
 אוניברסיטאית בלימודי רוסיה ומזרח אירופה-א בין"תוכנית מ

 קורסים -' נספח א

 

 בין אוניברסיטאיים  קורסי חובה

 קיים/ חדש לתואר מתכונת היקף שם הקורס שם המרצה אוניברסיטה

בלימודי מזרח  תאוניברסיטאי-בין סדנה דינה מויאל תל אביב
 אירופה

 קורס חובה לכל תלמידי המסלול

ימי א  ס"ש 2
אחת 

 לשבועיים

 חדש שני 

אחד משני לפחות ליש לבחור להרשם   
 :הקורסים הבאים

    

 חיפה
 תל אביב

 מרקוס זילבר
סקוט אורי או 

שנה שנה )
 (לסרוגין

 ימי א ס"ש 2 סדנת כתיבה בלימודי מזרח אירופה
 

אחת 
 לשבועיים

 חדש שני

 בר אילן
 בן גוריוןאו 

 

  אוריאל גלמן
 

ימי א  ס"ש 2 ממזרח אירופהקריאה במקורות 
אחת 

 לשבועיים

 חדש שני

 

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

 לוח קורסי הבחירה הוא מקורב ועשוי לעבור שינויים לאחר שהמערכת לשנה הבאה תקבע באופן סופי 

 שנתית-ז וצפויים לחזור עליהם במהלך התוכנית החמש"תשע -ה"תשעל "ברשימת הקורסים כלולים קורסים אשר הועברו בשנה  

 

 



