  הפוליטיים  השינויים  על  דגש  תוך  סיומה,  ועד  המאה 
שבו הם השפיעו על הפואטיקה הדומיננטית לכל תקופה. נקרא מסיפוריהם 
של הנרי ג׳יימס, ויליאם פוקנר, ריצ׳רד רייט, יודורה וולטי, סקוט פיצג׳רלד, 
ארנסט המינגווי, ג׳ ד׳ סלינג׳ר, גרייס פיילי, ג׳ין טומר, לוסיה ברלין, ריימונד 

קארבר, טוני מוריסון, ג׳מייקה קינקייד ועוד.

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; 
ועוד. בתוך העיון בשירים  מקאמות ושירה לירית; שירי מוות ושירי פיקניק, 
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.

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.

יונה וולך — השירה הישראלית לפניה ואחריה  0680.2129.01
ד"ר דנה אולמרט   

יונה וולך הופיעה על במת השירה העברית בשנות השישים ועוררה מיד תגובות 
סוערות וקוטביות. בשליש הראשון של הקורס נתוודע לשירתה המוקדמת של 
בשירתם  הקריאה  דרך  מאין"  יש  ההבלחה  "מיתוס  את  מקרוב  ונבחן  וולך 
של משוררים בני דורות קודמים. בשליש השני של הקורס נעסוק במשוררים 
ובמשוררות שכתבו במקביל לוולך ונדון בדיאלוג הישיר והעקיף שהתנהל בין 
שירת וולך לשירתם. השליש האחרון של הקורס יוקדש למשוררות ומשוררים 
שהחלו לכתוב ולפרסם משנות השבעים ונבחן את זיקתם לפואטיקה של וולך.

סמסטר ב' 
יום ג'

 14-12
גילמן 281

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג'

 12-10
גילמן 361

מחיר:
550 ש"ח
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צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קווי יסוד  0680.1001.01
פרופ' אבנר הולצמן   

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

קשב לספרות  0680.3271.01
ד"ר אמיר חרש   

את  לחזות  ניתן  האם  הקריאה?  במהלך  הטקסט  את  "עורך"  הקורא  האם 
ההנאה מהקריאה מתוך תנועות העיניים? האם יש ההבדל בין קריאה ברומן 
לקריאה ברומן גרפי? האם מכונה יכולה להבדיל בין כתיבה נשית לכתיבה 
לבצע  החלו  לאחרונה  רק  אך  שנים,  אלפי  בן  הוא  הספרות  גברית?חקר 
בתיאוריות  נדון  בקורס  השונות.  התיאוריות  את  ולבחון  לבסס  כדי  ניסויים 
ומחקרים קלאסיים הקושרים בין קוגניציה לספרות, תוך התמקדות בסוגיית 
יתנו מקום לדיון בחוויית הקריאה האישית  הקשב של הקוראים. השיעורים 
של המשתתפים, ויכללו מעיין "ניסויי כיתה" בהם ננסה לשחזר את התופעות 

עליהן נלמד.

בריאה-טבע-סביבה  0680.2150.01
מר שי עבדי   

יחסו של היהודי אל העולם הסובב אותו – מעשה ידי הבורא אך גם החומרי 
היום.  ועד  המקרא  מן  העברית  ובהגות  במחשבה  בספרות,  נידון  והממשי, 
שאין  חטא  היא  והאילן  הניר  לעבר  המבט  הפניית  כי  נקבע  אבות  במסכת 
של  דעתו  את  מסיחים  תורה,  של  לעולמה  חיצוניים  שאלה  היות  כפרה  לו 
ביחסו של  ומפתים אותו לעיסוק בטפל. עמדה שונה  ולומד  היהודי השונה 
בהגות  ליהדות  חיצוניות  השפעות  חדירת  עם  התגבשה  לעולם  היהודי 
היהודית של ימי הביניים אשר אקלמה את מושג ה'טבע' בעברית והעדיפה 
אותו על פני מושג ה'בריאה' המקראי. בעת החדשה נדרש היהודי לראשונה 
הסמוך  המקומי  הטבע  עם  ממשי  קשר  ולקיים  הפתוח  המרחב  אל  לצאת 
למקום מגוריו הן בידי תנועת החסידות והן בידי תנועת ההשכלה. נעלה לדיון 
הצעה לקריאה מחודשת של הספרות העברית מנקודת מבט מרקסיסטית, 

פמיניסטית ואקולוגית בה בעת.

סמסטר ב' 
יום ג'

 16-14
גילמן 282

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג'

 18-16
גילמן 280

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ד' 
 12-10

רוזנברג 102

מחיר:
550 ש"ח
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סמסטר ב' 
יום ד'

 16-14
רוזנברג 205

מחיר:
550 ש"ח

דמות האב בספרות העברית המודרנית  0680.2147.01
ד"ר מיכל ארבל   

הסמינר יעסוק בבחינת התמורות בעיצוב דמויות האב ובתפקידיהן במהלכה 
הזיקה  בהצגת  נפתח  ימינו.  ועד  של הספרות העברית החדשה, מתחילתה 
והפסיכואנליטית- הלאומית-אידיאולוגית  הפרספקטיבות  בין  ההדוקה 
ועולמם  אדיפלית לתמה החוזרת של ההתנגשות בין הבנים לבין אבותיהם 
בסיפורת ההשכלה ומפנה המאות. אולם, עיקר הדיון יתמקד בווריאציות על 
ליחסי  הדיון  ובהרחבת  תחתיה,  ובחתירה  ממנה  בחריגות  זו,  מרכזית  תמה 
האב והבת, בסיפורת דור הפלמ"ח ובעיקר בספרות המודרניסטית, ובסיפורת 

המודרניסטית המאוחרת ובזו הפוסט מודרנית.

הסיפור הרוסי הקצר ב'  0680.3197.01
ד"ר דינה ברדיצ'בסקי   

רוסיה של מאתיים השנים האחרונות הייתה חממתם של שניים מהמפעלים 
החשובים של התקופה המודרנית: ספרות יפה וטוטליטריות. ההיסטוריה של 
הספרות הרוסית וזו של הטוטליטריות הרוסית אינן זרות זו לזו; מהלכה של 
הספרות הרוסית המודרנית, משקף, בחלקים גדולים, מאמץ לתאר את תווי 
דמותה של המפלצת הטוטליטרית ובה בעת להשתחרר מאחיזתה. הסיפורים 
שנעסוק בהם מבטאים באופנים שונים אותו ניסיון בלתי מתפשר להשמיע את 
קולו של אדם כבול ונחנק הזועק "אוויר!". זוהי הפריזמה שדרכה נציע מעין-
מבוא להיסטוריה של הספרות הרוסית במאתיים השנים האחרונות. בקורס 

נלמד סיפורי מופת רוסיים של המאה העשרים, ילידי התקופה הסובייטית.

המצאת האדם המודרני )המשך(  0680.1312.01
פרופ' אורי ש. כהן   

השעור ממשיך ומעמיק את הקריאה ביצירות המופת של המערב משייקספיר 
וסרוונטס דרך עליתו של הרומן וקול הנשים בספרות. השעור יעסוק בהכרות 
עד  מתפתח  שהוא  כפי  המודרני  האדם  של  והעיצוב  מרכזיות  יצירות  עם 
אל  בדרך  העולם  בין מלחמות  היא  הסיום  נקודת  ראשית המאה העשרים. 

המגדלור של וולף העומד להתגלות כעמוד עשן.

סוף הסיפור? אי-כתיבה והיום שאחרי הספרות  0680.3194.01
מר דרור משעני   

ויצירות  ובאי-כתיבה  כתיבה  בהפסקת  העוסקות  יצירות  נקרא  בקורס 
ואת  בהווה  תנאיה  דרכן את  ונחשוב   — סופה של הספרות  המדמיינות את 

עתידה.

סמסטר ב' 
יום ד'

 14-12
גילמן 456

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ה'

 14-12
גילמן 261

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ה'

 12-10
גילמן 307

מחיר:
550 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

הפואטיקה של הציטוט  0680.2146.01
פרופ' מיכאל גלוזמן   

השיבוץ, הרמיזה והציטוט מאפיינים את השירה העברית מימי המקרא ועד 
ימינו. לאורך השיעור, שיתמקד בשירה העברית במודרנית, נקרא משוררות 
ומשוררים המזמנים טקסטים של יוצרים אחרים וממקמים אותם בלב עשייתם 
השירית. נעקוב אחר מסורות אינטרטקסטואליות שונות ונבחן את השימושים 
המשוררות  בין  הציטוט.  של  והבין-סובייקטיביים  הפוליטיים,  המגדריים, 
ישורון  אבות  עמיחי,  יהודה  גולדברג,  לאה  פוגל,  דוד  שנקרא:  והמשוררים 

ואחרים.

מדינת אשכנז  0680.2143.01
פרופ' אורי ש. כהן   

ומבקש לבחון  "מדינת אשכנז"  רועי חסן  השעור מתחיל בכותרת שירו של 
ברצינות את המערך המושגי של המדינה שמולה מתגבשת השירה המזרחית 
משלושת  מרכזיים  שירה  פרקי  נקרא  השעור,  במהלך  האלפיים.  שנות  של 
רביקוביץ',  ויזלטיר,  הורביץ,  ועד  מאבידן  ישראל,  של  הראשונים  העשורים 
ואחרים, תוך התבוננות בהתהוות של הנתינות באותה רפובליקה ספרותית 

ששיאה בשנות השבעים ב'סימן קריאה' והקרע שהיא מסמנת בין המדינות.

סמסטר ב' 
יום ה'

 14-12
גילמן 280

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ה'

 18-16
גילמן 279

מחיר:
550 ש"ח
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שנה"ל תשפ"א

לימודים כלליים

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.

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.

סמסטר א' 
יום ב'

 18-16
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ב'

 20-18
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

החוג לפילוסופיה

סמסטר א'
סמסטר א' 

יום ב' 
 16-14

מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

מבוא לפילוסופיה סינית  0618.1043.01
פרופ' גליה פת-שמיר   

מהי ה"דרך" (dao) ווהיכן היא נמצאת? מה בין חיפוש הדרך לבין החתירה 
לאלוהות?  חילונית  אלטרנטיבה  מציג  הדאו  האם  האמת?  אל  הפילוסופית 

מהי ידיעת הדרך? ואיך מתייחס המעשה לתיאורים של הדרך? 
בקורס נתוודע לתשובות שונות לשאלות אלו ולהשלכותיהן, מנקודות המבט 
של פילוסופיות הדרך אשר צמחו בסין. בפרט, נבחן רעיונות המתייחסים אל 
הדרך כאל תנועה הנמשכת עד אינסוף ומחייבת שינוי מתמיד וטרנספורמציה 
שאין בה יסוד קבוע. בין הרעיונות שיידונו בקורס: שינוי, יין-יאנג, שורש, צ'י 
מתעצם, לב-נפש, אנושיות, ריטואל, צמיחה ושיפור 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.

מבוא לפילוסופיה חדשה  0618.1032.01
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 של רנה דקארט, אבי הפילוסופיה 

המודרנית, ועד למחשבה הביקורתית של עמנואל קאנט.

סמסטר א' 
יום ג' 

 14-12
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ג' 

 16-14
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ג'

 12-10
מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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שנה"ל תשפ"א

לימודים כלליים

סמסטר ב'
סמסטר ב' 

יום א'
 14-12

גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח

מבוא לפילוסופיה יוונית  0618.1030.01
ד"ר שרון וייסר   

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 יוונית  0618.1030.02
פרופ' אורנה הררי   

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

הסבר אלה משיבים ונעמוד על הקשיים שכל אחד מהם מעורר.

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 של רנה דקארט, אבי הפילוסופיה 

המודרנית, ועד למחשבה הביקורתית של עמנואל קאנט.

מבוא לפילוסופיה של המוסר  0618.1018.02
ד"ר נוה פרומר   

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

סמסטר ב' 
יום ב'

 18-16
גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ב'

 20-18
גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ה' 
 18-16

מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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סמסטר ב' 
יום ה' 
 18-16

גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ד'

 14-12
גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח

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. 

