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 מטרת הקורס 

ועד לתנועה  מעליית האוניברסיטאות: IIבוא לתולדות המערב והמזרח התיכון "מהקורס השנתי 

 ועד לימינו אנו. הביניים בשיאם-ימיכסה את התקופה שבין " מהפמיניסטית

יסטורית. טורית טובה והבנה של תהליכיות הלסטודנטים התמצאות היסלהקנות מטרת הקורס 

הקשר רחב )גיאוגרפי, כרונולוגי, פוליטי, הקורס יספק הרצאות אורח של מומחים, תוך שילוב 

. רת קורסי הליבה השונים של המסלולבמסגשנלמדים  ההגותייםלתכנים  כלכלי, חברתי ותרבותי(

טבע העשייה באמצעות דיונים על יפלינה ההיסטורית בוא לדיסצהקורס יהווה מ ,כמו כן

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

 . עיונית מתקופות ומקומות שונים

 

 תיאור הקורס

" ועד לתנועה הפמיניסטית מעליית האוניברסיטאות: II"מבוא לתולדות המערב והמזרח התיכון 

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

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

לעיצוב מוסדות הנציגים הפרלמנטריים שאנחנו  הביניים-ימי. נעסוק בתרומת הסכולסטית

בתקופה זו.  מעמדם של יהודיםעל מעמדן של נשים כמו גם על משתמשים בהם עד היום, ונדבר 



מקום מיוחד יינתן למופעים של סובלנות דתית ומגדרית דווקא בתקופה שמזוהה עם שמרנות 

אופן ב, ושבר זההשונות למ תגובותבמשבר המגיפה השחורה באירופה, ון בנד. ופחד מן הזר

החברתי באירופה. נלמד על הסטטוס קוו תרם לערעור את המערך הכלכלי ו שינה הואשבו 

 שנים ,צרפת ואנגליההזהות הקבוצתית במלחמת מאה השנים ועל השפעתה המכרעת בעיצוב 

על ו סרנסאננדבר על התופעה התרבותית המכונה . תלפני עלייתה של מדינת הלאום המודרני

קרא בכתבים הומניסטיים נ .החדשה-העת המצאתה של ההיסטוריוגרפיה המודרנית בידי הוגי

נלמד על המצאת . והדתית זירה האינטלקטואליתעל בהשפעת תנועה זו על האומנות וון דונ

רמת האוריינות, על המישור הדתי על של טכנולוגיה זו השלכותיה מרחיקות הלכת על הדפוס ו

יקוף שהחלו בעשל אירופה הגילוי הימיים במסעי . נדון גם ומיות באירופהועל גיבוש תודעות לא

וניאליזם קולהעלייתו של חידוש סחר העבדים ו גילוי אמריקה, הקפת העולם,והסתיימו ב אפריקה

 האירופאי ברחבי הגלובוס.

על אירופה  בהשלכותיהבסוד הצלחתה ו, בסמסטר ב', נדון ברפורמציה הפרוטסטנטית

פיזיקה לפכה המדעית באסטרונומיה, ההמהביאה בשינויים האדירים שגם המודרנית. נדון 

מסורות ים מהרפואה, תוך קריאה בכתבי פרנסיס בייקון וקופרניקוס. נלמד על צמיחתן של שתילו

החברתיים, שינויים בגם נדון  .האבסולוטיזם והרפובליקניזם המודרני :הפוליטיות המערביות

על מלחמת בפרט נלמד ; ערכי הנאורות במערבשהובילו ליצירת וליטיים והאינטלקטואליים הפ

תרומתו של בגם  במסגרת דיונים אלה נעסוקהמהפכה הצרפתית. על העצמאות האמריקאית ו

במקביל נפוליאון להפצתם של אידיאלים אלה ולהתעוררות התחושות הלאומיות ברחבי אירופה. 

