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 אוניברסיטאית בלימודי רוסיה ומזרח אירופה-א בין"תוכנית מ

 פ"קורסים תש

 

 (יש לבחור שניים מתוך השלושה) בין אוניברסיטאיים  קורסי חובה

/ חדש לתואר שעה יום היקף שם הקורס שם המרצה אוניברסיטה

 קיים

 מספר קורס

אוניברסיטאית בלימודי -סדנה בין דינה מויאל ר"ד תל אביב

 אירופהמזרח 

-00:11 אחת לחודש' ימים א ס"ש 2

21:11 

 102017911010 חדש שני 

בין :  מזרח אירופה ויהודיה סקוט אורי ר"ד תל אביב

סמינר מחקר  - היסטוריה לזכרון

 עם דגש על כתיבה מחקרית

 'ימי ו ס"ש 2

 אחת לחודש

7:11-

00:11 

 109910110110 חדש שני

חקר מזרח אירופה בעת  אלכס ולדמן ר"ד בר אילן

 מקורות ומתודולוגיה :חדשהה

  סמינר מתודולוגי לתלמידי מחקר

 'ימי ב ס"ש 2

 אחת לחודש

00:11-

21:11 

  חדש שני

 

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

 .ילמד מחוץ לאוניברסיטת תל אביבאחד משני הקורסים 

 קורסי בחירה

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

 ושעה

דרישות 

 הערות/קדם

 מספר קורס

-תל 

 אביב

היסטוריה של  סקוט אורי ר"ד

 עם ישראל

יהודים ? חלום ושברו

 2121-0011, והשמאל

 4 ב' סמ סמינר

 ס"ש

-00:11' יום ה

21:11 

 109914091110 
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חווי ' פרופ 

 דרייפוס

היסטוריה של 

 עם ישראל

 פולמוסים בחקר השואה

 

 א' סמינר סמ

 

4 

 ס"ש

 'יום א

01:11-04:11 

  

109914020110 

חווי ' פרופ 

 דרייפוס

היסטוריה של 

 עם ישראל

 שואת יהודי אירופה

 

 ב' סמינר סמ

 

4 

 ס"ש

 'יום א

01:11-04:11 

 109910211110 באישור

דוד ' פרופ 

אבנר ' פרופ,אסף

 הולצמן

היסטוריה של 

 עם ישראל

חילון : על סף בית המדרש

ותלישות בהיסטוריה 

 ובספרות

 4 ב' סמינר סמ

 ס"ש

 'דיום 

00:11-21:11 

  

109914401110 

רוני  ר"ד 

 שטאובר

היסטוריה של 

 עם ישראל

שואת -בין בודפסט לאושוויץ

 יהודי הונגריה

 4 ' ב' סמינר סמ

 ס"ש

 'דיום 

01:11-04:11 

 109914001110 

דינה  ר"ד 

 בסקי'ברדיצ

 סמינר תואר שני כוב על ספו של עידן'צ ספרות

 א ' סמ

4 

 ס"ש

  ' ה-ו 'גיום 

01:11 

-02:11 

 001407910-0010-

10 

דינה  ר"ד 

 בסקי'ברדיצ

 שיעור  גוגול והמדינה ספרות 

 א' סמ

4  

 ס"ש

 ' ה-ו' יום ג

00:11-00:11 

 001000410 קורס השלמה

היברידים : בין חיה לאדם ספרות ר מיכל ארבל"ד 

 י עגנון"אצל פרנץ קפקא וש

סמינר תואר 

 ראשון

 'א' סמ

4 

 ס"ש

 'יום ד

04:11-00:11 

באישור 

 מיוחד

001424710 

דינה  ר"ד 

 בסקי'ברדיצ

: סוסים וכלבים, בין יהודים ספרות

 מסע פואטי היסטורי

סמינר תואר 

 ראשון

 'ב' סמ

4 

 ס"ש

 'ה-ו' יום ב

04:11-00:11 

באישור 

 מיוחד

001424010 

היסטוריה  שגיא שפר  ר"ד 

 כללית

: המלחמה הקרה בגרמניה

 זכרון, זהות , מרחב

 סמינר תואר שני 

 א' סמ

4 

 ס"ש

 ' יום ב

02:11-00:11 

 1020027010 

היסטוריה  דינה מויאל ר"ד 

 כללית

סוציאליזם עם פנים "

