
  :'סמסטר א
 ייתכנו שינויים, לתשומת לבכם – ז"לשנת הלימודים תשע קורסים, החוג להיסטוריה כללית

 
 

 :אנא עקבו אחר מקרא הצבעים הבא
 

 א"סמינר מא"א ולמ"סמינר משותף לבקריאה מודרכת מתודולוגי חובה– א"קורסי מ א"א ולמ"סמינר משותף לב  א"סמינר ב   מתקדם    מבואחובה  – א"קורסי ב

 ר צור שלו"ד מתוקשבמבוא חדשה  – שיעור חדשה-אירופה מרנסאנס להשכלה 85015801
 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

הרפורמציה  0158.851   5-01
הפרוטסטנטית מחקרים 

 ר צור שלו"ת דקריאה מודרכ
 והרפואה הגוף 0158.855

' סמינר פרופ מודרניים-הקדם
 ציגלר

 602850.2 MODERN 
GERMAN HISTORY 1 ר "ד

הקורס יתקיים )איריש  שטפן
( 1.:00:11-18בין השעות 

 א"מיועד לתלמידי מ סמינרה
 

היסטוריה :פריס 0158.852 01-06
 0858-.080בותית תר

 ר אלידע"א ד"ב סמינר
 

 והרפואה הגוף 0158.855 
' סמינר פרופ מודרניים-הקדם
 ציגלר

מגמות חדשות 0158.852
בהיסטוריוגרפיה מתודולוגי 

 ר נירה פנסר"ד מא
 

היסטוריה :פריס 0158.852
 0858-.080תרבותית 

 ר אלידע"א ד"ב סמינר
מבוא להיסטוריה  06.80000

חובה )אן 'גר ירון "עולמית ד
 ('א בשנה א"לכל תלמידי הב

 

 נפלאות 06.860.6 .06-0
 מדע,פוליטיקה:התבונה
ביוון מתקדם עתיקה  ואמנות

ר "ד( מתכנית לימודי יוון)
  גוטסמן

ארצות הברית  01580868

 שעור מבוא 61במאה ה

 ר אלי קוק"חדישה ד

 

לשמוע את  0158.858
הקדמה להיסטוריה : העבר

רה ר ני"רכת דקריאה מוד
 פנסר

 
 ויחסי נשים חיי 0158.858

' סמינר פרופ באירופה מיגדר
 מקוב-חיה שפייר

 

: רול'נ'בלוז ורוק ,פולק

הסטוריה ומוסיקה פופולרית 

 -  אמריקנית במאה העשרים

ר אלון שב "ערן שלו וד' פרופ

הפרטים המלאים בתחתית 

 (א"מ+ א "ב) הדף
 

מבוא להיסטוריה  06.80000
חובה )אן 'ר ירון ג"עולמית ד

 ('א בשנה א"לכל תלמידי הב

 



 נפלאות 06.860.6 02-.0
 מדע,פוליטיקה:התבונה
ביוון מתקדם עתיקה  ואמנות

ר "ד( מתכנית לימודי יוון)
 גוטסמן

, סחר בבני אדם 61.88015
מן העת העתיקה ועד המאה 

מגד מתקדם על ' פרופ 60-ה
 תקופתי

 ויחסי נשים חיי 0158.858
' סמינר פרופ באירופה מיגדר

 מקוב-חיה שפייר
רבים שהם  .0158.85

התגבשותה של :אחד
' פרופ לוגיוהמחשבה מתוד

 ערן שלו
סוגיות ולבטים  06.88085

ר שלב "ד: במחקר ההיסטורי
 ר צור שלו"ד 'א חלק' ב

, סחר בבני אדם 015861.8
מן העת העתיקה ועד המאה 

מגד מתקדם על ' פרופ 60-ה
 תקופתי

 

המעצמות  01586528 02-05
הגדולות במלחמת העולם 

מתקדם  השנייה שעור
 כוכבי' חדישה מתקדם פרופ

, מתפללים 01586528

לוחמים ועמלים באירופה 

ר "ב ד"ם ימהשעור מתקד

 נירה פנסר

המעצמות  65288015
הגדולות במלחמת העולם 

מתקדם  השנייה שעור
 כוכבי' חדישה מתקדם פרופ

היסטוריה  0158.850
וספרות בימי הבינים קריאה 

 ציגלר' פרופ מודרכת
פרקים במלאכת  06.88082
חלק ' ר שלב א"ד-ההיסטוריון

 עמוס מוריס רייך' פרופ'  א

, מתפללים 01586528
לוחמים ועמלים באירופה 

ר "ב ד"ם ימהמתקד שעור
 נירה פנסר

 