 ,19-העתיקה ועד המאה ה-ובטקטיקות הצבאיות למן העתות בטכנולוגישינויים נלמד גם על ה

ננסה גם לענות על  .והחברתית השפיעו על הזירה הפוליטית שינויים אלהלהבין כיצד  וננסה

הסיבות האפשריות להצלחתה של התרבות האירופאית בכיבוש העולם  היושאלת השאלות: מה 

מצבן נדון ב. יחס כיבוש זה לעליונות טכנולוגית בלבד? נשאל גם האם ניתן לבעידן הקולוניאליזם

שתי של ופכה התעשייתית, השל המ ןבהשפעותיהוהחדשה, -העגום של נשים בראשית העת

ונסיים בדיון בשתיים מתוך תנועות האמנציפציה  .על התרבות המערביתמלחמות העולם 

 ברית וזו הפמיניסטית.ה-אמריקאים בארצות-של המודרנה, זו של האפרו והמצליחות הגדולות

  חובות הקורס

 הציון הסופי יקבע באופן הבא:

 ( '500דו"ח קריאה כתוב לתרגיל סמסטר א  :)15%מילים לא כולל עמוד שער; 

  מהציון הסופי 5% :בסמסטר ב' )אירופה ואגן הים התיכון( היסטורי-גיאוגרפיבוחן; 

  :מהציון הסופי; 30%מבחן סיכום שנתי 

 מילים לא כולל עמוד  2000)מיומנויות מחקר, ניתוח וביקורת, היקף  עבודת סיכום שנתית

 ;מהציון הסופי 50%: כותרת, הערות שוליים וביבליוגרפיה(

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

 60: בקורס ציון עובר

 
 פירוט השיעורים:

 
 סמסטר א'

 עליית האוניברסיטאות והסכולסטיקה  – 1מס'  שיעור
 קריאת חובה

 לקוח מתוך אתר אוניברסיטת פורדהאם: W. J. Lewisמאת  Sic et non-תרגום הפתיחה ל
http://sourcebooks.fordham.edu/source/Abelard-SicetNon-Prologue.asp 



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

 .305-284, 284-265(, 2014)רעננה: האוניברסיטה הפתוחה,  כרך א' -החדשה 
אביב: משרד -)תל הביניים-מורשת ימישחר, שולמית. "ראשיתן של האוניברסיטאות" מתוך 

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

)משרד  הביניים-מהמנזר אל האוניברסיטה: בין תיאולוגיה לפילוסופיה בימישורץ, יוסף. 
 .54-80(, 1999ההוצאה לאור,  -הבטחון 

Lindberg, David C. The Beginning of Western Science (University of Chicago 
Press, 2007), 215-224. 
Spielvogel, Jackson J. Western Civilization - 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 
2000), 274-279. 

 
 הביניים-יהודים בימי – 2מס'  שיעור

 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
 

 קריאת רשות
 (.2017)מוסד ביאליק,  םתמורות בחברה היהודית בימי הבינייגרוסמן, אברהם. 

-)תל כרך ה' –בין יהודים ונוצרים ", "הסברים ושאלות" מתוך 1255לימור, אורה. "לינקולן 

 .153-170, 64-80(, 1998, אביב: האוניברסיטה הפתוחה

ויכוח  –לימור, אורה. "נושאים מתחום הוויכוח", "הוויכוח על התלמוד", הוויכוח הפומבי 

71-(, 1993אביב: האוניברסיטה הפתוחה, -)תל כרך ג' –בין יהודים ונוצרים ברצלונה" מתוך 

90 ,91-121 ,122-147 ,199-201. 

, 59-50(, 2002ההוצאה לאור,  –שרד הבטחון )מ נשף המסכות בעיר האלוהיםשורץ, יוסף. 

158-173. 

 
 הביניים -נשים ואתוס נשי בימי – 3מס'  שיעור

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

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

 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.  

