
ג"תכנית לימודים לשנת תשפ-היסטוריה כללית 

'סמסטר א
קורסים מתוקשבים:מקרא

הערותמרצהכותרת הקורסקורס' מסקריאה מודרכתמבוא
'חובה לשנה אר אורי אמיתי"דמבוא לעת העתיקה: הולדת תרבות המערב123.1115סמינרמתקדם

'חובה לשנה אר יהודית ברונשטיין"דאוריינות מידע123.1000דוקטורט( + תזה)א "חובות ממתודולוגי

(ציון השלים)במסלול ללא תזה א"המחובה לכל תלמידי ר יהודית ברונשטיין"דכלים למחקר וכתיבה היסטורית123.4002

פרונטאליםקורסים 
חמישירביעידוקטורט+ א "מ-שלישי שניראשון

08:00-10:00

תנועות מינות ומחאה עממית  

1000-1400

108.2046

קורס מתקדם, א"ב

יוסי ציגלר' פרופ: מרצה

ההיסטוריה של הגוף האנושי בעת  

העתיקה

108.4295

קורס מתודולוגי  , א"מ

אבירות קדם מודרניתר משה בלידשטיין"ד: מרצה

108.3187

א סמינר"מ+ א "ב

יוסי ציגלר' פרופ: מרצה 

1000-1400תנועות מינות ומחאה עממית 

108.2046

קורס מתקדם, א"ב

יוסי ציגלר' פרופ: מרצה

10:00-12:00

ערים היסטוריות  

108.2044

קורס מתקדם, א"ב

גוטגרץר אנה "ד: מרצה

12:00-14:00

מבוא לימי הביניים

108.1096

קורס מבוא, א"ב

גוטגרץר אנה "ד:מרצה

פרקים : סקס ומגדר, אהבה

בהיסטוריה של רגש האהבה במערב

108.2047

מתקדם על תקופתי, א"ב

ר נירה פנסר"ד:מרצה

רגשות וחושים כאובייקטים  

108.4290היסטוריים 

קריאה מודרכת, א"מ

תרבות  , כלכלה, משטר: ארה״בר נירה פנסר"ד:מרצה

וחברה

108.3205

רודרמןסמינר , א"א וב"מ

ר אלי קוק"ד:מרצה

פרקים בהיסטוריה של רגש האהבה במערב: סקס ומגדר, אהבה

108.2047

מתקדם על תקופתי, א"ב

ר נירה פנסר"ד:מרצה

סמינר חוגי

(פעם בחודש)

14:00-16:00

מהפכות במאה העשרים

108.2045

מתקדם, א"ב

ר אליסה בלוטי"ד: מרצה

!הקורס מועבר באנגלית

מלחמת האזרחים האמריקאית  

108.2048

קורס מתקדם, א"ב

ערן שלו' פרופ: מרצה

1933-1945,  גרמניה הנאצית

108.4291

קורס מתודולוגי, א"מ

: מרצה

שטפן איריש' פרופ

מלחמת האזרחים האמריקאית

108.2048

קורס מתקדם, א"ב

ערן שלו' פרופ: מרצה

מלחמת העולם השנייה

127.8028

סמינר, א ללימודי שואה"תכנית מ

שטפן איריש' פרופ: מרצה

!הסמינר מועבר באנגלית

מהפכות במאה העשרים

108.2045

מתקדם, א"ב

ר אליסה בלוטי"ד: מרצה

!הקורס מועבר באנגלית

16:00-18:00

כיתה תיכונית  –אוריינות אקדמית 

108.2242

קורס מתקדם

ר אורי אמיתי"ד: מרצה

היסטוריוגרפיה מודרנית ועכשווית 

108.4292

קורס מתודולוגי, א"מ

ר נירה פנסר"ד: מרצה

שורשים היסטוריים של  הקפיטליזם  

הדיגיטלי

108.4293

קורס מתודולוגי, א"מ

ר אלי קוק"ד:מרצה

פרקים במלאכת ההיסטוריון

123.4000

.  'קורס חובה לתלמידי מסלול תזה שנה א, א"מ

ר משה בלידשטיין"ד: מרצה

'חלק א' סמינר דוקטורנטים שנה א

123.5001

ערן שלו' פרופ: מרצה

'חלק א' סמינר דוקטורנטים שנה ב

123.5158

ר סבטלנה נטקוביץ"ד: מרצה

רומאקמפוס 

123.2175

123.3075

(שנתי)קורס מתקדם , א"ב

ליבה באופקים, ס להיסטוריה"ביה

אייל בן אליהו ' פרופ: מרצים

ר אורי אמיתי"דו

ערים היסטוריות

108.2044

קורס מתקדם, א"ב

גוטגרץר אנה "ד: מרצה

18:00-20:00

מרחב ומקום באגן הים התיכון בעת העתיקה

108.4294

קריאה מודרכת, א"מ

ר משה בלידשטיין"ד: מרצה
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ג"תכנית לימודים לשנת תשפ-היסטוריה כללית 
'סמסטר ב

