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 מטרת הקורס 

: משחר האנושות ועד לעליית I"מבוא לתולדות המערב והמזרח התיכון הקורס השנתי 

יביליזציה האנושית בשומר ואכד ועד צה ראשיתסה את התקופה שבין " מכהאוניברסיטאות

 הביניים בשיאם באירופה.-לימי

יסטורית. טובה והבנה של תהליכיות הטורית להקנות לסטודנטים התמצאות היסמטרת הקורס 

הקשר רחב )גיאוגרפי, כרונולוגי, פוליטי, כלכלי, הקורס יספק  .הרצאות אורחתוך שילוב 

הקורסים השונים בתוכנית ללימודים רת במסגשנלמדים  ההגותייםלתכנים  חברתי ותרבותי(

טבע באמצעות דיונים על בוא לדיסציפלינה ההיסטורית כמו כן הקורס יהווה מ הומניסטיים.

העשייה ההיסטורית, וקריאה במקורות משניים וראשוניים, כגון תעודות, כרוניקות, ספרות יפה 

 . וספרות עיונית מתקופות ומקומות שונים

 

 תיאור הקורס

 .ועל תכלית הקורסיה מבוא על מקצוע ההיסטורהלימוד וב סקירת תוכניתייפתח ב הקורס

וההיסטוריה במסופוטמיה ועל  יביליזציהצנדבר על ראשית הבמהלך הסמסטר הראשון 

 על ההלניזםו מוקדון נלמד על התרבות היוונית, על השפעתו של אלכסנדר .המצאת הכתב

העיר  הפיכתנדון גם בסוד הצלחת ו הרפובליקה הרומיתלמוסדות  נתוודע. כתופעה תרבותית

לקראת סוף  .כארבע מאות שנה תיכוני-אימפריה שחלשה על המרחב היםלמנהיגה של  ומאר
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העתיקה עם התפצלות -תיכוני בשלהי העת-הסמסטר נלמד על השינויים שעברו על העולם הים

תשומת האימפריה הרומית לחלק מזרחי ולחלק מערבי ועם אימוצה של דת חדשה, הנצרות. 

מחקר תובנות ה שונים וביןהתפישות הפופולאריות בנושאים בין ש יםפערלב מיוחדת תינתן ל

, במטרה לפתח חשיבה ביקורתית ולתת לסטודנטים כלים להערכת האקדמי לגביהם

לתולדות במהלך סמסטר א' יוקדש גם שיעור אחד לשאלות מתודולוגיות ו. המציאות

 ההיסטוריוגרפיה המודרנית.

על הברבאריים לתוך תחומי האימפריה ודידות העמים ננלמד על בראשית סמסטר ב', 

 מדינות הלאוםגרעין אשר לימים יהפכו ל ,ל ישויות מדיניותלמערך ש ההדרגתיתתפרקותה ה

"ימי  :ציון ההיסטוריוגרפי של תקופה חדשהנדבר על ה. שאותן אנו מכירים האירופאיות

קרא ונ נלמד על האימפריה הקרולינגית פוליטיות של קביעת מונח מסוג זה.על ההביניים", ו

אומץ כאב לאומי הן על ידי צרפת והן על ידי הגדול, מי שביוגרפיה של הקיסר קארל את ה

חדשות ביססו את שררתן ונתחיל בדיון שושלות הביניים -בראשית ימי. נראה כיצד גרמניה

על מקורה של סמכות פוליטית, דיון שימשך גם לתוך הקורס של שנה ב'. נלמד על  היסטורי

-יםהשלה ואלו של התרבות  החשיבה נתוודע לשוני בין דפוסיויקינגית, -התרבות הנורדית

תוך קריאה  על מסעי הצלב נדבר. לאתוס המערבי המודרניתיכונית, ונלמד על תרומתה 

; נתוודע לבעיות המתודולוגיות שעולות כאשר משתמשים מקורות ראשוניים נוצרייםב

ועל  ,על התנאים והסיבות לתנועת מסעי הצלבנדבר בקטיגוריות מודרניות לתיאור העבר. 

נתוודע למוסד האבירות, לאצולת אירופה . עד עצם היום הזהשיח הפוליטי ההשפעתה על 

הביניים, ונראה כיצד השינויים -אירופה בימיחלקים נרחבים משיטה הפיאודלית שאפיינה ול

לעידן שפע  הביניים הזניקו את אירופה-ימי שהתרחשו בשיאם שלהאקלימיים והטכנולוגיים 

, האוניברסיטאותוהקמת  ביסוס האוריינות, הרחבת הערים, וש המסחרחידפשרו את חדש וא

תרבות המערב לעמדה של דומיננטיות בזירה של קידומה מגמות שיביאו בטווח הארוך ל

 העולמית.

