
 החוג להיסטוריה כללית, קורסים לשנת הלימודים תשפ"ב
 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

 .ד"ר אורי אמיתי לשנה א' ב"א חובה( מבוא עתיקה מתוקשבהולדת תרבות המערב: מבוא לעת העתיקה ) 123.1115

 ד"ר יהודית ברונשטיין, חובה לכל תלמידי שנה א' בב"א. אוריינות מידע מתוקשב 123.1000

 , חובה לכל תלמידי המ"א במסלול ללא תזה )ציון השלים(.ד"ר יהודית ברונשטיין ,כלים למחקר וכתיבה היסטורית מתוקשב 123.4005
 

 .למי שצריך/כה ובאישור המזכירות –עם ציון ושעות לגיליון , ד"ר יהודית ברונשטיין ,כלים למחקר וכתיבה היסטורית מתוקשב 123.4002
 

 
 .מתוקשב פרופ' מגד מתקדם על תקופתי 21-סחר בבני אדם, מן העת העתיקה ועד המאה ה –108.2039

 108.2869- זיכרון חברתי: מהעת העתיקה שעור מתקדם על תקופתי פרופ' עמוס מגד מתוקשב.

 
 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

08-10  
 

: 1000שנת  108.2881
אירופה במאה העשירית 

והאחת עשרה פרופ' 
 ציגלר מתקדם ימה"ב

ספרות מסע אל  108.3810
ד"ר  הלבנט: מגדר וג'אנר

 צור שלו ד"ר זואי בינסטוק
 
 
 

: 1000שנת  108.2881
אירופה במאה העשירית 

והאחת עשרה פרופ' ציגלר 
 מתקדם ימה"ב

 

10-12   108.2883  הכמיהה

לאלוהים: התפתחות 

היסטורית של מוסד 

הנזורה במערב 

 הטרום מודרני

 108.2883  הכמיהה

לאלוהים: התפתחות 

היסטורית של מוסד 

הנזורה במערב הטרום 

 



ד"ר  מתקדם ימה"ב

 נירה פנסר

 מתקדם ימה"ב מודרני

 ד"ר נירה פנסר
 

108.1931 המילניום   12-14
האמצעי: מבוא לתולדות 

אירופה 1500-500 
 מבוא ימה"ב

להרגיש ולחוש  108.3815
את העבר: בחיפוש אחר 

התרבויות הרגשיות הטרום 
 ר נירה פנסרמודרניות ד"

 
 

היסטוריה 123.1122
היסטוריה,  לגדולה: ע

היסטוריה ומה -הפר
)מחליף את שלפניהם 

חובה ( היסטוריה עולמית
לכל התלמידים בב"א 

 שמיר יגר מר בשנה א'
 

 

פולק, בלוז,  108.2040 14-16
 ורוקנרול: היסטוריה

שלו ד"ר אלון  ערןפרופ' 
  חדישה מתקדם שב

בלוז, פולק,  108.2040 
 ורוקנרול: היסטוריה

שלו ד"ר אלון  ערןפרופ' 
 חדישה מתקדם שב

16-18  
 

אלכסנדר  108.2882
 הגדול בחייו ואחריהם

 מתקדםאמיתי אורי ד"ר 
 עתיקה

ד"ר שלב סמינר  123.5001

 ערן שלו' פרופ' אא' חלק 
 

ד"ר שלב סמינר  123.5158

ד"ר סבטלנה  'אחלק  ב'
 נטקוביץ

 
פרקים  123.4000

פרופ'  במלאכת ההיסטוריון
לתלמידי יוסי ציגלר חובה 

 מסלול תזה שנה א'

 
-בין אלים ובני 108.3812

 אדם ד"ר אורי אמיתי

אלכסנדר  108.2882
ד"ר  הגדול בחייו ואחריהם
אורי אמיתי מתקדם 

 עתיקה

 

18-20  
 

-בין אלים ובני 108.3812 
 אדם ד"ר אורי אמיתי

  

