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הקורס יעסוק בעיקרו בשנות השלושים והארבעים של המאה הקודמת. התקופה הדרמטית ביותר כללי: 

בהיסטוריה היהודית בעת המודרנית. בעזרת מסמכים ארכיונים נבחן את מעורבותם של יהודי ארצות הברית 

 הממשלבמאבקים הפוליטיים המרכזים של אותן שנים ונבחן את מערך יחסי הגומלין המורכבים שניהלו עם 

 .1948האמריקאי והתנועה הציונית היישוב היהודי ומדינת ישראל אחרי 
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 ובן שניתן לקבוע גם בכול יום מימי השבועשעות קבלה: ימי שלישי בתיאום מראש. כמ

 zsegev@research.haifa.ac.ilיצירת קשר: אשמח במידה ותיצרו איתי קשר במייל: 
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י הנדרש, עבודת רפרט או עבודה סמינריוניות. )מידע חובות: נוכחות בהתאם לנוהלי האוניברסיטה. קריאה על פ

 מפורט יימסר בהמשך(

 

 בהצלחה!
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