מהעת במהלך סמסטר ב' יתלווה לשיעור גם תרגיל טקסטואלי שבו נקרא במקורות ראשוניים 

הביניים כגון "חלום -במקורות מימיכגון תוקידידס, טאקיטוס, קיקרו וסנקה כמו גם העתיקה 

שעולים המתודולוגיים סוג האתגרים נדון ב. דרך קריאות אלה של איינהרד הצלב", ו"חיי קארל"

 בקריאת מקורות ראשוניים בכלל ובקריאת מקורות "מגויסים" בפרט. 

  חובות הקורס

 הבא:הציון הסופי יקבע באופן 

 'מילים לא כולל עמוד כותרת,  1000)מיומנויות מחקר, היקף  עבודת אמצע סמסטר א

 ;הציון הסופימ 30%: הערות שוליים וביבליוגרפיה(

 2 אירופה והים התיכון כיום ובוחן יוון  היסטוריים בסמסטר א'-בחנים גיאוגרפיים(

 לכל בוחן(; 10%מהציון הסופי ) 20%: העתיקה(

  15%בסמסטר ב': מילים לא כולל עמוד שער(  400)דו"ח קריאה כתוב לתרגיל; 

 מהציון  5%: )הממלכות הברבאריות( היסטורי )אחד( בסמסטר ב'-בוחן גיאוגרפי

 הסופי;

 מהציון הסופי 30%סיכום שנתי:  מבחן; 

 לעיל. אחד מהסעיפיםכל ציון עובר ביש חובה לקבל לקבל ציון עובר בקורס  על מנת 

 60: בקורס ציון עובר
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 :שיעוריםהפירוט 

 
 סמסטר א'

 
  מבואות – 1מס' שיעור 

 קריאת חובה
 .13-12(, 1959)ירושלים: מוסד ביאליק,  תולדות מלחמת הפלופוניס ,תוקידידס

 
  הכתבראשית הציביליזציה ו – 2מס' שיעור 

 קריאת חובה
)ירושלים: הוצאת  האבותהאלה ענת: שירי עלילה כנעניים בתקופת קאסוטו, משה דוד. 

 .19-41(, 1953ביאליק, 
 והרחבה קריאת רשות

 (.2015אביב: רסלינג, -)תל עלילת אקהת: שירת עלילה קדומה מאוגריתיולזרי, שירלי. -נתן
 ראשית ישראל: ארכיאולוגיה, מקרא וזיכרון היסטוריפינקלשטיין, ישראל וניל אשר סילברמן, 

 (.2013אביב, -)תל
 )תל אביב: ספריית פועלים, תשמ"ב(. ההיסטוריה מתחילה בשומר נח.קרמר, שמואל 

 .288-183, 54-7אביב: עם עובד, תשנ"ו(, -)תל בימים הרחוקים ההםשפרה, ש. 
)החברה לחקר  עלילות האלים: כל שירות אוגרית מתעתקות משוכתבות ומפורשותרין, צבי. 

 (.1968המקרא בישראל, 
שביט, יעקב. "עברים ופיניקים: תמונת עבר היסטורי קדום ושימושה באידיאולוגיה הרדיקלית 

 .191-173(, 1983-ספטמבר תשמ"ד-)תשרי קתדרהציוני" -של הימין הציוני והאנטי
Gibson, J. C. L. Canaanite Myths and Legends (London: T&T Clark 
International, 1977), 44-78. 
Matthews, Victor H. and Don C. Benjamin Old Testament Parallels: Laws and 
Stories from the Ancient Near East (New York: Paulist Press, 2007), 3-8. 
Shaw, Ian. Ancient Egypt: A Very Short Introduction (Oxford University Press, 
2004). 

 
 יוון העתיקה ל ותמבוא – 4ומס'  3מס'  שיעורים

 קריאת חובה
ההוצאה לאור,  -)משרד הבטחון  מיהו יווני? אתניות וזהות ביוון העתיקהעירד.  מלכין,
2003 ,)9-22. 

