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 אוניברסיטאית בלימודי רוסיה ומזרח אירופה-תוכנית מ"א בין

 קורסים תשע"ט

 

 בין אוניברסיטאיים  קורסי חובה

חדש/  לתואר שעה יום היקף שם הקורס שם המרצה אוניברסיטה
 קיים

 מספר קורס

 תאוניברסיטאי-בין סדנה דינה מויאלדר'  תל אביב
 בלימודי מזרח אירופה

ימים א' אחת  ש"ס 2
 לחודש

16:00-
20:00 

 0621-9701-01 חדש שני 

סדנת כתיבה בלימודי מזרח  דר' סקוט אורי תל אביב
 ויהודיה אירופה

 ו'ימי  ש"ס 2
 חודשאחת ל

9:00-
13:00 

 0677.6000.01 חדש שני

 

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

 אחד משני הקורסים ילמד מחוץ לאוניברסיטת תל אביב.

 
 קורסי בחירה

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

דרישות 
קדם/הערו

 ת

 מספר קורס

תל 
 אביב

 פרופ' דוד אסף
ופרופ' אבנר 

 הולצמן

היסטוריה של 
 עם ישראל

 ספרות עברית

במזרח המשפחה היהודית 
אירופה: היסטוריה וספרות, 

 דימוי ומציאות

 סמינר 
 תואר שני

4 
 ש"ס

 0677-4053-01  יום ד'

היסטוריה של  פרופ' דוד אסף 
 עם ישראל

הבעש"ט ושבחיו: בין אגדה 
 להיסטוריה

 4 סמינר תואר שני
 ש"ס

 0677.4022.01  יום ד'
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היסטוריה של  דר' סקוט אורי 
 עם ישראל

אקדמי אנטישמיות: מחקר 
 על היסטוריה ושנאה

 4 סמינר סמ' ב
 ש"ס

-16:00יום א' 
20:00 

 0677.4124.01 

היסטוריה של  דר' סקוט אורי 
 עם ישראל

פוליטיקה יהודית מודרנית: 
 ליברליזם, סוציאליזם, ציונות

 4 תרגיל סמ' א
 ש"ס

-12:00יום ה' 
16:00 

תרגיל 
לצרכי 

 השלמה

 

פרופ' חווי  
 דרייפוס

היסטוריה של 
 ישראל עם

יחסי יהודים ופולנים 
 בתקופת השואה

 סמינר סמ' א
 

4 
 ש"ס

 יום א'
10:00-14:00 

 0677.4118.01 

פרופ' חווי  
 דרייפוס

היסטוריה של 
 עם ישראל

ורשה ויהודיה בתקופת 
השואה: צהר לחיי הפרט 

 והחברה בתקופות קיצו

 2 שיעור סמ' א 
 ש"ס

 יום ד'
12:00-14:00 

שיעור 
מבוא 
לצרכי 

 השלמה

 

דר' רוני  
 שטאובר

היסטוריה של 
 עם ישראל

משפט אייכמן כאירוע מכונן 
בתודעת השואה בארץ 

 ובעולם

 4 סמינר סמ' ב' 
 ש"ס

 יום ה'
10:00-14:00 

 0677.4122.01 

דר' רפי צירקין  
 סדן

הסיפור הרוסי: גיבורים,  ספרות 
 דימויים, רעיונות

סמינר תואר שני 
 סמ' ב' יום א

2 
 ש"ס

-14:00יום א 
16:00 

 0680-5213-01 

-דר' חנה פולין 
 גלאי

ספרות השואה וסוגיות  ספרות
 בשפה

 סמינר תואר שני
 סמ' א 

4 
 ש"ס

 יום ה' 
12:00 

-16:00 

 0680-8308-01 

קלאודיה דר'  
 רוזנצווייג

סיפורים בייידיש מהעת  ספרות
 החדשה המוקדמת

 תואר שניסמינר 
 סמ' א' 

