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 כחרס הנשבר: קרמיקה בשימוש האדם מראשיתה ועד היוםנופי ידע: 
 

 עדי ארליךר ד"
 

.100 א 4 1781  שיעו14:00-16:00 ג' נופי ידע - דרך הרוח 
 תרגי16:00-18:00

נמוכה שלה, בזמינות שלה כמעט בכל מקום על פני כדור הארץ, ועוד. יתרונותיה של הקרמיקה בפשטות שלה ובעלות ה הקרמיקה הייתה ועודנה בשימוש האדם מאז התקופה הניאוליתית ועד ימינו. הקרמיקה משמשת למטרות שונות כגון כלי חרס, חפצי יומיום, פיסול

שת כחומר בשדה האמנות ארכיאולוגיות ומשמשת ככלי חשוב לתיאור ולהבנת תהליכים תרבותיים. כמו כן היא משמבתכונה הפלסטית שלה המקלה על עיצובה בצורות שונות, ובשרידותה לאורך זמן כחומר בלתי מתכלה. הקרמיקה היא הממצא הנפוץ ביותר בחפירות 

 מהעת העתיקה ועד היום.

סדנת הקרמיקה קרי, וסדנה מעשית ביצירת קרמיקה. הקורס והתרגילים ייערכו בכיתה, במוזיאון, במעבדות שונות ובהקורס יעסוק בכמה נושאים: הכרת הקרמיקה ותכונותיה, קרמיקה בשימוש האדם מהעת העתיקה ועד ימינו, קרמיקה בשירות הארכיאולוגיה ככלי מח

 שבמשכן לאמנויות. 

 במסגרת הקורס התרגילים יכתבו תרגיל קצר, יכינו תרגיל מעשי )יצירה מקרמיקה(, ותרגיל מסכם.
 

 השלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו 

  לאחת מקבוצות התרגול המפורטות בטבלה למטה! םלהירשחובה 

2 

  ב.א 100.1490
 (100.1491)+תרגיל 

  מ.א 100.3490
 

 ד"ר אלון שב נופי ידע: פולק, בלוז ורוק'נ'רול: הסטוריה ומוסיקה פופולרית אמריקנית במאה העשרים
 ערן שלו פרופ' 

 שיעו14:00-16:00 'ד נופי ידע -דרך הרוח 100.1490 א 4
 תרגי16:00-18:00

מוסיקלית של ארה"ב המודרנית. הקורס מציע דו  - תההיסטוריחב של כוחות כלכליים וצורות ארגון חברתי. קורס זה מבקש להבין את המוסיקה כצורה תרבותית כנקודת המוצא לבחינתה מורכבים, המיצגים ומעצבים מנעד ר םהיסטורייהמוסיקה היא תוצר של תהליכים 
 ובין אלו השרים אותה. הההיסטוריותבים את שירתה של לחשוף יחסי גומלין גלויים וסמויים בין הכוחות הכ ןניסיוומוסיקליות תוך  תהיסטוריושיח בין נקודות מבט 

 השלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו 

  לאחת מקבוצות התרגול המפורטות בטבלה למטה! םלהירשחובה 

3 100.1702 

 פרופ' יצחק ויסמן דת ומדינה בעידן החילוניות
 ד"ר עופר פרצ'ב
 ד"ר משה לביא

 ד"ר ערן שלו
 ד"ר ארנית שני

 מתוקשב קורסי דגל -דרך הרוח 100.1702 א 4

ז שלהי דוגלת בהפרדת הדת מן המדינה וממקמת את הדת בתחום הפרט. כנגדה, התחייה הדתית שהולכת ומתחזקת מא 18-יחסי דת ומדינה הן אחת מבעיות היסוד של העידן המודרני. הדוקטרינה הליברלית החילונית שהתפתחה בעידן הנאורות האירופית במאה ה
האל, ואנשי הדת המעבירים ומפרשים את מסריו, או העם באמצעות נציגיו הנבחרים )יותר או פחות(.  ברבים מאזורי העולם קוראת להשיב את הדת לזירה הציבורית ולהקים את המדינה על בסיס הדת. שאלת המפתח שביסוד המחלוקת היא מיהו הריבון: 20-המאה ה