 , )לוח כרונולוגי(; 531-527(, 1984)ירושלים: מאגנס,  תולדות יוון הקלאסיתעמית, משה. 
 והרחבה קריאת רשות

 .44-31)ירושלים: מאגנס, תשע"א(,  מדינת הספרטניםכסנופון, 
 .28-7 ;71-24 ;76-36א(, "מאגנס, תשע )ירושלים: ספרטה: אמרות ומנהגיםפלוטרכוס, 

 
  (ת: פרופ' דבורה גילולהאורחהרצאת ) תרבות יוון – 5מס' שיעור 

 קריאת חובה
ההוצאה  -אביב: משרד הבטחון -)תל אלים, גיבורים ומיתוסים ביוון העתיקהמזור, מעיין. 

 .193-204(, 2014לאור, 

 והרחבה קריאת רשות
 .75-47(, 1975אביב: עם עובד, -)תל קורות האמנותגומבריך, א' ה'. 

 (.2013אברמוביץ )ירושלים: כרמל, -, תר' בנימין שמרון ורחל צלניקהיסטוריההרודוטוס, 

ההוצאה  -אביב: משרד הבטחון -)תל העתיקהאלים, גיבורים ומיתוסים ביוון מזור, מעיין. 

 .13-28(, 2014לאור, 

 (.1984)ירושלים: מאגנס,  תולדות יוון הקלאסיתעמית, משה. 
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 (אורחת: פרופ' דבורה גילולההרצאת )והלניזם  מוקדון אלכסנדר – 6מס' שיעור 

 קריאת חובה
 )לוח כרונולוגי(. 805-788(, 2006)ירושלים: מאגנס,  תולדות העולם ההליניסטיגולן, דוד. 

 והרחבה קריאת רשות
קכג, -(, כרך א': קכב1960אביב: הוצאת דביר, -)תל ספר האגדהביאליק, ח"נ וי"י רבניצקי. 

 קכז; כרך ב': תלד, תקיד, תקצה, תר.-קכה
 .52-3)ירושלים: מאגנס, תשס"ו(,  תולדות העולם ההליניסטיגולן, דוד. 

 )סורת המערה(. 181-180(, 1978שמש )הוצאת ספרים קרני, -, תר' אהרן בןהקראן
יסיף, עלי. "המסורות העבריות על אלכסנדר מוקדון: תבניות סיפוריות ומשמעותן בתרבות 

 .407-359עה, תשס"ו,  תרביץהביניים" -היהודית של ימי
 . 277-257, 247-382ב( ")ירושלים: מאגנס, תשס תולדות יוון הקלאסיתעמית, משה. 

 .284-209(, 1944)ספרי זהב,  חייהם של גדולי יוון ורומי: גדולי יווןפלוטארך. 
 475-461)ספר יוסיפון(,  60-54(, 1981)ירושלים: מוסד ביאליק,  ספר יוסיפוןדוד.  פלוסר,

 )קטע מתוך ספר מעשה אלכסנדרוס(.
מדינת החשמונאים לתולדותיה על רפפורט, אריאל. "על 'התייוונותם' של החשמונאים" מתוך 

 .101-75צבי, תשנ"ד(: -)ירושלים: יד יצחק בן קובץ מאמרים –רקע התקופה ההלניסטית 
 

 רומא א' )הרצאת אורחת: פרופ' דניאלה דוויק( – 7מס'  שיעור
 קריאת חובה

 . 48-34)ירושלים: מאגנס, תשס"א(,  הרומיתתולדות הרפובליקה שצמן, ישראל. 
 והרחבה קריאת רשות

 .27-87)ירושלים: מוסד ביאליק, תשל"ב(,  תולדות רומאליוויוס, טיטוס. 
)ירושלים:  30-21ספרים  –מלחמות חניבעל: תולדות רומא מאז ייסוד העיר ליוויוס, טיטוס. 

 (.2015כרמל, 
אביב: הוצאת מסדה, -)תל כרך א' -ימי רומא דברי מומסן, תאודור. "קרת חדשה" מתוך 

1955 ,)213-232. 
; 71-53; 52-46)ירושלים: מאגנס, תשס"א(,  תולדות הרפובליקה הרומיתשצמן, ישראל. 

110-113 . 
Cicero, Quintus Tullius. How to Win an Election: An Ancient Guide for Modern 
Politicians. Tr. Phillip Freeman (Princeton University Press, 2012). 

