החוג להיסטוריה כללית ,קורסים לשנת הלימודים תשע"ט – לתשומת לבכם ,ייתכנו שינויים
סמסטר א':
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
 123.1000אוריינות 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
ראשון

שני

8-10
10-12

 108.2873מגלים (שוב) את
אמריקה ד"ר צור שלו

 108.2870ימי הביניים
בהוליווד ד"ר נירה פנסר

12-14

 123.3066יוון העתיקה
והעולם הים תיכוני ד"ר רחל
גוטסמן מתקדם עתיקה

108.1928השורשים הימי-
בינימיים של העולם (שעור
מבוא ימה"ב חובה לשנה א'
ב"א) פרו פ' יוסי ציגלר

14-16

 108.2860אירופה בין שתי
מלחמות עולם שעור מתקדם

שלישי
 108.3799מיתוס והיסטוריא
ד"ר אורי אמיתי
 108.3799מיתוס והיסטוריא
ד"ר אורי אמיתי

רביעי
 108.2870ימי הביניים
בהוליווד ד"ר נירה פנסר

 108.3784ארה"ב המודרנית:
כלכלה ,חברה ,תרבות
ומשטר ד"ר אלי קוק –
הרישום לקורס מותנה
באישור המרצה
 108.4562מחלות קדם
מודרניות :מחקרים קריאה
מודרכת פרופ' יוסי ציגלר
 108.4561זרמים
בהיסטוריוגרפיה העכשווית
מתודולוגי ד"ר נירה פנסר
 123.3064מהר המוריה
להר ערפאת :תמורות
פולחניות בתרבויות הים
התיכון בעת העתיקה ד"ר
משה בלידשטיין
 108.2860אירופה בין שתי
מלחמות עולם שעור מתקדם

 123.1112מבוא להיסטוריה
עולמית ד"ר עידן שרר חלק
א' (חובה לכל תלמידי הב"א
בשנה א')

פולק בלוז ורוק'נ'רול מתקדם
חדישה שעור (הפרטים

חמישי
 108.2873מגלים (שוב) את
אמריקה ד"ר צור שלו

פרופ' כוכבי
 123.3066יוון העתיקה
והעולם הים תיכוני ד"ר רחל
גוטסמן מתקדם עתיקה

16-18

פרופ' כוכבי
 123.3064מהר המוריה
להר ערפאת :תמורות
פולחניות בתרבויות הים
התיכון בעת העתיקה ד"ר
משה בלידשטיין
 108.4069סמינר מחקר ב',
חובה למסלול א' במ"א,
פרופ' כוכבי
 108.1929ארצות הברית
במאה ה 20שעור מבוא
חדישה ד"ר אלי קוק
 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

 108.3801פריז-
מרחב,חברה,תרבות
ופוליטיקה 1848-191ד"ר
עוזי אלידע
 108.3801פריז-
מרחב,חברה,תרבות
ופוליטיקה 1848-191ד"ר
עוזי אלידע

מטה)

פולק בלוז ורוק'נ'רול מתקדם
חדישהתרגיל (הפרטים
מטה)

החוג להיסטוריה כללית ,קורסים לשנת הלימודים תשע"ט – 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

 123.1115הולדת תרבות המערב :מבוא לעת העתיקה (מתוקשב) מבוא עתיקה חובה לשנה א' ב"א ד"ר אורי אמיתי
 100.1320+100.1321מסעות ,ד"ר צור שלו – נופי ידע – שעור מתוקשב  +תרגול בכיתה – הפרטים המלאים מטה
ראשון
8-10

שני
 108.2871אהבה ,תמיד
אהבה על תקופתי ד"ר נירה
פנסר

10-12

 108.2874המהפך :המאה
הרביעית הארוכה ד"ר משה
בלידשטיין

12-14

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

14-16

 108.1368תרבות ותקשורת
בעולם המערבי שעור מבוא
חדשה-חדישה ,מבוא חדשה-
חדישה ,ד"ר עוזי אלידע

שלישי
 108.3803פגשים בין-
תרבותיים בעולם הקדם-
מודרני פרופ' יוסי ציגלר וד"ר
צור שלו
 108.2872החוקה
האמריקאית פרופ' ערן שלו

רביעי
 108.2871אהבה ,תמיד
אהבה על תקופתי ד"ר נירה
פנסר
 108.2874המהפך :המאה
הרביעית הארוכה ד"ר משה
בלידשטיין

חמישי

 108.2872החוקה
האמריקאית פרופ' ערן שלו

 108.3803פגשים בין-
תרבותיים בעולם הקדם-
מודרני פרופ' יוסי ציגלר וד"ר
צור שלו
 108.3784ארה"ב המודרנית:
כלכלה ,חברה ,תרבות
ומשטר ד"ר אלי קוק –
הרישום לקורס מותנה
באישור המרצה
 108.4564רוקנרול
כהיסטוריה קריאה מודרכת
פרופ' ערן שלו

 123.1113מבוא להיסטוריה
עולמית ד"ר עידן שרר חלק
ב' (חובה לכל תלמידי הב"א
בשנה א')

 108.3789להרגיש את
העבר :תפקידם וביטויים ד"ר
נירה פנסר
 108.3789להרגיש את
העבר :תפקידם וביטויים ד"ר
נירה פנסר
 123.4000פרקים במלאכת

 123.1119מהי היסטוריה
בחיפה (מרצים מתחלפים
מחוגי ביה"ס להיסטוריה)

 100.1320המסע הדתי בין
מרכז לשוליים ד"ר צור שלו
פרטים מטה

ההיסטוריון  -חובה שנה א'
מסלול א' תואר שני ד"ר
אלי קוק
 108.4979תרבות הצריכה
באמריקה מתודולוגי ד"ר אלי
קוק

16-18

 123.1119מהי היסטוריה
בחיפה (מרצים מתחלפים
מחוגי ביה"ס להיסטוריה)

 123.5002סמינר ד"ר שלב
א' חלק ב' פרופ' יוסי ציגלר
 123.5159סמינר ד"ר שלב
ב' חלק ב' ד"ר צור שלו
18-20



 108.4676מגמות
בהתפתחות ההיסטוריוגרפיה
מתודולוגי ד"ר עוזי אלידע
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:
פולק ,בלוז ורוק'נ'רול :הסטוריה ומוסיקה פופולרית אמריקנית במאה העשרים  -סמסטר א'
מרצים :פרופ' ערן שלו ,ד"ר אלון שב
מספר קורס ב.א100.1490 -.
100.1491
תרגיל ב.א -
מספר קורס מ.א 100.3490 -
100.3491
תרגיל ,מ.א -
המסע הדתי בין מרכז לשוליים ד"ר צור שלו סמסטר ב' תשע"ט ,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)

החוג להיסטוריה כללית ,סמטסטר קיץ תשע"ט – ייתכנו שינויים!
מועדי סמסטר הקיץ יפורסמו בהמשך
סמינר משותף לב"א ולמ"א
ראשון

שני

שלישי

8-10
יפורסם בהמשך
10-12

12-14

 108.3792קיצור תולדות
הקפיטליזם האמריקאי ד"ר
אלי קוק

14-16

16-18

18-20

 123.3065מ"רקונקיטסה
לאימפריה עולמית" :ספרד
בימי הביניים ובעת החדשה
המוקדמת ד"ר עידן שרר

רביעי

חמישי