2 
 ש"ס

 יום ה'
16:00-18:00 

 0680-8307-01 

פרופ' יגאל  
 חלפין

היסטוריה 
 כללית

שפה, תרבות וטרור 
 בבולשביזם

 סמינר תואר שני
 סמ' א

4 
 ש"ס

-16:00יום ג' 
20:00 

 0621-3295-01 

פרופ' יגאל  
 חלפין 

היסטוריה 
 כללית

 ויזואלית בחקרהתפנית ה
 בהיסטוריה

 סמינר תואר שני
 סמ' ב

4 
 ש"ס

-16:00' היום 
20:00 

 0621-9054-01 

היסטוריה  דר' ורה קפלן 
 כללית

 שניתואר סמינר  לשרוד את המהפכה
 סמ' א –

4 
 ש"ס

-16:00יום ד' 
20:00 

 0621-3287-01 

היסטוריה  דר' ורה קפלן 
 כללית

מתנגדי שלטון ברוסיה 
 הצארית

תואר  –סמינר 
 ראשון ושני

 סמ' ב

4 
 ש"ס

-14:00יום ד' 
18:00 

 0621-2693-01 

איריס פרופ'  
 רחמימוב

היסטוריה 
 כללית

: 19-תרבות סוף המאה ה
 וינה, פראג, בודפשט

 ראשון ושניסמינר 
 סמ' א

4 
 ש"ס

-16:00יום ד' 
20:00 

 0621-3255-01 
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התוכנית הרב  דר דינה מויאל 
תחומית 

 במדעי הרוח
והיסטוריה 

 כללית

שיעור לתואר  האזרח הסובייטי במשפט
 סמ' ב ראשון

4 
 ש"ס

-14:00יום ב' 
15:30 

קורס מבוא 
 / השלמה

0662-2068-01 

דר' מרינה  
 ניזניק

היחידה 
 להוראת שפות

 - רוסית לחוקרי היסטוריה
 סדנה

 2 שני
 ש"ס

למסיימי  
רוסית 

 מתקדמם

2172-3790-01 

בן 
 גוריון

פרופ' מוטי  
 זלקין

היסטוריה של 
 עם ישראל

 2 תואר ראשון ושני  "הערים הסמויות מן העין",
 ש"ס

 סמ ב יום ב
8-10 

  

פרופ' מוטי  
 זלקין, 

היסטוריה של 
 עם ישראל

 2 תואר ראשון ושני  היסטוריה בראי המשפט,
 ש"ס

סמסטר א, יום 
 10-8ב, 

  

פרופ' מוטי  
 זלקין, 

היסטוריה של 
 עם ישראל

 2 תואר ראשון ושני  אוטוביוגרפיה והיסטוריה,
 ש"ס

סמסטר א, יום 
 10-8ג, 

  

ד"ר שמואל   
 ברנאי, 

היסטוריה של 
 עם ישראל

סוגיות בחיי היהודים בברית 
 המועצות,

 4 תואר שני
 ש"ס

שנתי, יום ג, 
14-12 

  

פרופ' חנה  
 יבלונקה, 

רקע, כרונולוגיה  -השואה   
 ודיון היסטורי

 2 תואר ראשון ושני
 ש"ס

סמסטר ב, יום 
 16-14ב, 

  

דר' דינה  
 ברודסקי-זיסרמן

פוליטיקה 
 וממשל

רוסיה והאיחוד האירופי" : 
המרחבים המשותפים 

 "ומכשולים לשיתוף פעולה

 4 
 ש"ס

  187.1.0139 

דר' דינה זיסרמן  
 ברודסקי

פוליטיקה 
 וממשל

טרור כפוליטיקה ברוסיה 
 ועד ימינו 19-מהמאה ה

 4 
 ש"ס

  187.1.0034 

דר דינה זיסרמן  
 ברודסקי

פוליטיקה 
 וממשל

קהילות יוצאי ברה"מ 
לשעבר בפוליטיקה ובחברה 

 האזרחית של ישראל

 4 
 ש"ס

  138.1.0282 

פוליטיקה  דר' אורי רם 
 וממשל

 2  סוציולוגיה של מרקס
 ש"ס

  102.1.0115 

סוציולוגיה  דר' יוליה לרנר 
 ואנתרופולוגיה

דיאספורה רוסית בישראל 
 ובעולם 

סמינר שנתי ב"א 
 שנה ג'

