החוג להיסטוריה כללית ,קורסים לשנת הלימודים תשפ"א
לתשומת לבכם ,ייתכנו שינויים
סמסטר א':
אנא עקבו אחר מקרא הצבעים הבא:
קורסי ב"א – חובה מבוא מתקדם סמינר משותף לב"א ולמ"א סמינר ב"א קורסי מ"א –חובה מתודולוגי קריאה מודרכתסמינר משותף לב"א ולמ"א
מתוקשבים:
 123.1115הולדת תרבות המערב :מבוא לעת העתיקה (מתוקשב) מבוא עתיקה חובה לשנה א' ב"א ד"ר אורי אמיתי.
 123.1000אוריינות מידע מתוקשב ד"ר יהודית ברונשטיין ,חובה לכל תלמידי שנה א' בב"א.
 123.4005כלים למחקר וכתיבה היסטורית מתוקשב ,ד"ר יהודית ברונשטיין ,חובה לכל תלמידי המ"א במסלול ללא תזה (ציון השלים).
 –108.2039סחר בבני אדם ,מן העת העתיקה ועד המאה ה 21-פרופ' מגד מתקדם על תקופתי מתוקשב.
 -108.2869זיכרון חברתי :מהעת העתיקה שעור מתקדם על תקופתי פרופ' עמוס מגד מתוקשב.
ראשון
08-10

10-12

שני
108.2583מלכים,
אבירים ונזירים :צרפת
המדיאבלית בשיאה (-XI
 )XIIIמתקדם ימה"ב ד"ר
נירה פנסר
 123.2008היסטוריה,
הנצחה וזיכרון בגרמניה
וישראל מר שמיר יגר –
מתקדם חדישה

שלישי
 108.3449ההיסטוריה של
הספר – בין הדפוס
לאינטרנט ד"ר צור שלו
 108.4992זקנה קדם
מודרנית? פרופ' יוסי ציגלר
 108.3449ההיסטוריה של
הספר – בין הדפוס
לאינטרנט ד"ר צור שלו
 108.4069סמינר מחקר
ב' ,חובה למסלול א' במ"א
בשנה ב' ,פרופ' ערן שלו

רביעי
 108.2583מלכים,
אבירים ונזירים :צרפת
המדיאבלית בשיאה (-XI
 )XIIIמתקדם ימה"ב ד"ר
נירה פנסר
 123.2008היסטוריה,
הנצחה וזיכרון בגרמניה
וישראל מר שמיר יגר –
מתקדם חדישה

חמישי
 123.1114מבוא לימי
הביניים :עולמות שזורים.
מבוא ימה"ב חובה לשנה
א' ב"א) פרופ' יוסי ציגלר
מועצת פקולטה

12-14

 108.1368תרבות
ותקשורת בעולם המערבי
שעור מבוא חדשה-
חדישה ,פרופ' עוזי אלידע

 108.1929ארצות
הברית במאה ה20
שעור מבוא חדישה ד"ר
אלי קוק

 108.3446מלחמת
האזרחים האמריקאית
סמינר פרופ' ערן שלו

14-16

 108.2586יצירות מופת
של העת העתיקה מתקדם
עתיקה ד"ר אורי אמיתי

 108.2585אייטיז
באמריקה – מתקדם
חדישה ד"ר אלי קוק

 108.3446מלחמת
האזרחים האמריקאית
סמינר פרופ' ערן שלו
 123.4000פרקים
במלאכת ההיסטוריון -
חובה שנה א' מסלול א'
תואר שני ד"ר מיכה פרי
 123.5001סמינר ד"ר שלב
א' חלק א' פרופ' יוסי
ציגלר
 123.5158סמינר ד"ר שלב
ב' חלק א' ד"ר צור שלו
 108.3456אהבה ,תמיד
אהבה :פרקים בתולדות
האהבה במערב ד"ר נירה
פנסר
 108.3456אהבה ,תמיד
אהבה :פרקים בתולדות
האהבה במערב ד"ר נירה
פנסר
 108.4680היסטוריוגרפיה
של המהפכה הצרפתית
מתודולוגי פרופ' עוזי אלידע
108.4332
כיוונים חדשים בהיסטוריה
כלכלית ד"ר אלי קוק

