
 

 גרשימת קורסי ב"א תשפ"

 דרך פורטל הסטודנט.יעשה הרישום לקורסים 

 .כאן, קטלוג קורסים -סטודנטים -ניתן לראות את הקורסים והסילבוסים באתר האוניברסיטה

 לימוד אשכולות .1

 בתקנון המפורטים הלימוד אשכולותשת באחד מש יבחר הראשון לתואר לימודיו המתחיל סטודנט כל תש״פ הלימודים משנת החל

, הקורסים יכולים להירשם בכל אחד לימודיו מתחום שלאז( נ״) זכות נקודות 6 של קורסים בהיקף וילמד ראשון לתואר הלימודים

ניתן לקחת כל קורס מרשימת  .התואר תנאי לקבלת מהווה אלו לימודים שלמתשנות הלימודים.  3מהחוגים של הסטודנט, במהלך 

ר התכנית : היצע הקורסים בתוכנית, למעט קורסים שניתנים ע"י אחד מחוגי הלימוד של התלמיד. את רשימת הקורסים ראו באת

http://woh.haifa.ac.il 

 אנגלית   .2

  חובה על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק מחובותיו לתואר.

בשפה . על מנת לסווג את רמת ידיעותיו של המועמד (םלסמינריוני)רישום  3 עמידה בחובה זאת היא תנאי כניסה לקורסים בדרג 

האנגלית או להעניק פטור מהם, מחויב הסטודנט בבחינת סיווג באנגלית )פסיכומטרי/אמיר/ אמירם( כחלק מתנאי הקבלה 

  .ישנן ארבע רמות סיווג באנגלית ועל כל סטודנט ללמוד קורסי אנגלית בהתאם לסיווגו בבחינות הכניסה  לאוניברסיטה.

 או בשנתון.  /https://engfor.haifa.ac.ilגלית שפה זרה פירוט ניתן לקרוא באתר היחידה ללימודי אנ 

 

 שנה א'

 (*)קורסי חובה סמסטר א'

 נ"ז 2(  10.00 – 8.00יום ג'   - 115.1401–ד"ר אליה אתקין  – סוגיות מחקריות ומתודולוגיות נבחרות( . 

 נ"ז 2( -קורס מתוקשב –  123.1000 –ברונשטיין ד"ר יהודית  - אוריינות מידע(. 

  115.1216  - ד"ר אסף זלצר - 1967 – 1900למה הארץ שלנו נראית כך? סוגיות גאוגרפיות היסטוריות בעיצוב נוף הארץ – 

 נ"ז(  4)   קורס מתוקשב

 נ"ז(. 4) 16.00- 12.00יום ג'   - 115.1413-ד"ר ירון פרי  – 19-מבוא למאה ה 

 

 (*)קורסי חובה ב'סמסטר 

 (נ"ז 4)  12.00 – 8.00 יום ג' –115.1511 –ד"ר נורית שטובר  – תולדות הנוף בארץ ישראל -מהים אל ההר. 

 

, שאר הקורסים מידע ואוריינות נבחרות מתודולוגיתו סוגיות מחקריותחייבים את הקורסים  "מורי דרך"סטודנטים מתכנית *

 כבחירה.
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 ג' -שנה ב' ו

 )קורסי בחירה(סמסטר א' 

 ייערכו  .12-13.12.2022 תאריכיםהקמפוס יתקיים בנ"ז(.  4)  115.2294 –ד"ר ירון פרי  – קמפוס נוכחות מעצמות אירופה ביפו

 ., עליהם תבוא הודעה מראש, בתחילת הסמסטרמספר מפגשים מקדימים

 From the Tethys to the Mediterranean – תאריכיםיתקיים ב מפוסהק. (נ"ז 4) 115.2595 –זיסו  -ד"ר נורית שטובר  

, עליהם תבוא הודעה מפגשים מקדימים ייערכו מספר )יום אחד ללא לינה( 4.1.2022-)יומיים, כולל לינה( ו 14-15.12.2022

 .הקורס יועבר בשפה האנגלית –מראש, בתחילת הסמסטר  

 Israel politics and society–  הקורס יועבר בשפה –( נ"ז 4) 20.00-16.00יום ג'  – 115.2578 –ד"ר אסף שמיס 

 .האנגלית

 Divided we stand: social schism in Israel-  הקורס  -נ"ז(  4) 12.00-8.00יום א'  – 115.2553 –ד"ר יעקב טובי

 יועבר בשפה האנגלית.