4 
 ש"ס

-16:00יום שני 
18:00 

 102.1.0020 



4 
 

סוציולוגיה  דר' יוליה לרנר 
 ואנתרופולוגיה

אנתרופולוגיה של הנפש 
 הרוסית

קורס בחירה 
תואר ראשון סמ' 

 ב

2 
 ש"ס

-10:00יום שני 
12:00 

  השלמה

היסטוריה  דר' ולדימיר לוין 
 כללית

מדיניות החוץ של 
 האימפריה הרוסית

 

תואר -שיעור 
 ראשון

2 
 ש"ס

-יום ראשון
12:00-14:00 

  

היסטוריה  דר' ולדימיר לוין 
 כללית

ברית המועצות בתקופת לנין 
 וסטאלין

תואר -שיעור 
 ראשון

2 
 ש"ס

 -יום ראשון
16:00-18:00 

 

  

בר 
 אילן

פרופ' שמואל 
 פיינר

תולדות עם 
 ישראל

מסורת ומשבר: היסטוריה 
חדשה של יהדות המאה 

   השמונה עשרה

קורס  –תואר שני 
 שנתי 

4 
 ש"ס

 יום ד'
14:00-16:00 

 11-9470-01 

פרופ' שמואל  
 פיינר

תולדות עם 
 ישראל

מהפכת התרבות היהודית: 
תנועת השכלה ממנדלסון 

 עד סמילנסקין

סמינר תואר 
 -ראשון ושני 

 שנתי

4 
 ש"ס

-14:00 –יום ב' 
16:00 

  

תולדות עם  דר' אוריאל גלמן 
גזרות ת"ח ות"ט: האירועים  ישראל

 ורישומם ההיסטורי

 למתקדמיםתרגיל 
 סמ' א

4 
 ש"ס

 יום ד'
14:00-16:00 

השלמה/ 
באישור 
 המרצה

11676 

תולדות עם  דר' אוריאל גלמן 
סודות מן החדר: חינוך יהודי  ישראל

 במזרח אירופה

 תרגיל למתקדמים
 סמ' ב 

4 
 ש"ס

 יום ד'
14:00-16:00 

השלמה / 
באישור 
 המרצה

11599 

תולדות עם  דר' אוריאל גלמן 
 ישראל

לתנועה: החסידות מחבורה 
 בראשיתה

קורס  –תואר שני 
 שנתי ימי ד' 

4 
 ש"ס

10:00-12:00  11-9490-01 

ספרות עם  פרופ' נתן כהן 
 ישראל

ספרות יידיש שנכתבה 
 בתקופת השואה

    13955 

ספרות עם  פרופ' נתן כהן 
 ישראל

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

הקלסיקונים של ספרות 
יידיש, עיונים ביצירתם 

 (ביידיש).

 4 
 ש"ס

  13957 
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ספרות עם  פרופ' נתן כהן 
 ישראל

 -בית משפחה וסביבה 
קריאה בסיפורי חיים 

 (ביידיש)

 4 
 ש"ס

  139460 

ספרות עם  פרופ' צבי מרק 
 ישראל

ר' לוי יצחק מברדיטשב: 
היסטוריה, הגות, ספרות 

 וניגון (קורס מתוקשב)

 4 
 ש"ס

  13173 

ספרות עם  פרופ' צבי מרק 
 ישראל

סיפור לחיות אתו; סגנון 
יקוטי ומשמעות בספר ל

    רבי נחמן מברסלב  –מוהר"ן 

 4 
 ש"ס

לתואר שני  'ס
ושלישי לבעלי 
 רקע בחסידות.