 
 רומא ב' )הרצאת אורחת: פרופ' דניאלה דוויק( – 8שיעור מס' 

 קריאת חובה
 . 213-206)ירושלים: מאגנס, תשס"א(,  תולדות הרפובליקה הרומיתשצמן, ישראל. 
 והרחבה קריאת רשות

 (.2010)ירושלים: מוסד ביאליק,  ספרי השניםטאקיטוס, 
 .199-207(, 2010)ירושלים: מוסד ביאליק,  הימיםדברי טאקיטוס, 

; 150-132, 68-53)ירושלים: מאגנס, תשס"ג(,  ולדות הקיסרות הרומיתת. עמית, משה
178-186 ,211-228 ,360-374 ,580-595. 

 
 

 רומא ג' )הרצאת אורחת: פרופ' דניאלה דוויק( – 9שיעור מס' 
 קריאת חובה

 ָהֵאלֹוִהי" תר' יורם דרומי; Augustus ָאּוגּוְסטּוס ֶשל ִמְפָעלֹוָתיו ח""דו
 והרחבה קריאת רשות

 .50-35(, 2003, תר' רחל בירנבאום )ירושלים: מוסד ביאליק, הסטירותיובנאליס, 
(, 2016. תר' רחל בירנבאום )ירושלים: מוסד ביאליק, הדלעתו של קלאודיוס האלוהיסנקא, 
35-79. 
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 (.2017. תר' דבורה גילולה )מאגנס, כרך א' –מכתבים אל לוקיליוס סנקה, 
 (.2013)ירושלים: כרמל,  מלחמת האזרחיםקיסר, גאיוס יוליוס. 
 (.2011)ירושלים: כרמל,  מלחמת גאליהקיסר, גאיוס יוליוס. 

 (.2003אילן, -)רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר כתבים נבחריםקיקרו, מרקוס טוליוס. 
 (.2009)ירושלים: מוסד ביאליק,  ותעל החובקיקרו, מרקוס טוליוס. 

(,  2002אביב: האוניברסיטה הפתוחה, -)תל האימפריה הרומית ומורשתהשצמן, ישראל. 
241-214 ,251-242 ,333-313 ,479-428 ,583-567. 

 
 

 מתודולוגיה והיסטוריוגרפיה  – 11-ו 10 מס'שיעורים 
 קריאת חובה

הימלפרב, גרטרוד. "לספר כטוב בעיניך: היסטוריה פוסטמודרניסטית והבריחה מהעובדות" 
)רמת אביב: בית ההוצאה של האוניברסיטה  פוסטמודרניזם והיסטוריה: מבחר מאמריםמתוך 

 .41-54(: 2003הפתוחה, 
 והרחבה קריאת רשות
 .57-45(, 2009)רסלינג,  הרהורים של היסטוריוןבלוך, מארק. 

 משפט ההיסטוריהמתוך מודרניזם" -"ההיסטוריה החדשה החדשה: פוסטהימלפרב, גרטרוד. 

 .3-21(: 2017)ירושלים: הוצאת שלם, 

Brundage, Anthony. Going to the Sources: A Guide to Historical Research and 

Writing (Wiley-Blackwell, 2013). 

Gottschalk, Louis. Understanding History: A Primer of Historical Method (New 

York: Alfred A. Knopf, 1969). 

White, Hayden. Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism (Johns 

Hopkins University Press, 1978), 81-100. 

 
 העתיקה -עבדות בעת – 12מס' שיעור 

 קריאת חובה
 .173-170)ירושלים: מאגנס, תשס"ג(,  הרומיתתולדות הקיסרות עמית, משה. 
 והרחבה קריאת רשות

 רומי-העתיקה בישראל, בנצרות הקדומה ובעולם היווני-העבדות בעתרוקח, דוד. 
 (.2012)האוניברסיטה הפתוחה, 

Spielvogel, Jackson J. Western Civilization - 4th Edition (Belmont: 
Wadsworth, 2000), 10-11, 25, 38-40, 57, 60-61, 65, 67, 84, 86-88, 101-103, 
130-33, 165-67. 

 
 עליית הנצרות – 13מס' שיעור 

 קריאת חובה
 ]תמסיר ציטוטים מהברית החדשה[

 והרחבה קריאת רשות
(", 200-500(", "התנצרותה של האימפריה )150-430ואלה, ז'ראר. "פרידות כואבות )

הנצרות הקדומה, היסטוריה וספרות בתקופת ("  מתוך 681-381"אלים, אלוהים וכריסטוס )
 .158-141, 118-102, 100-81(, 2005)באוניברסיטה הפתוחה,  (800-100כינונה )

68-(, 1993אביב: האוניברסיטה הפתוחה, -)תל כרך א' –בין יהודים ונוצרים לימור, אורה. 
95. 

