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 אוניברסיטאית בלימודי רוסיה ומזרח אירופה-א בין"תוכנית מ

 ב"פקורסים תש

 iuap@tauex.tau.ac.il-בכל שאלה ניתן לפנות במייל ל

 (בחור שניים מתוך השלושהליש ) בין אוניברסיטאיים  קורסי חובה

/ חדש לתואר שעה יום היקף שם הקורס שם המרצה אוניברסיטה

 קיים

 מספר קורס

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

 מזרח אירופה

 שנתי ס"ש 2

 אחת לחודש' א ימי

00:11-

21:11 

 102017911010 חדש שני 

מרקוס  ר"ד חיפה

 זילבר

מה הסיפור אז  –מתודולוגית סדנה 

 סיפורי חיים? שלך

' הרשמה בסמ)שנתי  ס"ש 2

  (א

יום א אחת 

 לשבועיים

08:11-

21:11 

משתלב עם : הערה חדש שני

' אונ-הסמינר הבין

ועם  בימי ראשון

 סדנת הכתיבה

סבטלנה ' דר חיפה

 נטקוביץ

סדנת : מרעיון להצעת מחקר

 כתיבה אקדמית
 ס"ש 2

' סמהרשמה ב)שנתי 

 (א

יום א אחת 

 לשבועיים

00:11-

08:11 

משתלב עם הסמינר  חדש שני

וסדנת ' אונ-הבין

 "סיפורי חיים"

 

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

 .אחד משני הקורסים ילמד מחוץ לאוניברסיטת תל אביב

 

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

 ושעה

דרישות 

 הערות/קדם

 מספר קורס

         תל אביב

היסטוריה של  סקוט אורי' דר א' סמ

 עם ישראל

בין היסטוריה : יהודים וערים

 קהילתית והיסטוריה עירונית

 4  סמינר 

 ס"ש

-00:11' היום 

21:11 

 109914179110 

 109914018110שנתי קורס -00:11' איום  2  סמינראיך מתנהל כתב עת היסטוריה של  סקוט אורי' דר+ א  'סמ
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הדוגמא של  –? היסטורי עם ישראל 'ב

 "היסטוריה וזיכרון"

אחת  21:11 ס"ש

 לשבועיים

 ,ףאסדוד ' פרופ ב' סמ

 הולצמן1 א' פרופ

היסטוריה של 

 עם ישראל

המשפחה היהודית במזרח 

ספרות , היסטוריה: אירופה

 ומציאות

 4 סמינר 

 ס"ש

 'דיום 

00:11-21:11 

  

109914131110 

היסטוריה של  דוד אסף' פרופ א' סמ

 עם ישראל

אגדה : ושבחיוט "הבעש

 והיסטוריה

 4 סמינר 

 ס"ש

-00:11' דיום 

21:11- 

 109914122110 

חווי ' פרופ א' סמ

 דרייפוס

היסטוריה של 

 עם ישראל

בין מרכז  –השואה וחקרה 

 לפריפריה

 

 סמינר

 

4 

 ס"ש

 'איום 

01:11-04:11 

  

 

 

109914043110 

חווי ' פרופ ב' סמ

 דרייפוס

היסטוריה של 

 עם ישראל

בין : אירופה שואת יהודי

 היסטוריה לזיכרון

 4 סמינר

 ס"ש

-01:11' יום א

04:11 

 109910270110 

חווי ' פרופ א' סמ

 דרייפוס

היסטוריה של 

 עם ישראל

 קורס מקוון –תולדות השואה 

 

 –שיעור ליבה 

 תואר ראשון

 

2 

 ס"ש

 'ביום 

08:11-21:11 

 השלמה  

 זוםמועבר ב

 

109910030110 

חווי ' פרופ א' סמ

 דרייפוס

היסטוריה של 

 עם ישראל

יחסי יהודים ופולנים במאה 

 21-ה

 –ליבה  שיעור

 תואר ראשון

 