 
  מגיפה, דמוגרפיה ושינוי תודעתי – 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  

http://moodle.shalem.ac.il/mod/resource/view.php?id=2466


Giovanni di Paolo, Allegory of the Plague, ca. 1437, Biccherna (wood cover), 
Italy, Siena (Berlin, Kunstgewerbe museum). 
Anonymous, Allegory of the Plague, 1665, Woodcut, England, London. 
  

 (;ars bene moriendiתמסירי רפרודוקציות של תגליפי עץ מתוך "אמנות המיתה הטובה" )
Anonymous, Ars moriendi (Netherlands, 1466). 

 [1463, מהעיר ליובק, Totentanz]תמסיר תרגום שיר "מחול המוות" 
 [:Transi Tombs]תמסיר 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. 
  

 קריאת רשות
 .34-29(, 2002)ירושלים: כרמל,  דקאמרוןבוקאצ'ו, ג'ובאני. 

)רעננה:  כרך א' –על סף העת החדשה פירוינסקי, דנה. "המוות בראי התקופה" מתוך 
 . 219-241(, 2014האוניברסיטה הפתוחה, 

Aberth, John. The Black Death: The Great Mortality of 1348-1350 A Brief 
History with Documents (Bedford, 2005). 
Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 
2000), 296-304. 

 
  מגיפה, מרד ושינוי חברתי – 5מס'  שיעור

 קריאת חובה
 .224-212(, 1980אביב: עם עובד, -, תר' שמעון זנדבנק )תלסיפורי קנטרברי .ג'פריצ'וסר, 

 
 קריאת רשות

 כרך ג' –על סף העת החדשה "המשבר הכלכלי ו'המגיפה השחורה'" מתוך  .תמרהרציג, 
 .52-60(, 2014)רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 

)רעננה:  כרך א' –על סף העת החדשה שקט חברתי, מחאה ומרד" מתוך -"אי .דנהפירוינסקי, 
 .101-113(, 2014האוניברסיטה הפתוחה, 

 
  הנבחרים-בתיעליית  – 6שיעור מס'  שיעור

 קריאת חובה
  :תרגום המאגנה קארטה )"מגנה כרטא"( לאנגלית מתוך

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

 קריאת רשות
 )הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשל"ב(. מארסיליוס איש פאדובה .דורמן, מנחם
(, 2006)רעננה: האוניברסיטה הפתוחה,  הביניים-פרלמנטים בימיהתהוותם של  .מנשה, סופיה

57-78. 
פרקים בתולדות הרעיון "תחיית התפיסה האריסטוטלית והשלכותיה" מתוך  .מנשה, סופיה

 .112-94(, 2007ההוצאה לאור,  –)משרד הבטחון  המדיני בימי הביניים
: שורשיה האידיאולוגיים 2נספח "הסכיזמה הגדולה והתנועה הקונציליארית", " .מנשה, סופיה

 –אידיאולוגיה ופוליטיקה  –הכנסייה הקתולית בימי הביניים של התנועה הקונציליארית" מתוך 
 . 235-230, 198-177(, 2005)רעננה: האוניברסיטה הפתוחה,  כרך ד'



 –אביב: משרד הבטחון -)תל הביניים-מורשת ימי"מוסדות הנציגים" מתוך  .שחר, שולמית
 .61-68(, 1985ה לאור, ההוצא

Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 
2000), 314-315. 

 
  לאומיות-השנים ופרוטו-מלחמת מאה – 7מס'  שיעור

 קריאת חובה
תר' אלון  1350-950תהוותה של אירופה: כיבוש, יישוב ותמורות תרבותיות ברטלט, רוברט. 

