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1 100.1034 

פרופ' אהרן גבע  שפות העולם: מסע לשוני תרבותי
 קלינברגר

 מתוקשב ה וספרות ערביתשפ 105.2676 קיץ 4

פותח צוהר אל עולמות אחרים, שמעבר ללימוד השפה גרידא. הוא משלים את התמונה בפסיפס  -הוא סוג של אינטליגנציה ולא בכדי נבחר איינשטיין, כלוגו של הקורס. ידע על שפות  –לימוד שפות 
כיצד התפתחו השפות ומה  –מה הקשר בין הנפש ללשון, להיסטוריונים  –ם הוא מסביר מה הקשר בין חברה ללשון, לפסיכולוגים החסר בתחומים שונים ואינו מיועד רק לעוסקים בלשון: לאנתרופולוגי

ת העולם ונדדו למקומות הקורס הוא מסע מרתק מהרגע בו הופיעו שפות בעולם, עבור במקום ממנו יצאו רוב שפו -הקשר ביניהם ועוד לרבים אחרים .האם בסיפור מגדל בבל קיים גרעין אמיתי? 
את או אחרת.  קורס זה הוא בבחינת העשרה אחרים. אנו נלמד מה המשותף לשפות בעולם, מה מייחד אותם, מה הקשר בין שפה לתרבות וכן נסור מפעם לפעם ונשמע אנקדוטות הקשורות לשפה ז

-דורש ידע מוקדם. הקורס הינו מתוקשב באופן מלא וכולל בחובו עיסוק רציני לצד רגעים מבדחים, שלא ישכחו על לכל תלמידי הפקולטה למדעי הרוח ולפקולטות אחרות. הוא מתאים לכל אחד ואיננו
 נקלה. 

2 100.1731 

 10:00-14:00 ג' שפה וספרות עברית  122.2366 קיץ 4 נטליה גורדינסקיהד"ר  מושג הזמן בשירה הישראלית

דרכה מהו הישראליים. שירתם מבקשת לברר כל אחת ב רכזיים בשירתם של שלושת המשורריםנושא הזמן הוא אחד מן הנושאים המ, ודליה רביקוביץ'ה עמיחי, נתן זך מושג הזמן בשירתם של יהוד
 סקים בשאלת הזמן. נעמוד על ההבדליםשל אגוסטינוס, ברגסון והוגים אחרים שעו עמיחי, זך ורביקוביץ' לצד הגותם להמשיג אותו בשפה פואטית. נקרא משירתם של טיבו של הזמן כיצד ניתן

 ההיסטורי. תמקדות מיוחדת בזמן האנושי ובזמןבין תפיסות הזמן של שלושת המשוררים תוך ה
 דרישת הקורס: עבודת סיום

3 100.1422 

 12:00-16:00 א+ג היסטוריה של המזה"ת 106.2643 קיץ 4 פרופ' און וינקלר ונהמבוא למזרח התיכון לאחר מלחמת העולם הראש

נפט, "המשטרים הישנים" וגורמי כישלונם, המזרח התיכון בשלהי התקופה העות'מאנית, התפרקות האימפריה העות'מאנית והקמת מדינות הלאום במזרח התיכון, המפרץ הפרסי בראשית עידן מה
ו על מדינות המזרח התיכון, תמורות דמוגרפיות במזרח התיכון, מהפכת ח'ומייני באיראן, ההפיכות הצבאיות והקמת הרפובליקות הערביות, משטרי הקצונה, הסוציאליזם הערבי, הנפט והשפעת

 חדש. הסכסוך הישראלי ערבי, המבנה הכלכלי של המזרח התיכון המודרני, מדיניות החוץ של מדינות המזרח התיכון, האביב הערבי ויצירת מזרח תיכון

4 100.1613 

 מתוקשב ישראל תולדות 104.2418 קיץ 2 ד"ר סבי קלור דיהדות אמריקה הלטינית:עבר/הווה/עתי