2 

 ס"ש

-8:11' יום ג

01:11 

השלמה   

 מועבר בזום

0677-3105-01 

היסטוריה של  רוני שטאובר ר"ד א' סמ

 עם ישראל

 –קורס ליבה  משפטי נירנברג והשואה

  תואר ראשון

2 

 ס"ש

 'ביום 

02:11-04:11 

 109910111110 השלמה 

היסטוריה של  מעוז כהנא' פקופ ב' סמ

 עם ישראל

: העת החדשה הסוערת

 חסידות והשכלה, שבתאות

 4 סמינר

 ס"ש

-00:11' יום ד

21:11 

 109914042110 

         

היסטוריה  יגאל חלפין' פרופ א' סמ

 כללית

 4 שיעור ותרגיל  0803-0720רוסיה במהפכה 

 ס"ש

-00:11' יום ה

21:11 

 1020082210 קורס השלמה

היסטוריה  יגאל חלפין' פרופ 'א' סמ

 כללית

היסטוריה -מיקרו

 ואנתרופולוגיה

 4 סמינר

 ס"ש

 ' יום ג

00:11-21:11 

 1020117110 

ה ריהיסטו יגאל חלפין' פרופ 'ב' סמ

 כללית

 4 סמינר קארל מרקס

 ס"ש

 'יום ג

00:11-21:11 

 1020127910 
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איריס ' פרופ א' סמ

 רחמימוב

היסטוריה 

 כללית

ראשית העולם המודרני 

בדגש על לאומיות 

 מזרח ומערב אירופה,במרכז

 שיעור ותרגיל

 א' סמ

4 

 ס"ש

-04:11-' היום 

08:11 

  קורס השלמה
0621.1685.01 

 

איריס ' פרופ א' סמ

 רחמימוב

היסטוריה 

 כללית

, מחנות ריכוז, מחנות שבויים

עולם המחנות -מחנות עבודה 

 21-מאה הבמחצית ה

 4 סמינר 

 ס"ש

-01:11' יום ד

04:11 

 6110061060 

היסטוריה  ורה קפלן' דר א' סמ

 כללית

ראשית העולם המודרני 

בדגש על לאומיות 

 מזרח ומערב אירופה,במרכז

 4 שיעור ותרגיל

 ס"ש

-02:11' יום ב

00:11 

 0621.1685.02 קורס השלמה
 

היסטוריה  ורה קפלן' דר א' סמ

 כללית

מתנגדי השלטון ברוסיה 

מי סלל את הדרך : התארית

 ?למהפכה

 4 סמינר

 ס"ש

-04:11' יום ה

08:11 

 6110110260 

היסטוריה  ורה קפלן' דר ב' סמ

 כללית

ההגליה וההגירה : החיים שאחרי

 ברוסיה בתקופה המודרנית

 4 סמינר

 ס"ש
-04:11' יום ה

08:11 

  

היסטוריה  ורה קפלן' דר ב' סמ

 כללית

רוסיה במאה , בין מזרח למערב

 07-ה

 4 שיעור ותרגיל

 ס"ש
-01:11-יום א 

04:11 

  קורס השלמה

היסטוריה  שגיא שפר' דר א' סמ

 כללית

נסיון , גרמניה המזרחית

 להערכה מחודשת

סמינר תואר 

 ראשון

4 

 ס"ש

-01:11' ביום 

04:11 

 1020117110 באישור 

היסטוריה  ר שגיא שפר "ד א' סמ

 כללית

: 0787-0709אירופה 

קונפליקטים חברתיים 

 ופוליטיים

 4 שיעור ותרגיל

 ס"ש

 ' דיום 

01:11-04:11 

  השלמה
0621.1821.01 

 