מבוא לפילוסופיה הודית  0618.1042.01
ד"ר דני רוה   

הפילוסופיה  של  הרחב  מהספקטרום  טעימות  תפריט  מעין  מספק  הקורס 
בוודות,  החל  וטקסטים,  הוגים  בין  יחד  לשוטט  היא  התכנית  ההודית. 
באופנישדות ובאפוסים הגדולים, דרך ספרות הסוטרות, הבודהיזם המוקדם 
והיוגה וכלה בפילוסופיה הודית בת-זמננו. במסענו המשותף נציג את השאלות 
הגדולות של הפילוסופיה ההודית, בדגש על הקשר שפה-אדם-עולם. נדבר 
על אסתטיקה ואתיקה בהודו הקלאסית, על לוגיקה ופילוסופיה של השפה, 
כל זאת לנוכח אופק מטאפיזי מובהק ואוברטונים אקזיסטנציאליים. נתוודע 
ומֹוְקָשה  ְדָהְרָמה  ואָנאְטַמן,  אְטַמן  דוגמת  יסוד  מושגי  ועם  על  ונחשוב  ל- 
)עצמיות, עצמי-לא-מהותני, יומיומיות וחופש בהתאמה(. ננסה לחשוב איך כל 

זה מתכת בעם פילוסופיה מערבית.

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.

ַָ

סמסטר ב' 
יום ג'

 18-16
גילמן 144

מחיר:
550 ש"ח
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לימודים כלליים

שפינוזה,מנדלסון, כהן ובובר — קריאה בהגות   0616.1024.01
יהודית מודרנית   
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, 
והערכים  והפילוסופיות  היהדות  של  סינתזה  של  לניסוח  עז  לצורך  הובילו 
יכלה  לא  המודרנית  היהודית  שהפילוסופיה  כן  אם  ברור  המודרנה.  של 
ביצירת מסגרות אינטלקטואליות שיתגברו על המתח הנתפס  שלא לעסוק 
בין האופי האוניברסלי לכאורה של הערכים  ובפרט  בין היהדות למודרנה, 
במסורת  לכאורה  פרטיקולריים  היבטים  לבין  התבונה  עידן  של  הנאורים 
היהודית. נקרא חלקים מהמאמר התאולוגי-מדיני של ברוך שפינוזה, נקרא 
את ירושלים של משה מנדלסון, פרקים מתוך דת התבונה ממקורות היהדות 
של הרמן כהן, ומספר כתבים של מרטין בובר, מתוך ניסיון להבין את הדרכים 
בין האוניברסליזם  בהם שלושת ההוגים הללו שאפו להתגבר על המתחים 

הנאור ובין היהדות.

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.

החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד

סמסטר א׳
יום ג׳

18-16
מקוון

סמסטר ב' 
יום ג׳

 18-16
רוזנברג 103

מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר א' 
יום ד׳

 14-12
מקוון

סמסטר א׳+ב' 
יום ד׳

 14-12
רוזנברג 102

מחיר:
1100 ש"ח

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

 
*
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

סמסטר א' 
יום ג' 

 16-14
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
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. 

מיהו יהודי ומהי יהדות: 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.

ניאופלטוניזם יהודי  0616.2372.01
ד"ר עומר מיכאליס   

המונח נאופלטוניזם מתייחס במקורו לאסכולה פילוסופית רבת פנים ורבת 
הרומית.  האימפריה  של  בתחומיה  העתיקה  העת  בשלהי  שקמה  השפעה 
לאורך הקורס נעמוד ראשית על עיקרים בתורתם של ההוגים הנאופלטוניים: 
של  והמסירה  התרגום  נתיבי  את  נבחן  ויאמבליכוס;  פרוקלוס  פלוטינוס, 
התורות הנאופלטוניות בעולם האסלאמי ואת הדרכים השונות בהם אומצו, 
מתרגמים  הוגים,  ידי  על  נאופלטוניים  ורעיונות  טקסטים  נדחו  ואף  עובדו 

ומעתיקים יהודים לאורך ימי הביניים.

סמסטר ב'
סמסטר ב' 

יום ב'
 16-14

רוזנברג 205

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ד' 
 12-10

מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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שנה"ל תשפ"א

לימודים כלליים

השפעות גומלין בין יהדות 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.

ביהדות  הקודש  כתבי  הם   הלימודים  במהלך  אותנו  שישמשו  המקורות 
ובאסלאם ותעודות  מן הגניזה הקהירית.

אין צורך בידיעת ערבית או רקע קודם בתלמוד.

"אבר מחזיק אבר": הגוף האנושי והגוף האלוהי   0616.2015.01
בספרות הקבלה   

ד"ר אסף תמרי   
האם לאל יש גוף? מה עשויה להיות המשמעות של ההתייחסות אל האלוהות 
במונחים גופניים? ומה בין גופו של האל לגוף האנושי? מה בין גוף האדם 
למרכיביו הרוחניים? ומה בין הגוף הקונקרטי, החומרי, ובין הגוף כמושג או 
כצורה? האם לאל גוף זכרי או נקבי? וכיצד שאלות של מגדר נוגעות בהמשגת 
הגופים האלוהיים? ומה בין גופם של האל ושל האדם לגופה של התורה, גוף 
הטקסט? שאלות אלה ורבות אחרות ניצבו בלב המחשבה והפרקטיקה של 
ספרות הקבלה בימי הביניים ובראשית העת החדשה, והן אשר יעמדו בלב 
ההגות  של  בהיסטוריה  אחר  דעת  תחום  על הדעת  להעלות  הקורס. קשה 

היהודית שבו הגוף והשאלות העולות ממנו תופסים מקום כה מרכזי.

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

פרופ' רון מרגולין   
בסמסטר ב' נדון בשאלה מהי היהדות, שנדונה לראשונה על סף העת החדשה 
לאור  במיוחד  יילמד  זה  נושא  שפינוזה.  ברוך  של  מדיני  התיאולוגי  במאמר 
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 
תפיסת  של  משמעותה  בתפוצות,  היהודי  הקיום  עתיד  ישראל,  מדינת  של 

היהדות כתרבות, פמיניזם יהודי והשאיפה להתחדשות החיים היהודיים. 
לשואה  רעיוניות  בתגובות  לדיון  העשרים,  המאה  להוגי  יוקדש  ב'  חלק 

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

סמסטר ב' 
יום ג׳

 20-18
רוזנברג 105

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ד׳

 12-10
רוזנברג 002

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג'

 18-16
רוזנברג 106

מחיר:
550 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

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.

צרפת במאה ה-20 — א'  0668.2246.01
מר עמנואל הלפרין   

תקציר הקורס )סילבוס( — ראו בפרק סדרות, עמוד 111.

כל מולייר א׳   0668.2349.01 
מר עמנואל הלפרין   

תקציר הקורס )סילבוס( — ראו בפרק סדרות, עמוד 112.

צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים — א׳  0668.1406.01
ד"ר טניה גלוזמן   

מטרת הקורס הינה להביא את הסטודנט מרמה ללא ידע לרמה מתקדמת 
ילמד את הבסיס הדקדוקי של השפה  א' הסטודנט  בסוף השנה. בסמסטר 
פשוטים,  משפטים  הצרפתית,  השפה  של  הצלילים  עם  נתחיל  הצרפתית, 
רכישת המבנה הפונטי, מערכת הפועל, מערכת השם. התלמיד ירכוש במשך 

הסמסטר מיומנויות קריאה בסיסיות.

סמסטר א' 
יום ב'

 14-12
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ג' 

 14-12
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'

סמסטר א' 
יום ד' 
 12-10

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

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

סמסטר א' 
יום א'

 14-10
יום ד'

14-12
מקוון

מחיר:
1650 ש"ח
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שנה"ל תשפ"א

לימודים כלליים

צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים — ב׳*  0668.1407.01
ד"ר טניה גלוזמן   

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

שהסטודנט יוכל בסוף השנה להתמודד עם טקסטים מרמות שונות.
* לא ניתן להירשם לחלק ב' ללא השתתפות בחלק א' של הקורס.

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.
** הקורס יתקיים בשפה הצרפתית.

צרפת במאה ה-20 — ב'   0668.2293.01
מר עמנואל הלפרין   

תקציר הקורס )סילבוס( — ראו בפרק סדרות, עמוד 111.

כל מולייר — ב'  0668.2339.01
מר עמנואל הלפרין   

תקציר הקורס )סילבוס( — ראו בפרק סדרות, עמוד 112. 

סמסטר ב' 
יום א'

 14-10
יום ד'

14-12
ווב 105

מחיר:
1650 ש"ח

סמסטר ב'

סמסטר ב' 
יום ג'

 14-12
ווב 101

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג'

 16-14
ווב 101

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ד'

 12-10
ווב 101

מחיר:
550 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

ספרות פרנקופונית מודרנית   0668.2364.01 
ד"ר דינה חרובי   

"השפה היא מולדתי" אומר אלבר קאמי. מה משמעות הדבר לכתוב בשפה 
צפון  כיליד  צרפתית  לכתוב  הדבר  משמעות  מה  מולדתך?  שפת  שאיננה 
אפריקה, אפריקה השחורה או קנדה? במהלך השיעור נבחן את הייחוד של  
תיאורטיים  למאמרים  נתייחס  צרפת.  לגבולות  מחוץ  הצרפתית   הכתיבה 
מרכזיים )אלבר ממי, פרנץ פנון(  ולטקסטים של סופרים/סופרות כדי לעמוד 
על המאפיינים של כתיבה בשפת הכובש בקולוניות השונות. הספרות תהווה 
מקרה מבחן ליחסים עם התרבות הצרפתית ההגמונית בעידן פוסט-קולוניאלי.

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.

תנועות תרבותיות וזרמים אינטלקטואלים   0668.1402.01
בצרפת של המאה ה-20     

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

או צפייה בסרטי קולנוע.

סמסטר ב' 
יום ה' 
 14-12

ווב 102

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ה'

 16-14
גילמן 306

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ה'

 18-16
ווב 102

מחיר:
550 ש"ח
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שנה"ל תשפ"א

לימודים כלליים

מבוא לרטוריקה   0662.1450.01
ד"ר ננה אריאל   

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

פרגמטיקה ומחקר תרבות.

רטוריקה של הגוף  0662.2608.01
ד''ר שרון אביטל   

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

הן נאומים פוליטיים, יצוגי כאב וטראומה, מיניות, ורוחניות.

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.

סמסטר א' 
יום א'

 14-12
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
יום ב' 
 12-10

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

סמסטר א'

סמסטר א' 
יום ב' 
 12-10

מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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לומדים בגילמן
לימודים כלליים

עובדות ופרשנות  0662.3125.01
פרופ' שי פרוגל   

מדעי הטבע דורשים התבססות על מתודת הוכחה וממצאים אמפיריים בעוד 
על  המתבסס  חקר  בין  ההבדל  מהו  פרשנות.   על  מתבססים  הרוח  מדעי 
מתודת הוכחה וממצאים אמפיריים לבין חקר המתבסס על פרשנות? האם 
מתודת הוכחה איננה סוג של פרשנות? האם פרשנות איננה מתודה? האם 

מתודה ופרשנות מניחות מושגי אמת שונים?

תולדות המחשבה הכלכלית מיוון העתיקה   0662.1960.01
ועד ימינו   

ד"ר ירון כהן צמח   
בקורס נלמד על התפתחותן של התיאוריות על הכלכלה – החל מהפילוסופיה 
העתיקה, דרך ימי הביניים והעת המודרנית. נדבר על הגישות השונות לכסף 
ועסקים והתפתחותן בראי ההיסטוריה. נדבר על השוק, עולם העסקים, אדם 

סמית, קיינס, פרידמן ואחרים, ליברליזם, קפיטליזם, סוציאליזם, ועוד. 

מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד  0662.1013.01
ד"ר רימה שיכמנטר   

הנידונות  המרכזיות  התיאורטיות  ובגישות  יסוד  בשאלות  נעסוק  בקורס 
בתשתית  ילדים.  וספרות  הילד  תרבות  חקר  של  הדיסציפלינרית  במסגרת 
הקורס עומדת ההנחה שהילדּות היא תופעה אידיאולוגית שאינה מנותקת 
כתוצר  הילדים  ספרות  נתפסת  זו  במסגרת  וכלכליים.  חברתיים  מהקשרים 
יכולותיהם  צרכיהם,  הילדים,  מוגדרים  שבו  האופן  ידי  על  הנקבע  תרבותי 
ילדים  נתוודע אל ספרי  ואחריותם של המבוגרים כלפיהם. במהלך הקורס 
בספרות  העוסקים  מחקרים  ונקרא  ומהעולם  מהארץ  ועכשוויים  קלאסיים 

הילדים ובתרבות הילד מפרספקטיבות דיסציפלינריות שונות.

מבוא למחשבה הומאניסטית  0662.1011.01
ד"ר יקותיאל שהם   

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

מדויקים, מדע הכלכלה ועוד.

סמסטר א'
יום ב' 
 18-16

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ג'

 16-14
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
יום ג' 

 18-14
מקוון

מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר א'
יום ג' 

 18-16
מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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שנה"ל תשפ"א

לימודים כלליים

ילדים בעידן של כלכלה גלובלית  0662.2095.01
ד"ר טליה פפרמן   

ותרבותית  פוליטית  הכלכלית,  והתלות  הקשרים  הרחבת  הינה  גלובליזציה 
בין מדינות וחברות. זהו תהליך המעצב כיום במישרין ובעקיפין את חייהם 
של אנשים ברחבי העולם. גלובליזציה כלכלית, שבמהלכה הייצור, המסחר 
והצריכה חרגו מהזירה המקומית לעולמית, נחשבת לאחד המניעים המרכזיים 
של הגלובליזציה. ילדים, כאוכלוסיה שלכאורה אינה מעורבת בזירה הכלכלית 
הגלובלית.   בכלכלה  מהשינויים  במיוחד  מושפעים  שוק,  של  ובדינמיקות 
הקורס יבחן גישות תיאורטיות על גלובליזציה וממצאים אמפירים על חייהם 

של ילדים בשלושה תחומים: צרכנות, עבודה והגירה.

רטוריקה ואתיקה: שלשה נאומים הומניסטיים  0662.1292.01
פרופ' שי פרוגל   

לחינוך  קיקרו  שהגדיר  בתכלית  מבוטא  לאתיקה  רטוריקה  בין  החיבור 
הרטורי: "אדם טוב, שמדבר היטב". סוקרטס לפניו נלחם על טיב הרטוריקה 
באתונה מתוך כך שראה קשר בין צורת הדיבור הציבורי לבין האתיקה של 
כבוד  על  ב"נאום  נדון  סוקרטס",  של  "האפולוגיה  בדיאלוג  נדון  החברה. 
הוא  נעסוק  שבו  האחרון  והנאום  מירנדולה  דלה  פיקו  ג'ובאני  של  האדם" 
סארטר,  ז'אן-פול  הפילוסוף  של  הומניזם",  הוא  "האקזיסטנציאליזם  הנאום 
שאף האקזיסטנציאליזם שייך למורשת זו, שמדגישה את חירות האדם ואת 

האחריות האתית הנובעת מכך.

תחת גלגלי הצדק  0662.2252.01
ד"ר נועה גדי   

הדמוקרטיה  ביסוד  שעומד  הצדק  רעיון  סביב  ביקורתי  דיון  נקיים  בקורס 
חברה  של  לקיומה  המוסרית  ההצדקה  את  ומספק  המודרנית  הליברלית 
הצדק  מושג  של  הפילוסופיים  מקורותיו  את  נבחן  הראשון  בחלקו  מדינית. 
המדינית  בתיאוריה  המהפכני  השינוי  לאור  במיוחד  המערבית,  במחשבה 
של  כהוגנות  צדק  של  התפיסה  עקרונות  ואת   ,17 במאה  שחל  האירופית 
הפילוסוף ג'ון רולס, שנחשבת להישג התיאורטי הגדול ביותר של הגות מדינית 
במאה ה-20. בחלקו השני נעסוק בדילמות ובקשיים שעוררה תפיסת הצדק 
של רולס אצל מבקריו ונחדד סוגיות מרכזיות כמו המתח בין אינדיווידואליזם 
לקולקטיביזם ובין שוויון לחירות, האתגר הרב-תרבותי לליברליזם על רקע 
או  הפמיניסטי  והאתגר  לקפיטליזם,  בינו  ההיסטורית  השותפות  התפרקות 

המגדרי לרב-תרבותיות.

סמסטר א'
יום ג' 

 18-16
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
יום ד' 
 14-12

מקוון

מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר א' 
יום ד'

 16-14
מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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לימודים כלליים

מבוא לסוציולוגיה של הרשת: יחסים, רשתות   0662.1137.01
חברתיות והון חברתי   

ד"ר עופר נורדהיימר נור   
הקורס משתמש בכלים מגוונים ממדעי הרוח והחברה ועוסק בשאלה כיצד 
משנה הרשת כמרחב מחיה את חייהם של הגולשים בה, ובאופן רחב יותר 
את החברה בה אנו חיים. בבסיס הדיון שלנו עומדים סוציולוגים עכשוויים 
מרכזיים כמו זיגמונט באומן, אווה אילוז ושרי טרקל והבנתם את המודרניות 
שבה אנחנו חיים – המודרניות הנזילה בעידן גלובלי ומקוון. נכיר את המושג 
מודרניות נזילה, ונערוך מבוא מקוצר והכרחי בכלכלה הפוליטית של ה"סיוט 
חברתיות  רשתות  מנתחים  כיצד  הרשת,  חברת  מהי  נבדוק  הקפיטליסטי". 
זה בשנים האחרונות למפתח להבנת  וכיצד הפך מושג  סוציולוגיים  בכלים 

ההתרחשויות החברתיות המקוונות.

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

בהתבוננות  ועוסק  והחברה  הרוח  ממדעי  מגוונים  בכלים  משתמש  הקורס 
זאת כמחאה על  נוער. ההאקרים הראשונים עשו  בתרבות הרשת כתרבות 
והתפתחה  התחילה  הרשת  והכרה.  קול  לקבל  בדרישה  המבוגרים,  תרבות 
בעזרת הנוער: נחשוב על היבטים שונים של תופעה תרבותית זו. ילדים ונוער 
ננסה לחשוב מדוע הרשת משמשת היטב דווקא את  וחיים ברשת.  פועלים 
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? 

ההיסטוריה הכלכלית והחברתית של ישראל  0662.1307.01
ד"ר אפרים דוידי   

במשולש  יתמקד  ישראל"  של  והחברתית  הכלכלית  "ההיסטוריה  הקורס 
שנה  מ-70  יותר  מזה  ישראל  מדינת  את  המלווה  ופוליטי  חברה  הכלכלה, 
ואף לפניכן. מטרת הקורס היא להקנות למשתתפות ולמשתתפים ידע בסיסי 
על התפתחות החברה והכלכלה בישראל על פי רצף היסטורי  והפולמוסים 
ניתוחם של תהליכים  ישלב  המרכזיים שסביבן מאז הקמת המדינה. הקורס 
היסטוריים, חברתיים, כלכליים ופוליטיים. ההשתתפות בקורס גם ללא ידע 

מוקדם.

סמסטר א' 
יום ד'

 18-16
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ה'
 10-8
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ה' 
 14-12

מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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לימודים כלליים

דמויות ורגשות   0662.1303.01
ד"ר רונן סלמן צדקה   

דמויות עלילתיות מושכות אותנו, מכעיסות אותנו, מפחידות אותנו, משמחות 
אותנו ומאכזבות אותנו. אנו אוהבים אותן, שונאים אותן, דואגים להן או רוצים 
בכישלונן. אנו מזדהים איתן ומבינים את רגשותיהן. לעיתים יחסנו לדמויות 
אלה יכול להיות משמעותי יותר מיחסנו לאנשים בשר ודם. מה הבסיס ליחסנו 
הרגשי לדמויות פיקטיביות? כיצד אנחנו מבינים את רגשותיהן? ומדוע אנו 
בשנים  עומדות  אלו  שאלות  אחרות?  פני  על  מסוימות  דמויות  מעדיפים 
האחרונות במרכזו של מחקר קוגניטיבי ער ותוסס. בקורס זה נדון בשאלות 
ומבחר  עדכניים,  קוגניטיביים  מחקרים  בסיס  על  דומות,  ובשאלות  אלו 

דוגמאות ספרותיות וקולנועיות.

אגדות יהודיות על הורים וילדים   0662.2605.01
פרופ' דרור בורשטיין   

רבי טרפון היה כורע ליד מיטתה של אמו והופך את עצמו למדרגה חיה. במקרה 
אחר הניח את כפות ידיו תחת כפות רגליה כסנדלים. מצד שני, רבי יוחנן נודע 
כמי שאמר "אשרי מי שלא ראם", כלומר אשרי מי שלא הכיר את הוריו. ספרות 
המדרש כוללת סיפורים על הורים וילדים המוכרים מהמקרא. כך, את סיפור 
עליו כמעט דבר, ממלא המדרש בדרכים  לא מגלה  יצחק, שהמקרא  עקדת 
שונות המגלות הבנה עמוקה במערכת היחסים בין בן להוריו. בקורס, אחרי 
הצגת עולם ספרות האגדה בהקשריו ההיסטוריים והרוחניים, נקרא מבחר של 
ספרות אגדה ובעיקר מדרש על יחסי הורים וילדים כפי שראתה אותם התרבות 

היהודית לפני כ-1600 שנה ויותר. האם יש חדש תחת שמש המשפחה? 

חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשה   0662.1757.01
ד"ר איתי שניר   

ומיומנויות מחקר, אלא  ידע  רק להקנות  אינה  הלימודים האקדמיים  מטרת 
גם להקנות לסטודנטים כישורי חשיבה. על אף שכל בני האדם הם יצורים 
חושבים, אפשר ללמוד לחשוב טוב יותר, באופן זהיר וביקורתי, כלומר כזה 
ובוחן  עמדה  בכל  ספק  מטיל  אלא  מאליהן  כמובנות  אמיתות  מקבל  שלא 
ואינו  עצמאי,  באופן  חושב  הביקורתי  החושב  אימוצה.  לפני  לעומק  אותה 
מסתפק במקורות סמכות חיצוניים ומסורתיים, כולל אלה של הטקסט הקנוני 
והפרופסור המלומד.בקורס זה נבקש לחשוב על השאלה מהי חשיבה, ולברר 

מהם התנאים והדרישות מחשיבה ביקורתית ראויה לשמה.

שנה"ל תשע"ו

סמסטר ב' 
יום ב' 
 12-10

גילמן 281

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ב' 
 16-14

גילמן 280

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ב' 
 18-16

גילמן 282

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'
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מגרים לוולט דיסני — מעשיות האחים גרים:   0662.2010.01
תקופה, יוצר ומדיה   

ד"ר חנה לבנת    
הקורס יעסוק במעשיות כספרות עממית ובגלגוליהן עד ימינו. במהלך הקורס 
יתמקד הדיון באופן שבו העלו האחים גרים את המעשיות על הכתב במאה 
ה-19 ובאופן שבו הם התאימו אותן לילדים, בהשוואה לאופן שבו מעובדות 
וולט  באולפני  הקולנועי  למדיום  השאר  בין  בימינו,  לילדים  אלה  מעשיות 
דיסני כתופעה תרבותית. ההשוואה תמחיש את האופן שבו באים לידי ביטוי 
מושג  ובכללה   — ותפיסת העולם  והתקופה, התרבות  הנורמות של החברה 
לעיבודי  מגרים  במעבר   — בה  והאישה  הגבר  של  ומעמדם  בתרבות  הילד 
של  האסתטי  ערכם  ייבחן  כן  כמו  והנוכחית.  הקודמת  במאה  המעשיות 
והעלילה,  הטקסטים בכל הנוגע לשפה, לעיצוב הדמויות, לרצף האירועים 

לסיפר ולאמצעים אמנותיים אחרים בסוגי המדיה השונים.

