החוג להיסטוריה כללית ,קורסים לשנת הלימודים תש"ף – 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

 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
 100.1320+100.1321מסעות ,ד"ר צור שלו – נופי ידע – שעור מתוקשב  +תרגול בכיתה – הפרטים המלאים מטה
ראשון
8-10

10-12

שני
 108.2809בין שתי
אמפריות :חברה ,משטר
שעור מתקדם ימה"ב ד"ר
נירה פנסר

שלישי
108.3807מודלים של
שלטון וממשל סביב שנת
 1300סמינריון ימה"ב פרופ'
יוסי ציגלר

 108.2038תולדות
המחשבה הכלכלית 1665-
 2015עת חדשה-חדישה
ד"ר אלי קוק

108.3807מודלים של
שלטון וממשל סביב שנת
 1300סמינריון ימה"ב פרופ'
יוסי ציגלר

 108.2879הנצרות
המוקדמת שעור מתקדם
עתיקה ד"ר משה בלידשטיין
12-14

 108.3804המעצמות
הגדולות במלחמה העולם
השנייה סמינריון ב"א פרופ'
אריה כוכבי

 108.2877הצפון והדרום:
התפרקותה של ארה"ב שעור
מתקדם חדישה פרופ' ערן
שלו

14-16

16-18

 108.1368תרבות ותקשורת
בעולם המערבי שעור מבוא
חדשה-חדישה ,מבוא חדשה-

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

חמישי
 108.2809בין שתי
אמפריות :חברה ,משטר
שעור מתקדם ימה"ב ד"ר
נירה פנסר
 108.2038תולדות
המחשבה הכלכלית 1665-
 2015עת חדשה-חדישה
ד"ר אלי קוק

 108.2879הנצרות
המוקדמת שעור מתקדם
עתיקה ד"ר משה בלידשטיין
 108.3804המעצמות
הגדולות במלחמה העולם
השנייה סמינריון ב"א פרופ'
אריה כוכבי
 108.4990נולדה מודרנית?
הולדתה של ארצות הברית
ומשקעי העבר מתודולוגי
פרופ' ערן שלו
 108.4069סמינר מחקר ב',
חובה למסלול א' במ"א,
פרופ' כוכבי

 123.1120מהי היסטוריה
חלק א' (חובה לכל תלמידי
הב"א בשנה א')
מרצים מתחלפים מחוגי ביה"ס

 108.2877הצפון והדרום:
התפרקותה של ארה"ב שעור
מתקדם חדישה פרופ' ערן
שלו
 100.1320המסע הדתי בין
מרכז לשוליים ד"ר צור שלו
פרטים מטה

חדישה ,ד"ר עוזי אלידע
 123.5001סמינר ד"ר שלב
א' חלק א' פרופ' יוסי ציגלר
 123.5158סמינר ד"ר שלב
ב' חלק א' ד"ר צור שלו

18-20

 108.4991מגמות
בהיסטוריוגרפיה מתודולוגי
ד"ר עוזי אלידע

החוג להיסטוריה כללית ,קורסים לשנת הלימודים תש"ף – לתשומת לבכם ,ייתכנו שינויים
סמסטר ב':
אנא עקבו אחר מקרא הצבעים הבא :קורסי ב"א – חובה מבוא

מתקדם סמינר משותף לב"א ולמ"א

קורסי מ"א –חובה מתודולוגי קריאה מודרכתסמינר משותף לב"א ולמ"א

 108.1058אירופה מרנסאנס להשכלה-שיעור חדשה – מבוא חדשה מתוקשב ד"ר צור שלו
 123.1115הולדת תרבות המערב :מבוא לעת העתיקה (מתוקשב) מבוא עתיקה חובה לשנה א' ב"א ד"ר אורי אמיתי
ראשון
8-10

 108.4988סוגיות
בהיסטוריה עולמית של ימהב
קריאה מודרכת פרופ' ציגלר
 108.3808ארה"ב
המודרנית :כלכלה ,חברה,
תרבות ומשטר ד"ר אלי קוק
– הרישום לקורס מותנה
באישור המרצה

10-12

12-14

14-16

שני
 108.2878כיבוש וניצור
בעולם החדש שעור מתקדם
עת חדשה פרופ' עמוס מגד

שלישי
 108.3808ארה"ב
המודרנית :כלכלה ,חברה,
תרבות ומשטר ד"ר אלי קוק
– הרישום לקורס מותנה
באישור המרצה