אבנר ' פרופ א' סמ

 הולצמן

דרכים : קריאה מקרוב ספרות

 בפרשנות השירה

 2 שיעור קריאה

 ס"ש

--02:11' דיום 

04:11 

 1081203110 השלמה

אבנר ' פרופ ב' סמ

 הולצמן

בתולדות הביקורת תחנות  ספרות

 העברית

 2 שיעור מתקדם

 ס"ש

--02:11' יום ד

04:11 

 1081203110 באישור

ר דינה "ד א' סמ

 בסקי'ברדיצ

שלום , מנדלי: המספר היהודי ספרות

 עגנון, עליכם

 סמינר 

 

4 

 ס"ש

 ' יום ג

01:11 

-02:11 

 081423810 

ר דינה "ד ב' סמ

 בסקי'ברדיצ

: החיים על פי מיכאיל בחטין ספרות

 יצירה פרשנות וחיצוניות

 2 שיעור מתקדם

 ס"ש

-04:11' יום ג

00:11  

 081203310 באישור

https://humanities.tau.ac.il/yedion/history/ma/courses
https://humanities.tau.ac.il/yedion/history/ma/courses
https://humanities.tau.ac.il/yedion/history/ma/courses
https://humanities.tau.ac.il/yedion/history/ma/courses
https://humanities.tau.ac.il/yedion/history/ma/courses
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ר דינה "ד א' סמ

 בסקי'ברדיצ

מבוא  –האחים קרמזוב  ספרות 

 לרומן של דוסטוייבסקי

 שיעור 

 

2  

 ס"ש

-02:11 'גיום 

04:11 

 1081128810 השלמה

ר דינה "ד ב' סמ

 בסקי'ברדיצ

מגוגול ועד הנוסח הפטרבורגי  ספרות 

 ברודסקי

 סמינר

 

4  

 ס"ש

-01:11 'היום 

04:11 

 1081128810 

חנה פולין ' דר ב' סמ

 גלאי

 The Holocaust in ספרות

American Culture 

 2 שיעור

 ס"ש

-04:11' יום ה

00:11 

 108112020110 השלמה

-חנה פוליןר "ד א' סמ

 גלאי

 –? ספרות יהודית מהי ספרות

 המקרה של היידיש

 סמינר 

 

4 

 ס"ש

 'ביום 

02:11-00:11 

 081810010 

חנה פולין ' דר א' סמ

 גלאי

 שיעור יידישנשים ו ספרות

' 

2 

 ס"ש

-04:11' יום ה

00:11 

 081108810 קורס השלמה

         בר אילן

-באומל' ג' פרופ ב' סמ

 שוורץ

תולדות עם 

 ישראל 

 –תואר ראשון תולדות השואה

   הרצאה

2 

 ס"ש

 קורס השלמה מתוקשב

 מתוקשר -

00-111-10 

-באומל' ג' פרופ שנתי

 שוורץ

תולדות עם 

 ישראח

מגמות בהתפתחות המדיניות 

 הנאצית כלפי היהודים

תואר  –סמינר 

 ראשון

4 

 ס"ש

 -באישור  מתוקשב

 מתוקשב

 