ניהול — מקורות רעיוניים ומודלים  0662.1151.01
ד"ר עידן שמעוני   

ספרות הניהול בת זמננו עורכת דיון ער בשאלת תקפותם של מודלים שונים 
של ממשל תאגידי. במסגרת זו, כמו גם בדיון התקשורתי, נבחנות סוגיות כמו 
תפקיד המנהל ואופי פעולותיו, מקור אחריותו והיקפה, שלאורן מובנת דמותו 
בראש  שעומד  למי  להידמות  יכול  הקלאסי  המודל  לפי  מנהל  המנהל.  של 
מערכת כמו-מכאנית שנבחנת רק על פי שיקולים של יעילות ותועלת כלכלית. 
יכול להיראות כמי שמבקש לאזן  לעומת זאת, תחת המודל החברתי מנהל 
בין כוחות כלכליים לכוחות חברתיים הנמצאים בהתנגשות מתמדת. בנוסף 
על שני אלה, מודל 'בעלי-עניין' מצביע על המנהל כמי שעומד במרכזה של 
מערכת מורכבת ששיקוליה מביאים בחשבון את טובת הסביבה בנוסף לטובת 

האדם ודורותיו הבאים. 

רוח המנהל: פיתוח המנהל דרך טקסטים   0662.1304.01
ויצירות   

ד"ר אלי אילון   
את  ונדגים  מוסיקליות  וליצירות  מכוננים  לטקסטים  נחשף  הקורס  במהלך 
האופן שבו נקשרים אלו בבניית תפיסת עולמו האישי והמקצועי של המנהל. 
במרכזו של כל מפגש יעמדו טקסטים עיקריים )או יצירה מוסיקלית(, סביבם 
נערוך ניתוח הנקשר בעבודתו ובעולמו של המנהל. המפגשים יכללו דוגמאות 

מעולם הניהול וכן מן הליווי הפילוסופי של מנהלים.

סמסטר ב' 
יום ג' 

 12-10
גילמן 280

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג' 

 14-12
גילמן 305

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג' 

 16-14
גילמן 280

מחיר:
550 ש"ח
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סמסטר ב' 
יום ג' 

 18-16
גילמן 282

מחיר:
550 ש"ח

דת וכלכלה  0662.2970.01
ד"ר ירון כהן צמח   

זו  ותנו לקיסר את אשר לקיסר — קריאה  תנו לאלוהים את אשר לאלוהים 
מהדהדת מזה 2000 שנה ברחבי העולם המערבי ועדין שואפת להסדיר את 
דרכיו של האדם בעולם. לקריאה זו יש גם משמעות ליחסי דת וכלכלה: היא 
לעולם  זה   – ביניהם חומה  ומבקשת להציב  בין הספירות  קוראת להפרדה 
וזה  עולם הדת  זה  הרווח.  עולם  וזה  עולם הרוח  זה  הזה.  לעולם  וזה  הבא 
זו.  מקריאה  יותר  מורכבים  לכלכלה  הדת  בין  היחסים  אך  הכלכלה.  עולם 
זו,  הפרדה  ליישם  מבקשות  הכלכלית  והמחשבה  התיאולוגיה  אכן  לעיתים 
יוצרת  הדת  זה:  על  זה  של  הדדית  השפעה  יש  כי  מגלים  אנו  בפועל  אך 
צורות ואמונות כלכליות והכלכלה יוצרת טקסים ואמונות דתיות. ולעיתים אנו 
רואים )כמו אצל הנזירים מחד או תפיסה נאיבית של החילוניות( שיש דחייה 
של עולם אחד לטובת העולם האחר.בקורס "דת וכלכלה" נבחן את הנושא 
מבחינת ההיבטים האנליטיים שלו — יחסי הגומלין בין דת וכלכלה — אך גם 
נראה כיצד דיכוטומיה זו בין העולמות ושבירתה באים לידי ביטוי בתקופות 

ובתרבויות שונות ובימינו.

רשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים?  0662.2125.01
חלומות שבורים באינטרנט    

ד"ר עופר נורדהיימר נור   
אלה  הרחב,  הציבור  בקרב  הדיגיטליים  הכלים  והשתרשו  התקבלו  מאז 
סוגים:  לשני  נחלקים  וחברתי  אנושי  כמרחב  אותו  ומנתחים  בו  המתבוננים 
cyberutopians מצד אחד ו-cyberskeptics מן הצד השני. הראשונים רואים 
במרחב זה הבטחה לשינוי החברה על-ידי העצמת הרוח הדמוקרטית תוך 
הכלכלית,  ההשתתפות  הרחבת  והיצירתית,  האישית  האמנציפציה  הדגשת 
הפצת האינפורמציה כתנאי להעצמת הציבור ומתן קול )בלוגים למשל( למי 
שזכות זו נמנעה ממנו בעבר. הסקפטים מנגד, מצביעים דווקא על הצדדים 
הפוגעניים שטומן המדיום בחובו, הללו טוענים שהאינטרנט והחיים הרשתיים 
תרבותי  הכוח-הכלכלי,  את  ומרכזים  כלכליות  הזדמנויות  מצמצמים  דווקא 
וחברתי — במספר קטן והולך של ידיים תאגידיות  )גוגל, אפל, אמזון, פייסבוק( 

ושכתוצאה מכך, מתרחש תהליך של רידוד ובנליזציה של האינפורמציה.

סמסטר ב' 
יום ג' 

 18-16
גילמן 326

מחיר:
550 ש"ח
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עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים   0662.2128.01
בינלאומיים   

ד"ר חפץ שרון   
ביותר  המשפיע  למוסד  האחרונות  שנה  וחמישים  במאה  הפך  התאגיד 
החברה  של  המארגנת  ליחידה  למעשה   ,(society) האנושית  החברה  על 
מטרתו  דמוקרטי,  מוסד  אינו  חיינו  של  תחום  בכל  הנוגע  המוסד  האנושית. 
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 
ותקשורת. רמת השליטה של  (Labor), כצרכני תרבות  (Oekos), כעובדים 
התאגיד על הצרכן היום חסרת תקדים בעיקר בשל התקדמות הטכנולוגיה 
עוצמת  בין  א-סימטריה  היווצרות  את  נבחן  המידע.  וניתוח  איסוף  ויכולת 
התאגיד וכוחו של הצרכן או העובד בדגש על יכולות ניתוח הנתונים והשפעה 

על תפיסת העולם של אזרחים, צרכנים ועובדים.

מארכדיה לסייבר: פרקים בהיסטוריה של   0662.1761.01
הסנטימנט האקולוגי    

ד"ר משה אלחנתי   
מהו חוט השני העובר בין 'אוטופיה' לתומס מור )1516( ל 'עיר השמש' של טומאזו 
בין הטבע הארכדי של  'מכתבים מסלבורן'  )1639-1568(? מחבר  קמפנלה 
לגילברט וייט )1720-1793) ל"חדשות משום מקום" של וויליאם מוריס )1891(  
ופסגתן  ה-60  בשנות  שראשיתן  הקיברנטיות  לאוטופיות  מתחבר  ולבסוף, 
(Augmented Reality)? ובכן,  אוטופיית הסייברספייס והמציאות המרובדת 
חוט השני הזה, המוטיב החוזר והכמעט הכרחי לכל אוטופיה, הוא הסנטימנט 
האקולוגי. ויש אף מי שטוענים, כי אותו סנטימנט כשהוא מהול בחרדה, נוכח 
גם בכל הדיסטופיות ששורטטו אי פעם. ברוח דברים אלו, השיעור יתחקה 
לעולם  ובא  שנולד  האקולוגיסטי  הסנטימנט  של  ההיסטוריים  גלגוליו  אחר 
בשלהי העת החדשה המוקדמת מתוך ניסיון להבין את הזיקה המורכבת בין 
אדם לטבע, בין המלאכותי )ובכלל זה 'הטכנולוגי'( לטבעי על-פי מיקומם של 

הישים השונים ב'שלשלת ההוויה הגדולה׳.

תרבות זמננו: רעיון המודרניות  0662.2231.01
ד"ר נועה גדי   

הקורס בא לבחון את המפנה הדרמטי שהחל להתגבש בהדרגה באירופה לפני 
יותר מחמש מאות שנה והוביל ליצירת זהות תרבותית מודרנית, שמאפייניה 
המרכזיים עדיין מזוהים במידה רבה עם רוח הזמן הזה. השינויים המתמידים 
והמואצים שאנו חווים באורח החיים הם תוצאה של פריצות דרך שונות בשיטת 
והפילוסופיה.  המדע  ובתפיסות  וכלכלי  מסחרי  בפיתוח  החברתי,  הארגון 
ראשיתן של אלה ברנסנס וברפורמציה, המשך התבססותן  בעידן הנאורות 
ובמהפכה התעשייתית, עד לשיאם בתהליכי הגלובליזציה והדיגיטליזציה של 

העידן הנוכחי.

סמסטר ב' 
יום ד' 
 12-10

גילמן 326

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ד' 
 14-12

גילמן 326

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ד'
 10-8

גילמן 326

מחיר:
550 ש"ח
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סמסטר ב' 
יום ה' 
 12-10

גילמן 326

מחיר:
550 ש"ח

עלייתה של גלובליזציה ונפילתה   0662.2965.01
 )2020-1990(   
ד"ר אפרים דוידי   

הקורס יעסוק בהתפתחות הקפיטליזם הגלובלי בשלושה העשורים האחרונים 
השליטים,  המעמדות  של  התשובה  שהיא  הניאו-ליברלית  ובאידיאולוגיה 
מדינת  במסגרת  עובדים  ידי  על  שהושגו  להישגים  הגלובליזציה,  במסגרת 
הרווחה; מתום מלחמה העולם השנייה ועד לשנות ה-70 של המאה שעברה. 
העמקת הפערים החברתיים שנרשמה מאז אותן השנים היא התוצאה הישירה 
מהגידול החד בהכנסות המעמד השליט. גידול חד זה בעושר המרוכז בידיים 
פתיחת  העובדים,  על  התקפה  הגורסת  ממלכתית  במדיניות  מקורו  מעטות 
החברתית,  להוצאה  המוקדשים  במשאבים  קיצוץ  לתחרות,  העבודה  שוקי 
הפרטתם של שירותים ציבוריים וחברתיים והפצת הנרטיב לפיו השוק עומד 

במרכז הפיתוח האנושי.
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נשים בפוליטיקה — בין האישי לפוליטי   0608.3606.01
גב׳ אסתי רידר אינדורסקי   

למעלה ממאה שנה לאחר המאבק הסופרג'יסטי נשים בכל העולם נאלצות 
הפוליטי  לשדה  להיכנס  מנת  על  ייחודיים  וחסמים  בסטראוטיפים  להיאבק 
שעדיין נתפס כמקום המתאים יותר לגברים. אז מה אפשר ללמוד מהאופן שבו 
ניהלה ברברה קאסל את משבר השביתה במפעלי פורד? למה אלכסנדריה 
יותר מהילארי קלינטון?  נשים  אוקסו קורטז  הצליחה לחבר לקמפיין שלה 
למה המטבחון והנעליים מזוהים עם גולדה מאיר? ואיך נדבק הכינוי אשת 
נשים נבחרות  גונסון סירליף?  תוך דגש על  ולאלן  הברזל למרגרט תאצ'ר 
הפוליטי"  הוא  "האישי  והסיפור  ובהווה  בעבר  ובעולם  מהארץ  בפוליטיקה 
ההיבט  לחקר  ואמפירית  תיאורטית  הקורס תשתית  במהלך  שלהן נניח 

הממוגדר של הפוליטיקה.

מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים   0608.1110.01
ד"ר מירי רוזמרין   

הקריאה הפמיניסטית לשינוי במעמדן וערכן של נשים בחברה הביאה עמה 
יסוד שבאמצעותם אנו מבינים את  את הצורך לחשוב מחדש על עקרונות 
העולם סביבנו. 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? 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'

12-10
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א' 
יום ה'
10-8
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

NCJW תכנית לימודי נשים ומגדר בסיוע

סמסטר א'
סמסטר א' 

יום ד' 
 12-10

מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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סמסטר א' 
יום ה'

16-14
מקוון

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  בבקורס 
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 
נשים  של  ולהשכחה  ולדיכוי  גברים  אמנים  לשגשוג  גרם  ה-19  המאה  של 
יוצרות ועוד. לקראת סופו של הקורס תוזמן מרצה-אורחת, היוצרת אמנות 

שנוגעת לסוגיות שונות של מגדר.

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.

סמסטר א' 
יום ה'

12-10
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'
סמסטר ב' 

יום ג'
 12-10

רוזנברג 205

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 כרציונליים, 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.

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.

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 ג'

 20-18
רוזנברג 106

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ה'

 12-10
ווב 103

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ג'

 12-10
גילמן 326

מחיר:
550 ש"ח
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תכנית למחקר תרבות הילד והנוער

סמסטר ב'
סמסטר ב' 

יום ג' 
 12-8

גילמן 304

מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ד' 
 16-14

גילמן 307

מחיר:
550 ש"ח

ספרות ילדים עברית: מבוא   0602.6016.01
פרופ' יעל דר   

בקורס נמפה מיפוי היסטורי-תרבותי את הכתיבה הספרותית לילדים בעברית. 
נפתח בבחינת  הכתיבה הספרותית לילדים באירופה ובארץ-ישראל בעשורים 
האחרונים של המאה התשע עשרה וראשית המאה העשרים. נברר מה היו 
הנסיבות התרבותיות שהביאו לכתיבה לילדים בעברית, מי היו כותביה ולמי 
נועדה. במקביל נבחן את הכתיבה לילדים ביידיש שנכתבה בשנים אלה ואת 
זיקתה לכתיבה בעברית. נמשיך במעבר של המרכז התרבותי היהודי לארץ-
לילדים.  הספרותי  בשדה  הגמוניה  לראשונה  התבססה  מתי  ונברר  ישראל 
ומי היו  נשאל מה היה אופייה, מי היו סוכניה, מי היה קהל הקוראים שלה 

היוצרים המרכזיים שלה.

פצעי בגרות: חוויות ההתבגרות בספרות,   0602.6183.01
בקולנוע ובטלוויזיה הישראלית    

ד"ר רימה שיכמנטר   
הקורס יעסוק בספרות, קולנוע וסדרות טלוויזיה ישראליים לנוער ויבחן את 
האופן שבו מתוארת בהם חוויית ההתבגרות. הקורס יבחן ייצוגים של חוויות 
התבגרות בטקסטים שנוצרו בתקופות שונות — החל משנות החמישים ועד 
ימינו. בקורס נקרא תיאוריות מתחום הספרות, הקולנוע, הפסיכולוגיה ולימודי 

התרבות.



98

לומדים בגילמן
לימודים כלליים

היסטוריה אינטלקטואלית א'   0659.6126.01
פרופ' ליאו קורי   

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

לכת בשמים.

מושגי יסוד במתמטיקה   0659.6247.01
פרופ' ליאו קורי   

הקורס מיועד לתלמידים אשר התואר הראשון  שלהם איננו בתחום המדעים 
המדויקים או ההנדסה, ומטרתו היא לאפשר היכרות בסיסית ומכלי ראשון 
וההיסק  החשיבה  ודרכי  המרכזיות,  העבודה  שיטות  המושגים,  עולם  עם 
את  יהפוך  הקורס  את  שילמד  שהסטודנט  כוונה  כל  אין  המתמטיקה.  של 
המתמטיקה לעיקר עיסוקו בהמשך הדרך במכון, אלא להעניק לו רקע כללי 
ומנחי יסוד מינימליים להבנת עבודתם של אלה העסוקים בתחום הזה. יושם 
דגש על נושאים שלהם השלכות על דיונים בעלי אופי פילוסופי בהקשר של 

המתמטיקה.

מבוא לתיאוריה ביקורתית   0659.3056.01
ד"ר לין חלוזין דברת   

התיאוריה הביקורתית חוללה מפנה באופני החשיבה על היחסים החברתיים, 
על המדע ועל התבונה, אבל גם על הצדק, על המוסר ועל המערכות הפוליטיות 
והכלכליות, על המיניות, על החירות ועל הנפש, ואפילו על המחשבה עצמה. 
את  לקבוע  שנהוג  העשרים,  המאה  במחשבת  הזה  והגועש  החיוני  הנחשול 
ראשיתו באסכולת פרנקפורט, חרץ משפט נוקב על הלוגוס ותבע התערבות 
רדיקלית של המחשבה במציאות. השיחה הטעונה של התיאוריה הביקורתית 
הציבורית  ההוויה  של  השונים  התחומים  את  הקיפה  הנאורות  מחשבת  עם 

וההוויה הפרטית וקראה תיגר על תקפות הגבולות ביניהן.

המכון להיסטוריה ופילוסופיה 
של המדעים והרעיונות

סמסטר א'
סמסטר א'

יום ב' 
 12-10

מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
יום ג' 

 16-14
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר א'
יום ג' 

 18-16
מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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בעלי-חיים בהיסטוריה של הידע   0659.2537.01
ד"ר שירה שמואלי   

ידע  יצירת  בתהליכי  לא-אנושיים  בעלי-חיים  של  מקומם  את  יבחן  הסמינר 
במובנו הרחב. נראה כיצד בעלי-החיים מילאו ועודם ממלאים מגוון תפקידים 
ממושאי  החל  ה-21:  המאה  ועד  ה-17  במאה  המודרני  המדע  מראשית 
ועד  ואובייקטים של מחקר, עבור דרך היותם תחליף לגוף אנושי,  סקרנות 
הסטנדרטיזציה של בעלי חיים והפיכתם למכשירים במעבדות ביו - רפואיות 
מודרניות. נשאל על רגשות כלפי בעלי-חיים במחקר, וכיצד ידע על בעלי-
מיוחדת  לב  תשומת  והמשפט.  האתיקה  בתחומי  רעיונות  על  משפיע  חיים 
האנושיות  בהגדרת  בעלי-החיים  על  הידע  של  ההיסטורי  לתפקידו  תינתן 

במערב, ובערעורה.

היסטוריה של הפיזיקה החדשה   0659.2119.01
פרופ' שאול קציר   

ודרכי  הטבע  עולם  הבנת  התפתחות  בהבנת  מרכזיות  סוגיות  בוחן  הקורס 
המחקר שלו, ומציג מספר מושגים בסיסיים בפיזיקה ובאסטרונומיה. במרכז 
שונים  נסיונות  ידונו  ה-20.  עד  ה-18  המאות  של  הפיזיקה  עומדת  הקורס 
לנסח תאוריה מקיפה של תופעות הטבע השונות, והתפיסות והמתדולוגיות 
השפעת  תחת  הדומם  הטבע  התנהגות  את  להבין  בכדי  שהוצעו  השונות 
הממצאים המדעיים ותפיסות פילוסופיות שונות על ידי מדענים כגון לפלאס, 
מקסוול, אינשטיין ובוהר. נעמוד על משקלם של גורמים פנים מדעיים מסוגים 
שונים וחיצוניים בתהליכי ההיווצרות והשינוי של מושגים ותפיסות מדעיות. 
הקורס סוקר התפתחויות של מספר תחומי עיסוק מרכזיים של הדיסציפלינה 
ה-18(  )במאה  החשמל  של  והתאוריות  הניסוי  התפתחות  בהם  בתקופה, 

והאלקטרו מגנטיות )במאה ה-19( ועוד.

ביולוגיה וחברה: "גזע", לאום וגזענות במאה   0659.2462.01
20—21 ובמגפת הקורונה    

ד"ר סנאית גיסיס   
בעיקר  ה-20—21’,  במאות  וב’לאום’  ב”גזע  והשימוש  הכינון  באופני  נדון 
רפואה,  אבולוציה,  תורות  באמצעות  עכשיו,  ועד  השנייה  העולם  ממלחמת 
אלו  כינון  דרכי  של  העמוקות  בהשלכות  והמשגותיהן;  נגזרותיהן  גנטיקה, 
הזהות  ועל  קבוצות  של  בפועל  והקיום  הזהות  על  ההיסטורי,  הסיפור  על 
היהודי  הלאום  כינון  של  בהיסטוריה  גם  נדון  היחידים.  של  הסובייקטיבית 
באמצעות ”השוני היהודי הביולוגי” מראשית המאה ה-20 ועד עכשיו; נבחן 
את פרקטיקות ההגזעה והגזענות בטווח הזמן של הסמינר, את ההיסטוריה 
של ביטוייהן במדינת ישראל ובמוסדותיה, את השלכותיהן על תנועות הגירה 

ופליטּות, וכיצד מגפת הקורונה חושפת את מפת הגזענות הגלובלית.

סמסטר א'
יום ד' 
 14-10

מקוון

מחיר:
1100 ש"ח

סמסטר ב'
יום א' 
 18-16

גילמן 455

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'

סמסטר ב' 
יום א'

 20-16
גילמן 317א

מחיר:
1100 ש"ח
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היסטוריה אינטלקטואלית ב'   0659.2611.01
פרופ' שאול קציר   

ההרשמה לקורס זה מותנית בהשתתפות בקורס בסמסטר א'. 
לתוכן הקורס ראה עמוד 98.

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 
מהתגבשותן כתחומי מחקר באוניברסיטאות לקראת סוף המאה התשע עשרה 
ועד היום? מוקד השיעור הוא תקופת ההיווסדות המוסדית, האפיסטמולוגית, 
של  האחרון  בשליש  האקדמיים  החברה  מדעי  של  והמתודולוגית  התמטית, 
המאה התשע עשרה ובחצי הראשון של המאה העשרים. נתמקד בעבודתם 
של כמה ממייסדי הדיסיפלינות של סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מודרנית, ובהם 
פרדיננד טוניס, מאקס וובר, גיאורג זימל, אמיל דורקהיים, פרנץ בועז, ומארי 

דאגלס.

פילוסופיה של המדע   0659.4613.01
ד"ר אורי בלקינד   

הקורס יבקש להיוודע מקרוב אל המסורת האנליטית בפילוסופיה של המדע 
מקרוב  עיון  באמצעות  זאת  נעשה  מגבלותיה.  ועל  כוחה  על  עמידה  תוך 
בשלושה היבטים מרכזיים של הפעילות המדעית באשר היא המעלים קשיים 

פילוסופיים: 
הבעייתיות הכרוכה בניתוח מה שמוענק להשערה על ידי תוצאה חיובית  א. 

של מבחן אמפירי
הבעייתיות הכרוכה בבירור וניתוח מושג ההסבר כפי שהוא נהוג במדע ב. 

הבעייתיות הכרוכה בהנחה כי התיאוריות המדעיות מתארות את הממשות  ג. 
באופן מלא או בקירוב.

סמסטר ב' 
יום ב'

 12-10
גילמן 279

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ב'

 14-12
גילמן 280

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב' 
יום ב'

 16-14
גילמן 279

מחיר:
550 ש"ח
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קורסי העשרה
סמסטר א'

סמסטר א' 
מקוון

 
מחיר:

550 ש"ח

סמסטר א' 
מקוון

 
מחיר:

550 ש"ח

קורסים אלו יתקיימו באופן מקוון בלבד ומופיעים ללא ימים ושעות )הקורסים לא 
 moodle יתקיימו און-ליין(. הקורסים הוקלטו מראש וניתן לצפות בהם בכל עת  מאתר

לאחר רישום לקורס וקבלת סיסמה

המהפכה המדעית מקופרניקוס ועד ניוטון   1880.0610.01
 Scientific Revolutions   

פרופ' ליאו קורי   
השמות של קופרניקוס, גליליאו, קפלר, וניוטון מזוהים עם השינויים העמוקים 
שהתרחשו במאה ה-17 באירופה, והמכונים בדרך כלל "המהפכה המדעית". 
וההבנה  החדשה,  האסטרונומיה  של  עלייתה  ניצבת  הללו  השינויים  במרכז 
שכדור הארץ איננו מרכז היקום, אלא שהוא סובב סביב השמש ובו בזמן סביב 
הציר של עצמו. לעיתים קרובות מתוארים תהליכי השינוי הללו במונחים של 
נטישת "חשכת ימי הביניים" וגילוי "האמת המדעית החדשה". הם מוסברים 
את  ולהשליט  להמשיך  הקתולית  הכנסייה  מצד  נואשים  ניסיונות  רקע  על 
המגולמים  והחופש,  הרוח  לוחמי  של  ההרואיים  המאמצים  מול  אל  מרותה 

בעיקר בדמותו של גלילאו גליליי.
המדעית  המהפכה  את  מעמיד  האחרונים  העשורים  של  ההיסטורי  המחקר 

באור קצת יותר מורכב והרבה יותר מעניין.