 

 

 



 החוג להיסטוריה כללית, קורסים לשנת הלימודים תשפ"ב
 לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים

 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 

 : מתוקשבים

  שלו צורחדשה מתוקשב ד"ר מבוא  מרנסאנס להשכלהאירופה  108.1058

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

08-10  
 

שובו של  108.3809 
ההומניזם: ימי הביניים, 

-הרנסנס וספרות המאה ה
סמינר משותף פרופ'  20

יוסי ציגלר וד"ר נטשה 
 גורדינסקי

  

10-12     

108.2874 המהפך:   12-14
המאה הרביעית הארוכה 

באימפריה הרומית ד"ר 
משה בלידשטיין מתקדם 

 עתיקה

מפגשים בין  108.4701
תרבותיים בעת החדשה 

מתודולוגי ד"ר   המוקדמת
 צור שלו

המהפך:  .2874108
המאה הרביעית הארוכה 

ד"ר  באימפריה הרומית
משה בלידשטיין מתקדם 

  עתיקה

 

מקורות  108.1930   14-16
1968-ההווה: אירופה 

 מבואאיריש פרופ'  1890
 חדישה

טריטוריאליות  108.4700

  בעת החדשה המוקדמת
 קריאה מודרכת ד"ר צור שלו

 
היסטוריה של  108.4699

מחקרים חדשים  –אלימות 
 קריאה מודרכת פרופ' ציגלר

 

 
 מהי היסטוריה 123.1108

 ד:ר משה בלידשטיין
  

 



ללומדים בתכנית המרוכזת 
בשנה, יש להרשם לשני 

הקורסים הללו )הקריאות 
ילמדו שבוע  –המודרכות(

 שבוע בהתאמה
 שבוע בתאום –שבוע 

 60-שנות ה 108.2885 16-18
באירופה: עשור מהפכני 

חדישה  מתקדם ד"ר בלוטי
THE 1960S IN EUROPE: 

A WATERSHED DECADE  

 הקורס ילמד באנגלית

 
  

 

ד"ר סמינר  123.5002
יוסי ' פרופ' בשלב א' חלק 

 ציגלר
 

ד"ר סמינר  123.5159
ד"ר אריק ' בחלק  ב'שלב 
 מןרן

 
תרבות   108.4698

פופולרית במראות ובצלילים 
 לוגיומתוד ד"ר בלוטי

Popular Culture through 
Sight and Sound 

 הקורס ילמד באנגלית 
 

שנה  100 108.3811

  ד"ר טל זלמנוביץ לביביסי

 מהי היסטוריה 123.1108
 ר משה בלידשטייןד"
 

 60-שנות ה 108.2885
באירופה: עשור מהפכני 

חדישה  ד"ר בלוטי מתקדם
THE 1960S IN EUROPE: 

A WATERSHED DECADE  

 הקורס ילמד באנגלית

18-20  
 

שנה  100 108.3811 

 ד"ר טל זלמנוביץ לביביסי
 

גרמניה הנאצית  108.4697
מתודולוגי 1945-1933
  איריש שטפן פרופ' 

  

 

 

 



 החוג להיסטוריה כללית, קורסים לשנת הלימודים תשפ"ב
 לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים

 

 סמסטר קיץ: 
 

 *תאריכי סמסטר הקיץ המדויקים בחוג יפורסמו בהמשך
 

 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 

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

08-10  
 

גזענות  108.4995 
ודמוקרטיה בין המהפכה 

וגי ד"ר מתודול קאיתהאמרי
 אסף אלמוג

  

10-12     

מהר המוריה  108.3814   12-14
להר ערפאת: 

ות בתרבויות פולחני תמורות
 הים התיכון בעת העתיקה

  

14-16     

16-18  
 

היסטוריה,  123.3009 
הנצחה וזיכרון בגרמניה 

 שמיר יגר  וישראל

  

18-20  
 

   

 

 