 .203-210(, 2015אשפר )ירושלים: מוסד ביאליק, 
שחר, שולמית. "ראשיתן של מדינות אירופה", "התחזקות המלוכה וראשיתו של הפטריוטיזם" 

 .45-39(, 1985ההוצאה לאור,  –אביב: משרד הבטחון -)תל הביניים-מורשת ימימתוך 
 

 קריאת רשות
 . 64-53(, 2000ההוצאה לאור,  –הבטחון )משרד  מהפכת הדפוספלדון, מירי. -אליאב

שחר, שולמית. "ראשיתן של מדינות אירופה", "התחזקות המלוכה וראשיתו של הפטריוטיזם" 
 .38-31(, 1985ההוצאה לאור,  –אביב: משרד הבטחון -)תל הביניים-מורשת ימימתוך 

Murray, T. Douglas. Jeanne d'Arc (New York: McClure, Phillips & Co, 1902). 
Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 
2000), 304-309.  

 
  ראשית הרנסאנס, אמנות ופטרונות – 8מס'  שיעור

 קריאת חובה
ער' משה ברש )ירושלים:  חיי הציירים, הפסלים והאדריכלים הדגולים ביותרואסארי, ג'ורג'ו. 

 .59-69, 2-17(, 1985מוסד ביאליק, 
 

 קריאת רשות
ארבל, בנימין. "חיים חדשים לעידן עתיק", "הומניזם מהו?", "חילונה של ההיסטוריה" מתוך 

46-(, 2000ההוצאה לאור,  –)משרד הביטחון  הרנסנס האיטלקי צמיחתה של תרבות חילונית
56 ,57-65 ,86-95. 

)ירושלים: מוסד ביאליק,  תרבות הרנסנס באיטליהבורקהארט, יעקב. "התפתחות הפרט", 
 .131-103תשכ"ו(, עמ' 

תקופה היסטורית או תנועה תרבותית?", "פטרארקה ותרבות  –הרציג, תמר. "הרנסנס 
הרנסנס המוקדם", "הגילוי מחדש של העת העתיקה", "תפישתו ההיסטורית של פטרארקה", 

)רעננה:  כרך ג' –על סף העת החדשה ה האפלטונית והאדרת האדם" מתוך "הפילוסופי
 .122-133; 74-76; 71-74.; 65-70; 11-17(, 2014האוניברסיטה הפתוחה, 

 (.1990)ירושלים: כרמל,  נאום על כבוד האדם .פיקו דלה מירנדולה, ג'ובני
Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 
2000), 336, 338-344.  

 
  החינוך ההומניסטי וערעור הסמכות הישנה – 9מס'  שיעור

 קריאת חובה
מקורות לתולדות העת החדשה המוקדמת, חלק ראשון: תקופת הרנסאנס ארבל, בנימין )ער'(, 

 .38-31(, 2004)אוניברסיטת תל אביב,  והרפורמציה
 

 קריאת רשות
 הרנסנס האיטלקי צמיחתה של תרבות חילוניתארבל, בנימין. "החינוך ההומניסטי" מתוך 

 .66-76(, 2000ההוצאה לאור,  –)משרד הביטחון 
הרציג, תמר. "הביקורת על המסורת הסכולסטית", "'לימודי האדם' וההומניזם", "ההומניזם 

על סף העת החדשה מתוך  בפירנצה", "החינוך ההומניסטי", "התפשטות ההומניזם באיטליה"



110-; 109-97; 96-80; 79-78; 78-76(, 2014)רעננה: האוניברסיטה הפתוחה,  כרך ג' –
121. 

 .67-65(, 2008)רסלינג,  אוטופיהמור, תומס. 
Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 
2000), 336, 338-344.  

 
  דפוס והשפה הלאומית – 10מס'  שיעור

 קריאת חובה
שלו  האיניאיסלתרגום  קאקסטון]תמסיר תרגומים של קטעים מתוך הפתיחה של וויליאם 

 [אליגיירי.של דנטה  (c. 1304) על צחות השפה העממית(, וקטעים מתורגמים מתוך 1490)
 

 קריאת רשות
; 82-73; 31-11(, 2000ההוצאה לאור,  –)משרד הביטחון  מהפכת הדפוספלדון, מירי. -אליאב

91-109. 
אביב: משרד -)תל עולמו של דנטהעפרון, ליאון. "בין האפיפיורות לאימפריה" מתוך -יעקובוביץ'

