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 תיאור הקורס 

דיון בעלייתם של מוסדות הידע האוניברסיטאיים במערב, שהלימוד האקדמי שלנו הוא  בייפתח    הקורס

. נלמד על חידושי הפילוסופיה הסכולסטיתחירות האקדמית ונדגיש את רעיון ההמשך של מורשתם.  

לעיצוב מוסדות הנציגים הפרלמנטריים שאנחנו משתמשים   הביניים  ימיבתרומת  בדיון  נעסוק  בדיון  

אופן שבו ב , ושבר זהתגובות השונות למ במשבר המגיפה השחורה באירופה,  נלמד על    בהם עד היום,

החברתי באירופה. נלמד על מלחמת מאה  הסטטוס קוו  תרם לערעור  את המערך הכלכלי ו  שינה  הוא

ועל השפעתה המכרעת בעיצוב   ואנגליההזהות הקבוצתית בהשנים  לפני עלייתה של   שנים  ,צרפת 

המודרני הלאום  המכונה  .  תמדינת  התרבותית  התופעה  על  של ו  סרנסננדבר  המצאתה  על 

בהשפעת תנועה  ון  דקרא בכתבים הומניסטיים וננ   .החדשה  העת  ההיסטוריוגרפיה המודרנית בידי הוגי 

השלכותיה מרחיקות על  נלמד על המצאת הדפוס ו.  והדתית  זירה האינטלקטואליתהעל  זו על האומנות ו

.  רמת האוריינות, על המישור הדתי ועל גיבוש תודעות לאומיות באירופהעל  של טכנולוגיה זו  הלכת  

גילוי אמריקה, הקפת  והסתיימו ב  יקוף אפריקהשהחלו בעשל אירופה  הגילוי הימיים  במסעי  נדון גם  

רפורמציה  הנלמד על    גלובוס.וניאליזם האירופאי ברחבי הקולהעלייתו של  חידוש סחר העבדים ו  העולם,

בסוד הצלחתה ובהשלכותיה על אירופה המודרנית. נדון גם בשינויים האדירים  ונעסוק  הפרוטסטנטית,  



 
 

רפואה, תוך קריאה בכתבי פרנסיס  בפיזיקה ובאסטרונומיה,  ב  המקבילה במדעים  שהביאה המהפכה

 בייקון וקופרניקוס. 

ב שתי  'בסמסטר  של  צמיחתן  על  מה נלמד  המערביותים  הפוליטיות  האבסולוטיזם    :מסורות 

שהובילו ליצירת  החברתיים, הפוליטיים והאינטלקטואליים  שינויים  בגם  נדון    .והרפובליקניזם המודרני

במערב הנאורות  נלמד  ;  ערכי  ובפרט  האמריקאית  העצמאות  מלחמת  הצרפתית.  על  על  המהפכה 

נעסוק אלה  דיונים  להבגם    במסגרת  נפוליאון  של  ולהתעוררות  תרומתו  אלה  אידאלים  של  פצתם 

ובטקטיקות הצבאיות  ות  שינויים בטכנולוגי במקביל נלמד גם על ההתחושות הלאומיות ברחבי אירופה.  

ועד המאה ה  למן העת כיצד    וננסה  ,19-העתיקה   השפיעו על הזירה הפוליטית   שינויים אלהלהבין 

הסיבות האפשריות להצלחתה של התרבות האירופאית   היומה    השאלהננסה גם לענות על    .והחברתית

, או  נשאל האם ניתן ליחס כיבוש זה לעליונות טכנולוגית בלבדו  ,בכיבוש העולם בעידן הקולוניאליזם

חברתיים מוסדות  של  בנצחון  מדובר  ב.  ורעיונות  שמא  העתנדון  בראשית  נשים  של  העגום   מצבן 

נסיים בדיון בשתיים מתוך    .התרבות המערבית  פכה התעשייתית עלהבהשפעותיה של המוהחדשה,  

הברית וזו    אמריקאים בארצות-של המודרנה, זו של האפרו  והמצליחות  תנועות האמנציפציה הגדולות

 הפמיניסטית.

 

 ת הקורס ומטר

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים   הביניים בשיאם ועד לימינו אנו.-הקורס מכסה את התקופה שבין ימי

התמצאות היסטורית טובה והבנה של תהליכיות היסטורית. תוך שילוב הרצאות אורח של מומחים, 

ההגותיים יספק   לתכנים  ותרבותי(  חברתי  כלכלי,  פוליטי,  כרונולוגי,  )גאוגרפי,  רחב  הקשר  הקורס 

הקורס כן,  כמו  המסלול.  של  השונים  הליבה  קורסי  במסגרת  לדיסציפלינה   שנלמדים  מבוא  יהווה 

ההיסטורית באמצעות דיונים על טבע העשייה ההיסטורית וקריאה במקורות משניים וראשוניים, כגון  

 תעודות, כרוניקות, ספרות יפה וספרות עיונית מתקופות ומקומות שונים.  

