
1 
 

 אוניברסיטאית בלימודי רוסיה ומזרח אירופה-א בין"תוכנית מ

 ג"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 

סבטלנה ' דר חיפה

 נטקוביץ

סדנת : מרעיון להצעת מחקר

 ס"ש 2 כתיבה אקדמית

 שנתי 

 חודשחת לא' ימי א

04:11-

00:11 

 104.4101 חדש שני

משתלב עם הסמינר 

 אוניברסיטאי -הבין

 

 

 

 .הוקורס נוסף לבחיר ,בו תוגש עבודה סמינריונית( ס"ש 4)לתואר שני אחד סמינר בחור בל ית/מתוכם על הסטודנט –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  ורה קפלן' דר א' סמ

 כללית

 4  סמינר  לשרוד את המהפכה

 ס"ש

-00:11' היום 

21:11 

 102017100 

החוג  ורה קפלן' דר ב 'סמ

להיסטוריה 

 כללית

מוסקבה , סנט פטרסבורג

-ורוסיה שמעבר להן במאה ה

 הארוכה 07

 4  סמינר

 ס"ש

-02:11' יום ה

00:11 

 10202209 
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החוג  ר יגאל חלפין"ד ב' סמ

להיסטוריה 

 כללית

 4 סמינר  פרקים בהיסטוריה סובייטית

 ס"ש

 'גיום 

00:11-21:11 

  

10202279 

 ב+א' סמ

 

החוג  ר יגאל חלפין"ד

להיסטוריה 

 כללית

 'יום ה  סמינר מיקרו היסטוריות

00:11-21:11 

  

החוג  מעוז כהנא' פרופ א' סמ

להיסטוריה של 

 ישראלעם 

יהודים בעת החדשה 

 המוקדמת

 4 סמינר 

 ס"ש

-00:11' איום 

21:11- 

 10994049 

היסטוריה של  ר רוני שטאובר"ד א' סמ

 עם ישראל

, היסטוריה –פרשת קסטנר 

 פוליטיקה וזיכרון 

 4  סמינר

 ס"ש

 'ביום 

04:11-00:11 

 10994047 

אבנר ' פרופ ב' סמ

 הולצמן

: מהשכלה עד מודרניזם ספרות

 הספרות העברית

 4 סמינר 

 ס"ש

-00:11' איום 

21:11 

 0013102 

 

ר דינה "ד ב' סמ

 בסקי'ברדיצ

 סמינר  על סיפו של עידן: כוב'צ ספרות

 

4 

 ס"ש
 'ויום ה' יום ג

01:11 

-02:11 

 0013079 

חנה פולין ' דר א' סמ

 גלאי

 : עולם שדורך על זכוכית ספרות

 שירת היידיש המודרנית

 4 סמינר

 ס"ש

-02:11 'ביום 

00:11 

 0010204 

 

ר חנה פולין "ד 'ב' סמ

 גלאי

האתגר של : התרבות האחרת ספרות

 ספרות יידיש

 2 שיעור

 ס"ש

-02:11' יום ג

04:11 

 0010210 השלמה

-בין בהקשר היידי הקולנוע ספרות ר זהבית שטרן"ד 'א' סמ

 תרבותי-ורב תחומי
 2 סמינר

 ס"ש

-00:11' יום ב

00:11 

 6808317 

         בר אילן

תולדות ישראל  דוד קפלן' פרופ א ב' סמ

 ויהדות זמננו

: קהילות יהודיות באירופה

 ומוסדות מקורות

 2 סמינר

 ס"ש

-02:11' יום ג

04:11 

 00-0011- 

10 

תולדות ישראל  ר גלמן אוריאל"ד א' סמ

 ויהדות זמננו

האירועים : ט"ח ת"גזרות ת

 ורישומם

 ההיסטורי

 הרצאה

 

2 

 ס"ש

 -00-7301  01-02' ג

10 

 -00-7300  0-01 'ג 2 הרצאה סיפורם : בין חירות לשעבודתולדות ישראל  ר אלכס ולדמן"ד א' סמ
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 10 ס"ש מ"ברה של יהודי ויהדות זמננו