דמוקרטיה, ליברליזם וקפיטליזם: ארצות   1880.0613.01
הברית מהקמתה ועד ימינו    

פרופ' אייל נוה   
של  בחינה  באמצעות  ארצות-הברית  של  התפתחותה  אחר  עוקב  הקורס 
של  בשורה  נדון  ותרבותיות.  חברתיות  כלכליות,  פוליטיות,  התרחשויות 
האמריקני,  המשטר  עיצוב  כגון:  ארצות-הברית,  של  בהיסטוריה  תהליכים 
חוקתו, וזהות אזרחיו; מלחמת האזרחים והשלכותיה; תהליכי תיעוש, הגירה 
ותיקון;  רפורמה  מחאה,  תנועות  האמריקני;  הקפיטליזם  התפתחות  ועיור; 
למעצמת  להפיכתה  עד  הבינלאומית  בזירה  ארה"ב  של  מעמדה  עליית 
יתר  בין  השלישי.  האלף  בראשית  ארה"ב  של  מקומה  העשרים;  במאה  על 
רפורמות  החוקה;  האמריקנית;  העצמאות  בהצהרת  נתמקד  הנושאים 
והעידן  המוזהב  התור  האזרחים;  ומלחמת  העבדות  התשע-עשרה;  במאה 
הפרוגרסיבי; המשבר הכלכלי והניו-דיל; ארה"ב במלחמות העולם; המלחמה 
הקרה והמקרתיזם; מלחמת וייטנאם; תנועות מחאה ותרבות הנגד; השמרנות 
החדשה; גלובליזציה; אופי ההגמוניה האמריקנית באי הסדר העולמי החדש.
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סמסטר א' 
מקוון

 
מחיר:

550 ש"ח

סמסטר א' 
מקוון

 
מחיר:

550 ש"ח

בודהה האמריקני: נוכחות תורות המזרח   1880.0630.01
במערב המודרני    

פרופ' יעקב רז   
זן  אייקידו,  שווי,  פאנג  טאנטרה,  מדיטציה,  יוגה,  ועכשיו,  כאן  מיינדפולנס, 
אנשי  רוב  העשרים  המאה  באמצע   — לאמה  דלאי  גורו,  מודעות,  בודהיזם, 
המזרח  חוכמת  השפעת  היום,  מעולם. אבל  אלה  מלים  שמע  לא  המערב 
יבחן את הדרכים המורכבות שבהן  פנים. הקורס  ורבת  נוכחת בכל  חזקה, 
ובמיוחד הבודהיזם, על הפילוסופיה, הפסיכולוגיה,  השפיעו תורות המזרח, 
האמנות, הסוציולוגיה, התיאוריות הארגוניות וחיי היומיום של אנשי המערב 
המודרני — מהזן בודהיזם של שנות הששים ועד תנועת המיינדפולנס בימינו..

ההיסטוריה של האקטואליה —   1880.0635.01
פלשתינה/א"י 1948-1918    

פרופ' מוטי גולני   
מצבו הגיאופוליטי של המזרח התיכון היום הוא בעיקרו תוצאה של ההיסטוריה 
של האזור בין שתי מלחמות העולם ושל השינויים הדרמטיים שחלו בו מיד 
שנים  באותן  הבריטים  שינו  בפלשתינה/א"י  השנייה.  העולם  מלחמת  אחרי 
את פניה של הארץ, היישוב היהודי היה לישות מדינית ומולו גובשה הזהות 
יעסוק בחלקה הראשון של התקופה. הוא  הערבית פלסטינית. הקורס הזה 
ינוע בציר היסטורי מתום מלחמת העולם הראשונה ב-1918 עד ערב מלחמת 

העולם השנייה.

מדוע שפות משתנות?   1880.0636.01
פרופ' חוה בת-זאב שילדקרוט   

והחיצוניים   הפנימיים  ובגורמים  השפה  התהוות  בדרכי  לדון  הקורס  מטרת 
לשינויים החלים בה. גורמים אלה עניינו את החוקרים כבר בעת העתיקה ולכל 
גורם לכך שעם השנים  לאור העובדה שמכלול השינויים  אורך ההיסטוריה, 
השפה מאבדת, לעתים, רבים ממאפייניה והופכת עם הזמן לשפה שונה לחלוטין 
משהייתה. בקורס נבדוק אילו סוגי שינויים עשויים להתרחש בשפה — שינויים 
לקסיקליים, שינויים סמנטיים, שינויים מורפולוגיים, שינויי הגיה, שינויי מבנה 
ושינויי כתיב, ומהם הגורמים לשינויים אלה — החלטות פוליטיות, התפתחויות 
עם  מגע  לשוני,  ריבוד  כיבושים,  מלחמות,  גאוגרפיים,  תהליכים  תרבותיות, 
טכנולוגיים  ושינויים  חידושים  מהירות,  כלכליות  התפתחויות  אחרות,  שפות 
והיווצרות עגה )סלנג(. נבדוק כיצד תהליכים אלה מתבטאים במשפחות שפות 
איטלקית(  ספרדית,  )צרפתית,  רומניות  עברית(  )ערבית,  שמיות  כגון:  שונות 

וגרמניות )גרמנית, אנגלית( כדי למצוא אפיונים אוניברסליים.

קורסים אלו יועברו אחת לשבוע באמצעות ZOOM ביום ובשעה המצויינים )און-ליין(.
בנוסף, ניתן יהיה לצפות בשיעורים בכל עת מאתר moodle לאחר רישום לקורס 

וקבלת סיסמה. במידה ותתאפשר הוראה פרונטלית כיתת הלימוד תתפרסם בהמשך.

סמסטר א' 
יום ב'

 18-16

מחיר:
550 ש"ח
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צורות וצלילים — לשון, אוזן ומוח   1880.0612.01
ד"ר אוון-גרי כהן   

הקורס יעסוק ביכולת הלשונית האנושית. כיצד אנחנו מפיקים שפה, תופשים 
בן  ילד  מדוע  זאת?  עושות  אוטומטיות  מערכות  כיצד  ומבינים שפה?  שפה 
שלוש הוא "מכונה" יעילה יותר ממחשב? הקורס יתחיל ביחידות הלשוניות 
בין  ולקשר  במילים,  לדיון  ויתפתח  הלשוניים,  הצלילים  ביותר,  הקטנות 
מבנה למשמעות. נדון באספקטים הנוגעים למערכות צלילים בשפות, החל 
והתפישה  השמיעה  במערכות  וכלה  הצלילים,  של  הפיזי/פיזיולוגי  הצד  מן 
שלנו, ובהשפעות שפת האם על מערכות אלה. כמו כן נתייחס לאספקטים 
תיאורטיים המשולבים ביישומים פרקטיים, לקשר בין הידע שלנו על שפות 
טבעיות לבין טכנולוגיות נוכחיות של הפקה והבנה של שפת אנוש במערכות 

אוטומטיות.

מבוא לסוציולוגיה של האמנות   1880.0628.01
פרופ' משה צוקרמן   

בהגות  ביטויו  את  שמצא  כפי  ואמנות,  חברה  שבין  בקשר  יעסוק  הקורס 
ובשיח של המאה ה-20. כציר מפתח להצגת הקו העיוני בנושא זה תשמש 
 – בורדייה  ופייר  אומברטו אקו  בנימין,  ואלטר  תיאודור אדורנו,  הגותם של 
מסכת תיאורטית שתבקש לעמוד בעיקרה על המעבר שחל בשיח זה מהדיון 
האמנות  יצירת  של  הרציפיינט  ע"י  בהתקבלותו  לדיון  האמנותי  באובייקט 
ובמעמדו של הקהל בהקשר זה. בתוך כך יידונו נושאים תיאורטיים ואמפיריים 

כאחד.

 
החוויה המיסטית — רוח, שגעון וייחוד ארוטי   1880.0634.01

בקיום האנושי    
פרופ' יעקב רז   

החוויה המיסטית היא התנסותו של האדם באיחוד עם האלוהי או עם קיום 
היא  ולרוב  האנושיות,  התרבויות  לכל  משותפת  היא  אמונתו.  לפי  מוחלט, 
ארוטיות,  התנסויות  שגעון,  כהתקף  מבחוץ  הנראות  עזות  בחוויות  כרוכה 
 altered states of[ שקט עמוק, ומעבר למצבי תודעה בלתי מוכרים ביום יום
consciousness[. בקורס נבחן את ההיבטים הדתיים, הרוחניים, הפסיכולוגיים 

והתרבותיים של החוויה המיסטית, עם דגש על תרבויות המזרח.

סמסטר א' 
יום ג'

 20-18

מחיר:
550 ש"ח

סמסטר ב'

סמסטר ב' 
מקוון

מחיר:
550 ש"ח

קורסים אלו יתקיימו באופן מקוון בלבד ומופיעים ללא ימים ושעות )הקורסים לא 
 moodle יתקיימו און-ליין(. הקורסים הוקלטו מראש וניתן לצפות בהם בכל עת  מאתר

לאחר רישום לקורס וקבלת סיסמה

סמסטר ב' 
מקוון

מחיר:
550 ש"ח
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לימודים כלליים

פילוסופיה בסין הקלאסית   1880.0624.01
פרופ' יואב אריאל   

המאה  שבין  בתקופה  הסינית  הפילוסופיה  בתולדות  יתמקד  השיעור 
החמישית ועד המאה השלישית לפנה"ס — היא "תקופת המדינות הנלחמות". 
גדולי הפילוסופים  ידי  על  וננתח את התשובות שניתנו  נבחן את הרעיונות 
הטאויסטיים   ;(Mohism) המואיסטיים   ,(Confucianism) הקונפוציאניים
שעיצבו  המרכזיות  (Taoism/Daoism) והלגליסטיים (Legalism) לשאלות 
את עולמה הקיומי; הפוליטי;  החברתי והפסיכולוגי של סין העתיקה. כמו כן 
נדון בקצרה במהלך השיעור בנושאי רקע שאי-אפשר להפרידם מתולדות 
ה-"פילוסופיה סינית" של אותן השנים כגון: "השפה הסינית;" "הדתות הסיניות;" 
ו-"הציור הסיני." את מהלך השיעור נעביר כ-Blended Course כלומר — הן 

במסגרת של הרצאות פרונטאליות והן בצורה של "לימוד מרחוק״.

קורסים אלו יועברו אחת לשבוע באמצעות ZOOM ביום ובשעה המצויינים )און-ליין(.
בנוסף, ניתן יהיה לצפות בשיעורים בכל עת מאתר moodle לאחר רישום לקורס 

וקבלת סיסמה. במידה ותתאפשר הוראה פרונטלית כיתת הלימוד תתפרסם בהמשך.

סמסטר ב'
יום א' 
 18-16

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 דקאן:  •
לצאת מהמסגרת  .1  

חלום ומציאות  .2  

החוג להיסטוריה כללית:  •
מונומנטים היסטוריים ועיצוב זכרון  

החוג ללימודי הערבית והאסלאם:  •
האסלאם, היהדות והנצרות: מפגשים והתנגשויות  

החוג למקרא:  •
קריאות רעננות בתנ"ך  

התכנית לתרבות צרפת:  •
צרפת במאה ה–20  .1  

כל מולייר  .2  

ביה”ס למדעי היהדות:  •
בימת חוקר:  על אמנות ויהדות   

*הזכות לשינויים שמורה למארגנים.