 

 והרכב הציון חובות הקורס

 סמסטר א':  

 1. 15%סמסטריאלי: סיכום מבחן 

 סמסטר ב': 

 15%2 מילים לא כולל עמוד שער(: 600' )בלתרגיל סמסטר דו"ח קריאה כתוב 

 
כל   20%שאלות פתוחות,  3מתוך   2(, בחירה של 50%שאלות אמריקאיות )סכ"ה  10; 10%: שאלת טיימליין פירוט  1

 אחת;  
  נושאיםנוסף של  בנק יינתן המבחן וטרםיינתן כבר בתחילת הסמסטר במקראה, השאלות האמריקאיות  עבור שאלות  בנק
 . הפתוחות שאלותם עבור היי כלל

ינו טקסט מקריאות החובה לתרגיל ויגישו עליו דו"ח שבוע ימים טרם הדיון בכיתה.  בראשית הסמסטר הסטודנטים ישרי  2

בניתוח הטקסט   מקוריות)סידור הטיעון(, ברירת עיקר וטפל, ו שפה ומשלב, עריכההציון נקבע לפי הקריטריונים הבאים: 
 כשלעצמו.  



 
 

 0%3 היסטורי בסמסטר ב' )אירופה ואגן הים התיכון(:-בוחן גאוגרפי

מילים לא כולל עמוד כותרת,    2,000עבודת סיכום שנתית )מיומנויות מחקר, ניתוח וביקורת, היקף  

 50%4וביבליוגרפיה(: הערות שוליים 

 %205: סמסטריאלימבחן 

 לעיל. ציון עובר בכל אחד מהסעיפיםיש חובה לקבל לקבל ציון עובר בקורס  על מנת

 60ציון עובר בקורס: 

חובה על כל סטודנט לסכם נקודות משמעותיות  יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור.  

 בזמן השיעור, ולחזור על החומר לשם הטמעתו או במידה ויש לו צורך ברענון החומר וסידורו. 

הן בכיתה והן מחוצה לה, ועזרי ההוראה )כגון המצגות    אקטיבימכל סטודנט מצופה ללמוד באופן  

 ף את האחריות הסטודנטיאלית הזו. שאני אעלה לאתר הקורס(, לא אמורים להסיר או להחלי

 

 

 'סמסטר א: פירוט השיעורים 

 א' הנבחרים  עליית בתי :1 שיעור מס'

 : קריאת חובה

   :תרגום ה"מגנה כרטא" לאנגלית מתוך

G.R.C. Davis, Magna Carta – Revised Edition (British Library, 1989), pp. 1-39. 

 קריאה מומלצת: 

ההוצאה    –  הביטחון: משרד  תל אביב)  הביניים- מורשת ימי"מוסדות הנציגים" מתוך    .שולמית  ,שחר

 . 68–61(, עמ’ 1985לאור, 

Spielvogel,  Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 2000), 

pp. 314-315. 

 

 

 ב' הנבחרים  עליית בתי :2 שיעור מס'

 : קריאת חובה

(, עמ’  2006)רעננה: האוניברסיטה הפתוחה,    הביניים-התהוותם של פרלמנטים בימי  .סופיה  ,מנשה

57 –78 . 

 קריאה מומלצת: 

 
 המבחן שוב ושוב עד לקבלת ציון עובר. ; סטודנט שנכשל יעבור את 70ציון עובר במבחנים הגיאוגרפיים הוא  3
ברירת עיקר  , )סידור הטיעון( ופורמט )דיוק הערות וכו'( שפה ומשלב, עריכההציון נקבע לפי הקריטריונים הבאים:  4

 )עבודה עצמאית ומחשבה עצמאית(.  מקוריות ו, מקורות שעברו הערכת עמיתים( שבעה)לפחות  מחקר וטפל, 
כל   20%שאלות פתוחות,  3מתוך   2(, בחירה של 50%שאלות אמריקאיות )סכ"ה  10; 10%טיימליין פירוט: שאלת  5