 .48-53(, 2014ההוצאה לאור,  –הבטחון 
יטה )רעננה: האוניברס כרך ה' –על סף העת החדשה פישר, יוכי. "אוריינות וחינוך" מתוך 

 .111-181(, 2015הפתוחה, 
 

  מסעי הגילוי – 11מס'  שיעור
 קריאת חובה

מסעות הפורטוגלים במערב אפריקה  –קרנר, אלכס. "גוף הידע והמסד הטכנולוגי", "נסיך ו'נווט' 
מסעות הפורטוגלים למזרח  –(", "הדיון על אנושיותם של הילידים", "בדרך להודו 1415-1470)

)רעננה: האוניברסיטה  כרך ב' –על סף העת החדשה (" מתוך 1500-1480וגילויה של ברזיל )
 .110-126, 97-109, 56-68, 34-55(, 2015 הפתוחה,

 
 קריאת רשות

חלוצת התגליות", "כיבוש מקסיקו", "כיבוש המאיה והאינקה",  –פלדון, מירי. "פורטוגל -אליאב
)משרד  מאות שנה לגילוי אמריקה-חמש"גורל האינדיאנים", "טעותו של קולומבוס" מתוך 

 .110-126, 71-77, 48-55, 41-47, 9-16(, 1992ההוצאה לאור,  –הביטחון 
כיבושה של האימפריה האצטקית: מיתוס, מדין, צבי. "ספרד ערב גילויה של אמריקה" מתוך 

 .34-26(, 1998ההוצאה לאור,  –)משרד הביטחון  פרגמטיזם ואימפריאליזם
Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 
2000), 401-392 . 

 
  הרפורמציה הפרוטסטנטית – 12מס'  שיעור

 קריאת חובה
 Adversus "; של תגובת לותר "Exsurge Domine]תרגומים של הבולה האפיפיורית "

Execrabile Antichristi Bullamצו ששת ; של 1534-"; של "חוק העליונות" של הנרי השמיני מ"
 [1559-; ושל  "חוק האחידות" של אליזבת הראשונה מ1539-הסעיפים" של הנרי השמיני מ

 
 קריאת רשות

19-(, 2011ההוצאה לאור,  –)משרד הבטחון  הרפורמציה הפרוטסטנטיתפלדון, מירי. -אליאב
23 ,24-32 ,54-62 ,70-78 ,79-87 ,88-95. 

 ז(."הפועלים, תשכ ספריתאביב:  )תל הסכלות שבחיארסמוס, דיסידריוס. 
 )תל אביב: עם עובד, תשמ"ד(. האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזםובר, מקס. 

 אביב: אוניברסיטת תיאולוגיים" )תל חיבורים ארבעה ,"הנוצרי" האדם חירות מרטין. "על ,לותר
 .196-169ב(, "אביב, תשס תל



 האמונה ועיקרי לותר מרטין"",16-ה המאה בראשית עליה והביקורת הכנסייה"אורה.  ,לימור
(, 1998הפתוחה,  האוניברסיטה אביב:-)תל ה' כרך – ונוצרים יהודים בין מתוך "הפרוטסטנטית

307-315, 318-341. 
 ' )רעננה: האוניברסיטהד כרך – החדשה העת סף על רמון. ואורית פישר יוכי ,משה ,סלוחובסקי
 .171-210(, 2014הפתוחה, 
 הפתוחה, )רעננה: האוניברסיטה א' כרך – החדשה העת סף על מתוך "מינות" דנה. ,פירוינסקי

2014 ,)213-218. 
Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 
2000), 367-390, 358-359, 362-390. 