:מקרא
קריאה מודרכתמבוא

סמינרמתקדם

דוקטורט( + תזה)א "חובות ממתודולוגי

פרונטאליםקורסים 
חמישירביעיא"מ-שלישי שניראשון

08:00-10:00

הגירות בים התיכון בעת החדשה המוקדמת

108.3188

סמינר, א"מ+ א "ב

ר צור שלו"ד: מרצה

10:00-12:00

:  אחרי רומא

התהוותו של העולם המדיאבלי בגליה

108.2051

קורס מתקדם, א"ב

ר נירה פנסר"ד: מרצה

אקלים וסביבה, היסטוריה

108.4297

קורס מתודולוגי, א"מ

גוטגרץר אנה "ד:מרצה

:  אחרי רומא

התהוותו של העולם המדיאבלי בגליה

108.2051

קורס מתקדם, א"ב

ר נירה פנסר"ד: מרצה

12:00-14:00

להשכלהמרנסאנסאירופה 

108.1235

קורס מבוא, א"ב

ר צור שלו"ד: מרצה

20ארצות הברית במאה ה

108.1929

קורס מבוא, א"ב

מוסיקה ומחאה בארצות הברית במאה ה  ר אלי קוק"ד:מרצה

20

108.3189

סמינר, א"מ+ א "ב

ערן שלו' פרופ:מרצה

סמינר חוגי

(פעם בחודש)

14:00-16:00

תרבות וחברה באירופה  , דת–מסעי הצלב 

13-וה12-ובאגן הים התיכון במאות ה

108.2049

קורס מתקדם, א"ב

גוטגרץר אנה "ד:מרצה

הנצרות המוקדמת

108.2052

מתקדם, א"ב

ר משה בלידשטיין"ד: מרצה

ההיסטוריה של הספר מהדפוס לעידן  

גישות ושיטות–הדיגיטלי 

108.4296

קריאה מודרכת, א"מ

ר צור שלו"ד: מרצה

הנצרות המוקדמת

108.2052

מתקדם, א"ב

ר משה בלידשטיין"ד: מרצה

תרבות וחברה באירופה  , דת–מסעי הצלב 

13-וה12-ובאגן הים התיכון במאות ה

108.2049

קורס מתקדם, א"ב

גוטגרץר אנה "ד:מרצה

16:00-18:00

באמריקההאייטיז

108.2053

קורס מתקדם, א"ב

ר אלי קוק"ד: מרצה

'חלק ב' סמינר דוקטורנטים שנה א

123.5002

ערן שלו' פרופ: מרצה

'חלק ב' סמינר דוקטורנטים שנה ב

123.5159

ר סבטלנה נטקוביץ"ד: מרצה

זהויות מגדריות ומיניות

108.3204

סמינר, א"מ+ א "ב

ר נירה פנסר"ד:מרצה

רומאקמפוס 

123.2176

123.3076

(שנתי)קורס מתקדם , א"ב

ליבה באופקים, ס להיסטוריה"ביה

:  מרצים

ר אורי אמיתי"דאייל בן אליהו ו' פרופ

באמריקההאייטיז

108.2053

קורס מתקדם, א"ב

ר אלי קוק"ד: מרצה

18:00-20:00
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ג"תכנית לימודים לשנת תשפ-היסטוריה כללית 
סמסטר קיץ

קורסים מתוקשבים:מקרא
הערותמרצהכותרת הקורסקורס' מסקריאה מודרכתמבוא

פנרר אמה מעיין "צור שלו ודר "ד(קורס מתקדם, א"ב)הדתי בין מרכז לשולייםהמסע 108.2054סמינרמתקדם

מתודולוגי

פרונטאליםקורסים 
חמישירביעיא"מ-שלישי שניראשון

08:00-10:00

10:00-12:00

20-בריטניה במאה ה: משדרים היסטוריה

108.3207

סמינר, א"מ+ א "ב

'ר טל זלמנוביץ"ד:מרצה

12:00-14:00

14:00-16:00

16:00-18:00

18:00-20:00