 אחת;  
נושאים  נוסף של  וטרם המבחן יינתן בנקיינתן כבר בתחילת הסמסטר במקראה, עבור השאלות האמריקאיות שאלות בנק 
 שאלות הפתוחות. ם עבור היי כלל



 
 

 הקיבוץ המאוחד, תשל"ב(.  תל אביב:) מארסיליוס איש פאדובה . מנחם ,דורמן

והשלכותיה"   .סופיה  ,מנשה האריסטוטלית  התפיסה  בימי    ,"תחיית  המדיני  הרעיון  בתולדות  פרקים 

 . 112–94(, עמ’ 2007ההוצאה לאור,   –  הביטחוןמשרד תל אביב: ) הביניים

הקונציליארית",    .סופיה  ,מנשה והתנועה  הגדולה  האידיאולוגיים של 2"נספח  ו"הסכיזמה  שורשיה   :

)רעננה:   כרך ד'  –אידיאולוגיה ופוליטיקה    –הכנסייה הקתולית בימי הביניים    ,התנועה הקונציליארית" 

 .  235–230,  198–177(, עמ’  2005האוניברסיטה הפתוחה, 

 

 לאומיות  -השנים ופרוטו-מלחמת מאה :3 שיעור מס'

 : קריאת חובה

מתוך    ,"ראשיתן של מדינות אירופה", "התחזקות המלוכה וראשיתו של הפטריוטיזם"   .שולמית  ,שחר

 . 38–31(, עמ’ 1985ההוצאה לאור,  –  הביטחון: משרד תל אביב) הביניים-מורשת ימי

 קריאה מומלצת: 

 .  64–53(, עמ’ עמ’ 2000ההוצאה לאור,  –  הביטחון)משרד  מהפכת הדפוס .מירי ,פלדון-אליאב

Murray, Douglas T. Jeanne d'Arc (New York: McClure, Phillips & Co, 1902). 

Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 2000), 

pp. 304-309.  

 

 

 א'המגיפה השחורה  :4מס'  שיעור

 : קריאת חובה

 תמסירי רפרודוקציות של יצירות אמנות פלסטית:

Anonymous, Triumph of Death, ca. 1448, Fresco, Italy, Palermo, Palazzo Abatellis. 

Anonymous, Allegory of the Plague, 14th century, Fresco, France, Lavaudieu, Abbey 

of Saint-André-de-Lavaudieu. 

Di Paolo, Giovanni. Allegory of the Plague, ca. 1437, Biccherna (wood cover), Italy, 

Siena (Berlin, Kunstgewerbe Museum). 

Anonymous, Allegory of the Plague, 1665, Woodcut, England, London. 

 1463, מהעיר ליובק, Totentanzתמסיר תרגום שיר "מחול המוות" 

 : Transi Tombsתמסיר ייצוג קברי מעבר 

Anonymous, Transi Tomb, 1435-1440, Pen Drawing, British Library Additional MS 

37049, f.32v. 

Archbishop Henry Chichele Tomb, c.1443, England, Canterbury Cathedral. 



 
 

Cardinal Jean de Lagrange Tomb, 1403, France, Museum of the Petit Palais in 

Avignon. 

Bishop Thomas Beckington Tomb, c.1465, England, Wells Cathedral. 

Canon William Parkhouse Tomb, 1540, England, Devon, Exeter Cathedral. 

 קריאה מומלצת: 

 . 34–29(, עמ’ 2002)ירושלים: כרמל,  דקאמרון  .ג'ובאני,בוקאצ'ו

Aberth,John. The Black Death: The Great Mortality of 1348-1350 – A Brief History with 

Documents (Bedford, 2005). 

 

 ב' השחורה מגיפהה :5שיעור מס' 

 : קריאת חובה

השחורה'"   .תמר ,הרציג ו'המגיפה  הכלכלי  החדשה    ,"המשבר  העת  סף  ג'  – על  )רעננה:    כרך 

  . 60– 52(, עמ’  2014האוניברסיטה הפתוחה, 

 קריאה מומלצת: 

– 101(, עמ’  2014)רעננה: האוניברסיטה הפתוחה,    כרך א'  –על סף העת החדשה    .דנה,  פירוינסקי

113 ,219–241 . 

Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 2000), 

pp. 296-304. 

 

 

   ראשית הרנסנס, אמנות ופטרונות :6מס'  שיעור

 : קריאת חובה

(, )ירושלים: מוסד ביאליק, תשכ"ו  תרבות הרנסנס באיטליה"התפתחות הפרט",    .יעקב  ,בורקהארט

 . 131–103 עמ'עמ’ 

 קריאה מומלצת: 

עתיק",    .בנימין ,ארבל לעידן  חדשים  ההיסטוריה" ו"חיים  של  "חילונה  מהו?",  הרנסנס    ,"הומניזם 

– 46  '(, עמ2000לאור,  ההוצאה    –משרד הביטחון  תל אביב:  )  האיטלקי צמיחתה של תרבות חילונית 

56  ,57 –65 ,86–95 . 