 מחקר סמינר 0158.128   05-61
 – תיזה עם למסלולחובה 
' פרופ( 'לשנה ב)' בחלק 
 כוכבי

זיכרון חברתי  0158.856
' פרופ קורס מא מתודולוגי

 מגד

  

 

 

 

 

 

 

 



  :'מסטר בס

 ייתכנו שינויים, לתשומת לבכם –ו "לשנת הלימודים תשע קורסים, החוג להיסטוריה כללית
 
 

 :עקבו אחר מקרא הצבעים הבא אנא
 

 א"סמינר מא"א ולמ"סמינר משותף לבקריאה מודרכת מתודולוגי חובה– א"קורסי מ א"א ולמ"סמינר משותף לב  א"סמינר ב   מתקדם    מבואחובה  – א"קורסי ב

 ר אורי אמיתי"ד מתוקשבהעולם הקלאסי שעור מבוא עתיקה  01580868
 8א"בב' לכל תלמידי שנה א חובה, ר יהודית ברונשטיין"ד מתוקשבאוריינות מידע  123.1000
 (8ציון השלים)א במסלול ללא תזה "לכל תלמידי המ חובה, ר יהודית ברונשטיין"ד ,מתוקשבכלים למחקר וכתיבה היסטורית  123.4005

 
8המלאים בתחתית הדףהפרטים  – המסע הדתי בין מרכז לשוליים: א"א ומ"לב בחירהקורס   

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

הים התיכון  0158.858   5-01
בראשית העת החדשה 

 שלו ר צור"ד סמינר
 

ב "ארה .0158.85
, חברה, כלכלה: המודרנית

ר אלי קוק "ד תרבות ומשטר
לקורס מותנה הרישום  –

 באישור המרצה

 8602850. MODERN 
GERMAN HISTORY 6  ר "ד

 איריש  שטפן
 א"מיועד לתלמידי מ סמינרה

, רובין, ארתור 01586522 01-06
 אן וגיבורים שעור מתקדם'ז

 ר נירה פנסר"על תקופתי ד

התפרקותה של  01586566
 ארצות הברית שעור מתקדם

 ערן שלו' חדישה פרופ

הים התיכון  0158.858
בראשית העת החדשה 

 ר צור שלו"ד סמינר
 

ב "ארה .0158.85
, חברה, כלכלה: המודרנית

ר אלי קוק "ד תרבות ומשטר
לקורס מותנה הרישום  –

 באישור המרצה

המסע  -נופי ידע  100.1320

 הדתי בין מרכז לשוליים
 ר צור שלו"ד וקשבמת

 מתקדם חדשה
 10א100.1321

יש , זאת משבצת התרגיל)
8 לבחור אחד מהשניים
, ההרצאה מתוקשבת

  (הפרטים מטה
 

התפרקותה של  01586566
 ארצות הברית שעור מתקדם

 ערן שלו' חדישה פרופ

, רובין, ארתור 01586522 .06-0
 אן וגיבורים שעור מתקדם'ז

 ר נירה פנסר"על תקופתי ד

-השורשים הימי 58086501

בינימיים של העולם שעור 

 ציגלר' ב פרופ"ימה מבוא

 

בעיות  .0158.85

בהיסטוריה אמריקאית 

ערן ' פרופ קריאה מודרכת

 שלו

  



תרבות הצריכה  0158.888   02-.0
ר "ד באמריקה מתודלוגי מא

 קוק
סוגיות ולבטים  06.88088

ר שלב "ד: במחקר ההיסטורי
 ור צור של"ד 'בחלק ' ב

חברה ומשטר  01586526

ברומא הרפובליקנית שעור 

ר אורי "עתיקה ד מתקדם

 אמיתי

 

חברה ומשטר  01586526

ברומא הרפובליקנית שעור 

ר אורי "עתיקה ד מתקדם

 אמיתי

 

רפורמה  .0158652  02-05
ים יורפורמציות בימי הבינ

' ב פרופ"ימה שעור מתקדם
 יוסי ציגלר

להרגיש את  0158.858
ם וביטויים תפקיד: העבר
 ר נירה פנסר"ד סמינר

פרקים במלאכת  06.88088
חלק ' ר שלב א"ד-ההיסטוריון

 עמוס מוריס רייך' פרופ' ב

רפורמה  .0158652
ים יורפורמציות בימי הבינ

' ב פרופ"ימה שעור מתקדם
 יוסי ציגלר

 

