
'א

1400 - 

שיעור ותגילמן307'א1200

'א

1400 - 

שיעור ותגילמן307'ד1200

'א

1200 - 

שיעורגילמן223'א1000

'א

1600 - 

סמינרגילמן449'ג1400

'ב

1600 - 

סמינרגילמן449'ג1400

'ב

2000 - 

סמינרגילמן497'ג1600

נדרית בעת החדישה'היסטוריה קווירית וטרנסג
0621-9040-01

  Queer and Transgender History in the Modern Era 

היסטוריה כללית/מדעי הרוח

פרופ רחמימוב איריס

'סמינר מחלקתי במגמת אירופה בעת החדשה ב
0621-9002-01

  Departmental Seminar Europe in Modern Times Ii 

היסטוריה כללית/מדעי הרוח

פרופ רחמימוב איריס

דרישות קדם   הערות  

'סמינר מחלקתי במגמת אירופה בעת החדשה א
0621-9001-01

  Departmental Seminar Europe in Modern Times i 

היסטוריה כללית/מדעי הרוח

פרופ רחמימוב איריס

דרישות קדם   הערות  

19-חברה משטר ותרבות במאה ה
0621-1685-02

  Introduction: 19th C European Society Government & Culture 

היסטוריה כללית/מדעי הרוח

פרופ רחמימוב איריס

רשימת התפוצה   סילבוס   בחינה   דרישות קדם     

 הארוכה19-המאה ה
0621-1167-01

  The Long 19th Century 

היסטוריה כללית/מדעי הרוח

פרופ רחמימוב איריס

רשימת התפוצה   סילבוס   בחינה   דרישות קדם     

רוסיה ומזרח אירופה- הקבץ קורסים
אוניברסיטת תל אביב



'א

1800 - 

סמינרגילמןא362'א1400

'ב

1800 - 

סמינרגילמןא362'א1400

'א

1400 - 

סמינרגילמן304'ד1000

'ב

2000 - 

203'ד1600

-קרטר

סמינרתפוצות

'ב

2000 - 

202'א1600

-קרטר

סמינרתפוצות

'א

1800 - 

שיעורגילמן307'א1600

רשימת התפוצה   סילבוס   דרישות קדם   הערות     

פרופ הולצמן אבנר

חילון ותלישות בהיסטוריה ובספרות של יהודי מזרח אירופה

  Secularization & Uprooting in the History and Literature of 
0677-4090-01

היסטוריה של עם ישראל/מדעי הרוח

א שנתי בינאוניברסיטאי בהיסטוריה של מזרח אירופה"סמינר מ

  Inter-University Ma Seminar in the History of Eastern Europe 

ר מויאל דינה"ד

  East European Jewry: Recent Historiographical Debates 

ר אורי סקוט"ד

0677-4105-01

היסטוריה של עם ישראל/מדעי הרוח

פרופ אסף דוד

פולמוסים היסטוריוגרפיים בדור הא: יהודי מזרח אירופה בעת החדשה

סילבוס   דרישות קדם   הערות  

וב'רוסיה הסובייטית בין סטלין לגורבצ: סוציאליזם עם פנים אנושיות

  Socialism with Human Face: Soviet Russia Between Stalin and 
0621-9057-01

היסטוריה כללית/מדעי הרוח

ר מויאל דינה"ד

סילבוס   דרישות קדם   הערות  

עולמו הספרותי והפילוסופי של טולסטוי

  Literary and Philosophical Worlds of Tolstoy 
0680-2113-01

ספרות/מדעי הרוח

ר צירקין סדן רפאל"ד

0621-9701-01

היסטוריה כללית/מדעי הרוח

רשימת התפוצה   סילבוס   דרישות קדם   הערות     

סילבוס   דרישות קדם   הערות  



'ב

1800 - 

שיעוררוזנברג205'א1600

'א

1930 - 

301'א1630

ס "ביה

שיעור ותלשפות

שיעור ות'א - 1930'ב

'א

1200 - 

שיעור ותגילמן307'ב1000

'א

1200 - 

שיעור ותגילמן307'ה1000

'ב

1200 - 

שיעור ותגילמן307'ב1000

'ב

1200 - 

שיעור ותגילמן307'ה1000

'ב

1600 - 

סמינרגילמן497'ב1400

'ב

1600 - 

סמינרגילמן497'ה1400

ר צירקין סדן רפאל"ד

סילבוס   דרישות קדם   הערות  

הקלאסיקן המוזר של הספרות הרוסית: ניקולאי גוגול

  Nikolai Gogol: the Eccenric Classic of Russian Literature 
0680-3268-01

סילבוס   דרישות קדם   הערות      Moodle

0621-1685-03

פולנית למתחילים

טה'מטישיק מלגוז' גב

19-חברה משטר ותרבות במאה ה

  Introduction: 19th C European Society Government & Culture 

היסטוריה כללית/מדעי הרוח