תולדות ישראל  ר מלי אייזנברג"ד 'א ב' סמ

 ויהדות זמננו
 סוגיות בחקר השואה

 2 הרצאה

 ס"ש

   0-01 'ד

 א ב' סמ

 דוד קפלן' פרופ
 תולדות  ישראל

 ויהדות זממנו
Jewish History in Early 

Modern Europe 
 הרצאה באנגלית

2 

 ס"ש
 02-04' ה

  –השלמה 

ור ישבא

/ החוג

 המרצה

11-3111-01 

 א' סמ
 ר יחיאל וייצמן"ד

 תולדות ישראל

 ויהדות זמננו

חיי יומיום : עיר מוקפת חומה

 בגטו וורשה
 תרגיל

2 

 ס"ש
 01-02ב 

קורס השלמה 

באישור 

 המרצה/החוג

00911410 

 ב' סמ
 ר יחיאל וייצמן"ד

 תולדות ישראל

 ויהדות זמננו

תצלומי : השואה מבעד לעדשה

 שואה כמקור היסטורי
 תרגיל

2 

 ס"ש
 01-02ב 

 קורס השלמה

באישור 

 המרצה/החוג

00-9113 -

10 

 א ב' סמ
 ר יחיאל ויצמן"ד

תולדות עם 

ויהדות  ישראל

 זמננו

: לזכרוןהשואה בין היסטוריה 

 סוגיות יסוד ומחלוקות מרכזיות
 סמינר

2 

 ס"ש
 00-00ד 

 
11-9570-01 

         חיפה

לריסה ' פרופ א' סמ

 פיאלקובה

ספרות עברית 

 והשוואתית
 פואטיקה של מיכאל בולגקוב

 4 שיעור 

 ס"ש

-00:11' יום ב

21:11 

  

תולדות ישראל  שרה בנדר' פרופ 

 תוכנית פולין –

ערב אנטישמיות בפולין 

המלחמה ווהיחסים בין 

יהודים לפולנים בשנות 

 0727-40המלחמה והשואה 

 4 סמינר

 ס"ש

-02' יום ג

00:11  

  

-אלה באוארר "ד שנתי

 ברמן

תולדות ישראל 

 לימודי פולין–

ילדות ונעורים במזרח 

 (07-21המאה )אירופה 

 4 

 ס"ש

    01-02' יום ג

ר סבטלנה "ד שנתי

 'נטקוביץ

תולדות ישראל 

 תוכנית פולין –

בין נתיבי המסחר לנתיבי 

, המחשבה בחיי יהודי פולין

ליטא ואוקראינה בעת 

 החדשה

 4 סמינר

 ס"ש

1100:-' יום ג

:1100 
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דורותה ר "ד שנתי

 בורדה פישר

תולדות ישראל 

 תוכנית פולין –

COPING WITH 

MEMORIES: Holocaust 

in Polish Culture 

 

 4 

 ס"ש

-00' יום ג

00:11 

  

לריסה ' פרופ ב 'סמ

 פיאלקובה

ספרות עברית 

 והשוואתית
 מזרח ומערב בספרות הרוסית

 4 סמינר

 ס"ש

-01:11' יום ג

04:11 

  