 13867 

פרופ' לריסה  
 רמניק

המחלקה 
לסוציולוגיה 

 ואנתרופולוגיה

"זהויות יהודיות בעולם 
דיון ביהדות  -משתנה" 

 רוסיתדוברת 

 4 
 ש"ס

  64713 

היסטוריה  דר' אורי בר נוי 
 כללית

 4 סמינר שנתי  המהפכה הרוסית
 ש"ס

-10:00יום ב' 
12:00 

  

היסטוריה  דר' אורי בר נוי 
 כללית

כשלונו של הליברליזם 
 הרוסי

 2 סמ' א -שיעור
 ש"ס

-12:00יום ג' 
14:00 

  

היסטוריה  דר' אורי בר נוי 
 כללית

תחילתה של המדינה 
הרוסית המודרנית: מפטר 

 הגדול ליקתרינה הגדולה

 2 סמ' א  –שיעור 
 ש"ס

-10:00יום ה' 
12:00 

  

היסטוריה  דר' אורי בר נוי 
 כללית

לאומיות, סכסוכים אתניים 
 ורצח עם במזרח אירופה 

 2 סמ' ב –שיעור 
 ש"ס

-12:00יום ג' 
14:00 

  

היסטוריה  דר' אורי בר נוי 
 כללית

העולם רוסיה במלחמת 
 השניה

 1 סמ' ב –שיעור 
 ש"ס

-10:00יום ה' 
12:00 

  

המחלקה  דר' מרים ריינר 
לאמנות 

 יהודית

אמנות רוסית מודרנית 
 ואוונגרדית

 2 
 ש"ס

  17136 

 Prof. Maya 
Balakirsky- 

Katz 

מרצה אורחת 
-  

Jewish Art 

Orient and Jewish 
Artists in the Soviet 

Union  

 2 
 ש"ס

   

מחשבת  ציפי קויפמןדר'  
 ישראל

גלות וגאולה בקבלה 
 ובחסידות

 4 
 ש"ס
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דר' מרקוס  חיפה
 זילבר

ראש החוג 
לתולדות עם 

 ישראל

שווים אבל שונים: הבניית 
ההשתייכות היהודית 

  19-במזרח אירופה במאה ה

 שני –סמינר 
 סמ' א

4 
 ש"ס

ימי חמישי 
8:00-12:00 

  

דר' מרקוס  
 זילבר

ראש החוג 
עם  לתולדות

 ישראל

זרים או משלנו? מדינת 
  –פולין  ישראל, פולין ויהודי

  -סמינר 
 סמ' א

4 
 ש"ס

 ימי שלישי 
14:00-18:00 

  

היסטוריה  דר' ענת ואתורי 
כללית 

ותולדות עם 
 ישראל

סובלנות דתית במזרח 
  –אירופה בעידן מודרני 

  -קורס שנתי 
 ראשון ושני

4 
 ש"ס

ימי שלישי 
18:00-20:00 

  

סבטלנה  דר' 
 נטקוביץ'

תולדות עם 
 ישראל

 –בין חסד לתיקון חברתי 
אסטרטגיות פוליטיות לשינוי 

 חברתי בעולם היהודי

 ראשון ושני
 סמ' א'

4 
 ש"ס

-10:00ימי שני 
14:00 

 104.2760 

דר סבטלנה  
 נטקוביץ

תולדות עם 
 ישראל 

 –מרעיון להצעת מחקר 
 חלק ב'

 2 סמ' א
 ש"ס

ימי שלישי 
16:00-18:00 

  

-דר' סדריק כהן 
 סקלי

תולדות 
 ישראל

between East and  1968
 –West, North and South 

A comparative approach 

 4 תואר שני
 ש"ס

קורס מזורז של 
יום  –שבוע 

 שישי-שני
31/12-4/1 

  

דר דורותה  
 פישר-בורדה

תולדות עם 
 ישראל

 שנתי שפה וספרות פולנית
 תואר ראשון ושני

4 
 ש"ס

 ימי שלישי
8:00-10:00 

  

דר דורותה  
 פישר-בורדה

תולדות עם 
 ישראל

The Jew in the Polish 
Culture 

 4 שנתי 
 ש"ס

ימי שלישי 
12:00-14:00 

  

פרופ' לריסה  
 פיאלקובה

החוג לספרות 
עברית 

 והשוואתית

רומנטיסיזם ופוסט  -סמינר 
רומנטיסיזם בספרות 

 הרוסית

 4 סמינר ראשון ושני
 ש"ס

   