והמדינה באופן היסטורי, אינטרדיסציפלינרי ומשווה. הוא משלב פילוסופיה פוליטית, מדע אמוני הדת גלש לא אחת מדיון עקרוני לכפייה ולטרור בשם האלוהים ובשם והחרות. הקורס המוצע לפניכם יציג את היחסים המורכבים שבין הדת  המאבק בין הליברלים ושומרי
 ההינדואיזם.  –וכנקודת השוואה חיצונית  –היהדות, הנצרות והאסלאם  -הדתות וחקרי מקרה המתמקדים בשלוש הדתות האברהמיות 

 פרטים נוספים על הקורס ניתן למצוא תחת לשונית 'קורסי דגל' באתר תוכנית דרך הרוח 

4 100.1701 

 מתוקשב קורס דגל –דרך הרוח  100.1701 א 2 פרופ' יובל פלגי לחלום זקנה

סייה רחבה המהווה היום פלח נכבד מהאנושות בעלי צרכים ומאפיינים המיוחדים הלך חמישים השנה האחרונות עלתה תוחלת החיים בכעשרים שנה ולמעשה נוסף דור שלם למין האנושי. שינויים דמוגרפים אלו, יצרו קבוצת אוכלואוכלוסיית העולם מזדקנת במהירות. במ
ובה של המאה העשרים ואחת היא אם כך נויים אלו, מעסיק היום אנשי מדע, רוח, אמנות, ומדיניות מעצם היותו תחום אינטרדיסיפלינרי הכולל כמעט את כל תחומי החיים. המהפכה החשלהם. תחום חקר מדעי הזיקנה )גרונטולוגיה( שהחל להתפתח בעקבות שי

ת לה, מאפשר הקורס הצצה ראשונית לעולמה המורכב והעשיר של הזיקנה והליך ההזדקנות. הקורס מציג כיצד דיסציפלינות שונות מביטות ומתייחסוחברתיים א-העתיד שייך לזקנים. על רקע תהליכים דמוגרפיים –מהפיכת הזיקנה, ובניגוד לתפיסה הפופוליסטית 
ודית, דרך ההיבטים החוקיים, המוסריים והחברתיים המשפיעים על תהליכי הזיקנה המתרחשים בישראל היסטורית של הזיקנה, זווית המבט של האמנות על הזיקנה, דרך זווית המבט התפק-לתחום הזיקנה ומבנות אותה: החל מזווית המבט החברתית תרבותית

 הזיקנה. המאה של  – 21-החיים במחצית השנייה של המאה הובעולם, וכלה בזוויות מבט פסיכולוגיות בחקר הזיקנה שיציגו היבטים פסיכולוגים של הזיקנה. קורס זה מהווה קורס הכנה בסיסי להכרות עם 
 .'פרטים נוספים על הקורס מופיעים תחת לשונית 'קורסי דגל' באתר תוכנית 'דרך הרוח 

5 100.1042 

 12:00-16:00 ב' פילוסופיה 107.2501 א 4 פרופ' גיורא הון מבוא לפילוסופיה ולהיסטוריה של המדע

ריציזם )לאונרדו דה וינצ'י (,ראליזם ת בהשווה לדרך המחשבה המיתולוגית. מה היא פילוסופיה של המדע? המדע כשיטת חקירה וההנחות המטפיזיות שבבסיסה: רציונליזם )דקרט(, אמפימה היא פילוסופיה? תחומי העיון של הפילוסופיה ואופי המחשבה הפילוסופי
יות. החוק ו לתבונה. אפשרותה של מחלוקת מדעית והדוגמה של ניסוי מיליקן על המטען החשמלי )תפיסה בדידה או רציפה(, חקירה ניסויית: דיוק ואפטימלמדעי )ניוטון וקפלר(, אינסטרומנטליזם )אוסיאנדר( העולם החיצוני וקישורו לחושים והעולם הפנימי וקישור

ית ותורה של עיקרון. ניבוי והסבר על פי המפל. חוקים לוגיים ופיסיקליים. דדוקציה, אינדוקציה ומודוס טולנס. צורה )סינטקס( ותוכן המדעי, ניסוחו והקשרו לניבוי. ניסוח חוק ויישומו בניבוי על פי היינריך הרץ. שני סוגי תורות על פי איינשטיין: תורה קונסטרוקטיב
 של ה"טרקטטוס"(. 6)סמנטיקה( סיכום: מבט כולל על הידיעה המדעית מנקודת המבט של ויטגנשטיין )פרק 

