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 בבית הספר להיסטוריה  טקורסים תשע"
 , תולדות ישראל ותולדות האמנות.ישראללימודי  התיכון,-המזרח לימודיהיסטוריה כללית, 

 

 :קורסי חובה

 תואר ראשון

 מרצה עד שעה משעה יום נ"ז שם הקורס קוד קורס 'סמ
 ד"ר עידן שרר 14:00 12:00 ד' 2 מבוא להיסטוריה עולמית חלק א' 123.1112 א

 ד"ר יהודית ברונשטיין מתוקשב 2 אוריינות מידע מתוקשב 123.1000
 ד"ר עידן שרר 14:00 12:00 ד' 2 א'מבוא להיסטוריה עולמית חלק  123.1113 ב

 
  הקורס יתקיים במתכונת שנתית.. 'שנה אא ב" קורס חובה לתלמידי - עולמית מבוא להיסטוריה  

 ב' כאשר בתום כל סמסטר תהיה בחינה מסכמת. שני בסמסטר חלק ראשון בסמסטר א' וחלק  
 '.לא ניתן יהיה לקחת את חלק ב' לפני השלמת חלק א

  שנה א'ב"א קורס חובה לתלמידי  - אוריינות מידע  
 

 תואר שני

 מרצה עד שעה משעה יום ש"ש שם הקורס קוד קורס סמ'

 א
 היסטורית  כלים למחקר וכתיבה 123.4002

 מתוקשבקורס 
2 

  יהודית ברונשטיין ד"ר מתוקשב
123.4005 0 

 ד"ר אלי קוק 16:00 14:00 ג' 2 סדנת מ"א – פרקים במלאכת ההיסטוריון 123.4000 ב
 
 בחוגים ההיסטוריים.  תיזה מסלול ללא מיועד לתלמידי מ"א - היסטורית וכתיבה כלים למחקר 

 בחוגים ההיסטוריים. עם תיזהמסלול מ"א  חובה לתלמידיסדנת  - במלאכת ההיסטוריוןקים פר 

 

 תואר שלישי

 מרצה עד שעה משעה יום ש"ש שם הקורס קוד קורס סמ'

 א
 פרופ' יוסי ציגלר 18:00 16:00 ג' 2 סמינר ד"ר שלב א' חלק א' 123.5001

 -סוגיות ולבטים במחקר היסטורי  123.5158
 ד"ר צור שלו 18:00 16:00 ג' 2 'סמינר  ד"ר שלב ב' חלק א

 ב
 פרופ' יוסי ציגלר 18:00 16:00 ג' 2 סמינר ד"ר שלב א' חלק ב' 123.5002

 -סוגיות ולבטים במחקר היסטורי  123.5159
 ד"ר צור שלו 18:00 16:00 ג' 2 'בסמינר  ד"ר שלב ב' חלק 

 
 'בחוגים ההיסטוריים. 'שלב א תואר שלישי לתלמידישנתית חובה סדנת  - סמינר ד"ר שלב א 

 שלב ב תואר שלישי לתלמידישנתית חובה סדנת  -  סמינר ד"ר שלב ב'יסטורי סוגיות ולבטים במחקר ה'  

 בחוגים ההיסטוריים.
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 קורסי בחירה:

 תואר ראשון 

משע יום נ"ז שם הקורס קוד קורס סמ'
 ה

עד 
 שעה

 מרצה

 123.3064 א
: מהר המוריה להר ערפאת: תמורות סמינר

יות הים התיכון בעת ופולחניות בתרב
 העתיקה

 ד"ר משה בלידשטיין 16:00 12:00 ג' 4

 ב

 הרצאות מתחלפות 18:00 14:00 ד' 4 מהי היסטוריה בחיפה 123.1119

 ד"ר  אורי אמיתי מתוקשב 2 הולדת תרבות המערב: מבוא לעת העתיקה  123.1115

123.1202 
123.1203 

: הממלכה הצלבנית בין קמפוס צלבנים
יום, אמנות,  -מלחמת קודש לחיי היום
 היסטוריה וארכיאולוגיה

 ד"ר יהודית בורנשטיין 12:00 10:00 ה' 4
 ד"ר גיל פישהוף

 123.3065 קיץ
ה לאימפריה טמ"רקונקיס סמינר:

העולמית": ספרד בימי הביניים ובעת 
 החדשה המוקדמת

 ד"ר עידן שרר 20:00 16:00 ג' 4

 
 ב"א לתלמידי סמינר המיועד לתלמידי מ"א אך פתוח גם כסמינר  – וריה הימית של עולם האסלאםההיסט

 באישור החוג ללימודי המזה"ת.ובלבד  3שלב 

  שיציגו  הפקולטה למדעי הרוח ממגוון חוגישונים  היסטוריוניםהרצאות של  24  –מהי היסטוריה בחיפה
 גיאוגרפים שונים. שונות וממרחבים סטוריותסוגיות וגישות היסטוריות מגוונות מתקופות הי

 הקורס יוכל לשמש כחלופה לקורס החובה "מבוא להיסטוריה עולמית" באישור החוג בלבד.* 

 
 שניתואר 

משע יום ש"ש שם הקורס קוד קורס סמ'
 ה

עד 
 שעה

 מרצה

 א

 ד"ר עידו שחר 20:00 18:00 ג' 2 היסטוריה ואנתרופולוגיה 123.4014

 ד"ר יוחאי רוזן 18:00 16:00 ג' 2 וריה לאור האמנות החזותיתהיסט 123.4015

המאות  - ההיסטוריה הימית של עולם האסלאם 123.4446
 ד"ר חסן חליליה 12:00 08:00 'ד 4 השביעית והשש עשרה

: מהר המוריה להר ערפאת: תמורות סמינר 123.3064
 ד"ר משה בלידשטיין 16:00 12:00 ג' 4 פולחניות בתרביות הים התיכון בעת העתיקה

 ב

123.3203 
: הממלכה הצלבנית בין מלחמת קמפוס צלבנים

יום, אמנות, היסטוריה  -קודש לחיי היום
 וארכיאולוגיה

2 
ללא שעורים 

) סיורים פרונטליים
 בלבד(

 ד"ר יהודית בורנשטיין
 ד"ר גיל פישהוף

 ד"ר אסף זלצר 14:00 12:00 ג' 2 קמפוס ארכיונים 123.4016

ממן ולמקדונלדס: סוגיות בהיסטוריה התרבותית  123.4013
 ד"ר יהודית בורנשטיין 18:00 16:00 ג' 2 של האוכל

ה לאימפריה העולמית": טמ"רקונקיס סמינר: 123.3065 קיץ
 ד"ר עידן שרר 20:00 16:00 ג' 4 ספרד בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת
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 לתשומת לבכם, יתכנו שינויים