 ונושאים מאמריקה הלטינית ויהודיה. במהלך הקורס ייבחנו התמורות העיקריות, לעמוד על בעיות נבחרות כלליות מתחום המחקר ההיסטורי תוך הדגמתם במקורות
 ועד ימינו. הקורס יתמקד בעיקר במקרים של 19-באמריקה הלטינית משלהי המאה ה שונות בתחומים וברבדים שונים, שהתחוללו בקרב ציבורים יהןדים שונים בארצות

 בנושא יהדות אמל"ט. בעזרצה הצהליכים ההיסטוריים ינותחו במהלך הקורס ברזיל, אורוגוואי, מקסיקו וקובה. קיימת תשתית מחקרית ענפה ומגוונת ארגנטינה,
 ההתארגנות של היהודים, היחסים בין הקהילות היהודיות עם ארגונים יהודיים זיים: תהליכי הגירה וקליטה, דפוסיבפרספקטיבה השוואתית בעזרת כמה צירים מרכ

 עולמיים, היחסים עם מדינת ישראל והציונות, האנטישמיות ועוד.

5 100.1612 

 מתוקשב תולדות ישראל  104.2450 קיץ 2 גורודצקי-ד"ר דויד ברק מבוא ליהדות ארצות הברית

 מהווה דגם ייחודי של קיום יהודי בתפוצות. יהודי ארצות הברית משולבים בחברה הקהילה היהודית בארצות הברית, שהיא כיום המרכז היהודי השני בגודלו בעולם,

האמריקאית אפשר את  למעמדם המיוחד? מה בסביבה ייחודיים לקיום היהודי בחברה ליברלית. כיצד הגיעו האמריקאית תוך שגשוג חברתי וכלכלי, ויחד עם זאת מתמודדים עם אתגרים

 בארצות הברית? השתלבותם? ומהם המאפיינים העכשוויים של הקהילה היהודית

  בהיבטים חברתיים, פוליטיים, תרבותיים ודתיים. דגש מיוחד יושם על הקיום הקורס סוקר באופן פנורמי את ההיסטוריה של היהדות האמריקאית, תוך התמקדות

 היחס לציונות ובהמשך למדינת ישראל והמאבקים החברתיים שעיצבו את זהותה ובפרט ההגירה הגדולה, התפתחות הזרמים הדתיים, –אמריקאי במאה העשרים  היהודי

 התרבותית והפוליטית של הקהילה היהודית.

6 100.1279 

 03-28.09.2017 ולוגיה ארכיא 119.3789 קיץ 2 ד"ר עדי ארליך חפירות ארכיאולוגיות בבית שערים העתיקה
 

 .בספטמבר 6לאוגוסט עד  12בין התאריכים , 2018הקורס יתקיים במהלך שבוע רצוף של חמישה ימים, באחד מארבעת המחזורים בקיץ 

 בספטמבר 2-6באוגוסט, מחזור חמישי:  26-30באוגוסט, מחזור רביעי:  19-23באוגוסט, מחזור שני:  12-16מחזור ראשון: 

. פתיחת המחזורים והמקום בהם תלויים במספר הנרשמים. אנא שימו לב ללוח השנה ולשיקולים אישיים, צריך למלא טופס פרטים ולציין את המחזור המועדף עליומי שנרשם 
 ניתן להירשם לחלק את הימים על פני יותר משבוע. והירשמו למועד בו תהיו פנויים.בחינות, קורסים מקבילים, חגים, 

 חצי יום הכנה מרוכז ובו יתקיימו הרצאת מבוא וסיורים באתר. ההשתתפות ביום המרוכז ובימי החפירה היא חובה. יתקיים בנוסף

 ההשתתפות ביום המרוכז ובימי החפירה היא חובה.בנוסף יתקיים חצי יום הכנה מרוכז ובו יתקיימו הרצאת מבוא וסיורים באתר. 
 ושיטותיו באמצעות חפירת אתר מרכזי בארץ ישראל מהתקופה הרומית. הקורס נועד להכיר את המחקר הארכיאולוגי בשדה