6 100.1543 

 10:00-12:00 ד' פילוסופיה 107.2410 א 2 בן זאב פרופ' אהרון רגשות בחיי היומיום

 גשות דמיון ואינטרנט.והערך התפקודי של הרגשות, הכוונת רגשות, אהבה רומנטית, אהבה וזמן, פשרות רומנטיות, ר מהו רגש? הסיבות להופעת רגשות ומרכיביהם המרכזיים, התחום הריגושי: רגשות מתמשכים ומצבי רוח, מיון הרגשות, עוצמה רגשית, הרציונליות

7 
100.1352  

 (100.1572)+תרגיל 

 :יחסי גומלין, השפעות, מחלוקותפילוסופיה וספרות 
 שיעור ותרגיל

 מירב אלמוגד"ר 
 חזן-ד"ר יעל לוי

 פילוסופיה  107.2287 א 4
 עברית וספרות

 'א
 'ב

14:00-16:00 
10:00-12:00 

ים ובאוצר מילים פילוסופיים וכן בטקסטים פילוסופים שעושים שימוש ן החוגים לספרות ולפילוסופיה, הוא לבחון את מערכת היחסים העשירה בין שתי הדיסציפלינות. נתמקד בטקסטים ספרותיים העושים שימוש במושגמטרתו של קורס זה ,המועבר על ידי חברות סגל מ
ו לפתח תובנות אתיות ואסתטיות יקה. בין השאלות אשר נבחן: מהי מטרת השימוש שעושים טקסטים פילוסופים בצורות ספרותיות? האם טקסטים ספרותיים ושפה פואטית מאפשרים לנבצורות ספרותיות, זאת על מנת לחשוב על היחסים בין ספרות, אמת, ידיעה ואת

הקורס מלווה בתרגיל, בעת הרישום לקורס חובה להרשם גם בעבודה. בהגשת ו לחושב על טבעה של היצירה הספרותית, ואם כן, כיצד? הקורס יסתיים ייחודיות, אשר נותרות בלתי נגישות לרוב? אם כן, כיצד משיגה הספרות מטרה זו? האם הפילוסופיה יכולה לסייע לנ
 לתרגיל.

 

8 49100.13 

2101.293 א 2 ד"ר דנאל קאהן )שנתי( ': זעקה, גבורה וישועהאספר שופטים   16:00-18:00 'ד  מקרא 

 

9 100.1749 
 14:00-16:00 ב' לימודים רב תחומיים 212.2326 א 2  הגוף בחוויה הנשית: מחקר פמיניסטי

 

10 100.1750 
.2125212 א 4  מתוקשב -זיכרון חברתי   מתוקשב  לימודים רב תחומיים 

 

 16:00-20:00 'א לימודים רב תחומיים 212.2669 א 4 מר איתן צחי ברונשטיין התנהגות ארגונית 100.1663 11



גם  ותתאפשר שימת לב ומודעות להתנהלות של הסטודנט בחיי העבודה כמו והתאוריות בתחום, המודלים במהלך הקורס נערוך הכרות עם המושגים, הקבוצה והארגון. הפרט, התנהגות: קורס זה נועד להקנות מושגי יסוד בפסיכולוגיה של עולם העבודה,בשלוש רמות
 ובחינת אפשרויות יישום החומר הנלמד בכל אלה. ים,בחייו האישיים ובלימוד

 

12 100.1661 

 מתוקשב לימודים רב תחומיים 212.1318 א 2 פרופ' עמוס מגד מבוא לחקר הדתות

 השונה בהקשרים אלה בדתות מגוונות. "פרימיטיביות"; ננתח לעומק מה המשותף ו-על על שלל התופעות הקשורות בנורמה ובסטיה בדתות המערב ובדתות שבטיות-הקורס נועד לתת מבט
 

13 100.1395 

 08:00-12:00 ב' לימודים רב תחומיים 212.1612 א 4 ד"ר אפרת ריבי מפגע האישי והחברתי אוכלוסיות בסיכון:

והולכת מצוקתם של אנשים, המהווים סיכון לעמצם כמו גם,לפעמים, לחברה סביבם. מה מאפיין אוכלוסיות אלו? מה תפקידה של החברה  עוני, זנות, התמכרויות, פשיעה, סחר באנשים, אלימות. תופעות מוכרות,לצערנו, בעשורים האחרונים.מאחורי המילים גדלה
 בהקשר לתופעה זו? על בסיס ההבנה של המושג "אוכלוסיס בסיכון",יעסוק הקורס בהיכרות עם מאפייני אוכלוסיות בסיכון.