תולדות עם  דר אוריאל גלמן א' סמ

 ישראל

החסידות : מחבורה לתנועה

 בראשיתה

הרצאה תואר 

 ראשון

4 

 ס"ש

 04-00' ג

 04-00' ד

 00-399-10 השלמה

תולדות עם  יחיאל וייצמן' דר א' סמ

 ישראל

גורל ? הרצחת וגם ירשת

הרכוש היהודי עם תום 

 מלחמת העולם השניה

 2 תואר שני הרצאה

 ס"ש

 00-7012-10  0:11-00:11' ג

תולדות עם  יחיאל וייצמן' דר ב' סמ

 ישראל

הנצחת השואה : זכרון ושכחה

מאז במזרח ומערב אירופה 

0743 

 2 תואר שני הרצאה

 ס"ש

-01:11' ד

02:11 

 00-7011-10 

תולדות עם  דר יחיאל וייצמן ב+סמ א 

 ישראל

יחסי : שכנים ואוייבים

פולנים בשואה -יהודים

 ולאחריה

הרצאה תואר 

 ראשון

4 

 ס"ש

-02:11' ה

04:11 

 00-0091-10 באישור

תולדות עם  דר  יחיאל ויצמן א' סמ

 ישראל

קריאה : האסוןלכתוב את 

 ביומנים מתקופת השואה

תואר  –תרגיל 

 ראשון

2 

 ס"ש

-00:11ה 

08:11 

 00-9284-10 השלמה

 00-9283-10 השלמה-00:11ה  2תרגיל תואר מתן עדות : קולות הניצוליםתולדות עם  יחיאל ויצמן' דר ב' סמ
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 08:11 ס"ש ראשון לאחר השואה ישראל

תולדות עם  מלי אייזנברג' דר שנתי

 ישראל

 –סוגיות בחקר השואה 

 תיאוריה ומתודולוגיה

 4 הרצאה תואר שני

 ס"ש

-02:11ד 

04:111 

 00-8810-60 

שמואל ' פרופ שנתי

 פיינר

חילון וחילוניות מזפינוזנ ועד  תולדות ישראל

 הרצל

 4 סמינר תואר שני

 ס"ש

   02:11-04:11ד 

היסטוריה  נוי-ר אורי בר"ד א' סמ

 כללית

ברוסיה טרור מהפכני 

 הצארית

קורס לתואר 

  ראשון ושני

2 

 ס"ש

-04:11יום ב 

00:11 

  

היסטוריה  אורי בר נוי' דר ב' סמ

 כללית

החזית הרוסית במהלך 

 מלחמת העולם השניה

הרצאה תואר 

 ראשון

2 

 ס"ש

-04:11' יום ג

00:11 

  השלמה

         חיפה

לריסה ' פרופ א' סמ

 פיאלקובה

ספרות עברית 

 והשוואתית

יאגה קושצקי בן באבה 

 האלמוות ואחרים

 4  שיעור

 ס"ש

-02:11' יום ב

00:11 

  באישור

לריסה ' פרופ ב' סמ

 פיאלקובה

ספרות עברית 

 והשוואתית

ספרות ? מהפותח מפתח זהב

 07-21ילדים ברוסיה מאה 

 4 סמינר

 ס"ש

-02:11' ביום 

00:11 

  

לריסה ' פרופ ב' סמ

 פיאלקובה

ספרות עברית 

 והשוואתית
 האחר בספרות העממיתדמות 

 4 סמינר

 ס"ש

-02:11' דיום 

00:11 

  

ספרות עברית  ולדימיר פפרני' דר א' סמ

 והשוואתית

של  הסיפור הקצר הרוסי

 07-המאה ה

 4 סמינר

 ס"ש

-02:11 –' גיום 

00:11 

  

ספרות עברית  ולדימיר פפרני' דר א' סמ

 והשוואתית

יצוג השגעון ספרות 

 המודרנית

 4  סמינר

 ס"ש

-02:11 –' יום ד

00:11 

  

עיתונות יהודית : כיכר העיר תולדות ישראל אלה באואר' דר שנתי

 במזרח אירופה

 4 תואר שני סמינר

 ס"ש

-01:11' יום ג

02:11 

 01414098 

01414097 

-פולין והיהודים בעידן טרום תולדות ישראל ענת ואתורי' דר ב' סמ

 מודרני

 4 תואר שנישיעור 

 ס"ש

-02:11 –' יום ג

00:11 

 01414000 

ר דורותה "ד שנתי

 פישר-בורדה

oping with Memories: C תולדות ישראל

Holocaust in Polish 

Literature and Film 

 סמינר תואר שני  

 