)רעננה:  א' כרך – ופוליטיקה אידיאולוגיה – הביניים בימי הקתולית הכנסייהסופיה.  מנשה,
 .91-103 ,60-74 ,32-36(, 2005הפתוחה,  האוניברסיטה
469-313 ,47-315 ,0ג(,")ירושלים: מאגנס, תשס הרומית הקיסרות תולדותעמית, משה. 

526-530, 728-735 ,794-801, 820-821, 825-838, 843-855. 
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 – הראשונות המאות הקדומה, שלוש הנצרות מתוך היהדות" מן הנצרות "מוצא .פלוסר, דוד
 .171-142(, 2008הפתוחה,  )האוניברסיטה מאמרים אסופת

 מתוך הרומית" הקיסרות של , "התנצרותה"וחיצוניים פנימיים קליינברג, אביעד, "אתגרים
(, 1996לאור,  ההוצאה – הבטחון משרד אביב:-)תל הרפורמציה ועד מראשיתה הנצרות

39-48, 49-58. 
 (.1991לאור,  ההוצאה – הבטחון משרד אביב:-)תל התנצרותה של האירופהרובין, זאב. 

 
 

 1סמסטר ב'
 

קריאת החובה בסמסטר ב' מפורטת ונדרשת במפגשי התרגיל  –: שימו לב הערה
 השבועי כמתואר בסוף הסילבוס.

 
 הפלישות הברבאריות והתפוררות האימפריה – 15-ו 14מס' שיעורים 

 והרחבה קריאת רשות
אביב: הוצאת -)תל הביניים-אנתולוגיה של ספרות ימיבסרמן, לורנס )ער'(. "באוולף" מתוך 

 .65-95(, 1991דביר, 
אביב: האוניברסיטה הפתוחה, -)תל ראשיתה של אירופה: כרך א'חן, יצחק. "הברברים" מתוך 

2003 ,)135-237. 
הכנסייה הקתולית בימי מנשה, סופיה. "תהליך התנצרותם של השבטים הגרמנים" מתוך 

125-(, 2005)רעננה: האוניברסיטה הפתוחה,  כרך ב' -אידיאולוגיה ופוליטיקה  -הביניים 
135. 

הכנסייה הקתולית גירה?" מתוך מנשה, סופיה. "המפגש עם האימפריה הרומית: פלישה או ה
119-(, 2005)רעננה: האוניברסיטה הפתוחה,  כרך ב' -אידיאולוגיה ופוליטיקה  -בימי הביניים 

124. 
Augustine, City of God (Penguin Books, 1984), 5-17. 
Chickering, Howell D. Beowulf: A Dual-Language Edition (Anchor, 2006). 
Spielvogel, Jackson J. Western Civilization - 4th Edition (Belmont: 
Wadsworth, 2000), 185-193. 

 
 המרובינגים ועליית הקארולינגים – 16מס' שיעור 

 והרחבה קריאת רשות
אביב: -)תל ראשיתה של אירופה: כרך ב'חן, יצחק. "ההכתרה האימפריאלית" מתוך 

 .118-119 (,2003האוניברסיטה הפתוחה, 
אביב: האוניברסיטה -)תל סוף האלף הראשוןחן, יצחק. "עיצובה מחדש של אירופה" מתוך 

 .21-29(, 2003המשודרת, 
חן, יצחק. "כלוביס ותקופתו במקורות אחרים", "יורשיו של כלוביס", "ההכתרה 

אביב: האוניברסיטה הפתוחה, -)תל ראשיתה של אירופה: כרך ב'האימפריאלית" מתוך 
2003 ,)45-58 ,59-64 ,117-130. 

חן, יצחק. "קרל הגדול והתחייה התרבותית בממלכה הפרנקית", "חינוך והשכלה" מתוך 
154-, 151-142(, 2003אביב: האוניברסיטה הפתוחה, -)תל ראשיתה של אירופה: כרך ג'

161. 
)רעננה: האוניברסיטה  חיי קרל הגדולשגריר, איריס. "קרל הגדול והצלבנים" מתוך 

 .92-100(, 2005הפתוחה, 
Brault, Gerard J. La Chanson de Roland (The Pennsylvania State University 
Press, 1997).     

                                                           
  ;בכיתה ההתקדמות לפי הנושאים בסדר קלים שינויים ייתכנו 1

קריאות החובה השבועיות יוקדשו . מתוכן השיעורנפרד במהלך סמסטר ב' מתלווה לכל שיעור תרגיל טקסטואלי 
 מופיעות במובחן בסוף רשימת הנושאים להלן.ו תרגיל זהל
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Spielvogel, Jackson J. Western Civilization - 4th Edition (Belmont: 
Wadsworth, 2000), 209-222; 229-231. 

