החוג ללימודי ישראל
Department of Israel Studies

 לתשומת לבכם ,יתכנו שינויים .הרישום לקורסים דרך פורטל הסטודנט.
ניתן לראות את הקורסים וסילבוסים באתר האוניברסיטה קטלוג קורסים.
 החל מתשע״ד מחויבים תלמידי הפקולטה למדעי הרוח ללמוד קורסים בהיקף של 6
נ״ז במסגרת תוכנית ״דרך הרוח״ .הרישום לקורסים יתבצע תחת אחד מחוגי הלימוד
של התלמיד וציוני הקורסים ישוקללו בציון הסופי .את לימודי ״דרך הרוח״ ניתן
ללמוד בכל אחת משנות הלימוד לתואר (הקורסים מופיעים ****. )100.

 אשכולות לימוד

החל משנת הלימודים תש״פ ,כל סטודנט המתחיל לימודיו לתואר הראשון יבחר
באחד משלושת אשכולות הלימוד המפורטים בתקנון הלימודים לתואר ראשון וילמד
קורסים בהיקף של  6נקודות זכות) נ״ז (שלא מתחום לימודיו .השלמת לימודים אלו
מהווה תנאי לקבלת התואר.

את פירוט הקורסים ושעות הלימוד ניתן למצוא באתר האוניברסיטה
ניתן לקחת כל קורס מרשימת היצע הקורסים בתוכנית ,למעט קורסים שניתנים ע"י
אחד מחוגי הלימוד של התלמיד.
סיום לימודי אשכולות הלימוד בהצלחה הינו תנאי לקבלת תואר בוגר.
את רשימת הקורסים ראו באתר התכנית http://woh.haifa.ac.il :

רשימת קורסי ב"א תש"פ
שנה א'
קורסי חובה:
הדרכה מתודולוגית – ד"ר ענת קדרון –  –115.1103סמסטר א' יום ג'  2 .8-10נ"ז .חובה לכולם
אוריינות מידע מתוקשב – ד"ר יהודית ברונשטיין –  –123.1000סמסטר א' .קורס מתוקשב.
 2נ"ז – חובה לכולם
גיאוגרפיה ישראלית  -1900-1967ד"ר אסף זלצר-
חצי מתוקשב 4 .נ"ז.

 - 115.1516סמסטר א'  -יום ג'  -10-12קורס

מבוא למאה ה – 19-ד"ר ירון פרי  - 115.1413-סמסטר א' יום ג' .12-16

 4נ"ז.

מבוא לג"ג פיסית של ארץ-ישראל – ד"ר נורית שטובר –  –115.1511סמסטר ב' יום ג' .8-12
 4נ"ז.
מבוא למאה ה – 20-ד"ר משה נאור–  –115.1407סמסטר ב' יום ג'  4 .12-16נ"ז.

Mt. Carmel 31905, Israel. Tel. +972-48249296 www.israel-stu.haifa.ac.il

החוג ללימודי ישראל
Department of Israel Studies

מהי היסטוריה* ? חלק א' – סמסטר א' יום ד'  2 .12-14נ"ז.
123.1120
מהי היסטוריה*? חלק ב'  – -סמסטר ב' יום ד'  2 .12-14נ"ז

123.1121

ניתן ללמוד את הקורס* על שני חלקיו בכל אחת משנות הלימוד לתואר.
סטודנטים מתכנית הלימודים של מורי דרך חייבים את הקורסים הדרכה מתודולוגית ואוריינות,
שאר הקורסים כבחירה.

שנה ב' וג'
קורסי בחירה – שו"ת דרג 2
סמסטר א'
קמפוס נוכחות מעצמות אירופה ביפו – ד"ר ירון פרי –  – 115.2294סמסטר א' יום ג'  10-12הקמפוס
יתקיים בין התאריכים  17-18בדצמבר  4 . 2019נ"ז.
ירושלים הנוצרית בעת העתיקה ובימי הביניים – פרופ' אריה קופסקי -
יום ג' שעות  4 . 12-16נ"ז.

 – 115.2366סמסטר א'

סמסטר ב'
קמפוס רמת הגולן  – -ד"ר נורית שטובר  - 115.2503 -סמסטר ב' יום ג'  .12-16תאריכי הקמפוס
יפורסמו בהמשך 4 .נ"ז.
ילדות וחיי יום יום בארץ ישראל  – 1914-1882ד"ר גליה השרוני –  - 115.2399סמסטר ב' יום ג'
 4 .8-12נ"ז.
מבוא לחברה הישראלית -פרופ' עוז אלמוג –  115.1515סמסטר ב' – קורס מתוקשב 4 .נ"ז( .ניתן
ללמוד גם בשנה א')
דורות של צעירים בישראל :מצבר ל - Y -פרופ' עוז אלמוג –  –115.2552סמסטר ב' .קורס מתוקשב,
 4נ"ז.
סמסטר קיץ
ההגירה היהודית לארץ ישראל ולארצות הברית -פרופ' גור אלרואי  - 115.2381קורס מתוקשב.
מזרחים בישראל – ד"ר יאלי השאש –  - 115.2173 -יום ג' 8-12
נא לשים לב לעדכון התאריכים המיוחדים לקורס
הנצרות וארץ הקודש בעיר העתיקה – ד"ר אורלי מזרחי 115.2242
נא לשים לב לעדכון התאריכים המיוחדים לקורס

 -יום ג' 12:00-16
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סמינריונים
הערה :הרישום לסמנריון מותנה בסיום חובות אנגלית ,כל סמנריון  6נ"ז  ,חובה בתכנית
הלימודים לסיים  2סמנריונים.
ירושלים הנוצרית בעת העתיקה ובימי הביניים – פרופ' אריה קופסקי  - 115.3317 -סמסטר א' יום
ג' שעות . 16 -12
סמינריון בגיאוגרפיה פיזית :חקר התפתחות הנוף – ד"ר נורית שטובר –  - 115.3536סמסטר א' יום
ג' .12-16
טבע ,בריאות ותרבות במזרח התיכון – פרופ' אפרים לב  - 115.3547 -סמסטר א' יום ג' 8-12
ציונות :תיאוריה ומעשה -ד"ר אסף שמיס –
מלחמה וחברה -ד"ר משה נאור-

 - 115.3488סמסטר ב' יום ג' 12-16

 - - 115.3475סמסטר ב' יום ד' 12-16

סמסטר קיץ:
הנצרות וארץ הקודש בעיר העתיקה – ד"ר אורלי מזרחי  - 115.3342יום ג' 12:00-16
נא לשים לב לעדכון התאריכים המיוחדים לקורס
מזרחים בישראל – ד"ר יאלי השאש – 115.3373 -
נא לשים לב לעדכון התאריכים המיוחדים לקורס

יום ג' 8-12

 לתשומת לבכם ,יתכנו שינויים.
 נא לשים לב לגבי מספר ימי סיורים שעל כל סטודנט לעשות
 המסומן בצהוב – מסמן שינוי
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