4 

 ס"ש

-04:11' יום ג

00:11 

הקורס 

מתקיים 

 באנגלית

00013908 

ר בלס "ד  שנתי

 'ברקוביץ

 The Holocaust in תולדות ישראל

Hungarian National 

 4 סמינר תואר שני

 ס"ש

-02:11' יום ג

04:11 

הקורס 

מתקיים 

00013002 

00013001 
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Memory באנגלית 

ההנהגה והציבור היהודי  תולדות ישראל שרה בנדר' פרופ א' סמ

 בפולין

 4 שיעור

 ס"ש

-00:11' יום ג

21:11 

 01414307 השלמה

מרקוס ' פרופ ב' סמ

 זילבר

, אמא יהודיה, אמא פולניה תולדות ישראל

 אם עבריה

 4 סמינר תואר שני

 ס"ש

-00:11' יום ג

21:11 

 10ב1 01414091 

         בן גוריון

 שנתי

 

: מגדות הוולגה ועד קזבלנקה תולדות ישראל שמואל ברנאיר "ד

אלימות המונית והשואה 

 בהקשריהן ההיסטוריים

  סמינר 

 

4 

 ס"ש

-08:11' דיום 

21:11 

 02311211142 

נשים יהודיות באירופה מימי  תולדות ישראל איריס אידלסון' דר ב' סמ

 הביניים ועד לעת החדשה 

 2 שיעור 

 ס"ש

  –' דיום 

01:11-02:11 

 0231011910 

סוציולוגיה  יוליה לרנר' דר א' סמ

 ואנתרופולוגיה
 משטרים רגשיים במעבר

 2 סמינר

 ס"ש

-08:11' יום ג

21:11 

 0121211092 

סוציולוגיה  יוליה לרנר' דר א' סמ

 ואנתרופולוגיה

אנתרופולוגיה של הנפש 

 הרוסית

 2 שיעור

 ס"ש

 '  יום ב

04:11-00:11 

 01211011108 באישור

סוציולוגיה  גוטמן1 י' דר א' סמ

 ואנתרופולוגיה
 פוליטיקת הזכרון בפולין

 2 שיעור 

 ס"ש

 'איום 

01:11-02:11 

 0121011270 באישור

סוציולוגיה  קרנץ1 ד' דר ב' סמ

 ואנתרופולוגיה

, מערב" גרמניה החדשה

וגרמניה המאוחדת , מזרח

 0743לאחר 

 שיעורה

 באנגלית

2 

 ס"ש

-00:11יום ג 

08:11 

 0121011110 באישור

היסטוריה  מרקוס1 נ' דר א' סמ

 כללית
 תחילת המלחמה ההקרה

 4 סמינר

 ס"ש

-02:11יום ה 

00:11 

 0291011200 באישור

היסטוריה  מרקוס1 דר נ ב' סמ

 כללית

תרבות חברה : 0711וינה 

 ופוליטיקה

 2 שיעור

 ס"ש

-02:11יום ה 

04:11 

 0291011010 באישור

היסטוריה  ולדימיר לוין' דר א' סמ

 כללית
האימפריה הרוסית 

 0833-0709: שקיעתהב

שיעור תואר 

 ראשון

 

2 

 ס"ש

-04:11' יום א

00:11 

 0291011074 באישור

היסטוריה  ולדימיר לוין' דר א' סמ

 כללית

ארצות ? רוסיה או פולין

 מזרח אירופה בין שני אויבים

שיעור תואר 

 ראשון 

2 

 ס"ש

-08:11'יום א

21:11 

 0291011208 באישור
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מחשבת  יונתן מאיר' פרופ א' סמ

 ישראל

פרשת יעקב פראנק והתנועה 

 הפראנקיסטית

 2 שיעור

 ס"ש

 'גיום 

04:11-00:11 

  באישור
126/1/0302 

' האונ

 הפתוחה

  
 

     

