גרמניה בין מלחמות העולם
תרגיל שנה א'20052006 ,
החוג להיסטוריה
האוניברסיטה העברית
מרצה :עופר אשכנזי

.1
.2

.3

נושא
מבוא
מלחמת העול הראשונה והשני
שלאחריה בגרמניה :האירועי
והקונפליקטי העיקריי בחברה
הגרמנית.
"משבר המודרניות" :תקווה ,אימה
וטירו %בחברה הגרמנית.

.4

"היפראינפלציה" :מה הקשר בי
ער& המטבע לער& האד ?
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)  .1.12מבח בקיאות(.

.6

החדשה"
"האובייקטיביות
ו"האישה החדשה" :הבטחה של
שפע ודמוקרטיה ליברלית ,או
אשליה מסוכנת?
העיר המודרנית :ממקו מגורי
לסמל של התקופה.

.7

תרבות ההמו – תרבות הצריכה.
איו על הסדר והערכי הגרמני ?

.8

Heimat
ותכונותיה.

הגרמנית

.9

האחר א' :יהודי .

–

המולדת

 .10האחר ב' :אוריינטאליז
סיני  ,הודי ואפריקאי .
 .11האחר ג' :האחר הסקסואלי:
הומוסקסואליות והיחס של החברה
הגרמנית אליה בזמ רפובליקת
ויימאר.
 .12האחר ד' :אמריקה" :שקיעת
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