הרנסנס    – "הרנסנס    .תמר  ,הרציג ותרבות  "פטרארקה  תרבותית?",  תנועה  או  היסטורית  תקופה 

"תפישתו ההיסטורית של פטרארקה",   "הגילוי מחדש של העת העתיקה",  "הפילוסופיה  והמוקדם", 

(,  2014האוניברסיטה הפתוחה,    )רעננה:  כרך ג'  –על סף העת החדשה    ,האפלטונית והאדרת האדם" 

 . 133–122; 76– 74;  74– 71; 70– 65;  17–11עמ’ 

 (. 1990)ירושלים: כרמל,  נאום על כבוד האדם .פיקוג'ובני  ,דלה מירנדולה



 
 

Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 2000), 

pp. 336, 338-344.  

 

 

 א'  החינוך ההומניסטי וערעור הסמכות הישנה :7שיעור מס' 

 : קריאת חובה

משרד  תל אביב: ) הרנסנס האיטלקי צמיחתה של תרבות חילונית ,"החינוך ההומניסטי"  .בנימין ,ארבל

 . 76–66(, עמ’ 2000ההוצאה לאור,   – הביטחון 

 קריאה מומלצת: 

  ,האדם' וההומניזם", "ההומניזם בפירנצה" "הביקורת על המסורת הסכולסטית", "'לימודי    .תמר  ,הרציג

– 80;  79–78;  78–76(, עמ’  2014)רעננה: האוניברסיטה הפתוחה,    כרך ג'  – על סף העת החדשה  

96 . 

 

 

 ב' החינוך ההומניסטי וערעור הסמכות הישנה  :8מס' שיעורים 

 : קריאת חובה

Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 2000), 

pp. 336, 338-344.  

 קריאה מומלצת: 

  כרך ג'   –על סף העת החדשה    ,"התפשטות ההומניזם באיטליה" ו"החינוך ההומניסטי"    .תמר  ,הרציג

 . 121– 110; 109– 97(, עמ’ 2014)רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 

 . 67– 65(, עמ’  2008רסלינג, תל אביב: ) אוטופיה .תומס ,מור

 

 

  דפוס והשפה הלאומית :9מס'  שיעור

 : קריאת חובה

  הביטחון : משרד  תל אביב)  עולמו של דנטה  ,"שפה ככלי באידיאליזם פטריוטי"   .ליאון   ,עפרון-יעקובוביץ'
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 א'מסעי הגילוי  :10ר מס' שיעו

 : קריאת חובה

 . 293–277(, עמ’ ה", תשסעובד: עם תל אביב) חיידקים, ופלדה רובים, .ארד'ג ,דיימונד

 קריאה מומלצת: 

ו'נווט'    .אלכס  ,קרנר "נסיך  הטכנולוגי",  והמסד  הידע  אפריקה   –"גוף  במערב  הפורטוגלים  מסעות 

מסעות הפורטוגלים למזרח וגילויה    – "בדרך להודו  ו(", "הדיון על אנושיותם של הילידים"  1415-1470)

(,  2015)רעננה: האוניברסיטה הפתוחה,    כרך ב'  –על סף העת החדשה    , (" 1500–1480של ברזיל )

 . 126–110, 109– 97, 68– 56,  55–34עמ’ 
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Gilley, Bruce. “The Case for Colonialism” Third World Quarterly (2017), pp. 1-17. 
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of the West (Review of The Uniqueness of Western Civilization, by Ricardo 

Duchesne), The Occidental Quarterly 11(3) (Fall 2011), pp. 1-22:  

http://www.kevinmacdonald.net/duchesne-review.pdf 

 

 

 : מסעי הגילוי ב'11שיעור מס' 

 : קריאת חובה

 ; שיר "משא האדם הלבן" מאת רודיארד קיפלינגלתרגומו של צור ארליך תמסיר 

 קריאה מומלצת: 

אמריקה-חמש  .מירי  ,פלדון-אליאב לגילוי  שנה  אביב)  מאות  לאור,   –הביטחון  משרד  :  תל  ההוצאה 

1992). 