סדרות
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סדרות ותכניות מיוחדות

סדרת דקאן
לצאת מהמסגרת

חציית גבולות, שבירת מוסכמות וחריגּות בהיסטוריה, בפילוסופיה ובאמנות

פרופ' משה צוקרמן

הסדרה תתקיים בסמסטר א' בימי ב', בשעות 10:00–12:00 בהוראה מקוונת באמצעות זום

לממוסד  לנורמטיבי,  מעבר  חריגה  של  ותהליכים  פרקטיקות  תופעות,  בשלל  תעסוק  הסדרה 
האמנות  מתחומי  בהמחשות  כולן  תלוונה  ההרצאות  ובתרבות.  בחברה  בהיסטוריה,  ולמקובל 

הפלסטית, המוסיקה, הקולנוע ותקשורת ההמונים המודרנית. 

נושא ההרצאהמספר הרצאה
הרצאת פתיחה: לצאת מהמסגרת1
היבריס במיתולוגיה2
מחאה, חתרנות ותת-תרבות3
ליצנים, ליצני חצר ולצים4
קרנבל: מיסוד האחרּות5
חופשה, תיירות, אקזוטיקה6
המייסטרזינג מנירנברג7
האוונגארד במאה ה-20 8
הזר, המוזר והגרוטסקי9

פאם פאטאל: כרמן ואחיותיה 10
שיגעון, אקסטזה, קדושה11
מות האל12

* ייתכנו שינויים בתכנית

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

הרישום יתקיים מתאריך 6.9.2020 ועד תחילת הלימודים, בימים א'-ה' בין השעות 09:00—13:00.
ניתן להרשם בטלפון 03-6409789, 03-6407433 

בפקס 03-6412748
lomdim@tauex.tau.ac.il :בדוא"ל
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סדרות ותכניות מיוחדות

סדרת דקאן
חלום ומציאות

פרופ' משה צוקרמן

הסדרה תתקיים בסמסטר ב' בימי ב', בשעות 10:00–12:00 באולם 144, בנין גילמן 
)או בהוראה מקוונת באמצעות זום(

הסדרה תעסוק במתח ובניגוד הקיימים בין החלומות של האדם לבין הממשות המציאותית שבה 
השאיפות  המאוויים,  מכלול  אלא  הלילי  האישי  החלום  רק  אינו  זה,  בהקשר  החלום,  שרוי.  הוא 
והאידיאולוגיות האנושיים המתגשמים במציאות ההיסטורית-התרבותית או מתנגשים אתה ונגוזים. 

נושא ההרצאהמספר הרצאה
 הרצאת פתיחה: חלום ומציאות1
 פרויד: פשר החלומות2
 אוטופיה, אסכטולוגיה ואידיאולוגיה3
 סוציאליזם — תיאוריה ופרקסיס4
 ליברליזם — תיאוריה ופרקסיס5
 נביאים, כוהנים ודמגוגים6
דוסטויבסקי — האינקוויזיטור הגדול7
 אמנות כמתווה-נגדי למציאות8
 האוונגארד במאה ה-920

 קונטינגנטיות, מזל ומקריות בהיסטוריה10
 ילדות, ילדיות וילדותיות11
 מנגנוני בריחה מהמציאות בעידן המודרני12

* ייתכנו שינויים בתכנית

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

הרישום יתקיים מתאריך 6.9.2020 ועד תחילת הלימודים, בימים א'-ה' בין השעות 09:00—13:00.
ניתן להרשם בטלפון 03-6409789, 03-6407433 

בפקס 03-6412748
lomdim@tauex.tau.ac.il :בדוא"ל
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סדרות ותכניות מיוחדות

מונומנטים היסטוריים ועיצוב זיכרון
החוג להיסטוריה כללית

הסדרה תתקיים בסמסטר א', בימי א' בשעות 18:00 עד 20:00, בהוראה מקוונת באמצעות זום

למה מונומנטים היסטוריים מעוררים מחלוקות לוהטות רבות כל כך? אנחנו מוקפים במונומנטים 
היסטוריים רבים כל כך, כי הם נועדו לעצב זיכרון היסטורי מסוים. האם ומתי הם מצליחים לעשות 
זאת? האם משתנות המשמעויות והזיכרונות של מונומנטים היסטוריים? כיצד נתמודד עם מונומנטים 
המייצגים זיכרון וערכים שאינם קבילים עוד בחברה מסוימת? מתי ולמה בונים מונומנטים? מתי 
ולמה הורסים או משנים אותם? באמצעות בחינה של מקרים מתקופות ואזורי עולם שונים תציע 
סדרת ההרצאות מטעם החוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב נקודות מבט מעמיקות 

בסוגיות בוערות הנוכחות במגוון של מחלוקות פוליטיות, חברתיות ומוסריות בימינו. 

נושא ההרצאהשם המרצהתאריך
מדינה הופכת למוצג מוזיאוני: מאבקי זיכרון ציבורי ד"ר שגיא שפר1.11.20

בגרמניה המזרחית
צ'ה גווארה: פנים של מהפכהד"ר אורי פרויס8.11.20

המיתוס של הבליץ בזמן מלחמת העולם השנייהד"ר מיכל שפירא15.11.20
"עמק הנופלים", שרידי גופתו של פרנקו והנצחתה של ופ' רענן  ריין22.11.20

מלחמת האזרחים הספרדית
מונומנטים למתים: המלחמה הגדולה )מלה"ע הראשונה( פרופ' בילי מלמן29.11.20

ועיצוב הזיכרון המודרני
ורסאיי: מארמון למוזיאון ד"ר עודד רבינוביץ'6.12.20

ז'אן דארק לכל מטרהפרופ' נדין קופרטי צור20.12.20
סיית הקבר: זכרון חיד"ר נעמה כהן הנגבי27.12.20

הריסת ובניית מונומנטים ככלי תעמולתי באימפריה פרופ' יונתן פרייס3.1.21
הרומית

מחיר רגיל: 500 ₪
הנחה של 10% לגמלאים

מחיר להרצאה בודדת: 60 ₪ 
לא ניתן לשלם במזומן

*הסדרה תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות. במידה ולא יתאפשר לקיים אותה באופן פרונטט
לי באוניברסיטה, היא תתקיים בזום. 

**ניתן יהיה לבטל את הרישום לסדרה עד לתאריך 10.11.20 ולקבל זיכוי כספי בהתאם.

הרישום לסדרה יתבצע טלפונית באמצעות כרטיס אשראי במזכירות החוג להיסטוריה כללית:
 03-6409785, 03-6409454 בין השעות 9:00-13:00.
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סדרות ותכניות מיוחדות

האסלאם, היהדות והנצרות: מפגשים והתנגשויות
החוג ללימודי הערבית והאסלאם

הסדרה תתקיים בסמסטר ב', בימי ב' בשעות 16:00—17:30, באולם 001 בניין ווב

החוג ללימודי הערבית והאסלאם גאה להזמין אתכם לסדרה חד-פעמית בעריכתו של פרופ' אוריה 
שביט על נקודות מפגש ועימות, היסטוריות ואקטואליות, בין האסלאם לבין היהדות והנצרות. 

הזיקות  ה-21;  ומציאות בסיפורו של צלאח אל-דין; האסלאם באירופה במאה  מיתוס  נלמד על 
בין הקוראן לתורה; סבך העדות והדתות בלבנון המודרנית; מעמד "בני החסות"; דמותו של ישו 
תרבות  בין  וההבדלים  הדמיון  המונותיאיסטיות;  הדתות  לשלוש  גורלי  כצומת  אתיופיה  בקוראן; 
הגוף באסלאם וביהדות; התעוררותו של הזרם האתיאיסטי בעולם המוסלמי; ועוד סוגיות מרתקות 

רבות.

נושא ההרצאהשם המרצהתאריך
הרצאת פתיחה: פרופ׳ אוריה שביט8.3.21

האסלאם באירופה — תמונת מצב 2021
אתיופיה בין נצרות, אסלאם ויהדותפרופ' חגי ארליך15.3.21
צלאח אל-דין: מיתוס ומציאותגב' יולנדה יבור22.3.21
ישו והנצרות בקוראןמר יוסף הירש5.4.21

האתיאיזם בעולם האסלאםד"ר אופיר וינטר12.4.21
מושג "בני החסות" באסלאםהקאדי ד"ר איאד זחאלקה19.4.21
תרבות הגוף ביהדות ובאסלאםמר אמיר אונלי26.4.21
נוצרים וצלבנים בהגות "האחים המוסלמים"מר כפיר גרוס3.5.21

בין האסלאם ליהדות במסורת הקדומהד"ר עליזה שניצר10.5.21
לבנון בסבך העדות והדתותפרופ' אייל זיסר24.5.21
הרצאת סיכום: פרופ' אוריה שביט31.5.21

אנטישמיות ואסלאמופוביה: מצא את ההבדלים

מחיר הסדרה: 580 ₪; 
לחברי אגודת הידידים, עובדי וגמלאי האוניברסיטה, בוגרי החוג ובני משפחותיהם, ומשתתפי הסדרה 

"הכרעות גורליות": 500 ₪

ניתן להרשם בטלפון: 03-6409723 )בימים א'—ה' בין השעות 10:00—14:00( או 050-9500314.
amironeli@mail.tau.ac.il :במייל

בפקס: 03-6405109 

*הזכות לשינויים שמורה למארגנים.
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קריאות רעננות בתנ"ך
החוג למקרא

ההרצאות יתקיימו בהוראה מקוונת בסמסטר ב' תשפ"א, ימי א', 18:00—18:40 

סדרה זו תדון בכיווני מחשבה ומחקר חדשים ועדכניים, הנוגעים לסיפור המקראי, לחוק המקראי 
יהודה. הסדרה תפתח בקריאה צמודה של סיפור נח השותה לשכרה ומתגלה  ולמגילות מדבר 
מבין  נוספת העולה  ונגלה משמעות  מרקם המילים  נעקוב אחר  ט(.  )בראשית  בנו  לעיני  באהלו 
הצאן,  רועה  דוד,  הנער  של  נצחונו  בסיפור  נעיין  השני  במפגש  סוצקובר(.  טליה  )ד"ר  השיטין 
על הענק הפלשתי, שלאחריו זכה דוד בבת המלך. מתברר שבתרגום השבעים, שהוא התרגום 
הקדום ביותר למקרא שנעשה ביוונית במאה השלישית לפנה"ס, מופיעה גרסה שונה לחלוטין של 
הסיפור. ד"ר גיא דרשן ידון בשאלות: כיצד זה שיש כמה גרסאות לסיפור, ומהי הגרסה הקדומה 
מבין השתיים? פרופ' מאירה פוליאק תוליך אותנו בנבכי הנפש של דמויות מקראיות, ובעזרתה 
נלמד שיש בכוחו של חקר הטראומה להסביר לא רק התנהגותן של דמויות, אלא גם אירועי מפתח 
בתהליך התגבשותו של עם ישראל. פרופ' יונתן בן דב יחשוף בפנינו את המפנה המעניין שחווה 
גבוהה,  יהודה בשנים האחרונות. שילוב של טכנולוגיה ברמה  מגילות מדבר  תחום המחקר של 
ובדיקות דנ"א של המגילות מאפשר לחוקרי  כימיות  בעיקר שיטות של צילום מתקדם, אנליזות 
המגילות בימים אלה לצבור מידע חומרי רב על הטקסטים הקדומים הללו. נסיים בעיונה של ד"ר 
אסנת ברתור בצדדים הלא מוכרים של חוקי התורה. צדדים אלה אינם משפטיים או הלכתיים, אלא 
הם כוללים דמויות שמדברות, נשים וגברים מלאי תשוקה וגם שנאה. ההרצאה עשויה לשנות את 

נקודת מבטנו על החוק המקראי. 
נשמח בבואכם!

