
 

 

 ברשימת קורסי מ"א תשפ"

 .לתשומת לבכם יתכנו שינויים 

 ניתן להירשם לקורס אחד מחוג אחר, באישור מראש.. ההרשמה לקורסים דרך פורטל הסטודנטים 

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

  

 תכנית הלימודים לתואר שני :  

 שש"ס + תיזה   32 -תואר שני עם תיזה  

 ינה מסכמת/ מבחן גמרשש"ס + בח  36תואר שני ללא תיזה 

 קורסי חובה:  
 

 שנה א', לכל הסטודנטים בכל התכניות: 
 

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

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

 
   מסלול עם תיזה )מסלול א'( -קורס חובה 

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

 
 למסלול עם תיזה )מסלול א'( בחירה  קורס

מטרת הקורס ולשפר את כישורי הקריאה הביקורתית,   "ס(שש 4)( בהחלטת המנחה) קריאה מודרכתס קור
. והגשת עבודות מלווה בתרגוליםו למרצה הסטודנטהקורס מועבר במתכונת של דיון בין  המדעית ודרכי החקירה. הכתיבה

 הקורס נפתח לסטודנט בהמלצת מנחה עבודת התיזה 
 

 קורס חובה לכל תלמידי שנה ב' - שנה ב'

 יש להירשם לקורסים:   -שש"ס( 4)קמפוס מ"א 

 מפגש עם חברי הסגל; עבודה אישית בהתאם לנושא שנבחר - 115.4009

  ימי סיור )לפחות שניים מהם ברצף ; עם לינה( 3 - 2קמפוס בשטח בין  -   115.5002

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


 

 

 קורסי בחירה: * חובה להגיש בשני קורסים מתוך קורסי הבחירה עבודה סמינריונית 

 ניתן להצטרף לקורסים מהתכנית הבנ"ל המתנהלים באנגלית 

 סמסטר א'

            יום ג'  115.4200 -ד"ר יהודית ברונשטיין -סוגיות נבחרות בהיסטוריה של ממלכת ירושלים
 .שש"ס( 4) 8.00-12.00

  16:00 – 12:00יום ג'  – 115.4802 –זלצר  ד"ר אסף –התנסות מעשית -מקום, מחקר טקסט
 חובה לתכנית אוצרות מורשת()  שש"ס(. 4)
 

  16:00 – 12:00יום ג'  - 115.4504 -פרופ' אפרים לב -בריאות וחולי בארץ ישראל וסביבותיה
 שש"ס(. 4)

 
 .(שש"ס 4)   20:00 – 16:00ג'  יום ג'  -115.4058 -  ד"ר שלי אן פלג -תהליך השימור ויעדיו החברתיים

י שלא למד את מלאכות יד ומ לתכנית מורי דרךשנה א';  – אוצרות מורשתתכנית )חובה ל
 (מסורתיות

 
                   יום ג'  – 115.4289-פרופ' אריה קופסקי  –ישראל בשלהי העת העתיקה-נזירות ארץמדע הדתות: 

 (; תכנית מדע הדתות)חובה לתכנית מורי דרך. שש"ס( 4)  20:00 – 16:00
 

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

 
  סמסטר ב'

 .שש"ס( 4) 12:00-8:00יום ג'  -115.4800-ד"ר אסף זלצר  -תפקידם של מוזיאונים ואתרי מורשת

 )חובה לתכנית אוצרות מורשת(
 

 שש"ס(. 4) 16:00 – 12:00יום ג' – 115.4801-ד"ר אסתר ינקלביץ'  – סוד האוצרות: אוצרות באתרי מורשת
 ()חובה לתכנית אוצרות מורשת

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

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

 קורסי בחירה סמסטר קיץ 

 .שש"ס( 4)  16.00 – 12.00יום ג'   –115.3342 – ד"ר אורלי מזרחי -וארץ הקודש בעת העתיקה הנצרות 

 נא לשים לב לעדכון התאריכים המיוחדים לקורס  )השתתפות בקורס מחייבת אישור של ראש התכנית מראש()