 (. 1998ההוצאה לאור,  –  הביטחוןמשרד : תל אביב) כיבושה של האימפריה האצטקית .צבי  ,מדין

Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 2000), 

pp. 401-392 . 

 

 

  הפרוטסטנטיתהרפורמציה  :12מס'  שיעור

 : קריאת חובה

 :תל אביב)  ה' כרך – ונוצרים יהודים בין  "הפרוטסטנטית האמונה ועיקרי לותר "מרטיןאורה   ,לימור

 . 341–318(, עמ’  1998הפתוחה,  האוניברסיטה

 קריאה מומלצת: 

http://www.kevinmacdonald.net/duchesne-review.pdf


 
 

(,  2011ההוצאה לאור,    –   הביטחון משרד  תל אביב:  )  הרפורמציה הפרוטסטנטית  .מירי  ,פלדון-אליאב

 . 95– 88, 87–79, 78– 70,  62– 54, 32– 24,  23–19עמ’ 

 ז(. "הפועלים, תשכ אביב: ספרית )תל הסכלות שבחי .דיסידריוס ,ארסמוס

 )תל אביב: עם עובד, תשמ"ד(. האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם .מקס ,ובר

אביב,  תל אביב: אוניברסיטת )תל  תיאולוגיים  חיבורים ארבעה ",  הנוצרי האדם חירות "על  .מרטין  ,לותר

 . 196–169(, עמ’ ב"תשס

תל )  ה' כרך  – ונוצרים יהודים בין   ," 16-ה המאה בראשית עליה והביקורת הכנסייה"  .אורה  ,לימור

 . 315– 307(, עמ’ 1998הפתוחה,  האוניברסיטה :אביב

האוניברסיטהד כרך – החדשה העת סף על,  רמון ואורית פישר יוכימשה  ,  סלוחובסקי )רעננה:   ' 

 . 210–171(, עמ’  2014הפתוחה, 

(, עמ’  2014  הפתוחה, )רעננה: האוניברסיטה  א' כרך  – החדשה העת סף על ,"מינות"   .דנה  , פירוינסקי

213–218 . 

Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 2000), 
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  המהפכה המדעית :13מס'  שיעור

 : קריאת חובה

 )משרד  חילונית תרבות של צמיחתה האיטלקי הרנסנס מתוך  ,לניסיון"  תיאוריה בין מדע"  .בנימין  ,ארבל

 . 118–107(, עמ’ 2000לאור,   ההוצאה – הביטחון

 מומלצת: קריאה 

– 110(, עמ’  2000לאור,   ההוצאה – הביטחון משרדתל אביב:  )  הדפוס מהפכת  .מירי ,פלדון-אליאב
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אביב: )  ימינו עד היסטוריה-מהפרה האסטרונומיה של היסטוריה  .גינגריץ' ואוון מייקל  ,הוסקין תל 

 . 161–91, 68–35(, עמ’ 2012רסלינג, 

-היסטוריה של האסטרונומיה מהפרה  ,"האצטרולב" ו"האסטרונומיה בעת העתיקה"    .מייקל  ,הוסקין

 . 90–85, 68–35(, עמ’  2012רסלינג, תל אביב: ) היסטוריה עד ימינו

 . 512–497(, עמ’  15/2014) 73 תרביץ"שערי השמש והירח בספר המאורות"  .אשבל ,רצון
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Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 2000), 
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 ' סמסטר בפירוט המפגשים: 

זו מפורטת    ב'בסמסטר    :שימו לב  * קיימת קריאת חובה נפרדת למפגשי התרגיל השבועי; רשימה 

 .הסמסטר לאחר פירוט הקריאות של שיעורי

 

 נשים בעת החדשה  :14שיעור מס' 

 : קריאת חובה

 . 246– 220(, עמ’  2015)רעננה: האוניברסיטה הפתוחה,    כרך ה'   – על סף העת החדשה    . משה סלוחובסקי,  

 קריאה מומלצת: 

Kelly,  Joan. “Did Women have a Renaissance,” Women, History and Theory (Chicago: 

Chicago University Press, 1986), pp. 19-49. 

Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 2000), 
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 אבסולוטיזם :15מס'  שיעור

 : קריאת חובה

ואמנות באירופה של המאה ה  .מיכאל  ,הד אביב: האוניברסיטה   )רמת  18-תרבות ההשכלה: הגות 

 . 66– 59(, עמ’  1991הפתוחה, 

 קריאה מומלצת: 

 . 73– 61(, עמ’  2012: רסלינג, תל אביב) מהפכה של הרוח .עמוס ,הופמן

' )רעננה: ה כרך  – החדשה העת סף על ,אברבאיהעדו  ו,  סלוחובסקימשה  פישר,  יוכי    ,הליזמורה,  

 . 99– 63(, עמ’  2015הפתוחה,  האוניברסיטה

Beik, William . Louis XIV and Absolutism: A Brief Study with Documents (Boston: 

Bedford, 2000). 

Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 2000), 

pp. 426-44; 427-36; 517-18. 

 

 

 הנאורות והמהפכה הצרפתית :16מס'  שיעור

 : קריאת חובה

http://moodle.shalem.ac.il/mod/resource/view.php?id=2622


 
 

ואמנות באירופה של המאה ה  .מיכאל  ,הד אביב: האוניברסיטה   )רמת  18-תרבות ההשכלה: הגות 

 . 75– 68(, עמ’  1991הפתוחה, 

 קריאה מומלצת: 

 (. 1982,  הביטחון: משרד תל אביב) המהפיכה הצרפתית .ולטר ,גראב

 (. 2016)האוניברסיטה הפתוחה, המהפכה הצרפתית  .ויליאם ,דויל

 (. 2012: רסלינג, תל אביב) הרוחמהפכה של   .עמוס ,הופמן

 (. 1984,  הביטחון: משרד תל אביב) עידן האורות .מיכאל ,הרסגור

)הקיבוץ    בשארה עזמי, בעריכת  פרוייקט שלא נשלם?  –הנאורות    ,"הנאורות מהי?"   .עמנואל  ,קאנט

 . 52– 45(, עמ’ 1997המאוחד, 

Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 2000), 

pp. 486-504. 

 

 

  והמהפכה המהוללת רפובליקניזם אנגלי :17מס'  שיעור

 : קריאת חובה

 1689הצהרת הזכויות של 

 קריאה מומלצת: 

עליזה נצר )תל אביב: "הדר" הוצאת   תרגמה  ,אוליבר קרומבל והמהפכה הפוריטנית  .מוריס פרסי ,אשלי
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 עצמאות אמריקה :18מס'  שיעור

 : קריאת חובה

   (1770תחריט "טבח בוסטון" של הנרי פלהאם )

 קריאה מומלצת: 

עד    .ארנון  ,גוטפלד אמריקנית  היסטוריה  אזרחים:  למלחמת    –  הביטחון)משרד    1861ממושבות 
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 (. 1984זמורה ביתן, תל אביב: ) ההיסטוריה של ארצות הברית . סמיואל אליוט ,מוריסון
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pp. 447-452; 486-498; 511-512; 550-572, 609-632. 



 
 

 

 

 א'  נפוליאון :19שיעור מס' 

 : קריאת חובה

 ציור שמן; צרפת, פאריס, מוזיאון הלובר., 1807"הכתרת נפוליאון",  .לואי-ז'אק ,דוד

Blaufarb, Rafe . Napoleon: Symbol for an Age, A Brief History with Documents (Boston: 

Bedford, 2008), pp. 104-112. 

 קריאה מומלצת: 

 . 386– 366(, עמ’  2016האוניברסיטה הפתוחה, רעננה: ) המהפכה הצרפתית .ויליאם ,דויל

 . 161– 135(, עמ’  1999, הביטחון: משרד תל אביב) מלחמה ואסטרטגיה .יהושפט ,הרכבי
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 ב'  נפוליאון :20 מס' שיעור

 : קריאת חובה

Blaufarb, Rafe . Napoleon: Symbol for an Age, A Brief History with Documents (Boston: 

Bedford, 2008), pp. 118-123, 140-142. 

 קריאה מומלצת: 

 (. 2011,  הביטחון: משרד תל אביב) נפוליאון ותקופתו .ולטר ,גראב

, ליקט, פירש  ועדויות עבריות של בני הדורנפוליאון ותקופתו: רשומות    ,"תקנות הסנהדרין של פאריס" 

 . 90–88(, עמ’ 1968)ירושלים: מוסד ביאליק,   והקדים מבואות ברוך מבורך

נפוליאון ותקופתו: רשומות ועדויות    ,"תשובות לי"ב השאלות של נפוליאון"   .רבי ישמעאל ממודינא  ,הכהן
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103–120 . 