/ סוג קורס שם הקורס חוג שם המרצה 'אונ
 לתואר

/ חדש היקף
 קיים

דרישות 
 הערות/קדם

 דוד אסף' פרופ תל אביב
אבנר ' ופרופ

 הולצמן

היסטוריה של עם 
 ישראל

 עבריתספרות 

: המשפחה היהודית במזרח אירופה
 דימוי ומציאות, היסטוריה וספרות

 סמינר 
 שניתואר 

  םיקי ס"ש 4

 דוד אסף' פרופ 
אבנר ' ופרופ

 הולצמן

היסטוריה של עם 
 ישראל

 ספרות עברית

חילון ותלישות : על סף בית המדרש
בהיסטוריה ובספרות של יהודי מזרח 

 אירופה

 סמינר 
 שניתואר 

  קיים ס"ש 4

 דוד אסף' פרופ 
אבנר ' ופרופ

 הולצמן

היסטוריה של עם 
 ישראל

 ספרות עברית

, זיכרון, היסטוריה: העיירה היהודית
 דימוי

סמינר 
 שניתואר 

  קיים ס"ש 4

היסטוריה של עם  דוד אסף' פרופ 
 ישראל

קריאה : החסידות בעיני מתנגדיה  
 בכתבי פולמוס ומחלוקת

כקורס מיועד  קיים ס"ש 4 ראשון
 השלמה

היסטוריה של עם  דוד אסף' פרופ 
 ישראל

סמינר  בין אגדה להיסטוריה: ט ושבחיו"הבעש
 שני תואר

  קיים ס"ש 4

היסטוריה של עם  דוד אסף' פרופ 
 ישראל

ספרות הזיכרונות של : מה שראו עיני  
 יהודי מזרח אירופה

סמינר 
 שני תואר

  קיים ס"ש 4

עם היסטוריה של  סקוט אורי' דר 
 ישראל

היסטוריה חברה : יהודי מזרח אירופה
  ותרבות

 –קורס מבוא  קיים ס"ש 2 ראשון 
מיועד 

 להשלמה

היסטוריה של עם  דר סקוט אורי 
 ישראל

 :החדשה בעת אירופה מזרח יהודי
 האחרון בדור היסטוריוגרפיים פולמוסים

סמינר 
 תואר שני

  קיים ס"ש 4

היסטוריה של עם  סקוט אורי' דר 
 ישראל

בין היסטוריה עירונית : יהודים וערים
 להיסטוריה קהילתית

סמינר 
 שניתואר 

  קיים ס"ש 4

חוי ' פרופ 
 דרייפוס

היסטוריה של עם 
 ישראל

דת וכפירה / תגובות יהודיות לשואה
 בשואה

סמינר 
 שני תואר

  קיים ס"ש 4

חוי ' פרופ 
 דרייפוס

היסטוריה של עם 
 ישראל

סמינר מקוון  קיים ס"ש 2 ראשון תולדות השואה
לצורך 

 השלמות



היסטוריה של עם  מעוז כהנא 'דר 
 ישראל

סמינר  משבתאות לחסידות
 שניתואר 

  קיים ס"ש 4

היסטוריה של עם  מעוז כהנא 'דר 
 ישראל

ספרים : ארגון הידע בעת החדשה
 ספריות וקוראים

סמינר 
 שניתואר 

  קיים ס"ש 4

אבנר ' פרופ 
 הולצמן

גיבור , יוצר תרבות, משורר: ביאליק ספרות 
 תרבות

/ ראשון
 ושני

  קיים ס"ש 4

אבנר ' פרופ 
 הולצמן

הספרות העברית : עידן הקלאסיקונים ספרות 
 22-בראשית המאה ה

/ ראשון
 שני

  קיים ס"ש 4

רפי צירקין ' דר 
 סדן

סמינר  דימויים של פטרבורג בספרות ובקולנוע ספרות 
 שניתואר 

  חדש ס"ש 4

צירקין רפי ' דר 
 סדן

-ספרות רוסית במאה ה: אחרי המהפכה ספרות 
22 

ראשון 
 ושני

 -קורס מבוא  קיים ס"ש 2
 השלמה

-חנה פולין' דר 
 גלאי

מבוא לתולדות ספרות היידיש  ספרות
 המודרנית

 ראשון 
 ושני

 - קורס מבוא קיים ס"ש 4
 השלמה

זהבית ' דר 
 שטרן

לשאלת הביטוי האסתטי בתרבות  ספרות
 המודרניתהיידיש 

  קיים ס"ש 4 שניתואר 

יגאל ' פרופ 
' חלפין ופרופ
 מרק גמזה

היסטוריה כללית ולימודי 
 מזרח אסיה

מפגש תרבויות בראיה : רוסיה וסין
 היסטורית

סמינר 
 שניתואר 

  חדש ס"ש 4

יגאל ' פרופ 
 חלפין

סמינר  הקולנוע הסטליניסטי היסטוריה כללית
 שני תואר

  קיים ס"ש 4

יגאל ' פרופ 
 חלפין 

סמינר  התפנית החזותית בהיסטוריה היסטוריה כללית
 שני תואר

  קיים ס"ש 4

 -סמינר  ?מתי וכיצד נוצרה אירופה המזרחית היסטוריה כללית ורה קפלן' דר 
ראשון 

 ושני

  חדש ס"ש 4

ההגליה וההגירה : החיים שאחרי היסטוריה כללית ורה קפלן' דר 
 ברוסיה הצארית

 -סמינר 
ראשון 

 ושני

  קיים ס"ש 4



 -סמינר  ריתמתנגדי שלטון ברוסיה הצא היסטוריה כללית ורה קפלן' דר 
ראשון 

 ושני

  קיים ס"ש 4

איריס ' פרופ 
 רחמימוב

מחנות , מחנות ריכוז, מחנות שבויים היסטוריה כללית
 עבודה

ראשון 
 ושני

  קיים ס"ש 2

איריס ' פרופ 
 רחמימוב

ראשון  0782-0441מגדר ומלחמה  היסטוריה כללית
 ושני

  קיים ס"ש 4

: מהפכה וטוטליטריזם, מודרניות היסטוריה כללית דינה מויאל' דר 
 המשטר הסטליניסטי ברוסיה

סמינר 
 שני תואר

  קיים ס"ש 4

מ "ברה –" סוציאליזם עם פנים אנושיות" היסטוריה כללית דינה מויאל' דר 
 שאחרי סטלין

סמינר 
שני 

 וראשון 

  קיים ס"ש 4

סמינר  האזרח הסובייטי במשפט היסטוריה כללית דר דינה מויאל 
 שני תואר

  קיים ס"ש 4

התוכנית הרב תחומית  דינה מויאל' דר 
 במדעי הרוח

/ קורס מבוא  קיים ס"ש 2 ראשון המדינה הסוציאליסטית הראשונה
 השלמה

התוכנית הרב תחומית  דינה מויאל' דר 
 במדעי הרוח

 –" כאשר חוטבים עצים עפים שבבים"
 מ"רעב וטרור בברה ,קורבנות מלחמה

 ראשון
 

/ קורס מבוא  קיים ס"ש 2
 השלמה

מרינה ' דר 
 ניזניק

  חדש ס"ש 2 שני סדנה - רוסית לחוקרי היסטוריה היחידה להוראת שפות

מרינה ' דר 
 ניזניק

התוכנית הרב תחומית 
 במדעי הרוח

על  04-התרבות האצולה הרוסית במאה 

 יבגני אונייגין, פושקין.ס.פי הרומן מאת א
 -שיעור 
 ראשון

קורס  קיים ס"ש 2
 השלמה

מרינה ' דר 
 ניזניק

התוכנית הרב תחומית 
 במדעי הרוח

 04המאה ה מבוא לספרות הרוסית של

 