 

 )קורסי בחירה( סמסטר ב'

  נ"ז(. 4קורס מתוקשב ) – 115.2568 –פרופ' גור אלרואי  – והקמת מדינת ישראלהרעיון הציוני 

 8.00יום ג'  – 115.2260 –ד"ר גליה השרוני   - מנדטבתקופת הבישוב היהודי תרבות ופנאי  - והעיר כולה צהלה ושמחה – 

 נ"ז(. 4) 12.00

 נ"ז( 4) 12.00-8.00יום ג'  – 115.2577 -פרופ' אפרים לב - החי והצומח של ארץ ישראל. 

  נ"ז( 2) 16.00-14.00יום ג'  -ד"ר דיאנה טל --115.2195 – "ה"רוסית קהילהישראל: המקרה של והגירה בחברה 

 נ"ז( 4) 16.00-12.00יום ג'  -115.2200 -ד"ר אליה אתקין - היסטוריות עירוניות: בין הלוקלי לגלובלי. 

 נ"ז(. 4) 16.00-12.00יום ב'  -115.2202 - גורודצקי-ד"ר דוד ברק - דת ומדינה בישראל 

 26-29.3.2023הקמפוס יתקיים בתאריכים  נ"ז( 4) -115.2208 -ד"ר נורית שטובר זיסו  - קמפוס שדה: מים סדום לים האדום . 

 ., עליהם תבוא הודעה מראש, בתחילת הסמסטרייערכו מספר מפגשים מקדימים

 Campus: The Crusader World-  הקורס כולל סיורים לימודיים באתרים נ"ז(.  4) 115.2558 –ד"ר יהודית ברונשטיין

היסטוריים )ימי שטח מלאים ונפרדים(, וכן מפגשים מקדימים ומפגש מסכם בכתה. על מועדי המפגשים תבוא הודעה בתחילת 

 הקורס יועבר בשפה האנגלית. –שש"ס(  4) הסמסטר

 Religion and State in Israel – הקורס יועבר  - נ"ז( 4) 16.00-12.00יום א'  -115.2370 –גורודצקי  -ד"ר דוד ברק

 בשפה האנגלית.

  הקורס יועבר בזום –נ"ז(  4) 20:00-16:00 – 115.2596 -ד"ר גליה השרוני –קול המחקר: דוקטורנטים על הבמה. 

 

 

 



 

 

 

 

 סמינריונים 

 סמנריונים. 2נ"ז , חובה בתכנית הלימודים לסיים  6נריון יאנגלית, כל סמ: הרישום לסמנריון מותנה בסיום חובות שימו לב

 

 סמסטר א' 

 הסמינר יתקיים כסיור לימודי  – 115.3536 – זיסו ד"ר נורית שטובר - סמינריון בגיאוגרפיה פיזית: חקר התפתחות הנוף

 ייערכו מספר מפגשים מקדימים. , 22-24.11.2022 בתאריכים

 :12.00-8.00 -יום ג' – 115.3488-ד"ר אסף שמיס  - חלום שהתגשם? ציונות ופוליטיקה  

 16.00-12.00' יום ג - 115.3564 - ד"ר אסף זלצר - זה כתוב בשלטים: התנסות בהצגת מידע במרחב 

 20.00-16.00ג' יום  – 115.3537  - פרופ' אפרים לב - בריאות וטבע במזה"ת בראי ההיסטוריה 

 

 

 סמסטר ב'

  :ייערכו .   27-30.3.2023 הקמפוס יתקיים בתאריכים. 115.3208 - זיסו-ד"ר נורית שטובר – מים סדום לים האדוםקמפוס שדה

 ., עליהם תבוא הודעה מראש, בתחילת הסמסטרמספר מפגשים מקדימים

 12.00 – 8.00יום ג'  – 115.3486–ד"ר גליה השרוני   -תרבות ופנאי בתקופת היישוב - והעיר כולה צהלה ושמחה 

 16.00-12.00יום ב'  -115.3202 -גורודצקי  ד"ר דוד ברק - דת ומדינה בישראל 

 

 סמסטר קיץ 

  16.00 – 12.00יום ג'    549115.3  -ד"ר אורלי מזרחי  – העת העתיקה -ירושלים בין יהדות לנצרות 

 

* * * 

 

 

 הערות:

  ימי סיור במהלך התואר.  8-10אנא שימו לב שעליכם להשלים 

  ולבדוק שכל הקורסים אליהם נרשמתם אכן מופיעים.להדפיס תדפיס ציונים לאחר הקלדת המערכתנא , 

 לפנות למזכירות החוגמוזמנים  ,לשאלות נוספות  israelstudies@univ.haifa.ac.il ;9249296-04 ,8249414-04 
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