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 בית הספר להיסטוריה
School of History 

 

ו "רשימת קורסים תשע
 

:  קורסי חובה
 

: תואר ראשון
 

 מרצה  עד שעה משעה יום ס"שש ז "נ שם הקורס קורס 'סמ

 א

 ר אלכס קרנר"ד 14:00 10:00 'ב 4 4 מבוא להיסטוריה עולמית 123.1111

 ר יהודית ברונשטיין"ד מתוקשב 2 2 מתוקשב קורס –אוריינות מידע  123.1000

 
 

 ניתן ללמוד את הקורס בכל אחת משנות הלימוד לתואר - מבוא להיסטוריה עולמית
 . הראשון

 היסטוריה : א בחוגים ההיסטוריים" בב'שנה אקורס חובה לתלמידי  - אוריינות מידע
תולדות ישראל ותולדות , ישראל-לימודי ארץ, התיכון-היסטוריה של המזרח, כללית

 .האמנות
 

: תואר שני
 

 מרצה  עד שעה משעה יום ס"שש ז "נ שם הקורס קורס 'סמ

 א
123.4002 

 0 מתוקשבקורס - כלים למחקר וכתיבה היסטורית
2 

 ר יהודית ברונשטיין"ד מתוקשב
123.4005 0 

 ר אריה דובנוב"ד 12:00 10:00 'ג 2 0 לקראת שפה משותפת? היסטוריה מהי 123.4001 ב

 
 א בחוגים ההיסטוריים"מיועד לתלמידי המ - כלים למחקר וכתיבה היסטורית . 
 עם תיזהא "קורס חובה לתלמידי מסלול מ- לקראת שפה משותפת? היסטוריה מהי 

. בחוגים ההיסטוריים
 

: תואר שלישי
 

 מרצה  עד שעה משעה יום ס"שש ז "נ שם הקורס קורס 'סמ

 א

 רייך-עמוס מוריס'  פרופ 18:00 16:00 'ג 2 0 חלק א' ר שלב א"ד-פרקים במלאכת ההיסטוריון 123.5156

 ר מרקוס זילבר"ד 18:00 16:00 ד 2 0 'חלק א' ר שלב ב"ד: סוגיות ולבטים במחקר היסטורי 123.5158

 ב

 ר אריה דובנוב"ד 18:00 16:00 'ג 2 0 חלק ב' ר שלב א"ד-פרקים במלאכת ההיסטוריון 123.5157

 ר מרקוס זילבר"ד 18:00 16:00 ד 2 0 'חלק ב' ר שלב ב"ד: סוגיות ולבטים במחקר היסטורי 123.5159
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: קורסי בחירה
 

: לתלמידי תואר ראשון ושני
 

 מרצה  עד שעה משעה יום ס"שש ז "נ שם הקורס קורס 'סמ

 אן'ר ירון ג"ד 20:00 16:00 'ג 4 6 מלחמת העולם הראשונה 123.3900 א

 ב

 רוזר' סרג' פרופ 16:00 12:00 'ג 4 6 הברית החדשה והתגבשות ההשקפה הנוצרית הקדומה 123.3904

 ר אריה דובנוב"ד 12:00 08:00 'ה 4 6 עיון היסטורי בהגותה של חנה ארנדט׳: פליטות ופזורה, אזרחות 123.3902

 החיים האזרחיים של הקהילות היהודיות בעידן הגניזה הקהירית 123.3903
 

 ר חסן חליליה"ד 20:00 16:00 'ה 4 6

 השואה במשפט: מנירנברג לירושלים 123.3905
 

 ר רבקה ברוט "ד 14:00 10:00' ג 4 6

 
 :לתלמידי תואר שני ושלישי

 
 מרצה  עד שעה משעה יום ס"שש ז "נ שם הקורס קורס 'סמ

 'חלק א- סדנת כתיבה בין אוניברסיטאית בלימודי מזרח אירופה  123.5154 א
 

 מרקוס זילבר ר "ד 20:00 16:00 א 1 0

 'חלק ב- סדנת כתיבה בין אוניברסיטאית בלימודי מזרח אירופה  123.5155 ב
 

 ר מרקוס זילבר"ד 20:00 16:00 א 1 0

 
  (תואר שני ושלישי)הסדנה מיודעת לתלמידים מתקדמים בתחום. 

 ', שלב בבשי יפרט לתלמידי תואר של,  מותנית באישור המרצהסדנהההשתתפות ב      
 .הרשאים להירשם ללא אישור מרצה      

 
 :בכל סמסטר יתקיימו ארבעה מפגשים, הסדנה היא שנתית

 17/1/2016, 27/12/2015, 29/11/2015, 1/11/2015: 'סמסטר א

 29/5/2016, 1/5/2016, 10/4/2016, 13/3/2016: 'סמסטר ב

 

 
 
 

. יתכנו שינויים, לתשומת לבכם
   

 
 
 