 
  המהפכה המדעית – 13מס'  שיעור

 קריאת חובה
הפתיחה של אוסיאנדר ל"על סיבוב כדורי השמיים" של קופרניקוס  ]תמסירי תרגום מכתב

(; תרגום מכתבו של קופרניקוס עצמו לאפיפיור; תרגום כתב ההרשעה של גליליאו גליליי 1543)
 [1633-מ
 

 קריאת רשות
 [1633-]תרגום מסמך ההודאה של גליליאו מ

 .120-110(, 2000לאור,  ההוצאה – הבטחון )משרד הדפוס מהפכת מירי. פלדון,-אליאב
 חילונית תרבות של צמיחתה האיטלקי הרנסנס לניסיון" מתוך תיאוריה בין מדע"ארבל, בנימין. 

 .107-118(,2000לאור,  ההוצאה – הבטחון )משרד
)רסלינג,  ימינו עד היסטוריה-מהפרה האסטרונומיה של היסטוריהגינגריץ'.  ואוון מייקל ,הוסקין
2012 ,)35-68 ,91-118 ,119-161. 

היסטוריה של האסטרונומיה הוסקין, מייקל. "האסטרונומיה בעת העתיקה", "האצטרולב" מתוך 
 .90-85, 68-35(, 2012)רסלינג,  היסטוריה עד ימינו-מהפרה

 .512-497(, 15-2014) 73 תרביץרצון, אשבל. "שערי השמש והירח בספר המאורות" 
Lindberg, David C. The Beginning of Western Science (University of Chicago 
Press, 2007), 12-20; 38-43; 52-60; 82-105; 113-131. 
Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 
2000), 460-483 

 
 סמסטר ב'

 
 קולוניאליזם ואימפריאליזם  – 1מס'  שיעור

 קריאת חובה
רובים חיידקים ופלדה: גורלותיהן של ביקורת הספר  יהונתן. "ההיסטוריה של ההבדלים"אלשך, 

 .109-106(: 2004)אביב,  86 זמנים, מאת ג'ארד דיימונד, חברות אדם
 לדיון בשיעור[ –]תרגומו של צור ארליך את השיר "משא האדם הלבן" מאת רודיארד קיפלינג 

Northrup, David. Review of The Uniqueness of Western Civilization, by Ricardo 
Duchesne, Journal of World History 23, no. 4 (2012): 950-953. 

 
 קריאת רשות

-חמשגורל האינדיאנים", מתוך " ,"פלדון, מירי. "כיבוש מקסיקו", "כיבוש המאיה והאינקה-אליאב
 .77-71, 55-48, 47-41(, 1992ההוצאה לאור,  -)משרד הבטחון  מאות שנה לגילוי אמריקה

 .293-277ה(, "אביב, תשס-)תל חיידקים, ופלדה רובים, ארד.'ג ,דיימונד
 (.1998ההוצאה לאור,  -)משרד הבטחון  כיבושה של האימפריה האצטקית מדין, צבי.

)רעננה:  כרך ב' -דשה על סף העת החקרנר, אלכס. "הדיון על אנושיותם של הילידים", מתוך 
 .97-109(, 2015האוניברסיטה הפתוחה, 

Duchesne, Ricardo. The Uniqueness of Western Civilization (Brill, 2011). 
Gilley, Bruce. “The Case for Colonialism” Third World Quarterly 2017, 1-17. 



MacDonald, Kevin. “Going Against the Tide: Ricardo Duchesne's Intellectual 
Defense of the West" Review of The Uniqueness of Western Civilization, by 
Ricardo Duchesne: 
http://www.kevinmacdonald.net/duchesne-review.pdf 

 
 שיעור מס' 2  – נשים בעת החדשה

 קריאת חובה
 .59-45(, 2015)ירושלים: הוצאת שלם,  הגנה על זכויות האישה מארי וולסטונקרפט,

 
 קריאת רשות

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

Kelly, Joan. “Did Women have a Renaissance” in Women, History and Theory 
(The University of Chicago Press, 1986), 19-49. 
Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 
2000), 415-418. 

