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)לרבות פריטים חיוניים  גישה לפריטים ביבליוגרפיים נבחרים וחומרי עזר מאפשראתר הקורס 
במה  כן, האתר משמש-כמויש למלא תרגול שבועי. , ודרכו נוספים, מעבר לרשימת הקריאה שלהלן(

  .באופן שוטף אתריש לעיין ב. להודעות
 

 יעדי ההוראה

 מפתח בהיסטוריה עכשווית.ותופעות  םהכרות עם אירועי

 דרישות הקורס

 נוכחות בהרצאות. 

 קריאת ביבליוגרפיה.  

 .)תרגול שבועי )באתר הקורס 

  הוראות פרטניות יינתנו בהמשך( סרטבהגשת דוח צפייה(. 

 עבודות: 2 כתיבת 

 .עבודת ביניים

 .עבודת סיכום

 .יינתנו בהמשך הקורסבודות הוראות מלאות לע

 הרכב ציון 

 10%  נוכחות מלאה

 20%  תרגול שבועי

 10%  דוח צפייה

 20% עבודת ביניים

 40% עבודת סיכום

תוך מתן דגש  ,גם חוות דעת אישית על סמך השתתפות בכיתה תשוקללבמידת האפשר, בציון הסופי 
 .לגילוי התמצאות בביבליוגרפיה



 למבוא העשריםמבוא                                 ביינרד"ר גיא 

  

 

 

 2 

 כללי השתתפות בקורס

מועד על המשתתפים להגיע לכיתה מספר דקות לפני  (.10:15) בדיוק בזמןההרצאות מתחילות 

לא תותר כניסה לכיתה לאחר תחילת . ההרצאהתחילת טרם ולהיות כבר ישובים תחילת השיעור 

ככל יש להימנע שקיבלו אישור מראש מהמרצה(.  יות/של סטודנטיםמיוחדים מקרים פרט ל) השיעור

(. חל וכיו"ב נא לדאוג לפני כן לצרכי שירותים ,כניסה ויציאה מהכיתה במהלך השיעור )ולכןמהניתן 

  איסור על אכילה במהלך ההרצאה.

 נוכחות

מתוך הכרה בכך  ן, נדרשת השתתפות בכל ההרצאות של הקורס, ללא יוצא מן הכלל.כעיקרו
 3עד המצדיקות היעדרות, תינתן אפשרות להיעדר יוצאות דופן ושעלולות להיות סיבות מיוחדות 

  .)כולל תקופת השינויים( בלבדהרצאות 

 נק' בציון הסופי. 10נוכחות מלאה תזכה 

 נק' 5תוריד  המותרתמעבר למכסה בודדת היעדרות 

 נק' 10מעבר למכסה המותרת תוריד היעדרות כפולה 

 הרצאות תגרור פסילה בקורס. 5היעדרות של מעל 

 לקורס באיחור.  מוגם עבור מי שנרש, הנוכחות במניין ותההרצאות בתקופת השינויים נכללהבהרה: 

 )רשימה מלאה תינתן בתחילת הקורס( קריאת ביבליוגרפיה

נותנת טעימה בלבד של נושאים מורכבים ולכן מאוד מומלץ להעמיק את הידיעה קריאת החובה 
 .הקורס לאתר במגוון מקורות נוספים, שהועלוו ההיסטורית באמצעות עיון בקריאת הרשות

 ההרצאה הרלבנטית. לפנילקרוא את פריטי רשימת החובה בהחלט מוטב 

 הכללית. האמטלות ההגשה כוללות דרישות קריאה מעבר לרשימת הקרי

 נושאי ההרצאות

 מבוא: מבטים על ההיסטוריה העכשווית 

 ציפיות וחרדות: רקע 

 המלחמה הגדולה 

 קומוניזם 

 משבר בין המלחמות 

 פשיזם 

 מלחמת העולם השנייה 

 מלחמה במזרח 

 רצח עם 

 קולוניזציה-דה 

 המלחמה הקרה 

 וגלובליזציה מחאה 

 21-לקראת המאה ה 

 : יתכנו שינוים בתוכניתהערה