 -שיעור 
 ראשון

/ קורס מבוא קיים ס"ש 4
 השלמה

מרינה ' דר 
 ניזניק

ראשון  מתקדמים+ מתחילים רוסית  היחידה להוראת שפות
 ושני

  קיים ס"ש 7

        

ראש המחלקה לתולדות  מוטי זלקין' פרופ בן גוריון
 עם ישראל

  קיים ס"ש 4  תקשורת יהודית בעת החדשה



ראש המחלקה לתולדות  מוטי זלקין' פרופ 
 ישראל

  קיים ס"ש 4  הרבנות בין מסורת לחידוש

דינה ' דר 
 ברודסקי-זיסרמן

המרחבים " : רוסיה והאיחוד האירופי ה וממשלפוליטיק
 ומכשולים לשיתוף פעולה"המשותפים 

  קיים ס"ש 4 

דינה זיסרמן ' דר 
 ברודסקי

 04-טרור כפוליטיקה ברוסיה מהמאה ה פוליטיקה וממשל
 ועד ימינו

  קיים ס"ש 4 

דר דינה זיסרמן  
 ברודסקי

בפוליטיקה מ לשעבר "קהילות יוצאי ברה פוליטיקה וממשל
 ובחברה האזרחית של ישראל

  קיים ס"ש 4 

  קיים ס"ש 2  סוציולוגיה של מרקס פוליטיקה וממשל אורי רם' דר 

סוציולוגיה  יוליה לרנר' דר 
 ואנתרופולוגיה

, תרבות, אנשים: רוסיה בישראל
 אידאולוגיה

  קיים ס"ש 4 

יוליה ' פרופ 
 מירסקי

סמינר מחקר מתקדם : מהגרים והגירה עבודה סוציאלית
 מהגרים  / לחקר סיפור חייהם של עולים

  קיים ס"ש 0 

קתולים ודתות אחרות , יהודים, מוסלמים היסטוריה כללית ולדימיר לוין' דר 
 ברוסיה האורתודוכסית

שיעור 
 תואר שני

  חדש ס"ש 2

תי הכנסת הסטוריה חברתית של ב היסטוריה כללית ולדימיר לוין' דר 
 במזרח אירופה

  חדש ס"ש 4 תואר שני

  קיים ס"ש 4  יידיש שפה ותרבות למתחילים ספרות עברית ויקי שיפריס' גב 

  קיים ס"ש 4  יידיש שפה ותרבות למתקדמים  ספרות עברית ויקי שיפריס' גב 

        

שמואל ' פרופ בר אילן
 פיינר

  קיים ס"ש 4  חילון וחילוניות משפינוזה ועד הרצל   תולדות עם ישראל

  קיים ס"ש 4  אוטוביוגרפיות יהודיות: זיכרון בספר תולדות עם ישראל אוריאל גלמן' דר 

  קיים ס"ש 4  חסידיות-מחלוקות פנים? לשם שמים   

החסידות משלהי : מלחמת הישרדות   
 המאה התשע עשרה ועד לשואה

  קיים ס"ש 4 

  קיים   ספרות יידיש שנכתבה בתקופת השואה ספרות עם ישראל נתן כהן' פרופ 

ל "שלום עליכם וי, מנדלי מוכר ספרים   
שלושת הקלסיקונים של ספרות  -פרץ 

  קיים ס"ש 4 



 (.ביידיש)עיונים ביצירתם , יידיש

קריאה בסיפורי  -בית משפחה וסביבה    
 (ביידיש)חיים 

  קיים ס"ש 4 

, היסטוריה: לוי יצחק מברדיטשב' ר ספרות עם ישראל צבי מרק' פרופ 
 (קורס מתוקשב)ספרות וניגון , הגות