 
 
 

14 100.1265 

 12:00-15:00 'ה לימודים רב תחומיים 212.1665 א 4 ד"ר בהרב אלכסנדר ולוציהמבוא לגנטיקה ואב

 עים לכל אחד ואחת מאתנו. ת המנגנונים של תחום חשוב זה, העוסק גם בנושאים ובעיות הנוגהקורס יתאר את מגוון הכוחות המשפיעים על השתנות ההרכב הגנטי של אוכלוסיות בעולם החי )כולל האדם( והצומח. מטרת הקורס לתת כלים להבנ
 

15 100.1406 

 16:00-20:00 ג' לימודים רב תחומיים 212.1782 א 4 ד"ר קלור סבסטיאן סוגיות בחברה הישראלית

כזיים: עלייה, הגירה ופליטות בתקופת היישוב ובתקופת המדינה,  התפתחות המשטר ופוליטיקה במדינת ישראל; חברתיות ופוליטיות שחלו בחברה הישראלית מאז התהוותה ועד היום בעזרת ארבעה צירים מר-הקורס יתמקד בתמורות העיקריות: דמוגרפיות, כלכליות
 השסעים הפנימיים בחברה הישראלית והסיכסוך הערבי הישראלי. 

 

16 100.1005 

 16:00-20:00 ב' לימודים רב תחומיים 212.2202 א 4 ד"ר שרון הלוי לימודי נשים ומגדר

האשה וכד'( ונבדוק כיצד תיאוריות אלו יושמו על המחקר האקדמי -גברי  גוף-הבניה המיגדרית )כינון המושגים נשיעסוק בשורת סוגיות הקשורות למחקר על נשים ומיגדר. בקורס נסקור תיאוריות פמיניסטיות, אנתרופולוגיות וסוציולוגיות העוסקות בסוגיית ההקורס י
 בדיסיפלינות השונות.

17 100.1375 

 08:00-10:00 'ה קרימינולוגיה 212.1646 א 2 ד"ר הילה אביאלי CYBERCRIME))עבירות מחשב 

 

18 100.1400 
 10:00-12:00 א' לימודים רב תחומיים 212.1134 א 2 מר קמלוש אמנון כלכלה ללא כלכלנים)מקוצר(

 

19 100.1634 

 12:00-14:00 ד' ביה"ס להיסטוריה  123.1112 א 2 שררד"ר עידן  מבוא להיסטוריה עולמית חלק א )קורס שנתי(

ההיסטוריה האנושית,  השנה נדון בהיסטוריה העולמית האנושית מנקודות מבט שונות ומגוונות; אך גם השנויים במחלוקת, בעולמות האקדמיה וספרות העיון הפופולרית. במהלך בשני העשורים האחרונים הפכה ההיסטוריה העולמית לאחד מתחומי המחקר המרתקים,
 מחקריות, תרבותיות וחברתיות הרות גורל. האדם  את שילוב המונחים "היסטוריה עולמית" מרתק לא פחות ומעלה שאלות היא מרתקת בפני עצמה, אך האופן שבו תופסים בני –ממדעי הרוח ועד מדעי המוח  –כפי שהיא נפרשת לפנינו ממגוון רחב של תחומי מחקר 

 וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו השלמת הקורס 

20 100.1045 

 ד'  משפטים 250.1012 א 2 זלצברגר-פרופ' פניה עוז תולדות הרעיון המדיני
 ד'

14:00-16:00 
10:00-12:00 

 הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות במחשבה המדינית המערבית וביחסה למשפט. 

21 100.1631 

 08:00-10:00 'ב ארכיאולוגיה 119.1204 א 2 ד"ר ראובן ישורון בעארכיאולוגיה ומדעי הט: אדם ונוף 

 ומדעי הטבע האחרים. הבוטניקה, האנתרופולוגיהולתיארוכם בעיקר מתחומי הגיאולוגיה, הזואולוגיה,  ויישובי בני האדם בתקופות שונות בעבר, תוך היכרות עם השיטות השונות לקביעתם שיחזור תנאי הסביבה והנוף הקדומים, והבנת יחסי הגומלין בינם לבין אוכלוסיות