לריסה פרופ'  
 פיאלקובה

החוג לספרות 
עברית 

 והשוואתית

מזרח ומערב בספרות 
 הרוסית

 קורס כללי
 ראשון ושני

4 
 ש"ס

   

פרופ' לריסה  
 פיאקובה

החוג לספרות 
עברית 

 והשוואתית

מיכאיל בולגאקוב  -סמינר 
 בהקשר אירופי

סמינר לת.ראשון 
 ושני

4 
 ש"ס
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פרופ' לריסה  
 פיאלקובה

החוג לספרות 
עברית 

 והשוואתית

ספרות עממית של עמים 
 סלאביים

סמינר לת.ראשון 
 ושני

4 
 ש"ס

  122.1410 

פרופ' לריסה  
 פיאלקובה

החוג לספרות 
עברית 

 והשוואתית

אוטופיה ודיסטופיה בספרות 
 הרוסית

סמינר לת.ראשון 
 ושני

4 
 ש"ס

   

פרופ' לריסה  
 פיאלקובה

החוג לספרות 
עברית 

 והשוואתית

      

ולדימיר דר'  
 פפרני

החוג לספרות 
עברית  

 והשוואתית

 4 ראשון ושני הדרמה והפרוזה של צ'כוב
 ש"ס

   

דר' ולדימיר  
 פפרני

החוג לספרות 
עברית  

 והשוואתית

הפרוזה המודרניסטית 
 הרוסית: ההיבט ההשוואתי

 4 ראשון ושני
 ש"ס

  122.1444 

דר' ולדימיר  
 פפרני

החוג לספרות 
עברית  

 והשוואתית

הדת והספרות בתרבות 
 רוסית

 4 ראשון ושני
 ש"ס

   

דר' ולדימיר  
 פפרני

החוג לספרות 
עברית  

 והשוואתית

רוסיה בראי הספרות 
 העברית (עמוס עוז ואחרים)

 4 ראשון ושני
 ש"ס

   

דר' נטשה  
 גורדינסקי

החוג לספרות 
עברית  

 והשוואתית

שירה מודרניסטית בספרות 
 רוסית ובספרות עברית

 4 ושניראשון 
 ש"ס

   

         
 

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

תל 
 אביב

דר' מרינה 
 ניזניק

היחידה להוראת 
 שפות

 קיים ש"ס 8 ראשון ושני רוסית מתחילים 
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דר' מרינה  
 ניזניק

היחידה להוראת 
 שפות

 קיים ש"ס 8 ראשון ושני מתקדמיםרוסית 

היחידה להוראת  דר מרינה ניזניק 
 שפות

 קיים ש"ס 4 ראשון ושני רוסית כשפת מורשת

גב' מלגוז'טה  
 מיטישק

היחידה להוראת 
 שפות

 קיים ש"ס 8 ראשון ושני פולנית מתחילים

מר דניאל  
 בירנבאום

היחידה להוראת 
 שפות

 קיים ש"ס 8 ראשון ושני יידיש מתחילים ומתקדמים

היחידה להוראת  דר' מרים טרין 
 שפות

 קיים ש"ס  8 ראשון ושני יידיש לבעלי פטור

בן 
 גוריון

היחידה להוראת  גב' ויקי שיפריס
 שפות

 קיים ש"ס 4 ראשון ושני יידיש שפה ותרבות למתחילים

היחידה להוראת  גב' ויקי שיפריס 
 שפות

 קיים ש"ס 4 ראשון ושני יידיש שפה ותרבות למתקדמים 

דר' דורותה  חיפה
 פישר-בורדה

 קיים ש"ס 8 ראשון ושני פולנית למתחילים ולמתקדמים לשפות זרותהחוג 

דר' נטליה  
 רויטברג

 קיים ש"ס 8 ראשון ושני רוסית למתחילים ולמתקדמים החוג לשפות זרות

 קיים ש"ס 8 ראשון ושני יידיש למתחילים ולמתקדמים החוג לשפות זרות מר אורן רומן 
דר' לוצ'יה  

 אופרים
 חדש ש"ס 8 ראשון ושני רומנית למתחילים ולמתקדמים החוג לשפות זרות

 


