
  
 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, 31905הר הכרמל, חיפה 

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

 

 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  ●

 

 סמסטר א'

  :יום  - 116.2233 -"ר יוסי שטמלר הרב ד -היבטים היסטוריים, לשוניים ורעיוניים משנה, מסכת אבות

 נ"ז( 2) 18:00-20:00' ב

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

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

 נ"ז( 6) 12:00-16:00' דיום  - 104.3853 -ד"ר שי סרוגו  - יהודים ושאינם יהודים בחבר העמים 

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

 נ"ז( 2)

  '12:00-14:00יום ג'  104.2766  -ד"ר יפתח גולדמן  –המחשבה החברתית בעולם היהודי והמודרני ב 

 נ"ז( 2)

  'נ"ז( 42) 14:00-18:00יום ג'  104.2765 -ד"ר יפתח גולדמן  –מבוא למחשבה חברתית א 

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

  '2) 18:00-20:00יום ג'  - 104.2443 –ד"ר סדריק כהן סקלי וד"ר טל אלמליח  -השאלה היהודית א 

 נ"ז( 

 8:00-10:00יום ג'  – 104.2517 - מר בועז גרפינקל -  מפיאודליזם לקפיטליזם 

  מפגש יהודי נוצרי מוסלמי בנושא הגירהJCM -  6) 18:00-20:00יום ג'  - 116.3515 -ד"ר משה לביא 

 נ"ז(

  'נ"ז( 2) 10:00-12:00יום ד'  - 116.2750 -פרופ' יוסי חיות  -קבלת צפת חלק א 

 נ"ז( 4) 12:00-16:00יום ד'  - 104.2477 -פרופ' יוסי חיות  -ור תולדות היהדות קיצ 

  נ"ז( 2) 16:00-18:00יום ד'  - 101.1026 -פרופ' איתמר כסלו  -הפרשנות העתיקה למקרא 

  )נ"ז( 2מתוקשב ) - 123.1000 – יהודית ברונשטייןד"ר  -אוריינות מידע וכתיבה אקדמית )חובה 

  נ"ז( 2מתוקשב ) - 104.1018 -ד"ר מיכה פרי  -)חובה(  כלים בתולדות ישראלואוריינות מידע 

  נ"ז( 4מתוקשב ) - 104.1425 -פרופ' מרקוס זילבר  -מבוא לתולדות היהודים בזמן החדש 

  נ"ז(  2מתוקשב ) - 104.1019 -אליהו -פרופ' אייל בן -מבוא לתקופת בית שני 
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 סמסטר ב'

 ב'יום  - 116.2904 -הרב ד"ר יוסי שטמלר  -טוריים, רעיוניים והלכתיים משנה, סדר נשים: היבטים היס 

 נ"ז( 2) 18:00-20:00

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

 נ"ז( 2) 8:00-10:00יום ג' 104.2785  –פרופ' דני גוטוויין  – הכלכלה היהודית 

 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 

 :4) 16:00-18:00יום ג'  - 104.2825 –פרופ' זהר שגב  - ציונות ובניין אומה מעמק הטנסי לעמק הירדן 

 נ"ז(

 נ"ז( 2) 18:00-20:00יום ג'  - 104.2444 –ד"ר סדריק כהן סקלי וד"ר טל אלמליח  -ה היהודית ב' השאל 

 נ"ז( 4) 16:00-20:00יום ג'  - 104.2784 -פרופ' דני גוטוויין  -שוויון בישראל -פריפריה ואי 

  'נ"ז( 2) 10:00-12:00יום ד'  - 116.2751 -פרופ' יוסי חיות  -קבלת צפת חלק ב 

 נ"ז( 2) 16:00-18:00יום ד'  - 101.1027 -פרופ' איתמר כסלו  -ת העתיקה למקרא הפרשנו 

  נ"ז( 2מתוקשב ) - 104.1020 -ד"ר הלל ניומן  -מבוא לתולדות היהודים בתקופת המשנה והתלמוד 

 

 סמסטר קיץ

  יום  - 104.2016 -ד"ר נורית פיינשטיין  -הספרות העברית החדשה כתיבת תהודה היסטורית ותרבותית

 נ"ז( 4) 8:00-12:00ג' 

  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 
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