 
 אבסולוטיזם – 3מס'  שיעור

 קריאת חובה
Beik, William. Louis XIV and Absolutism: A Brief Study with Documents (Boston: 
Bedford, 2000), 209-218. 

 
 קריאת רשות
אביב: -)רמת 18-ה תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה של המאההד, מיכאל. 

 .59-66(, 1991האוניברסיטה הפתוחה, 
 .73-61(, 2012אביב: רסלינג, -)תל מהפכה של הרוחהופמן, עמוס. 

' )רעננה: ה כרך – החדשה העת סף על ואברבאיה עדו.,משה ,זמורה, הלי, פישר יוכי, סלוחובסקי
 .63-99(, 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), 426-44; 427-36; 517-18. 

 
 הנאורות והמהפכה הצרפתית –  4מס'  שיעור

 קריאת חובה
 מקורות למהפכה הצרפתיתתרגום "הצהרת זכויות האדם והאזרח" מתוך וולטר גראב )ער'(, 

 (.1979)הדר, 
)הקיבוץ  פרוייקט שלא נשלם? –הנאורות ]תרגום "הנאורות מהי?"[ מתוך בשארה עזמי )ער'(, 

 .45-52(, 1997המאוחד, 
 

 קריאת רשות
 (.1982אביב: משרד הבטחון, -)תל המהפיכה הצרפתיתגראב, ולטר. 
 (.2016)האוניברסיטה הפתוחה, המהפכה הצרפתית דויל, ויליאם. 

אביב: -)רמת 18-תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה של המאה ההד, מיכאל. 
 .68-75(, 1991האוניברסיטה הפתוחה, 

 (.2012אביב: רסלינג, -)תל מהפכה של הרוחהופמן, עמוס. 
 (.1984אביב: משרד הבטחון, -)תל עידן האורותהרסגור, מיכאל. 

Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 
2000), 486-504. 

http://www.kevinmacdonald.net/duchesne-review.pdf
http://moodle.shalem.ac.il/mod/resource/view.php?id=2622


 
 רפובליקניזם אנגלי  – 5מס'  שיעור

 קריאת רשות
עליזה נצר )תל אביב: "הדר"  מאנגלית: אוליבר קרומבל והמהפכה הפוריטנית אשלי, מוריס פרסי.

 הוצאת ספרים בע"מ, תשכ"ו(.
 (.1959"עם הספר", )הוצאת  היסטוריה של העמים דוברי האנגליתוינסטון. צ'רצ'יל, 

 
 עצמאות אמריקה - 6מס'  שיעור

 קריאת חובה
 [1776]טקסט הכרזת העצמאות האמריקאית 

 ויקיטקסט; וםהתרגום הוא גרסה מעובדת )מתוקנת( של תרג
 : המהפכות1830-1760עידן המהפכות אפשר למצוא תרגום נוסף של ההצהרה בכרך 

 .144-143(, 1981)האוניברסיטה הפתוחה,  'הדמוקרטיות' לפני המהפכה הצרפתית
 

 קריאת רשות
 -)משרד הבטחון  1861ממושבות למלחמת אזרחים: היסטוריה אמריקנית עד גוטפלד, ארנון. 
 (.1986ההוצאה לאור, 

 (.1984)זמורה ביתן,  ההיסטוריה של ארצות הבריתמוריסון, סמיואל אליוט. 
Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 
2000), 447-452; 486-498; 511-512; 550-572, 609-632. 