שיטות חפירה, מדידה וטיפול זהו המחזור החמישי של קורס המהווה חוויה לא שגרתית של פעילות ולמידה מחוץ לכיתה ותוך כדי עבודת שטח, הרצאות וסיורים. במהלכו נכיר 
 ה.חיי היומיום באתר בעת העתיק בממצאים, ונלמד על

פה הרומית והביזנטית החפירה תתקיים בשטח הגן הלאומי בית שערים, בגבעת שיח' אבריק. מטרת החפירה היא לחשוף את בית שערים העתיקה שהייתה עיירה יהודית בתקו
ר בין העיירה לבית הקברות המפורסם שלה ששימש ומקום מגוריו של רבי יהודה הנשיא עורך המשנה. החפירה תשפוך אור על תולדות האתר ואופיו לאורך השנים, ותברר את הקש

 את יהודי ארץ ישראל והתפוצות. 

, ופעילות לימודית אחר , כולל ארוחת בוקר בשטח, שטיפת חרסים בצהריים15:00או  14:30 ויימשכו עד  6:00החפירות יחלו בשעה . החפירות יערכו בימים ראשון עד חמישי
לאחר הפעילות ניתן לשוב הביתה ולהגיע באופן עצמאי למחרת, או להישאר ללון במעונות מכללת אורנים בעלות נמוכה למעוניינים . (15:00 הצהריים בחלק מימי החפירה )עד השעה

 )בהרשמה מראש(. הגעה עצמאית מהבית לאתר דורשת רכב או תיאום עם חברים לגבי הסעה.
 שום ועבודות נוספות. ופי העבודה: החפירה כוללת עבודה פיזית בשטח תחת צל חלקי )סככות(, כולל עבודה עם כלים גדולים, חפירה בכלים קטנים, ניפוי, שטיפה, ריא

א שימו לב ללוח השנה ולשיקולים אישיים, מי שנרשם צריך למלא טופס פרטים ולציין את המחזור המועדף עליו. פתיחת המחזורים והמקום בהם תלויים במספר הנרשמים. אנ
 בחינות, קורסים מקבילים, חגים )בראשית ספטמבר יש חג מוסלמי ודרוזי(, והירשמו למועד בו תהיו פנויים.

 .שימו לב! ההרשמה כוללת שני שלבים: רישום לקורס דרך הרוח כרגיל, ושליחת טופס הרשמה למרצה ובו פרטים ובחירת מחזור מועדף

  רישת האוניברסיטה, כתנאי להשתתפות בחפירה יש להציג אישור רפואיעל פי ד
 . http://woh.haifa.ac.il/index.php/lecturers-2פרטים נוספים וקישור לטופס הרשמה לקורס ניתן למצוא תחת לשונית "קורסים מומלצים" באתר התוכנית  

 aerlich@research.haifa.ac.ilלפרטים ושאלות נוספות נא לפנות לד"ר עדי ארליך, 

7 100.1612 

 11 מתוקשב תולדות ישראל ומקרא 104.2450 קיץ 2 גורודצקי-ד"ר דויד ברק מבוא ליהדות ארצות הברית

 ייחודי של קיום יהודי בתפוצות. יהודי ארצות הברית משולבים בחברה מהווה דגם הקהילה היהודית בארצות הברית, שהיא כיום המרכז היהודי השני בגודלו בעולם,

האמריקאית אפשר את  ייחודיים לקיום היהודי בחברה ליברלית. כיצד הגיעו למעמדם המיוחד? מה בסביבה האמריקאית תוך שגשוג חברתי וכלכלי, ויחד עם זאת מתמודדים עם אתגרים

 בארצות הברית? הקהילה היהודית השתלבותם? ומהם המאפיינים העכשוויים של

  בהיבטים חברתיים, פוליטיים, תרבותיים ודתיים. דגש מיוחד יושם על הקיום הקורס סוקר באופן פנורמי את ההיסטוריה של היהדות האמריקאית, תוך התמקדות

 בהמשך למדינת ישראל והמאבקים החברתיים שעיצבו את זהותההיחס לציונות ו ובפרט ההגירה הגדולה, התפתחות הזרמים הדתיים, –היהודי אמריקאי במאה העשרים 

 התרבותית והפוליטית של הקהילה היהודית.