 

נושא ההרצאהשם המרצהתאריך
שכרותו של נח )בראשית ט(, הסיפור המפורש וצילו של ד"ר טליה סוצקובר7.3.21

סיפור נוסף
הגרסה האחרת של סיפור דוד וגלָיתד"ר גיא דרשן14.3.21
ההתמודדות עם חוויות טראומתיות בסיפורת המקראיתפרופ' מאירה פוליאק21.3.21
מגילות מדבר יהודה בעידן הדיגיטליפרופ' יונתן בן דב11.4.21
הצדדים הלא מוכרים של חוקי התורהד"ר אסנת ברתור18.4.21

*מרצי הסדרה מרצים בהתנדבות וכל הכנסות הסדרה מוקדשות למלגות סטודנטים בחוג 
מחיר הסדרה: 220 ₪; מחיר הרצאה בודדת: 45 ₪.

10% הנחה לבוגרי אוניברסיטת תל אביב, לגמלאים ולידידי האוניברסיטה עבור מנוי לסדרה
anatav@tauex.tau.ac.il :למידע נוסף ולהרשמה: מזכירות החוג למקרא

טלפון: 03-6409787 
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סדרות ותכניות מיוחדות

צרפת במאה ה-20
התכנית לתרבות צרפת

מרצה: מר עמנואל הלפרין

לסדרה שני חלקים, ניתן להירשם לכל חלק בנפרד או מראש לשני חלקי הסדרה.
השיעורים ילוו בקטעי סרטים.

ידעה צרפת במאה   — זר  כיבוש  — לרבות תקופה של  ומלחמות קשות  פוליטיים  לצד מאורעות 
שעברה התפתחויות חברתיות ותרבותיות כבדות משקל. 

בסדרת ההרצאות נדון בתחנות הבולטות — מלחמות העולם, מלחמת אלג'יריה, מאי 8691- ונעסוק 
גם בהשפעתן של אישים ושל יצירות מכוננות. נעלה סוגיות כגון מקומה של הדת בצרפת, התמורות 

בחינוך, הדה-קולוניזציה ובעית ההגירה. 

חלק א' — מספר הקורס 0668.2246.01
סמסטר א', יום ג', 14:00-12:00, 

בהוראה מקוונת

חלק ב' — מספר הקורס 0668.2293.01
סמסטר ב', יום ג', 16:00-14:00,

אולם 01 בניין ווב
משטר וישי ו"המהפכה הלאומית", 1940—1944מיהו צרפתי?  בעית הזהות הלאומית1.
פריס 1900, מפרשת דרייפוס ליריד 2.

העולמי ולהמצאת הסינמה
הקולנוע בתקופת הכיבוש

המדינה החילונית. החוק מ 1905 על 3.
הפרדת הדת מן המדינה

השיחור והטיהור. מנהיגותו של דה גול

הרפובליקה הרביעת והישגיה 1946-1958בית הספר של הרפובליקה4.

מלחמת העולם הראשונה בראי הספרות 5.
הצרפתית

מלחמת הודוסין 1946—1954

המשורר-מלחין-זמר ז'ורז' ברסנסמלחמת העולם הראשונה בראי הקולנוע6.

חוקת הרפובליקה החמישיתהתנועה הסוראליסטית7.

עלייתן של התנועות הפשיסטיות בשנות 8.
השלושים

מלחמת אלג'יריה 1954—1962

הדה קולוניזציה ומדיניות החוץ של דה גולשנת 1936: החזית העממית של לאון בלום9.
הגל החדש בקולנועהזמר העממי בין שתי המלחמות10.
מאי 1968צרפת והים התיכון11.
"החיים הוראות שימוש" של ז'ורז' פרקאלבר לונדר והעיתונות הצרפתית 12.
הקולוניליזם הצרפתי. גיבוש האימפריה 13.

וניהולה
שנות מיטרן 1981—1995

* ייתכנו שינויים בתכנית 

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

הרישום הטלפוני, יתקיים מתאריך 6.9.2020 ועד תחילת הלימודים, בימים א'-ה' 
בין השעות 09:00—13:00 בטלפון 03-6409789, 03-6407433 ובפקס מספר 03-6471274
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כל מולייר
התכנית לתרבות צרפת

מרצה: מר עמנואל הלפרין

לסדרה שני חלקים, ניתן להירשם לכל חלק בנפרד או מראש לשני חלקי הסדרה.
     ההרצאות ילוו בקטעי סרטים. והסטודנטים יתבקשו להכין ולהקריא דיאלוגים נבחרים.

בקורס ינותחו מחזותיו של מולייר, מן הפרסות הפשוטות הראשונות ועד לקומדיות הגדולות. נעסוק 
בחייו כשחקן וכמנהל להקה וביחסיו עם הקהל ועם השלטון. נתמקד בבקורת החברתית והדתית 
ביצירותיו, ביחסו למעמד האשה ובאי הקפדתו על כללי הדרמטורגיה הקלסית. נמקם את היצירות 

בקונטקס ההסטורי והחברתי שבהן נכתבו והוצגו. 

חלק א' — מספר הקורס 0668.2349.01
סמסטר א', יום ד', 12:00-10:00, 

בהוראה מקוונת

חלק ב' — מספר הקורס 0668.2349.01
סמסטר ב', יום ד', 12:00-10:00,

אולם 01 בניין ווב
מבוא — על מצבו של התאטרון הצרפתי 1.

בתחילת המאה ה-17
המיזאנטרופ, 1666

המיזאנטרופ — המשךכללי הדרמטורגיה הקלסית2.

הרופא בעל כורחו, 1666השוטטות בפרובינציה והפרסות הראשונות3.

אמפיטריון, 1668המפוזר, מ-41654.

ז'ורז' דנדין, 1668אכזבת האהבה, 51655.

הקמצן, 1668הענוגות הנלעגות, 61659.

הקמצן — המשךבית ספר לבעלים, 71661.

גם הוא באצילים, 1670בית ספר לנשים, 81662.

הביקורת על בית הספר לנשים 9.
והאימפרוביזציה בוורסיי, 1663

גם הוא באצילים — המשך

תעלולי סקפן, 1671טרטיף, 1664—101669.
הנשים החכמות, 1672טרטיף — המשך11.
החולה המדומה, 1673דון ז'ואן, 121665.
החולה המדומה — המשךדון ז'ואן — המשך13.
מורשתו של מולייר — הקומדי פרנסז14

* ייתכנו שינויים בתכנית 

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

הרישום הטלפוני, יתקיים מתאריך 6.9.2020 ועד תחילת הלימודים, בימים א'-ה' 
בין השעות 09:00—13:00 בטלפון 03-6409789, 03-6407433 ובפקס מספר 03-6471274
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בימת החוקר של יום ג'
על אמנות ויהדות

י ֽקֹול )דברים ד,יב( ים זּוָלתִ֥ )ּוְתמּונָ֛ה ֵאיְנכֶ֥ם ֹראִ֖
בית הספר למדעי היהדות

 הסדרה תתקיים בימי ג׳ בשעה 16:00
בסמסטר א׳ — בהוראה מקוונת באמצעות זום, בסמסטר ב׳ — בבנין גילמן למדעי הרוח, קומה 2, אולם 223

סמסטר ב'סמסטר א'
ימות המשיח בתיאטרון היהודי3.11.20

ד"ר יאיר ליפשיץ, אוניב׳ ת״א
ריליקיות ציוניות: חפצים ודימויים 9.3.21

שקודשו ביצירת מילון הצורות הלאומי
ד"ר נירית שלו כליפא, אוניב׳ בן גוריון

גילום דמויות יהודיות בתיאטרון בימי 10.11.20
 הביניים המאוחרים

ד"ר שרון אהרונסון להבי, אוניב׳ ת״א

שם ויפת בעגלה: כשהיהודי הפך  לשמי16.3.21
פרופ' יעקב שביט, אוניב׳ ת״א

אגדת חורבן בקולנוע17.11.20
גידי דר, במאי ומפיק

כיצד ההגדה של פסח )המאויירת( הפכה  23.3.21
 להיות ספר עצמאי?  

פרופ' קטרין קוג'מן, אפל, אוניב׳ מינסטר

״מי בפנים ומי בחוץ״ — מסע אומנותי 24.11.20
 אקטביסטין

נורית יעקבס ינון, במאית סרטים ואמנית

יהודים ונוצרים מקשיבים לאיוב: 6.4.21
תיאולוגיה מבעד לצלילים

פרופ' רות הכהן פינצ'ובר, אוניבר׳ י-ם

הגליל, מירון ו״ההר הקדוש" — 1.12.20
לחילונו של המרחב המקודש באמנות 

הישראלית המוקדמת ה-16 
פרופ' אלחנן ריינר, אוניב׳ ת״א

בין אמנות לאמונה - מסע של יצירה20.4.21
אריק וויס, אמן רב תחומי

אביר ישראל: לוחמים ואבירים בכתבי 8.12.20
יד עבריים מאויירים בימי הביניים

פרופ' שרה אופנברג, אוניב׳ בן גוריון

מחול עברי ותרבות ישראלית27.4.21
ד"ר ליאורה מלכה ילין, אוניב׳ ת״א

'נס לא קרה לנו' - גלגוליה של מנורת 15.12.20
החנוכה וגבורת המכבים באמנות 

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

פנטומים: מסעות בעקבות שרידי 4.5.21
דיקטטורות 

פרופ' דנה אריאלי, המכון הטכנולוגי, 
חולון

שטיסל — 'שמעתי מאחורי הפרגוד': 22.12.20
מאחורי ולפני הקלעים של הסדרה 

המצליחה
יהונתן אינדורסקי, אוניב׳ ת״א

חילול הטקסט המקודש? אמנות רדיקלית 11.5.21
כתלמוד תורה

ד"ר דוד שפרבר, מכון שלום הרטמן

מבטים חדשים על נשים חרדיות 29.12.20
בקולנוע 

מרלין וניג, אוניברסיטת י-ם

מדורא אירופוס לחוקוק: חידושים בחקר  25.5.21
האמנות היהודית בשלהי העת העתיקה

פרופ' רינה טלגם, אוניברסיטת י-ם

מהבית אל הבמה: השיר בלדינו בעידן 5.1.21
השיעתוק הטכני

פרופ' אדווין סרוסי, אוניברסיטת י-ם

תאטרון הקודש היהודי, מתרי"ג 1.6.21
לאוונגרד

פרופ' מיכל גוברי, אוניב׳ ת״א

שימו לב, השנה בשל המצב עלות מינוי שנתי במחיר מיוחד!: 
יחיד 500 ₪ , זוגי 950  ₪, כניסה חד פעמית 30 ₪

schoolofjsa@tauex.tau.ac.il :הרשמה בטלפו: 03-6409275, או בדוא״ל
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רשימת קורסים

לומדים בגילמן ומתנדבים למען הזולת
ומכישוריהם  הפקולטה למדעי הרוח מזמינה את משתלמיה לתרום מזמנם, מניסיונם 
להירתם  המעוניינים  כאלה  או  מוכרות,  במסגרות  פעילים  מתנדבים  חברתיות.  למטרות 
לעשייה מלאת סיפוק בהתנדבות, מוזמנים להשתלב בפעילות תנועת של"מ — שירות 
ומפעילה  למתנ"סים  החברה  במסגרת  הפועלת  ארצית  כלל  תנועה  למבוגר,  לאומי 
מתנדבים, בעיקר מבין קהל הגמלאים. תחומי ההתנדבות מותאמים לעולם הידע והפנאי 
של כל מתנדב. התנועה מכוונת את המתנדבים לפעילות במסגרת תכניותיה הייחודיות, או 

מפנה אותם לארגונים ומשימות המתאימים להם. 

בואו להתנדב וצרו קשר למטרת השתלבות ומציאת אפיק התנדבות אישי

פרטי קשר: shalem.ta@gmail.com, טלפון 052-3388100
www.shallem.org.il :אתר תנועת של"מ

http://www.facebook.com/shalemtelavivyafo :עשו לנו לייק בפייסבוק

סניף תל אביב



הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

טופס רישום תשפ"א — תכנית לומדים בגילמן

טלפון: 03-6409789, 03-6407433 • פקס: 03-6412748
http://humanities.tau.ac.il/lomdim-begilman :אתר • lomdim@tauex.tau.ac.il :דוא"ל

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

לתשומת לב הנרשמים! לא יטופל טופס שיגיע לפני מועד הרישום — 6.9.2020
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