
   

  אוניברסיטת חיפה                           החוג לתולדות ישראל ומקרא              
                                 University of Haifa                                                               Department of Jewish History 

 

  
    Fax 04-8288812פקס:  :Mount Carmel, Haifa, Israel. Phone) 972( – 4 – 6082405: טלפון, 31905רמל, חיפה הר הכ

E- Mail jewhistdep@univ.haifa.ac.il  
 

  

 אחריי - היסטוריה של עם ישראל –רשימת קורסי תואר ראשון תשפ"ב 

 לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים. ●

 הרישום לקורסים נעשה באופן עצמאי ע"י הסטודנט דרך הפורטל האישי ●

 קטלוג קורסים –סטודנטים  –ניתן לראות את הקורסים וסילבוסים מקוצרים דרך אתר האוניברסיטה  ●

 

 שנה א

 סמסטר א'

 נ"ז) 2( 8:00-10:00יום ג'  - 104.2764 -ד"ר טל אלמליח  -עות חברתיות ואקטיביזם פוליטי תנו 

  נ"ז) 2( 10:00-12:00יום ג'  - 104.1264 -ד"ר שי סרוגו  -מבוא לפזורה יהודית 

  12:00-14:00יום ג'  - 104.2302 - ד"ר גילי גופר  - משפחות יהודיות בעת החדשה א' –מגדר ומודרניות 

 ז)נ" 2(

  14:00-16:00יום ג'  - 104.2516 -ד"ר סבטלנה נטקוביץ  - כתיבה מדעית  

  נ"ז) 4( 16:00-20:00יום ג'  - 104.2762 - ד"ר מאיה מארק  -הפוליטיקה הישראלית 

  (חובה) נ"ז) 2מתוקשב ( - 104.1018 -ד"ר מיכה פרי  - אוריינות מידע וכתיבה אקדמית 

 

 סמסטר ב'

 נ"ז) 2( 8:00-10:00יום ג'  - 104.2452 - ד"ר עמי וטורי  - מאבקים חברתיים בישראל 

 פרופ'  - 20וה 19-היסטוריה יהודית כהיסטוריה טרנסלאומית: מבוא לתולדות היהודים במאות ה

 נ"ז) 2( 10:00-12:00יום ג'  - 104.1027 –מרקוס זילבר 

 12:00-14:00יום ג'  - 104.2303 -ד"ר גילי גופר  -ב' משפחות יהודיות בעת החדשה  –ות מגדר ומודרני 

 נ"ז) 2(

  14:00-16:00יום ג'  - 104.2516 -ד"ר סבטלנה נטקוביץ  - כתיבה מדעית 

 :2( 16:00-18:00יום ג'  - 104.2825 –פרופ' זהר שגב  -ציונות ובניין אומה  מעמק הטנסי לעמק הירדן 

 נ"ז)

 

 + גשנה ב' 

 סמסטר א'

  נ"ז) 4( 8:00-12:00יום ג'  - 104.2481 - ענת שטרן  ד"ר –בישראל  וחברהצבא 

  12:00-14:00יום ג'  - 104.2302 –ד"ר גילי גופר  - משפחות יהודיות בעת החדשה א' –מגדר ומודרניות 

 נ"ז) 2(
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  14:00-16:00יום ג'  - 104.2516 -ד"ר סבטלנה נטקוביץ  - כתיבה מדעית  

  נ"ז) 4( 16:00-20:00יום ג'  - 104.2762 - מארק  ד"ר מאיה -הפוליטיקה הישראלית 

 

 סמסטר ב'

 נ"ז) 2( 8:00-10:00יום ג'  - 104.2452 - ד"ר עמי וטורי  - מאבקים חברתיים בישראל 

 פרופ' מרקוס  -20וה 19-היסטוריה יהודית כהיסטוריה טרנסלאומית: מבוא לתולדות היהודים במאות ה

 נ"ז) 2( 10:00-12:00יום ג'  - 104.1027 –זילבר 

 12:00-14:00יום ג'  - 104.2303 -ד"ר גילי גופר  -ב' משפחות יהודיות בעת החדשה  –ות מגדר ומודרני 

 נ"ז) 2(

  14:00-16:00יום ג'  - 104.2516 -ד"ר סבטלנה נטקוביץ  - כתיבה מדעית 

 נ"ז) 2( 16:00-20:00יום ג'  - 104.2784 -פרופ' דני גוטוויין  -שוויון בישראל -פריפריה ואי 

  

 סמסטר קיץ

  נ"ז) 2מתוקשב ( - 104.2450 -ד"ר דויד ברק גורודצקי  -מבוא ליהדות ארצות הברית 

 ד"ר סדריק כהן סקלי וד"ר טל  -קולוניזציה: בין מדינות המגרב, ישראל וצרפת -יהודי המגרב בגל הדה

 נ"ז) 2( 104.2771אלמליח ** הקורס יתקיים במסגרת סדנאית תאריכים יפורטו בהמשך 