16-18

18-20

 123.1110היסטוריה
גדולה :על היסטוריה,
פרה-היסטוריה ומה
שלפניהם (מחליף את
היסטוריה עולמית) חלק
א' מר שמיר יגר
 108.2586יצירות מופת
של העת העתיקה מתקדם
עתיקה ד"ר אורי אמיתי

ישיבות חוג

 108.2585אייטיז
באמריקה –מתקדם
חדישה ד"ר אלי קוק

סמסטר ב':
אנא עקבו אחר מקרא הצבעים הבא:
קורסי ב"א – חובה מבוא מתקדם סמינר משותף לב"א ולמ"א סמינר ב"א קורסי מ"א –חובה מתודולוגי קריאה מודרכתסמינר משותף לב"א ולמ"א
ראשון

שני

08-10

10-12

 108.2880מקומות ומרחבים
באימפריה הרומית מתקדם עתיקה
ד"ר משה בלידשטיין

12-14

 108.2805הרפורמציה
הפרוטסטנטית והעולם המודרני
מתקדם חדשה ד"ר צור שלו

14-16

 108.2584ימי הביניים בסרטים:
ייצוגים של ימי הביניים
בקולנוע מתקדם על תקופתי ד"ר
נירה פנסר

שלישי
 108.3808ארה"ב המודרנית:
כלכלה ,חברה ,תרבות ומשטר
ד"ר אלי קוק – הרישום לקורס
מותנה באישור המרצה
108.3450מגפות עולמיות פרופ'
יוסי ציגלר
 108.3450מגפות עולמיות פרופ'
יוסי ציגלר
 108.3808ארה"ב המודרנית:
כלכלה ,חברה ,תרבות ומשטר
ד"ר אלי קוק – הרישום לקורס
מותנה באישור המרצה
 108.4993נשים ,גברים ומיניות
בימי הביניים קריאה מודרכת
ד"ר נירה פנסר

 108.4994הזרמים
ההיסטוריוגרפיים במאות הXX-
וה XXI-ד"ר נירה פנסר

רביעי

108.2880מקומות ומרחבים
באימפריה הרומית מתקדם
עתיקה ד"ר משה בלידשטיין

 123.1109היסטוריה
גדולה :על היסטוריה ,פרה-
היסטוריה ומה שלפניהם
(מחליף את היסטוריה
עולמית) חלק ב' מר שמיר
יגר
 123.1108מהי היסטוריה
ד"ר משה בלידשטיין
מרצים מתחלפים מחוגי ביה"ס

חמישי
 108.2805הרפורמציה
הפרוטסטנטית והעולם
המודרני מתקדם חדשה
ד"ר צור שלו

מועצת פקולטה

ישיבות חוג

16-18

18-20

 108.2584ימי הביניים בסרטים:
ייצוגים של ימי הביניים
בקולנוע מתקדם על תקופתי ד"ר
נירה פנסר

 123.5002סמינר ד"ר שלב א'
חלק ב' פרופ' יוסי ציגלר
 123.5159סמינר ד"ר שלב ב'
חלק ב' ד"ר צור שלו
 108.3445אי שוויון באמריקה
המודרנית  -סמינר ד"ר אלי קוק
 108.3445אי שוויון באמריקה
המודרנית  -סמינר ד"ר אלי קוק

 123.1108מהי היסטוריה
בחיפה (מרצים מתחלפים
מחוגי ביה"ס להיסטוריה)

החוג להיסטוריה כללית ,סמטסטר קיץ תש"ף – ייתכנו שינויים!

מועדי סמסטר הקיץ בחוג להיסטוריה כללית הם 20.6.21 :עד 14.09.21
ראשון

שני

8-10
10-12

12-14

14-16

 108.1930מקורות
ההווה :אירופה 1968-
 1890שעור מבוא חדישה
פרופ' שטפן איריש

שלישי
 108.3451לאחר
האימפריה ד"ר טל
זלמנוביץ'

 108.3448אש ואור
בדתות העולם העתיק
סמינר ד"ר משה
בלידשטיין

רביעי

108.4959 The History of
Privacy and the Right to
Privacy Prof. Stefan
Ihrig
The course will be
taught in English

16-18

18-20

סמינר משותף לב"א ולמ"א

 108.3447מילים
ומעׂשים :מבוא לחקר
מיתוסים ד"ר אורי אמיתי

חמישי