  קיים ס"ש 4 

סגנון ומשמעות בספר ; סיפור לחיות אתו   
:   רבי נחמן מברסלב  –ן "ליקוטי מוהר

סמינר לתואר שני ושלישי לבעלי רקע 
 .בחסידות

  קיים ס"ש 4 

לריסה ' פרופ 
 רמניק

המחלקה לסוציולוגיה 
 ואנתרופולוגיה

דיון  -" זהויות יהודיות בעולם משתנה"
 ביהדות דוברת רוסית

  קיים ס"ש 4 

טרור ורצח המוני כמורשת הבלעדית של  היסטוריה כללית אורי בר נוי' דר 
 ? המשטר הסטליניסטי בברית המועצות

 קיים ס"ש 2 
סמינר 

 שנתי

 

 קיים ס"ש 0  מעורבותה של רוסיה במזרח התיכון רוסיתהיסטוריה  אורי בר נוי' דר 
קורס 
 שנתי

 

המפגש בין רוסיה ואסיה במאות            היסטוריה רוסית אורי בר נוי' דר 
 'כ-ט"הי

- קיים ס"ש 0 
קורס 

מתוקשב
 'סיסמ

 

היסטוריה רוסית ומזרח  אורי בר נוי' דר 
 אירופאית

סטליניזציה לפרסטרויקה -מדה
מ "סופו של הקומוניזם בבריה: וגלסנוסט

 ר"ומזא

 - קיים ס"ש 0 
קורס 

מתוקשב 
 'סימס

 

        

  קיים ס"ש 0 שורשי : מהברית הגדולה לתכנית מרשל היסטוריה דיפלומטית אורי בר נוי 'דר 



קורס  המלחמה הקרה
 מתוקשב

 'סימס

המחלקה לאמנות  מרים ריינר' דר 
 יהודית

  קיים ס"ש 4  אמנות רוסית מודרנית ואוונגרדית

 Prof. Maya 
Balakirsky- 

Katz 

  -מרצה אורחת 
Jewish Art 

Orient and Jewish Artists in the 
Soviet Union  

  חדש ס"ש 4 

  קיים ס"ש 4  גלות וגאולה בקבלה ובחסידות מחשבת ישראל ציפי קויפמן' דר 

        

מרקוס ' דר חיפה
 זילבר

ראש החוג לתולדות עם 
 ישראל

 -סמינר  יהודי מזרח אירופה: שוני ושוויון
 שני

  קיים ס"ש 4

מרקוס ' דר 
 זילבר

ראש החוג לתולדות עם 
 ישראל

יהודי פולין ומזרח אירופה בין שתי 
 מלחמות העולם

ראשון 
 ושני

  קיים ס"ש 4

היסטוריה כללית  ענת ואתורי' דר 
 ותולדות עם ישראל

פרקים בתולדות : מצמיתות לאזרחות
 האיכרים

 במזרח אירופה ורוסיה בעת החדשה

ראשון 
 ושני

  חדש ס"ש 4

לריסה ' פרופ 
 פיאלקובה

החוג לספרות עברית 
 והשוואתית

דמויות דמוניות בספרות העממית 
 הסלאבית

. קורס לת
ראשון 

 ושני

  קיים  ס"ש 4

לריסה ' פרופ 
 פיאלקובה

החוג לספרות עברית 
 והשוואתית

רומנטיסיזם רומנטיסיזם ופוסט  -סמינר 
 בספרות הרוסית

סמינר 
ראשון 

 ושני

  קיים ס"ש 4

לריסה ' פרופ 
 פיאלקובה

החוג לספרות עברית 
 והשוואתית

 קורס כללי מזרח ומערב בספרות הרוסית
ראשון 

 ושני

  קיים ס"ש 4

לריסה ' פרופ 
 פיאקובה

החוג לספרות עברית 
 והשוואתית

מיכאיל בולגאקוב בהקשר  -סמינר 
 אירופי

סמינר 
ראשון .לת

 ושני

  קיים ס"ש 4



ולדימיר ' דר 
 פפרני

החוג לספרות עברית  
 והשוואתית

ראשון  כוב'הדרמה והפרוזה של צ
 ושני

  קיים ס"ש 4

דורותה ' דר 
 פישר-בורדה

ראשון  פולנית למתחילים ולמתקדמים החוג לשפות זרות
 ושני

  קיים 

נטליה ' דר 
 רויטברג

ראשון  ולמתקדמיםרוסית למתחילים  החוג לשפות זרות
 ושני

  קיים 

ראשון  יידיש למתחילים ולמתקדמים החוג לשפות זרות מר אורן רומן 
 ושני

  קיים 

 

 