, ליקט, פירש  נפוליאון ותקופתו: רשומות ועדויות עבריות של בני הדור  ,"השלום"   . אליהו חלפון  ,הלוי

 . 72–60(, עמ’ 1968)ירושלים: מוסד ביאליק,   והקדים מבואות ברוך מבורך
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)ירושלים:    , ליקט, פירש והקדים מבואות ברוך מבורךותקופתו: רשומות ועדויות עבריות של בני הדור

 . 127–126(, עמ’  1968מוסד ביאליק, 

שומות ועדויות עבריות של בני נפוליאון ותקופתו: ר  ,"חבלי המוניה וקנאת אל"   . יצחק זעקילפרענקל,  

 . 169–159(, עמ’ 1968)ירושלים: מוסד ביאליק,  , ליקט, פירש והקדים מבואות ברוך מבורךהדור



 
 

 (. 1984)תל אביב: זמורה ביתן,  אירופה מאז נפוליאון .דיוויד  ,תומסון

 

 

 א'המהפכה התעשייתית  :21 מס' שיעור

 : קריאת חובה

 : 1832תמסיר קטעי פרוטוקול מוועידת סדלר 

http://www.victorianweb.org/history/workers1.html   

 קריאה מומלצת: 

Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 2000), 

pp. 582-606, 636-641. 

 

 ב'המהפכה התעשייתית  :22 שיעור מס'

 : קריאת חובה

קטעים מתוך "המניפסט הקומוניסטי" של קארל מרקס ופרידריך אנגלס, תרגום מעובד מתוך "ארכיון 

 https://www.marxists.org/hebrew/index.htm :האינטרנט המרקסיסטי" 

 קריאה מומלצת: 

המהפכות    .סטופר יכר  , הרווי התעשייתית1830–1760עידן  המהפכה  האוניברסיטה רעננה:  )  : 
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 א' שחורהמעבדות לאמנציפציה, היסטוריה  :23מס'  שיעור

 : קריאת חובה

הקולוניאליזם האירופאי:    ,"ראיית האחר באירופה, תורת הגזע וההתפשטות הקולוניאלית"   .רות  ,ג'יניאו

 . 43–25  , עמ'(2012)רעננה: האוניברסיטה הפתוחה,  אידיאולוגיה, מדיניות, התנגדות

 קריאה מומלצת: 

Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 2000), 

pp. 539-541, 627, 659. 

 

 ב' מעבדות לאמנציפציה, היסטוריה שחורה :24שיעור מס' 

 : קריאת חובה
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 מומלצת: קריאה 

 (. 2009סהב, תל אביב: ) אוטוביוגרפיה של שפחה .הרייט  ,ג'ייקובס
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 נשים במודרנה והתנועה הפמיניסטית :25מס'  שיעור

 : קריאת חובה

 סופרג'יסטיות וסופרג'יסטיות-וגרפיקות אנטיתמסירי גלויות 

 בעריכת  ,פמיניזם: מקראה ללמוד  ," 1848סנקה פולס,    –"הצהרת העמדות    .אליזבת'  ,קיידי סטנטון

 . 36–31(, עמ’ 2006 ,המאוחד אביב: הקיבוץ )תל 'ואח באום דלית

 קריאה מומלצת: 

 דלית בעריכת  ,פמיניזם: מקראה ללמוד  ,היסטורי"  לניתוח שימושית "מגדר: קטגוריה  .ואן 'ג ,סקוט וולך

 . 356– 327(, עמ’ 2006 ,המאוחד אביב: הקיבוץ )תל ואח' באום

Bock, Gisela. “Women's History and Gender History: Aspects of an International 
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Melman, Billie. “Gender, History and Memory: The Invention of Women's Past,” History 

and Memory 5(1) (1993), pp. 5-41. 
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 קורס סיכום  :26מס'  שיעור

 

 

 ב' סמסטר  :לותרגהפירוט מפגשי 

 מהו עם?   :1מפגש מס' 

 : קריאת חובה

אלון אשפר   גם תר  ,1350–950  תהוותה של אירופה: כיבוש, יישוב ותמורות תרבותיות  .רוברט  ,ברטלט

 . 210–203(, עמ’  2015)ירושלים: מוסד ביאליק,  



 
 

מורשת    ,"התחזקות המלוכה וראשיתו של הפטריוטיזם" ו  "ראשיתן של מדינות אירופה"   .שולמית  ,שחר

 . 45– 39(, עמ’ 1985ההוצאה לאור,  –  הביטחון: משרד תל אביב) הביניים-ימי

 

 

 החדשה  תיאר של סלבריטי מהעת :2מפגש מס' 

 : קריאת חובה

משה ברש )ירושלים: מוסד   בעריכת  הדגולים ביותרחיי הציירים, הפסלים והאדריכלים    .ג'ורג'ו  ,ואסארי

 . 69–59, 17–2(, עמ’ 1985ביאליק, 

 

 

 ביקורת הנוסח של ההומניזם  :3מפגש מס' 

 : קריאת חובה

קונסטנטין",    . לורנצווואלה,   זיוף מתת  מקורות לתולדות העת החדשה המוקדמת, חלק ראשון:  "על 

(, עמ’  2004אוניברסיטת תל אביב,    :בנימין ארבל )תל אביב, בעריכת  תקופת הרנסאנס והרפורמציה

31 –38 . 