רשימת התפוצה   סילבוס   בחינה   דרישות קדם     

ר קפלן ורה"ד

רשימת התפוצה   בחינה   דרישות קדם     

  Beginners Polish 
2172-1670-01

שפות זרות

ספרות/מדעי הרוח

19-חברה משטר ותרבות במאה ה

  Introduction: 19th C European Society Government & Culture 
0621-1685-01

היסטוריה כללית/מדעי הרוח

ר קפלן ורה"ד

רשימת התפוצה   סילבוס   בחינה   דרישות קדם     

?מי סלל את הדרך למהפכה: מתנגדי השלטון ברוסיה הצארית

  Opposition in Tsarist Russia: Who Paved the Way to Revolution 
0621-2693-01

היסטוריה כללית/מדעי הרוח

ר קפלן ורה"ד



'א

1600 - 

סמינרגילמן320'ב1400

'א

1600 - 

סמינרגילמן320'ה1400

'ב

1400 - 

שיעוררוזנברג2'ג1200

'ב

1200 - 

שיעורגילמןא362'ה1000

'ב

1800 - 

סמינרגילמןא361'ה1600

'א

1600 - 

215'ב1200

ס "ביה

שיעור ותלשפות

'ב

1600 - 

215'ב1200

ס "ביה

שיעור ותלשפות

ר יונה רונה"ד

סילבוס   דרישות קדם   הערות  

מבוא לספרות יידיש מודרנית

לדינו ויידיש בעיתונות היהודית, עברית: שפה וזהות

  Language and Identity: Hebrew, Ladino and Yiddish in the Jew 
0677-1270-01

היסטוריה של עם ישראל/מדעי הרוח

לשאלת הביטוי האסתטי בתרבות יידיש המודרנית

  Modern Yiddish Culture and the Quest for Aesthetic Expressio 
0680-8307-01

ספרות/מדעי הרוח

  Modern Yiddish Literature: An Introduction 
0680-8302-01

ספרות/מדעי הרוח

ר דרוקר בר עם גליה"ד

סילבוס   דרישות קדם   הערות  

  Beginners Yiddish 
2172-1620-01

שפות זרות

מר בירנבאום דניאל

רשימת התפוצה   בחינה   דרישות קדם     

ר שטרן זהבית"ד

סילבוס   דרישות קדם   הערות  

יידיש למתחילים

רשימת התפוצה   סילבוס   דרישות קדם   הערות     

ההגליה וההגירה ברוסיה הצארית: החיים שאחרי

  Exile and Emegration in Tsarist Russia 
0621-3287-01

היסטוריה כללית/מדעי הרוח

ר קפלן ורה"ד

סילבוס   דרישות קדם   הערות  



'א

1600 - 

215'ד1200

ס "ביה

שיעור ותלשפות

'ב

1600 - 

215'ד1200

ס "ביה

שיעור ותלשפות

'א

1600 - 

שיעור ותרוזנברג209'ד1400

'ב

1600 - 

שיעור ות'ד1400

'א

2000 - 

107'ב1800

כיתות דן 

שיעור ותדוד

'א

2000 - 

215'ד1800

ס "ביה

שיעור ותלשפות

'ב

2000 - 

215'ב1800

ס "ביה

שיעור ותלשפות

'ב

2000 - 

215'ד1800

ס "ביה

שיעור ותלשפות

'א

1800 - 

211'ב1600

כיתות דן 

שיעור ותדוד

'א

1800 - 

209'ד1600

כיתות דן 

שיעור ותדוד

שיעור ות'ב - 1800'ב

'ב

1800 - 

שיעור ות'ד1600

מר בירנבאום דניאל

רשימת התפוצה   בחינה   דרישות קדם     

יידיש לבעלי פטור

יידיש למתקדמים

  Advanced Yiddish 
2172-2620-01

שפות זרות

רומנית מתחילים

  Beginners Romanian 
2172-1590-01

שפות זרות

  Post Exemption Yiddish 
2172-3620-01

שפות זרות

ר טרין מרים"ד

רשימת התפוצה   דרישות קדם     

  Advanced Romanian 
2172-2590-01

שפות זרות

עופרים לוסיה' גב

רשימת התפוצה   בחינה   דרישות קדם     

עופרים לוסיה' גב

רשימת התפוצה   בחינה   דרישות קדם     

רומנית מתקדמים



'א

1400 - 

202'א1200

-קרטר

שיעורתפוצות

'ב

1800 - 

שיעור ותגילמן307'ה1400

'ב

1800 - 

סמינרגילמן262'ג1400

'א

2000 - 

סמינרגילמן304'ג1600

'א

1400 - 

שיעור ותרוזנברג104'ג1000

  The Holocaust 
0677-1151-01

היסטוריה של עם ישראל/מדעי הרוח

  The Jewish World in the Modern Era 

0677-1059-01

היסטוריה של עם ישראל/מדעי הרוח

פרופ דרייפוס חוה

רשימת התפוצה   סילבוס   דרישות קדם   הערות     

מושגי מפתח וקווי יסוד- השואה 