8 100.1613 

 12 מתוקשב תולדות ישראל ומקרא 104.2418 קיץ 2 ד"ר סבי קלור עבר/הווה/עתיד יהדות אמריקה הלטינית:

 ונושאים מאמריקה הלטינית ויהודיה. במהלך הקורס ייבחנו התמורות העיקריות, וך הדגמתם במקורותבקורס נעמוד על בעיות נבחרות כלליות מתחום המחקר ההיסטורי ת

 ועד ימינו. הקורס יתמקד בעיקר במקרים של 19-באמריקה הלטינית משלהי המאה ה בתחומים וברבדים שונים, שהתחוללו בקרב ציבורים יהודים שונים בארצות שונות

בפרספקטיבה השוואתית בעזרת  הליכים ההיסטוריים ינותחו במהלך הקורסתה התבנושא יהדות אמל"ט. בעזר , מקסיקו וקובה. קיימת תשתית מחקרית ענפה ומגוונתברזיל, אורוגוואי ארגנטינה,
 למיים, היחסים עם מדינת ישראל והציונות, האנטישמיות ועוד.עו ההתארגנות של היהודים, היחסים בין הקהילות היהודיות עם ארגונים יהודיים כמה צירים מרכזיים: תהליכי הגירה וקליטה, דפוסי

9 100.1594 
 מתוקשב אשכול 212.4731 קיץ 4  משנאת ישראל לאנטישמיות

 

10 100.1252 
 מתוקשב אשכול 212.5900 קיץ 4  פסיכולוגיה חברתית

 

 מתוקשב אשכול 212.4711 קיץ 4  מערכת פוליטית ישראלית 100.1335 11

12 100.1176 

 עכ ובעיות הביטוי חופש של המערבית התאוריה

 9.7.18-16.8.18 תקשורת 208.3166 קיץ 4 פרופ' קרולין מרוין

ימי שני וחמישי בין השעות 

10:00-14:00 

 

13 100.1484 

 08:30-12:00 א החוג לתקשורת 208.2247 קיץ 2 מר אופיר רייכמן איפיון, מיתוג והקמת מיזם השידור הדיגיטלי

ישום הידע התיאורטי והמקצועי מתחומי התקשורת במסגרת הקורס, תינתן לסטודנטים הזדמנות ייחודית להיות שותפים לכל מהלכי המיתוג, הפרסום, איפיון התוכן וההפקה, תוך התנסות מעשית וי
 הסטודנטים מכל תחומי הלימוד בהמשך דרכם המקצועית, והן כצרכנים וכיוצרים של תכנים בעתיד.והעיתונות, השיווק והמיתוג, היזמות והניהול. תכנים מולטי דיסציפלינריים אלה ישמשו את 

14 100.1177 

 מתוקשב אשכול 212.6798 קיץ 4 ד"ר אלי וינוקור מתוקשב קבלה במילים פשוטות

המקוריים והמשפיעים  וש הסולם לספר הזוהר ואחד ההוגיםל הרב יהודה אשלג, מחבר פירהעדשה הפרשנית ש שונית עם תורת הסוד היהודית, דרךקורס מבואי זה יעניק למשתתפיו היכרות רא
 אנשים בימינו. להבין מה מושך לפתחה כל כך הרבה הנסתר", נכיר את מושגי היסוד שבה וננסה יחד נתרשם מהחכמה שגלומה ב"חכמת בקבלה המודרנית.