פולק ,בלוז ורוק'נ'רול פרופ'
ערן שלו ,ד"ר אלון שב,
מתקדם חדישה ,הפרטים
המלאים מטה

 108.4989היסטוריוגרפיה
של הים התיכון קריאה
מודרכת ד"ר צור שלו
 108.3806מין ,מגדר
וזהויות מיניות בימהב
סמינריון ד"ר נירה פנסר
 108.3806מין ,מגדר
וזהויות מיניות בימהב
סמינריון ד"ר נירה פנסר
 123.4000פרקים במלאכת
ההיסטוריון  -חובה שנה א'
מסלול א' תואר שני ד"ר
אלי קוק

רביעי
 108.2878כיבוש וניצור
בעולם החדש שעור מתקדם
עת חדשה פרופ' עמוס מגד

פולק ,בלוז ורוק'נ'רול פרופ'
ערן שלו ,ד"ר אלון שב,
מתקדם חדישה ,הפרטים
המלאים מטה

 123.1121מהי היסטוריה
חלק ב' (חובה לכל תלמידי
הב"א בשנה א')
מרצים מתחלפים מחוגי ביה"ס

חמישי

16-18

 108.2766כשהיסטוריה
פוגשת קולנוע-מתקדם על
תקופתי ד"ר נירה פנסר

18-20

 108.2766כשהיסטוריה
פוגשת קולנוע-מתקדם על
תקופתי ד"ר נירה פנסר

 108.2875הדמוקרטיא
האתונאית שעור מתקדם
עתיקה ד"ר אורי אמיתי

 123.5002סמינר ד"ר שלב
א' חלק ב' פרופ' יוסי ציגלר

 108.2875הדמוקרטיא
האתונאית שעור מתקדם
עתיקה ד"ר אורי אמיתי

 123.5159סמינר ד"ר שלב
ב' חלק ב' ד"ר צור שלו
 123.3908מבטים היסטוריים-
פרפורמטיביים על טקס ופולחן
סמינריון ד"ר משה בלידשטיין
וד"ר רותי אבליוביץ'



 123.3908מבטים היסטוריים-
פרפורמטיביים על טקס ופולחן
סמינריון ד"ר משה בלידשטיין
וד"ר רותי אבליוביץ'

לתשומת לב תלמידי הב"א בשנה ג' ,הקורס "היסטוריוגרפיה" ירד מתכנית הלימודים החל משנה"ל תשע"ו .סטודנטים אשר משלימים את כל החובות כולל דרך הרוח ולא מגיעים
למכסת נקודות הזכות הנדרשות ( 60נ"ז בדו-חוגי ו  120בחד החוגי) יש לקחת קורס מתקדם נוסף מהיצע קורסי החוג.

קורסים של מרצי החוג בתכנית נופי ידע ,ניתן לקחת כקורס מתקדם לב"א או כקורס בחירה במ"א:
המסע הדתי בין מרכז לשוליים ד"ר צור שלו סמסטר א' תש"ף ,נופי ידע:
 :BAשיעור  2נ"ז – מתוקשב 100.1320
תרגיל  2נ"ז – יום ה' 100.1321 – 14:00-16:00
 :MAשיעור  2שש"ס – מתוקשב – ( 100.3320חובת רישום לתלמידי  MAרק להרצאה –  2שש"ס)
פולק ,בלוז ורוק'נ'רול :הסטוריה ומוסיקה פופולרית אמריקנית במאה העשרים  -סמסטר ב' מתקדם חדישה
מרצים :פרופ' ערן שלו ,ד"ר אלון שב
מספר קורס ב.א100.1490 -.
100.1491
תרגיל ב.א -

החוג להיסטוריה כללית ,סמטסטר קיץ תש"ף – ייתכנו שינויים!
לתשומת לבכם :סמסטר הקיץ בחוג יחל בתאריך  30.6.2020ויסתיים בתאריך 15.9.2020
סמינר משותף לב"א ולמ"א

 108.2869זיכרון חברתי :מהעת העתיקה שעור מתקדם על תקופתי פרופ' עמוס מגד
ראשון

שני

שלישי

8-10
10-12

12-14

 108.3792קיצור תולדות
הקפיטליזם האמריקאי ד"ר
אלי קוק

14-16

16-18

18-20

 108.3805גרמניה הנאצית
 1933-1945סמינריון פרופ'
שטפן איריש

רביעי

חמישי

