
 

 

 רשימת קורסי מ"א תשפ"א

 תכנית הלימודים לתואר שני :   

 שש"ס + תיזה   32 - תואר שני עם תיזה 

 מבחן גמר /ינה מסכמתשש"ס + בח  36 תואר שני ללא תיזה

    .לתשומת לבכם יתכנו שינויים 

  באישור מראש.שם לקורס אחד מחוג אחר, דרך פורטל הסטודנטים, ניתן להירההרשמה לקורסים 

 ניתן לראות סילבוס מקוצר על הקורסים     https://studapps.haifa.ac.il/catalog/#/courses 

  

 קורסי חובה:  

 שנה א', לכל הסטודנטים בכל התכניות: 

 סמסטר א' 

 שש"ס(. 2)קורס מתוקשב  – 123.4002–ד"ר יהודית ברונשטיין – כלים למחקר וכתיבה היסטורית

 שש"ס(. 2) 12:00 – 10:00יום ג'  – 115.4012 -ד"ר ענת קדרון – מתודולוגיה והיסטוריוגרפיה  

  מסלול עם תיזה )מסלול א'(  

 :חייבים בנוסף 

 שש"ס(. 2) 18:00 – 16:00יום ג'   -123.4000 --מיכה פרי ד"ר  –פרקים במלאכת ההיסטוריון

מטרת הקורס הינה לקדם ולשפר את כישורי הקריאה   -בהחלטת המנחה –קריאה מודרכת  קורס 
הקורס מועבר במתכונת של דיון בין תלמיד למורה  .ההדיסציפלינהמדעית ודרכי החקירה של  הביקורתית, הכתיבה

 והגשת עבודות, הקורס נפתח לסטודנט בהמלצת מנחה עבודת התיזה  המלווה בתרגולים

 שנה ב': 

 קורס חובה לכל תלמידי שנה ב'  -קמפוס מ"א רישום ל

 יש להירשם לקורסים:  

  )מועדים יפרסמו בהמשך(מספר מפגשים במהלך השנה - 115.4009

תאריכי הקמפוס יפורסמו בהקדם ובכפוף למדיניות ההוראה במסגרת הנחיות   ההתמודדות עם  -   115.5002
 שש"ס( 4) הקורונה

https://studapps.haifa.ac.il/catalog/#/courses


 

 

 קורסי בחירה: חובה להגיש בשני קורסים מתוך כל קורסי הבחירה 2 סמינריונים

 סמסטר א'

 שש"ס( 4) 12:00 – 08:00יום ג'  -115.4507 -ד"ר יהודית ברונשטיין – המסדר הצלבני הטמפלרי אמת ואגדה

)הקורס   שש"ס(. 4) 16:00 – 12:00 יום ג' – 115.4054 –זלצר  ד"ר אסף – עושים לומדים–התנסות מעשית 
 (.תכנית אוצרות מורשת -ב'  מיועד לשנה 

 
    שש"ס(. 4) 16:00 – 12:00יום ג'  -115.4584 – ד"ר שלי אן פלג –מלאכות יד מסורתיות, בעלי מלאכה ואומנים

 4) 16:00 – 12:00יום ג'  -115.4137 -פרופ' אפרים לב -הגניזה החברה הים תיכונית בימי הביניים בראי

 שש"ס(.

 4) 20:00 – 16:00יום ג'  – 115.4135-פרופ' אריה קופסקי  –מדע הדתות: הגיאוגרפיה הקדושה של ארץ

 מורי דרך( )חובה לתכניתשש"ס(. 

 שש"ס(. 4) קורס מתוקשב – 115.4600-פרופ' עוז אלמוג   - נוסטלגיה, הישראליאנה והאספנותתרבות ה
 

 שש"ס(. 4) קורס מתוקשב -115.4926 –ד"ר אסף שמיס  – בין ישראל לארה"ב -סוגיות בפוליטיקה 
 

 סמסטר ב' 

 שש"ס(. 4) 12:00 – 08:00יום ג' – 115.4801-ד"ר אסתר ינקלביץ'  – סוד האוצרות: אוצרות באתרי מורשת

 4) 12:00 -8:00יום ג'  -115.4313 -ד"ר משה נאור– רח התיכוןיהודים ספרדים ומזרחים בארץ ישראל ובמז

 שש"ס(

 4) 16:00 – 12:00 יום ג'– 115.4040 -ד"ר אסף זלצר -המסע, הסיור ומעשה התיירות בתולדות  ארץ ישראל

 )חובה לתכניות אוצרות מורשת ומורי דרך( .שש"ס(

 שש"ס( 4) 16:00 – 12:00יום ג'  -115.4568 -ד"ר אסף שמיס -ציונות: תיאוריה ומעשה

From the Tethys to the Mediterranean cam  -  12:00יום ג' –115.4995ד"ר נורית שטובר זיסו – 

 קדם כמו מבוא לגיאוגרפיה; גיאולוגיה וכד', הקורס יתקיים באנגלית( חובת קורסי)שש"ס(.  4) 16:00

 שש"ס(. 4) קורס מתוקשב -115.4601-פרופ' עוז אלמוג  – תנוסטלגיה ואספנות של מגזרים וקבוצות אתניו

 

 



 

 

 קורסי בחירה סמסטר קיץ 

   115.3549ד"ר אורלי מזרחי    – ירושלים בין יהדות לנצרות )בעת העתיקה(

)השתתפות בקורס מחייבת  נא לשים לב לעדכון התאריכים המיוחדים לקורס ,   16.00 – 12.00 יום ג'   
 אישור של ראש התכנית מראש(

 

  )מתקיימים באנגלית( ינלאומיתבהת כניהקורסים בת

 סמסטר א' 

 -  Nationalism, Zionism and Israeli archeology  - 115.4975  -  ד"ר יהודית ברונשטיין

 שש"ס(. 4) 12:00 -08:00יום א'  

 14:00 – 10:00 יום ב' –Arab-Jewish relations in mandatory Palestine 68115.49ד"ר משה נאור 

 שש"ס(. 4)

 סמסטר ב' 

      From ideology to practice: Jewish settlement patterns in  115.4971 -  קלביץנד"ר אסתי י

1882- 1930  Eretz-Israel -  'שש"ס( 4) 16:00-12:00יום א 

 שש"ס( 4) 20:00 – 16:00יום ג'  -Israel politics and society -  115.4976  - ד"ר אסף שמיס

 The jewish settlement in the Jorden valley in the earl twentieth   -115.4994- פרופ' גור אלרואי
century- study trip-  (4 )ף למדיניות ההוראה במסגרת פוס, תאריכים יפורסמו בהקדם ובכפוקמ - שש"ס
 ההתמודדות עם הקורונה

 

 

 

 

 

 

 

 