-רוני באר' דר א' סמ

 מרקס

, היסטוריה

פילוסופיה 

 ומדעי היהדות

פולמוסים ועימותים מבעד 

לעיתונות יהודית במזרח 

 אירופה

סמינר תואר שני 

 א' סמ

1 

  ס"ש

ס "ש 2+ 

 למגישי עבודה

2120/22 02414 

היסטוריה  גדי שגיב' דר ב' סמ

פילוסופיה 

 ומדעי היהדות

כיוונים חדשים בחקר 

 החסידות

 1 סמינר תואר שני

 ס "ש

ס "ש 2+ 

 למגישי עבודה

2120/22 02418 

י צירקין פר' דר ב' סמ

 סדן

, היסטוריה

פילוסופיה 

 ומדעי היהדות

היסטוריה : רוסיה המודרנית

 ותרבות

 1 סמינר תואר שני

 ס"ש

ס "ש 2+ 

 לכותבי עבודה

2120/22 02411 

, סוציולוגיה אינה לייקין ' דר א' סמ

אנתרופולוגיה 

 ותקשורת

מדינה וגלובליזציה במבט 

 אנתרופולוגי

 סמינר תואר שני

 א' סמ

1 

 ס"ש

ס לכותבי "ש2+ 

 עבודה

2122/21 02131 

, היסטוריה אורית רמון' דר א' סמ

, וסופיהפיל

 יהדות

: כית'פראג והרפורמציה הצ

חיים יהודים ונוצרים 

 תרבותיתבמציאות רב 

 1 סמינר תואר שני

 ס"ש

ס "ש 2+ 

 לכותבי עבודה

2122/21 02400 

 

 

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

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

תל 

 אביב

 08:11-21:11ג , ימים א ב+ א  ס"ש 8 ראשון ושני רוסית מתחילים  היחידה להוראת שפות מרינה ניזניק רד

 00:11-08:11ג , ימים א ב+ א  ס"ש 8 ראשון ושני רוסית מתקדמים היחידה להוראת שפות מרינה ניזניק רד 

 01:11-02:11' יום ג ב+ א  ס"ש 4 תואר שני רוסית לחוקרים היחידה להוראת שפות דר מרינה ניזניק 
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דניאל  'דר 

 בירנבאום

 02:11-00:11יום ד  ב+ א  ס"ש 8 ראשון ושני יידיש מתחילים  היחידה להוראת שפות

דניאל  'דר 

 בירנבאום

 00:11-21:11' יום ד ב+ א  ס"ש 8 ראשון ושני מתקדמיםיידיש  היחידה להוראת שפות

טה 'מלגוז 

 מטישיק

 00:11-21:11יום א  ב+א ס"ש 8 ראשון ושני פולנית למתחילים היחידה להוראת שפות

 08:11-21:11ד , ימים ב ב+ א  ס"ש 8 ראשון ושני רומנית מתחילים  היחידה להוראת שפות  

 00:11-08:11ד , ימים ב ב+ א  ס"ש 8 ראשון ושני רומנית מתקדמים היחידה להוראת שפות  

בן 

 גוריון

 01:11-02:11' איום  ב+ א  ס"ש 4 ראשון ושני יידיש למתחילים היחידה להוראת שפות פיש1 מר א

הלנה ' גב 

 קרוטקוב

 04:11-00:11' ד', ימים א ב+ א  ס"ש 8 ראשון ושני רוסית למתחילים היחידה להוראת שפות

דורותה  ר"ד חיפה

 פישר-בורדה

 8:11-01:11' יום ג ב+ א  ס"ש 4 ראשון ושני שפה ותרבות פולנית תולדות ישראל

דורותה ' דר 

 פישר-ורדהב

קריאת כתבי יד ותעודות  תולדות ישראל

 בפולנית

 08:11-21:11 'גיום  ב+ א  ס"ש 4 ראשון ושני

כהן אורן  'דר 

 רומן

 02:11-00:11' יום ג ב+ א  ס"ש 8  ראשון ושני ב+א יידיש מתחילים  תולדות ישראל

כהן אורן  'דר 

 רומן

 01:11-02:11' יום ג ב+ א  ס"ש 4 ראשון ושני ב+א  תקדמיםמל יידיש תולדות ישראל

 00:11-21:11' יום ג ב ס"ש 4 ראשון ושני קבוצת קריאה בספרות יידיש תולדות ישראל יעד בירן' דר 

 