22 100.1632 

 08:00-10:00 ג' ארכיאולוגיה 119.1106 א 2 פרופ' איילת גלבוע הברונזה ופתמבוא לארכיאולוגיה של א"י בתק

התרבות  בקירוב. שרידי 1200מחזורי הפריחה והדעיכה שלה עד קריסת המערך הכנעני בשנת אחרי , מראשיתה הכנענית התרבות התפתחות ריאח נעקוב. הכנענים של ימיהם בקורס יסקרו שרידי התרבות החומרית של ארץ ישראל באלפים השלישי והשני לפסה"נ
לפתוח צוהר ראשוני אל  התיכון. מטרת הקורס-תייחס להתפתחויות הפוליטיות והחברתיות סביב אגן היםובה ההיסטורי הרב הקיים לגבי תקופה זו, מממלכת החיתים בצפון עד מצרים בדרום הכנענית, כגון אדריכלות, אמנות, והשימוש בכתב, ינותחו על רקע המידע

 .המינוחים המקצועיים הרלוונטיים והכרה ראשונית עם שיטות המחקר הארכיאולוגיה של א"י בתקופה זו, האתרים העיקריים,

23 100.1023 

 14:00-16:00 ג' ארכיאולוגיה 119.1108 א 2 ד"ר מיכאל איזנברג )קורס שנתי( מבוא לארכיאולוגיה של העולם הקלאסי

העיקרי  ש אלה, היוו את הגרעיןהגדול והממלכות ההלניסטיות שנוצרו בעקבות מסעות כיבו לערי יוון ולקולוניות היווניות באסיה הקטנה ובמגנה גרקיה. כיבושי אלכסנדר ערש התרבות המערבית נשענת על תרבות העולם הקלאסי שהתפתחה באתונה והופצה חיש
האחיזה של תרבויות  הרומית מן המגף האיטלקי לרחבי האימפריום הרומי ההולך וגדל המשיכו בביסוס התיכון ומעבר לו. התרבות האטרוסקית ולאחריה ההתפשטות המהירה של זו-הים להתפשטות ההלניזם וההשפעות המקיפות והחסרות תקדים על תרבויות אגן

 התיכון ואירופה. התנצרותה של-יות סביב אגן היםרומ-גרקו
של יוון  התקופות הקלאסיות, בעיקר בזו הקורס יעסוק בראש ובראשונה בתרבות החומרית של התקופה, קרי הארכיאולוגיה של לכת בדת ובתרבות החומרית של המרחב הנדון. האימפריה הרומית והולדתה של האימפריה הביזנטית גרמו אף הם לשינויים מרחיקי

ציבורית ופרטית; פולחן המת; שיטות  הקורס יתמקד בתחומים הבאים: תכנון עירוני; אדריכלות פולחנית, צבאית, הקטנה, צפון אפריקה וסיציליה. החומרית של אתונה וערי הפלופונסוס, מקדוניה, רומא וערי המגף האיטלקי, אסיה ורומא. במרכז הדיון תהיה התרבות
 אמנות וממצא קטן מגוון החל מחיי הפרט ועד לפולחן במקדש. קירוי, ריצוף ועיטור;וסגנונות בנייה, 

 השלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו 
 

24 100.1711 

 10:00-14:00 ב' היסטוריה של המזה"ת 106.3200 א 4 פרופ' און וינקלר כלכלית של המזרח התיכון ההיסטורי

הגירת עבודה; מגמות  הנושאים המרכזיים הנכללים בקורס: תמורות דמוגרפיות ומדיניות אוכלוסין; ידע והבנה בתמורות הכלכליות המרכזיות שעברו על המזרח התיכון בעת החדשה. וריה כלכלית של המזרח התיכון היא להקנות לסטודנטיםמטרת הקורס, מבוא להיסט
 במזרח התיכון ובעיית המים במדינות האזור; מדיניות חקלאית; תעשיית הנפט םבסחר החוץ; התפתחות ענף החקלאות; מקורות המים המרכזיי

-הכלכליות "האביב הערבי" והשפעותיו חברתית; כלכלה אסלאמית;-התיירות; מדיניות כלכלית מדינות המזרח התיכון; התפתחויות מרכזיות בענפי התעשייה; תמורות בתעשיית והשפעותיה; תעשיית הנפט והשפעותיה על כלכלות האזור; מדיניות הנפט והגז של
 .21-ה חברתיים של המזרח התיכון בראשית המאה-חברתיות; האתגרים הכלכליים