 
 
 

 ויקינגים(ה)העמים הנורדיים  –  18-ו 17מס' שיעורים 
 והרחבה קריאת רשות

אביב: הוצאת אריה ניר, -)תל מבחר האדה האיסלנדית –שירת הצפון סתיו, אריה תר'. 
2009 ,)113-172. 

Bellows, Henry Adams Tr. The Poetic Edda (New-York: Dover Publications, 
Inc. 2004). 
Byock, Jesse L. Tr. The Saga of the Volsungs (London: Penguin Books, 
1999). 
Davidson, M. R. Ellis. Gods and Myths of Northern Europe (London: Penguin 
Books, 1990). 
Kunz, Keneva Tr. The Vinland Sagas (London: Penguin Books, 2008). 
Snorri Sturluson. Edda, Tr. Anthony Faulkes (London: Everyman, 1995). 

 
 אפיפיורות ואימפריה –  19מס' שיעור 

 והרחבה קריאת רשות
120-, 100-94, 85-80(, 1961)ירושלים: מוסד ביאליק,  על המונארכיה אליגיירי, דאנטי.

121 ,154-157. 
עולמו של  מתוך שתי שמשות לרומא",", "בין האפיפיורות לאימפריה"עפרון, ליאון. -יעקובוביץ'

 .94-77, 63-54(, 2014ההוצאה לאור,  -אביב: משרד הבטחון -)תל דנטה
-הכנסייה הקתולית בימימנשה, סופיה. "המאבק בין שתי הרשויות במישור הרעיוני" מתוך 

165-(, 2005)רעננה: האוניברסיטה הפתוחה,  כרך ד' -אידיאולוגיה ופוליטיקה  -הביניים 
176. 

מאבק ", "כנסייה למדינה התיאוריה הגלסיאניתמנשה, סופיה. "התמודדות ראשונה בין 
 -)משרד הבטחון  הביניים-פרקים בתולדות הרעיון המדיני בימיהאינווסטיטורה" מתוך 

 .82-93, 46-51(, 2007ההוצאה לאור, 
 

 מסעי הצלב – 20מס' שיעור 
 והרחבה קריאת רשות
 .(2011)ירושלים: כרמל,  חיי לואי הקדוש ז'ואנוויל, ז'אן.

סקירה היסטורית" מתוך  -מנשה, סופיה. "הזכויות הרוחניות וכפרת העוונות", "מסעי הצלב 

)רעננה: האוניברסיטה  כרך ג' -אידיאולוגיה ופוליטיקה  -הכנסייה הקתולית בימי הביניים 

 .159-212, 150-153(, 2006הפתוחה, 

יה הקתולית בימי הביניים הכנסי גזירות תתנ"ו" מתוך -: מסע האיכרים 2מנשה, סופיה. "נספח 

 .224-221(, 2006)רעננה: האוניברסיטה הפתוחה,   כרך ג' –אידיאולוגיה ופוליטיקה  -

 (.2005צבי, -תר' עירא כהנמן )ירושלים: יד יצחק בן סיפור הקורות של המלחמה הקדושה,

כרך  –צרים בין יהודים ונו קרקוצקין, אמנון ואורה לימור, "דפוס המשבר: שנת תתנ"ו" מתוך-רז

 .66-49(, 1993אביב: האוניברסיטה הפתוחה, -)תל  ב'

מסעי הצלב היסטוריה (" מתוך 1229)עד  סקירה תמציתית של מסעי הצלב"שגריר, איריס. 

 .101-91(, 2014)רעננה: האוניברסיטה הפתוחה,  והיסטוריוגרפיה

מסעי הצלב וך שגריר, איריס. "האביר הנוצרי, החטא והכפרה", "מי היו הצלבנים" מת

 .124-119, 82-76(, 2014)רעננה: האוניברסיטה הפתוחה,  היסטוריה והיסטוריוגרפיה

Haverkamp, Eva. “What did the Christians Know” Crusades 7 (2008), 59-86. 
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Spielvogel, Jackson J. Western Civilization - 4th Edition (Belmont: 

Wadsworth, 2000), 257-263. 

 
 פיאודליזם –  21מס' שיעור 

 והרחבה קריאת רשות
 .131-130, 112-81(, 1985אביב: זמורה ביתן, -)תל פיאודליזםגנסהוף, פ, ל'. 