15 100.3322 
 וקשבמת 21זיכרון חברתי: מהעת העתיקה ועד ל

יתקיים בין התאריכים  לשון עברית 103.3486 קיץ 4 יצחקי-ד"ר הלה פולק
29.07.2018-28.08.2018 
בימים א' ג' ה' בין השעות: 

mailto:aerlich@research.haifa.ac.il


08:30-12:00 

 וי ומשמש בתפקידאלו הם תהליכי הגרמטיזציה שבמהלכם הרכיב הלשוני עובר שינ מהלך אינטראקציות טבעיות מתהווים דפוסים דקדוקיים חדשים. תהליכי התהוות
הגרעין המרכזי של המשפט. במהלך  אוניברסאלית זו היא אחת משתי הקטגוריות העיקריות בשפה, והיא המהווה את דקדוקי חדש. הרכיב הלשוני שבו נתמקד בקורס הוא הפועל. קטגוריה דקדוקית

הקוגניטיביים והתקשורתיים המובילים להתרחשותה. עיקר הקורס  י הגרמטיזציה השונים ועל התהליכיםבמגוון שפות, תוך עמידה על מאפיינ הקורס נתחקה אחר תהליכי גרמטיזציה של פעלים
ון נבחן פעלים ממגו מנקודת מבט סינכרונית. בשיחות טבעיות מוקלטות בעברית היום יומית הדבורה הגרמטיזציה של פעלים בעברית, כפי שהם באים לידי ביטוי בשיח העברי הדבור יתרכז בתהליכי

ח מסלולי עבור התפתחותם של פעלים אלו, ונתנסה בניסו קוגניטיבית, פועלי אמירה, עשייה והעברה, נלמד על מסלולי הגרמטיזציה שהוצעו קבוצות סמנטיות: פועלי תפיסה חושית, פועלי תפיסה
 .התהוות עבור פעלים שטרם

  א+ד 16:00-20:00 פילוסופיה  107.2912 קיץ 4 פרופ' עדו לנדאו הקולנוע כטקסט פילוסופי 100.1220 16

  

הקורס ידון בהיבטים אקזיסטנציאליסטים של יצירות קולנועיות 

חשובות. לאחר הסבר מהו האקזיסטנציאליזם, השיעורים יהיו בנויים 

נדון בין השאר   מצפייה בסרט שיוקרן בכיתה ולאחר מכן דיון עליו.

 קישילובסקי.בסרטים של פליני, קורסאווה, אינגמר ברגמן, ו

 .לספטמבר 1-ליולי עד ה 16הקורס יתקיים בין התאריכים 

      

 

  10:00-14:00ג'  תולדות האומנות  קיץ 2 ד"ר סוניה קלינגר אלים וגיבורים בתרבות יוון 100.1740 17

  

 ההיסטורית והתרבותית. הוא ישלב פרקים נבחרים מהמקורות הכתובים העתיקים  הקורס יתרכז במיתוסים העיקריים של התרבות הקלאסית על רקע מורשתם

הבריאה, האלים הראשונים, בריאת האדם,  לפנה"ס. נתחיל במיתוסי 8האמנות מיוון, אטרוריה ורומא החל מהמאה היצירות  )כגון הומרוס, הסיודוס, פינדרוס, המחזות הטראגיים, אובידיוס ועוד( עם

ות מלוות הקורס יתנהל על בסיס הרצא וחשובי הגיבורים בעולם הקלאסי. ונמשיך באלים האולימפיים, במיתוסים על החיים שלאחר המוות, מלחמת טרויה פרומתאוס ופנדורה והמפלצות העיקריות

 במצגות.

 

18 100.1484 

 12 08:30-12:00 א החוג לתקשורת 208.2247 קיץ 2 מר אופיר רייכמן איפיון, מיתוג והקמת מיזם השידור הדיגיטלי

המיתוג, הפרסום, איפיון התוכן וההפקה, תוך התנסות מעשית ויישום הידע התיאורטי והמקצועי מתחומי התקשורת והעיתונות,  במסגרת הקורס, תינתן לסטודנטים הזדמנות ייחודית להיות שותפים לכל מהלכי
 נים בעתיד.רכנים וכיוצרים של תכהשיווק והמיתוג, היזמות והניהול. תכנים מולטי דיסציפלינריים אלה ישמשו את הסטודנטים מכל תחומי הלימוד בהמשך דרכם המקצועית, והן כצ

           

 