היסטוריה כללית/מדעי הרוח

פרופ חלפין יגאל

  Visual Turn in the Historical Research 
0621-9054-01

היסטוריה כללית/מדעי הרוח

סילבוס   דרישות קדם   הערות  

העולם היהודי בעת החדשה

פרופ חלפין יגאל

ייצוג מהפכה ומלחמה

סילבוס   דרישות קדם   הערות  

20-משטר ותרבות במאה ה, חברה

רשימת התפוצה   סילבוס   בחינה   דרישות קדם     

תפנית ויזואלית בחקר ההיסטוריה

  Introduction to the Twentieth Century 
0621-1690-03

היסטוריה כללית/מדעי הרוח

פרופ חלפין יגאל

  representation of revolution and war 
0621-3288-01

18-החסידות במאה ה: מחבורה לתנועה

  From an Intimate Circle to a Mass Movement: Hasidism in the 
0677-1273-01

היסטוריה של עם ישראל/מדעי הרוח

פרופ אסף דוד

סילבוס   דרישות קדם   הערות  



'ב

1400 - 

שיעור ותרוזנברג106'א1000

'ב

1200 - 

שיעורגילמן280'ג1000

'א

1400 - 

203'א1000

-קרטר

סמינרתפוצות

'א

2000 - 

202'א1800

כיתות דן 

שיעור ותדוד

'א

2000 - 

215'ג1800

ס "ביה

שיעור ותלשפות

'ב

2000 - 

202'א1800

כיתות דן 

שיעור ותדוד

'ב

2000 - 

215'ג1800

ס "ביה

שיעור ותלשפות

'א

1800 - 

202'א1600

כיתות דן 

שיעור ותדוד

'א

1800 - 

215'ג1600

ס "ביה

שיעור ותלשפות

'ב

1800 - 

202'א1600

כיתות דן 

שיעור ותדוד

שיעור ותס "ביה215'ג - 1800'ב

  Jewish Reactions to the Holocaust 
0677-4104-01

היסטוריה של עם ישראל/מדעי הרוח

פרופ דרייפוס חוה

סילבוס   דרישות קדם   הערות  

  Warsaw Ghetto ? Daily Life 
0677-1259-01

היסטוריה של עם ישראל/מדעי הרוח

פרופ דרייפוס חוה

סילבוס   דרישות קדם   הערות  

תגובות יהודיות לשואה

פרופ דרייפוס חוה

סילבוס   דרישות קדם   הערות  

חיי יומיום בגטו ורשה

ר ניזניק מרינה"ד

רשימת התפוצה   בחינה   דרישות קדם     

ר ניזניק מרינה"ד

שפות זרות

  Beginners Russian 
2172-1690-01

רוסית למתחילים

רוסית למתקדמים
2172-2690-01

  Advanced Russian 

שפות זרות



'א

1600 - 

202'א1400

כיתות דן 

שיעור ותדוד

'א

1600 - 

215'ג1400

ס "ביה

שיעור ותלשפות

'ב

1600 - 

202'א1400

כיתות דן 

שיעור ותדוד

'ב

1600 - 

215'ג1400

ס "ביה

שיעור ותלשפות

'א

1200 - 

שיעוררוזנברג106'ה1000

'ב

1200 - 

שיעורגילמן277'ה1000

'א

1200 - 

שיעורגילמן279'ג1000

רשימת התפוצה   בחינה   דרישות קדם     

19-תרבות האצולה הרוסית בתחילת המאה ה

)מיועד לדוברי רוסית(רוסית כשפת מורשת 
2172-2790-01

  Russian as a heritage language 

שפות זרות

ר ניזניק מרינה"ד

רשימת התפוצה   בחינה   דרישות קדם     

'חלק ב - 19-מבוא לספרות הרוסית של המאה ה

  I am Weary of Building Socialism: Every day life in Post Rev 

ר ניזניק מרינה"ד

'חלק א - 19-מבוא לספרות הרוסית של המאה ה

  The culture of Russian aristocracy in the beginning of the 1 

ר ניזניק מרינה"ד

א. א(מהמפכנית -משעמם לי לבנות סוציאליזם המציאות הרוסית הפוסט

תחומית במדעי הרוח-התכנית הרב/מדעי הרוח

  Introduction to Nineteenth Century Russian Literature- Part 

0662-1177-01

תחומית במדעי הרוח-התכנית הרב/מדעי הרוח

סילבוס   בחינה   דרישות קדם  

0662-1178-01

תחומית במדעי הרוח-התכנית הרב/מדעי הרוח

סילבוס   בחינה   דרישות קדם  

0662-1187-01

תחומית במדעי הרוח-התכנית הרב/מדעי הרוח

סילבוס   בחינה   דרישות קדם  

0662-1188-01

  Introduction to Nineteenth Century Russian Literature I 

ר ניזניק מרינה"ד



'ב

1200 - 

שיעורגילמן279'ג1000

סילבוס   בחינה   דרישות קדם  

ר ניזניק מרינה"ד