אביב: -)תל ראשיתה של אירופה: כרך ב'חן, יצחק. "התגבשותם של קשרי התלות" מתוך 
 .318-327(, 2003האוניברסיטה הפתוחה, 

 
 אבירות ואצילות –  22מס' שיעור 

 קריאת חובה
 פרופ' אביעד קליינברג[בתרגומו של ]תמסיר קטעים נבחרים מתוך שירת רולאן 

 והרחבה קריאת רשות
)רעננה:  א' כרך –על סף העת החדשה פירוינסקי, דנה. "התרבות האבירית" מתוך 

 .242-264(, 2014האוניברסיטה הפתוחה, 
 – הבטחון משרד אביב:-)תל הביניים-מורשת ימישחר, שולמית. "התרבות החצרונית" מתוך 

 .103-110(, 1985לאור,  ההוצאה
Bouchard, Constance Brittain. Strong of Body, Brave and Noble: Chivalry and 
Society in Medieval France (Cornell University Press, 1998). 
Brault, Gerard J. La Chanson de Roland (The Pennsylvania State University 
Press, 1997). 
Capellanus, Andreas. The Art of Courtly Love (Columbia University 
Press,1960). 
Charny, Geoffroi de. The Book of Chivalry (University of Pennsylvania Press, 
1996). 
Duggan, Anne J. Nobles and Nobility: Concepts, Origins, Transformations (The 
Boydell Press, 2000). 
Kehew, Robert (ed.). Lark in the Morning: The Verses of the Troubadours, A 
Bilingual Edition (The University of Chicago Press, 2005). 

 
 ובורגנים ערים סוחרים –  23מס'  שיעור

 והרחבה קריאת רשות
פירוינסקי, דנה. "איכרים ועירונים", "מאפייני כלכלת התקופה והשלכות מהפכת המסחר של 

)רעננה: האוניברסיטה הפתוחה,  כרך א' -על סף העת החדשה עשרה" מתוך -המאה השלוש
2014 ,)58-74 ,114-129. 

Spielvogel, Jackson J. Western Civilization - 4th Edition (Belmont: 
Wadsworth, 2000), 266-273. 

 
 עליית האוניברסיטאות והסכולסטיקה  – 25-ו 24מס' שיעורים 

 והרחבה קריאת רשות
על סף העת האוניברסיטאות" מתוך  -פירוינסקי, דנה. "חינוך והשכלה", "השכלה גבוהה 

 .305-284, 284-265(, 2014)רעננה: האוניברסיטה הפתוחה,  כרך א' -החדשה 
)משרד  הביניים-מהמנזר אל האוניברסיטה: בין תיאולוגיה לפילוסופיה בימישורץ, יוסף. 

 .54-80(, 1999ההוצאה לאור,  -הבטחון 
אביב: משרד -)תל הביניים-מורשת ימישחר, שולמית. "ראשיתן של האוניברסיטאות" מתוך 

 .94-102(, 1985הוצאה לאור, ה -הבטחון 
 .28-25(, 1997)דביר,  מכתבי אבלר ואלואיזשחר, שולמית. 

Lindberg, David C. The Beginning of Western Science (University of Chicago 
Press, 2007), 215-224. 

http://moodle.shalem.ac.il/mod/resource/view.php?id=2466
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Spielvogel, Jackson J. Western Civilization - 4th Edition (Belmont: 
Wadsworth, 2000), 274-279. 

 
 הביניים -נשים בימי – 26מס' שיעור 

 והרחבה קריאת רשות
, 92-87, 27-19(, 1990)דביר,  הביניים-המעמד הרביעי: האשה בחברת ימי .שחר, שולמית

171-183 . 
McLaughlin, Megan. “The Woman Warrior: Gender, Warfare and Society in 
Medieval Europe” Women’s Studies Vol. 17, 193-209. 
Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: 
Wadsworth, 2000), 415-418.  
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 סמסטר ב' -תרגיל פירוט מפגשי 
 

  טוב למות בעד אתונהניתוח האתוס האתונאי:  – 1 מס' מפגש
 קריאת חובה 

, )נאום 94-89(, 1959)ירושלים: מוסד ביאליק,  תולדות מלחמת הפלופוניס ,תוקידידס
 פריקלס(;

 
 מה סוד הצלחתה של רומא? – 2מפגש מס' 

 קריאת חובה 
 .414-399, 49-45(, 1991 , תר' בנימין שימרון )ירושלים: מוסד ביאליק,היסטוריהפוליביוס, 

