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 (1789-1492) החדשה בעת המערב לתולדות יסוד קווישם הקורס: 

 "פתששנה"ל 

 

 ד"ר ארי גייגר שם המרצה:

 היסטוריה מסלול/התמחות:

 ש"ש 1 היקף שעות:

 

 תוכן הקורס ומטרות הקורס/רציונל 

המאה  אמצעהקורס יסקור את התהליכים החשובים שעברו על אירופה בראשית העת החדשה, מ

(. מטרת הקורס היא להגיע להבנה של השינויים שהתרחשו 1789הצרפתית ) העד המהפכ 15-ה

הנושאים   באירופה בתקופה זו והדרך שבה הם שינו את פניה של אירופה בהשוואה לימי הביניים.

 יתייחסו להיבטים היסטוריים שונים: הפוליטי, הדתי, הכלכלי והתרבותי.

 

 ראשי פרקים/יחידות הוראה בקורס

 מבוא: .1

 דשה, העת החדשה המוקדמת: תיחום ומאפיינים.חההעת  .א

 ימי הביניים: מאפיינים, תהליכים מכינים לעת החדשה. .ב

 התגליות החדשות והשפעתן על תולדות אירופה: .2

 גילוי העולם החדש. .א

 .והתפתחות אמצעי תקשורת חדשים המצאת הדפוס .ב

 :16-15הרנסנס של המאות  .3

 החזרה לתרבות הקלאסית. .א

 ההומניזם. .ב

 ס.נסאמנות הרנ .ג

 הרפורמציה ומלחמות הדת: .4

 הרפורמה של מרטין לותר. .א

 קלוויניזם. .ב

 רפורמציה.-הקונטרה .ג

 מלחמות הדת. .ד

 משטרים בראשית העת החדשה: תאוריה ומעשה: .5

 האבסולוטיזם. .א

 באנגליה. המונרכיה החוקתית .ב

 תאוריות פוליטיות חדשות: ג'ון לוק, תומס הובס. .ג
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 :18-17תרבות והשכלה במאות  .6

 המהפכה המדעית. .א

 דן הנאורות: רוסו, וולטיר, מונטסקיה.יע .ב

 

 חובות/דרישות הקורס

 מבחן בית על החומר בקורס.אחד הנושאים בקורס; על פני הכיתה בהרצאה  :מטלות הקורס

 .30%; מבחן בית 70%הרצאה ובו: מרכיבי הציון הסופי ודרך חיש

 

 דרכי התקשרות עם המרצה

 ari.geiger@biu.ac.ilדוא"ל: 

 052-5379060טלפון: 

 

 ביבליוגרפיה

 קריאת חובה בכוכבית או רישומו ברשימה נפרדתציון חומר 

 

 .ז"תשנ אביב-תל, הפרוטסטנטית הרפורמציה, פלדון-אליאבמירי 

 .ס"תש אביב-תל, הדפוס מהפכת, פלדון-אליאבמירי 

 .ס"תש אביב-תל, חילונית בותרת של צמיחתה: האיטלקי הרנסנס, ארבלבנימין 

 .ד"תשנ ירושלים ,הרינסאנס בימי יהבאיטל היהודים חיי: כסופה במראה, בונפילראובן 

 .ו"תשכ ירושלים ,באיטליה הריניסאנס תרבות, בורקהארטיעקב 

 .ט"תשי אביב-תל, עשרה-השש המאה של הרפורמציה, בינטוןרולנד 

 .א"תשל ירושלים ,לותר מרטין, בינטוןרולנד 

 .ה"תשנ אביב-תל ,המודרנית המדינה של צמיחתה ,נביא-בר אלי

 .1996נטלקטואלים, תל אביב פול ג'ונסון, אי

 .2001ג'ון גריי, וולטר: וולטר וההשכלה, תל אביב 

 .ס"תש אביב-תל, 1559-1460 החדשה העת בראשית אירופה, אנטוני גרפטון ויוג'ין רייס

-השמונה למאה שיגרתי לא מדריך: וושינגטון' ורג'ג של התותבות השיניים ,דארנטון רוברט

 .2007 אביב-תל ,עשרה

 אביב-תל, 18 ה המאה של באירופה ואמנות הגות: ההשכלהתרבות  רך אחראי(,מיכאל הד )עו

 .א"תשנ

 .2012 אביב תל ,18 ה המאה של בצרפת ומהפכה נאורות :הרוח של מהפכה ,הופמן עמוס

 .ז"תשל אביב-תל, הרנסאנס, הילג'ון ר. 

 .1994מיכאל הר סגור, עידן האורות, תל אביב 

 .ד"תשמ אביב-תל, הקפיטליזם ורוח הפרוטסטנטית האתיקה, ובר מכס

 .ד"תשנ ירושלים, החדש והעולם אירופה(, עורך, )זכאיאביהו 
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 תשע"ה.-כרכים, תל אביב תשע"ד 5, 1600-1350אדי זילצר ואחרים, על סף העת החדשה: אירופה 

 )עורך(, הנאורות, ירושלים תשע"ז.גדי טאוב 

 .ח"תשנ ליםירוש, ויהודים הוגנוטים, ירדנימרים 

 .2001 אביב-תל, תיאולוגיים חיבורים ארבעה, לותר מרטין

 העת החדשה המוקדמת, ירושלים תשע"ט. יוסי מאלי )עורך(, תולדות הרעיונות:

 .ד"תשכ ירושלים, ד-גכרכים , אירופה ימי דברי, ישרה. א. ל. פ

 שמואל פיינר, מהפכת הנאורות, ירושלים תשס"ב.

 , ירושלים תשע"ז.עשרה השמונה במאה באירופה הודיםי :חדשה עתשמואל פיינר, 

: ימי הביניים המאוחרים, הרנסנס, המודרני העולם סף על ',א, ננטיטאלברטו ו רומנורוג'רי 

 .ד"תשמ אביב-תל ,הרפורמציה

 .2009 יבאב תל, המדעית המהפכה ,שייפין סטיבן

 תשנ"ב.-ש"ן, תל אביב ת18-, הגות ואמנות באירופה של המאה התרבות ההשכלה
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