 

 

 איך אומרים ביצה באנגלית וראשית השפה הלאומית  :4מפגש מס' 

 : קריאת חובה

לתרגום   קאקסטון  וויליאם  של  הפתיחה  מתוך  קטעים  של  תרגומים  )  האיניאיסתמסיר  (,  1490שלו 

 .אליגיירי ( של דנטה c. 1304) על צחות השפה העממיתוקטעים מתורגמים מתוך 

 

 

 על סיבוב כדורי השמיים   :5מפגש מס' 

 : קריאת חובה

אוסיאנדר )  תמסירי תרגום מכתב הפתיחה של  כדורי השמיים" של קופרניקוס  סיבוב  (;  1543ל"על 

 תרגום מכתבו של קופרניקוס עצמו לאפיפיור; 

 

 

   14-עצות שלטון מלואי ה :6מפגש מס' 



 
 

 : קריאת חובה

Beik, William . Louis XIV and Absolutism: A Brief Study with Documents (Boston: 

Bedford, 2000), pp. 209-218. 

 

 

 הכרזת העצמאות האמריקאית והצהרת זכויות האדם והאזרח  : 7מפגש מס' 

 : קריאת חובה

)הדר,   מקורות למהפכה הצרפתית(,  עורךתרגום "הצהרת זכויות האדם והאזרח" מתוך וולטר גראב )

1979.) 

האמריקאית   העצמאות  הכרזת  )1776טקסט  תרגום ;  של  )מתוקנת(  מעובדת  גרסה  הוא  התרגום 

 (; ויקיטקסט

  'רטיות'הדמוק': המהפכות '1830– 1760עידן המהפכות  אפשר למצוא תרגום נוסף של ההצהרה בכרך  

 . 144–143(, עמ’  1981)האוניברסיטה הפתוחה,  לפני המהפכה הצרפתית

 

 

 המפץ הגדול של הלאומיות  :8מפגש מס' 

 : קריאת חובה

  זמנים: רבעון להיסטוריה   ,"'המפץ הגדול' של הלאומיות: מלחמת העולם הראשונה"   . אלון  ,רחמימוב

 בלבד. 92–82, לקרוא 95–82(, עמ’  2004)אביב,  86

 

 

 מדוע )ואם בכלל( המערב עליון לשאר?  :9מפגש מס' 

 : קריאת חובה

רובים חיידקים ופלדה: גורלותיהן של חברות  ביקורת הספר  ) "ההיסטוריה של ההבדלים  .יהונתן  ,אלשך

 . 109–106 '(, עמ2004)אביב  86 זמנים, (" , מאת ג'ארד דיימונדאדם

Northrup,  David. Review of The Uniqueness of Western Civilization, by Ricardo 

Duchesne, Journal of World History 23(4) (2012), pp. 950-953. 

 

 

 עדויות עבדים שחורים   :10מפגש מס' 



 
 

 : קריאת חובה

 . ג'ורדן אנדרסוןהעבד המשוחרר   מאת תמסיר תרגום מכתב

 . פיליס וויטלי מאת השפחהתמסיר תרגום שיר 

 

 

  18-ביקורת מגדר מהמאה ה :11מפגש מס' 

 : קריאת חובה

 .45-59(, עמ’ 2015)ירושלים: שלם,  הגנה על זכויות האישה . מרי וולסטונקרפט,

 

 

 תשובות לביקורת על מאבק אזרחי   :12מפגש מס' 

 : קריאת חובה

)ירושלים:    ודמוקרטיהציות  -אי  ,"מכתב מבית הכלא העירוני של ברמינגהם"   .(מרטין לותר )הבן  ,קינג

 . 144–123(, עמ’ 2008שלם, 

 

 

 "עקרות בית נואשות" :13מפגש מס' 

 : קריאת חובה

  רים ואחדלית באום    בעריכת  ,ללמוד פמיניזם: מקראה)קטעים(,    " "הבעיה שאין לה שם  .בטי  ,פרידן

 . 61– 50(, עמ’ 2006, )תל אביב: הקיבוץ המאוחד

 