להרגיש את  0158.858   05-61
תפקידם וביטויים : העבר
 ר נירה פנסר"ד סמינר

פרקים במלאכת  06.8.111
עמוס ' פרופ א"מ-ההיסטוריון

תלמידי  מוריס רייך חובה לכל
א במסלול עם תזה שנה "המ

 'א

ר אורי אמיתי "ד 01586525
 מקורות הקלאסי העולם

 א"קורס בחירה לב, נבחרים
 (ז"נ 6)

 

 

 סטודנטים אשר משלימים את כל החובות כולל דרך הרוח ולא מגיעים 8 ו"ל תשע"ירד מתכנית הלימודים החל משנה" היסטוריוגרפיה"הקורס ', א בשנה ג"לתשומת לב תלמידי הב

 8(פרטים נוספים בשנתון האוניברסיטה) יש לקחת קורס מתקדם נוסף מהיצע קורסי החוג( בחד החוגי 061חוגי ו -ז בדו"נ 21)ודות הזכות הנדרשות למכסת נק

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :א"או כקורס בחירה במ א"ורס מתקדם לבניתן לקחת כק, דעקורסים של מרצי החוג בתכנית נופי י

   העשרים במאה אמריקנית פופולרית ומוסיקה הסטוריה :רול'נ'ורוק בלוז ,פולק

 

49-44-06-03-08-2015-22/107-33-16-16-08-46/2016-07-08-22-03-http://ny.haifa.ac.il/2012  

 

  שב אלון ר"ד ,שלו ערן 'פרופ :מרצים

 11:.02:11-0 ג ביום תרגיל ,11-06:11:.0 ג יום ,א סמסטר

 01180.81   -8א8ב קורס מספר

 01180.80           - א8ב תרגיל

 81..0118   - א8מ קורס מספר

  80..0118          - א8מ ,תרגיל

 מוסיקלית-ההיסטורית לבחינתה המוצא כנקודת תרבותית כצורה המוסיקה את להבין מבקש זה קורס 8חברתי ארגון וצורות כלכליים כוחות של רחב מנעד ומעצבים המייצגים ,מורכבים היסטוריים תהליכים של תוצר היא המוסיקה 

 8אותה השרים אלו ובין ההיסטוריה של שירתה את הכותבים הכוחות בין וסמויים גלויים גומלין יחסי לחשוף נסיון תוך ומוסיקליות היסטוריות מבט נקודות בין שיח-דו מציע הקורס 8המודרנית ב"ארה של

 

 

 (01180.60קבוצת תרגול )+המסע הדתי בין מרכז לשוליים  -נופי ידע 

 

-22/106-33-16-16-08-46/2016-07-08-22-03-http://ny.haifa.ac.il/2012

48-44-06-03-08-2015  

סמסטר  . ר צור שלו"ד

 'ב

או ) 01180.61

( במא 61..0118

 שיעור

או ) 01180.60

( במא 60..0118

 תרגול

 מתוקשב

  

 

  

 

 

http://ny.haifa.ac.il/2012-03-22-08-07-46/2016-08-16-16-33-22/107-2015-08-03-06-44-49
http://ny.haifa.ac.il/2012-03-22-08-07-46/2016-08-16-16-33-22/106-2015-08-03-06-44-48
http://ny.haifa.ac.il/2012-03-22-08-07-46/2016-08-16-16-33-22/106-2015-08-03-06-44-48


 (א"מרוכז למיום ) ז "תשע –סמסטר קיץ 

 א"סמינר מא"א ולמ"סמינר משותף לבקריאה מודרכת מתודולוגי חובה– א"קורסי מ א"א ולמ"סמינר משותף לב  א"סמינר ב   מתקדם    מבואחובה  – א"קורסי ב

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

" סופי פתרון"מ 01.4.401   5-01

, חמושה יהודית להתנגדות

 שרה בנדר' פרופ

  

" סופי פתרון"מ 01.4.401   01-06

, חמושה יהודית להתנגדות

 שרה בנדר' פרופ

  

רומא של  0104.801   .06-0
ר "ד לאווייםהפהקיסרים 

 אורי אמיתי

  

רומא של  0104.801   02-.0
ר "ד לאווייםפההקיסרים 

 אורי אמיתי

  

: יהודי וג׳נטלמן 0104.801   02-05

פרקים מרכזיים בתולדות 

יהודי אנגליה והאימפריה 

 ר ארי דובנוב"ד הבריטית

 

  

: יהודי וג׳נטלמן 0104.801   05-61

פרקים מרכזיים בתולדות 

יהודי אנגליה והאימפריה 

 ר ארי דובנוב"ד הבריטית

  

 