 (18-2, 6, ספר היסטוריהפוליביוס, -ו ;5-1, 1, ספר היסטוריהפוליביוס, )
 

 עבדים שמחיםניתוח מוסד העבדות:  – 3מפגש מס' 
 קריאת חובה 

 39-31(, 2009, תר' נורית קרשון )תל אביב: רסלינג, פוליטיקה: ספרים א, ב, ג אריסטו,
 (.אריסטו על עבדות)
 שלוקטו מתוך( שני תמסירי ציטוטים)

 רומי-העתיקה בישראל, בנצרות הקדומה ובעולם היווני-העבדות בעתרוקח, דוד. 
 (.2012)האוניברסיטה הפתוחה, 

 
 מעיניים רומיות יאור ה"אחר" הגרמאנית - 4מפגש מס' 

 קריאת חובה 
 .277-249(, 2010)ירושלים: מוסד ביאליק,  גרמניה -דברי הימים טאקיטוס, 

 
 כיצד משכנעים ברבארים להתנצר? – 5מפגש מס' 

 קריאת חובה 
 סאקסי של ספר בראשית.-תרגום "חלום הצלב" ועיבוד אנגלו

 
 קארל הגדול מגוייסת: חייקריאה בביוגרפיה  – 6מפגש מס' 

 קריאת חובה 
 .78-35(, 2005)רעננה: האוניברסיטה הפתוחה,  חיי קרל הגדולאיינהרד, 

 
 הכרזת מסע הצלב הראשוןקריאה במקורות סותרים:  – 7מפגש מס' 

 קריאת חובה 
)רעננה: האוניברסיטה הפתוחה,  מסעי הצלב היסטוריה והיסטוריוגרפיהאיריס שגריר, 

2014 ,)59-62. 
 

 התכתבות בין שתי תפישות עולם סותרות: אגרות החאן הגדול לאפיפיור – 8מפגש מס' 
 קריאת חובה 

 []תרגום האגרות על פי
Dawson, Christopher ed. The Mongol Mission: Narratives and Letters of the Franciscan 
Missionaries in Mongolia and China in the Thirteenth and Fourteenth Centuries (New York, 
1955), 73-76. 

 
 כיצד אליטה מצדיקה את הפריווילגיות שלה: דם כחול – 9מפגש מס' 

 קריאת חובה 
 : אוקטביאן[14-קטע מרומנסת אבירים מהמאה התרגום ]תמסיר 

 נעים לי כשאני רואה סובלים"[: "מאוד 12-]תמסיר תרגום שיר חצרני מהמאה ה
 

http://moodle.shalem.ac.il/mod/resource/view.php?id=2473
http://moodle.shalem.ac.il/mod/resource/view.php?id=2474
http://moodle.shalem.ac.il/mod/resource/view.php?id=2474
http://moodle.shalem.ac.il/mod/resource/view.php?id=2470
http://moodle.shalem.ac.il/mod/resource/view.php?id=2470
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 עד כמה אוניברסאלית תפישת האהבה הרומנטית?  – 10מפגש מס' 
 קריאת חובה 

 ]תרגום שירת אהבה חצרונית של ברטרן דה וונטאדורן[
 

 האם נשים החזיקו באתוס נפרד מגברים? – 11מפגש מס' 
 קריאת חובה 

180-(, 2014ביברינג )ירושלים: כרמל, , תר' טובי סיפורי מארי דה פרנסמארי דה פרנס, 
195. 

 תמסיר תרגום עפ"י:
Holden, A. J. ed. History of William Marshal (London: Anglo-Norman Text 
Society, 2002), lines 6675-6860. 

 
 הביניים: "כן ולא"-חשיבה ביקורתית בימי – 12מפגש מס' 

 קריאת חובה 
לקוח מתוך אתר  W. J. Lewisטרוס אבלרדוס מאת לפ Sic et non-תרגום הפתיחה ל

 אוניברסיטת פורדהאם:
http://sourcebooks.fordham.edu/source/Abelard-SicetNon-Prologue.asp 

 
 רלטיביזם מוקדם? כל הדתות שוות, אבל חלק שוות יותר – 13מפגש מס' 

 קריאת חובה 
 .56-54(, 2002)ירושלים: כרמל,  דקאמרוןבוקאצ'ו, ג'ובאני. 

 כ"ז ע"ב. -(, כ"ו ע"ב1708)אמשטרדם: שלמה פרופס,  ספר שבט יהודהשלמה.  ,בן וירגא