-אלה באוארר "ד 

 ברמן

תולדות ישראל 

 תוכנית פולין –

ילדות ונעורים במזרח 

 (07-21-המאה ה)אירופה 

10:00-' יום ג  

12:00  
  

מרקוס ' פרופ 

 זילבר

תולדות ישראל 

 תוכית פולין –
 פולין בין שתי מלחמות עולם

02:11-' יום ג  

04:11  
  

ר סבטלנה "ד 

 'נטקוביץ

תולדות ישראל 

 תוכנית פולין –

בין נתיבי המסחר לנתיבי 

, המחשבה בחיי יהודי פולין

ליטא ואוקראינה בעת 

 החדשה

1100:-' יום ג  

:1100 
  

         בן גוריון

היסטוריה של  ולדימיר לוין' דר א' סמ

 עם ישראל

ברית המועצות בימי לנין 

 0709-0732וסטלין 

 2 שיעור

 ס"ש

-04:11יום א 

00:11 

תואר ראשון 

קורס  –

 באישור

127.1.0245 

היסטוריה של  ולדימיר לוין' דר 

 עם ישראל

: אוקראינה בלהבות

ה של אוקראינה יהיסטור

 ואתגריה

 2 שיעור

 ס"ש

-00:11' יום א

21:11 

תואר ראשון 

קורס  –

 באישור

127.1.0283 

היסטוריה של   שמואל ברנאי' דר 'ב' סמ

 עם ישראל

יהודי אירופה לפני במהלך 

 ואחרי השואה

 2 שיעור

 ס"ש

-04:11יום א 

00:11 

 125.1.0063 באישור

היסטוריה של  שמואל ברנאי' דר 

 עם ישראל

המקרה : יהודים ואימפריה

 של רוסיה הצארית

 2 שיעור

 ס"ש

-00:11יום א 

21:11 

 125.1.0073 באישור

סוציולוגיה  יוליה לרנר' דר 

 ואנתרופולוגיה

המפנה הרגשי בפרספקטיבה 

בינתרבותית 

 ואינטרדיסציפלינרית

 2 שיעור

 ס"ש

-09:11' יום ד

21:11 

 0121211022 

 102.1.0291 -02:11' יום ה 2 שיעור פוליטיקת הזכרון בפוליןסוציולוגיה  גוטמן1ר י"ד 
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 04:11 ס"ש ואנתרופולוגיה

סוציולוגיה  פלדמן1 ג' פרופ 

 ואנתרופולוגיה

: 20-זכרון השואה במאה ה

 מבט אנתרופולוגי

 2 שיעור

 ס"ש

-04:11יום א 

00:11 

 102.1.0303 

 הטיסרבינואה 

 החותפה

       

, היסטוריה אורית רמון' דר א' סמ

, פילוסופיה

 יהדות

: כית'פראג והרפורמציה הצ

חיים יהודים ונוצרים 

 תרבותיתבמציאות רב 

 2 סמינר תואר שני

 ס"ש

ס "ש 2+ 

 לכותבי עבודה

2122/22 02400 

 

 "רוסית לחוקרים"למעט קורס , 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

 00:11-21:11ג , ימים א ב+ א  ס"ש 0 ראשון ושני רוסית מתחילים  היחידה להוראת שפות מרינה ניזניק דר

 00:11-00:11ג , ימים א ב+ א  ס"ש 0 ראשון ושני רוסית מתקדמים היחידה להוראת שפות מרינה ניזניק דר 

 00:11-21:11ג , ימים א ב+ א  ס"ש 4 תואר שני (A2-B1)לחוקרים רוסית  היחידה להוראת שפות מרינה ניזניק רד 

 01:11-04:11יום ד  ב+ א  ס"ש 0 ראשון ושני יידיש מתחילים  היחידה להוראת שפות דניאל בירנבאום 

 04:11-00:11' יום ד ב+ א  ס"ש 0 ראשון ושני מתקדמיםיידיש  היחידה להוראת שפות דניאל בירנבאום 

 01:11-02:11' יום ג  ב+ א  ס"ש 4 ראשון ושני יידיש למתקדמים  הוראת שפות אורן רומן חיפה

 02:11-00:11' יום ג ב+ א  ס"ש 4 ראשון ושני יידיש למתחילים  הוראת שפות אורן רומן  

דורותה ר "ד 

 בורודה פישר

 פולנית למתחיליםשפה ותרבות  לימודי פוליןתוכנית 

MA 

MA  00:11-21:11' יום ג  ב+ א  ס"ש 4 פולין 

דורותה ר "ד 

 בורודה פישר

  0:11-01:11' יום ג ב+ א ס"ש 4 ראשון ושני שפה ותרבות פולנית למתקדמים  פוליןלימודי תוכנית 

 ןב

 ןוירוג

 04:11-00:11 ,ד ,א םימי ב+ א ס"ש 0 ינשו ןושאר םיליחתמ תיסור תופש תארוהל הדיחי בוקטורק הנלה

 