ברית המועצות ": אנושיות

 סטלין ומזרח אירופה אחרי

סמינר תואר שני 

 א' סמ

4 

 ס"ש

-00:11' יום ד

21:11 

 1020714910 

יגאל ' פרופ 

 חלפין

היסטוריה 

 כללית

תרבות וטרור , שפה

 בבולשביזם

סמינר תואר שני 

 א' סמ

4 

 ס"ש

-00:11' יום ג

21:11 

 1020027410 

יגאל ' פרופ 

 חלפין

היסטוריה 

 כללית

היסטוריה :וסיןרוסיה 

 תרבותית השוואתית

 סמינר תואר שני

 ב' סמ

4 

 ס"ש

 ' יום ה

00:11-21:11 

 1009441010 
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 מרק גמזה' פרופ

היסטוריה  ורה קפלן ר"ד 

 כללית

 –סמינר תואר שני  לשרוד את המהפכה

 ב' סמ

4 

 ס"ש

-00:11' יום ד

21:11 

 1020710010 

היסטוריה  דר ורה קפלן 

 כללית

הגליה והגירה ברוסיה 

 המודרנית

סמינר לתואר 

 א' סמ –ראשון 

4 

 ס"ש

-01:11 –' יום ד

04:11 

באישור 

 מיוחד

1020020910 

איריס ' פרופ 

 רחמימוב

היסטוריה 

 כללית

, מחנות ריכוז, מחנות שבויים

מחנות עבודה במחצית 

 21-ה ההראשונה של המא

 סמינר תואר שני

 ב' סמ

4 

 ס"ש

-00:11' יום ד

21:11 

 1020710010 

-באומל 'ג' פרופ בר אילן

 שוורץ

תולדות עם 

  ישראל

נשים בשואה ובמלחמת 

 העולם השניה

 –ראשוןתואר 

 קורס שנתי 

4 

 ס"ש

 'ביום 

02:11-04:11 

באישור 

 מיוחד

00-900-10 

שמואל ' פרופ 

 פיינר

תולדות עם 

 ישראל

: מהפכת התרבות היהודית

תנועת השכלה ממנדלסון עד 

 סמילנסקין

סמינר תואר 

קורס  -ראשון

 שנתי

4 

 ס"ש

  'דיום 

04:11-00:11 

באישור 

 מיוחד

00-9921-10 

באומל ' ג' פרופ 

 שוורץ

תולדות עם 

  ישראל
ועקורים , פליטים, מהגרים

 21-יהודים במאה ה

סמינר תואר שני 

קורס  -תרגיל

 שנתי

4 

 ס"ש

 'גיום 

02:11-04:11 

 00-740-10 

תולדות עם  פיינר' ש' פרופ 

 ישראל 
חילון וחילוניות משפינוזה 

 ועד הרצל

סמינר תואר שני 

קורס  -תרגיל

 שנתי

4 

 ס"ש

 'יום ד

04:11-00:11 

 00-704-10 

אוריאל  ר"ד 

 גלמן

תולדות עם 

 ישראל 
: בין אידיאולוגיה למציאות

 החסידות במאה התשע עשרה

סמינר תואר שני 

קורס  -תרגיל

 שנתי

4 

 ס"ש

 'יום ג

01:11-02:11 

 

 00-790-10 

היסטוריה  נוי-אורי בר ר"ד 

 כללית

ממסך הברזל למהפכות 

הקומוניזם המזרח : הקטיפה

 אירופאי וקריסתו

 תואר שני הרצאה 

 א' סמ

2 

 ס"ש

באישור  מתוקשב

 מיוחד

02-18799 

 נוי-אורי בר ר"ד 
היסטוריה 

 כללית

מהברית הגדולה לתכנית 

שורשי המלחמה : מרשל

 הקרה

 תואר שני הרצאה 

 ב' סמ

2 

 ס"ש

באישור  מתוקשב

 מיוחד

02-18732 

  בין ' יום ד 4סמינר תואר אנר 'אוטופיה ודיסטופיה כזספרות עברית לריסה ' פרופ חיפה
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 – ראשון ושני ספרותי והשוואתית פיאלקובה

 'סמסטר ב

 00-21השעות  ס"ש

לריסה ' פרופ 

 פיאלקובה

ספרות עברית 

 והשוואתית
אנר של 'סיפורים אישיים כז

 יתמספרות עמ

סמינר תואר 

 – ראשון ושני

 'סמסטר א

4 

 ס"ש

בין ' יום ד

 21-00השעות 

  

ולדימיר  ר"ד 

 פפרני

ספרות עברית 

 והשוואתית
 הקרנבל והספורות, הצחוק

 סמינר תואר שני

 ב' סמ

4 

 ס"ש

    00-21' יום ג

היסטוריה  ענת ואתורי ר"ד 

 כללית
פרקים בהיסטוריה של מזרח 

 אירופה בעידן הטרום מודרני

סמינר לתואר 

 – ראשון ושני

 סמינר שנתי

4 

 ס"ש

 ' יום ג

 01:11-02:11  

  