 
 חלק ראשון -נפוליאון  –  7מס'  שיעור

 קריאת חובה
 ציור שמן; צרפת, פאריס, מוזיאון הלובר., 1807"הכתרת נפוליאון",  .לואי-ז'אקדוד, 

נפוליאון ותקופתו: הכהן, רבי ישמעאל ממודינא. "תשובות לי"ב השאלות של נפוליאון" מתוך 
 .120-103(, 1968)ירושלים: מוסד ביאליק,  רשומות ועדויות עבריות של בני הדור

יעקב מאיר מבערגהיים. "מזמור שיר על יום משיחת אדוננו נאפאלעאן האדיר קיסר פראנזע" 
(, 1968)ירושלים: מוסד ביאליק,  ותקופתו: רשומות ועדויות עבריות של בני הדורנפוליאון מתוך 

126-127. 
נפוליאון ותקופתו: רשומות ועדויות עבריות פרענקל, יצחק זעקיל. "חבלי המוניה וקנאת אל" מתוך 

 .169-159(, 1968)ירושלים: מוסד ביאליק,  של בני הדור
 

 קריאת רשות
 (.2011אביב: משרד הבטחון, -)תל ותקופתונפוליאון גראב, ולטר. 
 .386-366(, 2016)האוניברסיטה הפתוחה, המהפכה הצרפתית דויל, ויליאם. 

 נפוליאון ותקופתו: רשומות ועדויות עבריות של בני הדור"תקנות הסנהדרין של פאריס" מתוך 
 .88-90(, 1968)ירושלים: מוסד ביאליק, 

Blaufarb, Rafe and Claudia Liebeskind. Napoleonic Foot Soldiers and Civilians: 
A Brief History with Documents (Boston: Bedford, 2011). 
Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 
2000), 572-580, 609-631. 

 
 חלק שני -נפוליאון  – 8מס'  שיעור

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

 בלבד. 92-82, לקרוא 95-82(, 2004)אביב,  86 להיסטוריה
Blaufarb, Rafe. Napoleon: Symbol for an Age, A Brief History with Documents 
(Boston: Bedford, 2008), 140-142. 

 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%A6%27%D7%A8%D7%A6%27%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%A6%27%D7%A8%D7%A6%27%D7%99%D7%9C


 קריאת רשות
 נפוליאון ותקופתו: רשומות ועדויות עבריות של בני הדורליהו חלפון. "השלום" מתוך הלוי, א

 .60-72(, 1968)ירושלים: מוסד ביאליק, 
 .161-135(, 1999אביב: משרד הבטחון, -)תל מלחמה ואסטרטגיההרכבי, יהושפט. 

 (.1984)תל אביב: זמורה ביתן,  אירופה מאז נפוליאוןתומסון, דיוויד. 
Blaufarb, Rafe. Napoleon: Symbol for an Age, A Brief History with Documents 
(Boston: Bedford, 2008), 104-112, 118-123. 
Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 
2000), 572-580, 609-631. 

 
 והרומנטיקה המהפיכה התעשייתית –  9מס'  שיעור

 קריאת חובה
]קטעים מתוך "המניפסט הקומוניסטי" של קארל מרקס ופרידריך אנגלס, תרגום מעובד מתוך 

 [https://www.marxists.org/hebrew/index.htm -"ארכיון האינטרנט המרקסיסטי" 
]"העורב" פואמה של אדגר אלן פו, התרגום העברי של יעקב שקד מתוך 

 [ /https://he.wikisource.org/wikiהעורב
 

 קריאת רשות
, מתוך 1832]תמסיר קטעי פרוטוקול מוועידת סדלר 

http://www.victorianweb.org/history/workers1.html ] 
)האוניברסיטה  : המהפכה התעשייתית1830-1760עידן המהפכות הרווי, כרסיטופר. 

 (.1982הפתוחה, 
 (.1962)ירושלים: מוסד ביאליק,  פני הרומנטיקהלוקר, מלכה. 

Spielvogel, Jackson J. Western Civilization – 4th Edition (Belmont: Wadsworth, 
2000), 582-606, 636-641. 
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 קריאת חובה
 מכתב ג'ורדן אנדרסון[תרגום ]תמסיר 

 ]תמסיר תרגום שיר של פיליס וויטלי[
 ודמוקרטיהציות -אילותר קינג, מרטין )הבן(. "מכתב מבית הכלא העירוני של ברמינגהם" מתוך 

 .123-144(, 2008)ירושלים: הוצאת שלם, 
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