ר דורותה "ד 

 פישר-בורדה

 :Coping with memories תולדות ישראל

Holocaust in Polish 

literature and film 

 סמינר תואר שני  

 קורס שנתי

4 

 ס"ש

 'יום ג

02:11-04:11 

 104.5718+5719 

יהודית מנהיגות והתנגדות  תולדות ישראל שרה בנדר' פרופ 

 בתקופת השואה

 תואר שני   סמינר

 'סמסטר א

4 

 ס"ש

 'יום ג

02:11-00:11 

 104.4189 

ר מרקוס "ד 

 זילבר

פולין : העיקר הרומנטיקה תולדות ישראל

 07-והיהודים במאה ה

 תואר שני   סמינר

 'סמסטר א

4 

 ס"ש

 'יום ג

04:11-00:11 

 104.4186 

ומדע במזרח  קבלה מאגיה תולדות ישראל יוסי חיות' פרופ 

אירופה בראשית העת 

 החדשה

 תואר שני   סמינר

 'סמסטר ב

 'יום ג 

04:11-00:11 

 104.4184 

דינה  ר"ד גוריון-בן

 ברודסקי-זיסרמן

פוליטיקה 

 וממשל

מ לשעבר "קהילות יוצאי ברה

בפוליטיקה וחברה אזרחית 

 של ישראל

סמינר לתואר 

 ראשון

 'ב+'א' סמ

4 

 ס"ש

 ' יום ד

00:11-00:11 

 000-0-1202-10 

000-0-1202-12 

דינה  ר"ד 

 ברודסקי-זיסרמן

פוליטיקה 

 טרור כפוליטיקה ברוסיה וממשל

לתואר  סמינר

 ראשון

 א' סמ

4  

 ס"ש

 'ד', יום ב

00:11-21:11 

באישור 

 מיוחד

009-0-1104-10 

009-0-1104-12 

דינה  ר"ד 

 ברודסקי-זיסרמן

פוליטיקה 

 וממשל

לאימפריה ( אחורה)קדימה 

דינמיקה פוליטית חברתית 

 ברוסיה

לתואר  סמינר

 ראשון

 ב' סמ

4 

 ס"ש

 'ד', יום ב

00:11-21:11 

באישור 

 מיוחד

0090119112 
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שמואל  ר"ד 

 ברנאי

היסטוריה של 

 עם ישראל
 'מאלימות המונית לרצח עם א

 סמינר לתואר שני

 ' א' סמ

2 

 ס"ש

 ' יום ג

02:11-04:11 

 0241211001 

שמואל  ר"ד 

 ברנאי

היסטוריה של 

 עם ישראל
 'מאלימות המונית לרצח עם ב

 סמינר לתואר שני

 ' ב' סמ

2 

 ס"ש

 ' יום ג

02:11-04:11 

 0241211091 

 

 [לא נכלל במניין הנקודות –חובה לתלמידי המסלול ]קורסי שפות 

 חדש/ קיים היקף לתואר שם הקורס המחלקה/ היחידה  שם המרצה 'אונ

תל 

 אביב

מרינה  ר"ד

 ניזניק

 קיים ס"ש 0 ראשון ושני רוסית מתחילים  היחידה להוראת שפות

מרינה  ר"ד 

 ניזניק

 קיים ס"ש 0 ראשון ושני רוסית מתקדמים היחידה להוראת שפות

 חדש ס"ש 4  רוסית לחוקרים היחידה להוראת שפות דר מרינה ניזניק 

טה 'מלגוז' גב 

 מיטישק

 קיים ס"ש 0 ושניראשון  פולנית מתחילים היחידה להוראת שפות

מר דניאל  

 בירנבאום

 קיים ס"ש 0 ראשון ושני יידיש מתחילים ומתקדמים היחידה להוראת שפות

 קיים ס "ש 0 ראשון ושני יידיש לבעלי פטור היחידה להוראת שפות מרים טרין ר"ד 

בן 

 גוריון

 קיים ס"ש 4 ושניראשון  יידיש שפה ותרבות למתחילים היחידה להוראת שפות ויקי שיפריס' גב

 קיים ס"ש 4 ראשון ושני יידיש שפה ותרבות למתקדמים  היחידה להוראת שפות ויקי שיפריס' גב 

דורותה  ר"ד חיפה

 פישר-בורדה

 קיים ס"ש 0 ראשון ושני פולנית למתחילים ולמתקדמים החוג לשפות זרות

נטליה  ר"ד 

 רויטברג

 קיים ס"ש 0 ראשון ושני רוסית למתחילים ולמתקדמים החוג לשפות זרות

 קיים ס"ש 0 ראשון ושני יידיש למתחילים ולמתקדמים החוג לשפות זרות מר אורן רומן 

יה 'לוצ ר"ד 

 אופרים

 חדש ס"ש 0 ראשון ושני רומנית למתחילים ולמתקדמים החוג לשפות זרות
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