 

25 100.1266 

 'ד היסטוריה של המזה"ת 106.1001 א 4 אוריאל סימונסוןד"ר  מבוא לתקופה המוסלמית הקלאסית
 ה'

08:00-10:00 
10:00-12:00 

המשפט השרעית  התגבשותן של מערכות השלטון והחברה המוסלמיות כגון מוסד הח'ליפות, מערכת האסלאם מתקופת הנביא ועד התקופה הממלוכית. במהלך הקורס נבחן את תהליך ברתית והפוליטית של המזרח הקרוב תחת שלטוןהקורס סוקר את ההיסטוריה הח
 מוסלמיות.-חים, היחסים והמתחים בין השלטון לחכמי ההלכה ומעמד הקבוצות הלאמלחמות האזר וחוגי חכמי ההלכה. בד בבד נעמוד על סוגיות חברתיות דוגמת

 

26 100.1425 
 14:00-18:00 'ב היסטוריה של המזה"ת 106.2644 א 4 פרופ' מחמוד יזבק ג'אזר-זידאני ואחמד באשא אל-עומר אל-: המנהיגות של דאהר אל18-פלסטין/א"י במאה ה

 



 מי קודמו.עומר ותרומתו לשינויים במבנה החברה ותרומתו לפיתוח הארץ. יידון יורשו של דאהר והשפעותיו על פיתוח הארץ והמשך התהליכים שהתחוללו בי-ר אלהקורס יידון בעלייתו של דאה
 
 
 
 

27 100.1427 

 מתוקשב היסטוריה של המזה"ת 106.1103 א 4 פרופ' יצחק ויסמן מבוא לדת האסלאם

בחצי האי ערב ועד לזרמים הפונדמנטליסטיים והרדיקליים של ימינו. נפתח בניתוח מסגרות המרחב והזמן האסלאמיים ובגישות הדתיות  7-פוליטית של דת האסלאם מראשיתה במאה ה-את התפתחותה הרעיונית, המוסדית והחברתיתקורס מתוקשב. הקורס בוחן 
 ונסקור את ענפיה השונים כפי שהתפתחו לאורך הדורות: ההלכה, התיאולוגיה והפילוסופיה, המיסטיקה והכיתות. כמו כן נעסוק בתורה הפוליטית –הקוראן והביוגרפיה של הנביא מוחמד  –והמדעיות הרווחות כלפי האסלאם. בהמשך נדון באבני היסוד של דת זו 

 והחברתית של  האסלאם ונסיים בתמורות שחלו בו במפגש עם המערב, מדינת הלאום והגלובליזציה.

28 100.1669 

 מתוקשב אנתרופולוגיה  204.2111 א 4 ד"ר עמליה סער  המבוא לאנתרופולוגי

 כיצור האדם על תובנות ולקבל העולם על שונה צתק הסתכלות זווית לסגל ונשאף", האנתרופולוגי מבט"ל נתוודע תרבויות של רחב מגוון מתוך אתנוגרפיות דוגמאות באמצעות. תרבותית באנתרופולוגיה יסוד מושגי והסטודנטים הסטודנטיות בפני יפרוש הקורס
 .משמעות ת/שמחפש

29 100.1128 

 מתוקשב היסטוריה כללית 108.1058 א 2 ד"ר צור שלו מתוקשב -אירופה מרנסנס להשכלה 

ך ית, התפתחות הקפיטליזם המסחרי, התגליות הגיאוגרפיות והקולוניזציה, הרפורמציה, והתפתחות הידע החילוני. השיעור יסקור תהליכים אלו תואירופה בין המאות הט"ו והי"ח ידעה אחדות מן התמורות המרכזיות שעיצבו את העולם המודרני: צמיחת המדינה הריכוז
 הדגמה של מורכבות החברה האירופית בפרט והרצף ההיסטורי בכלל. את ההרצאה מלווה תיעוד ויזואלי עשיר מן התקופה.

30 100.1428 

 08:00-12:00 ב' תולדות האומנות 111.1212 א 4 ד"ר נעמה וילוז'ני עתיקה וקלאסיתמבוא לאמנות 

 סקירת האמנות במצרים  מסופוטמיה ויוון על רקע התקופה ותרבותה. התפתחות האמנות בארכיטקטורה  פיסול  ציור ואמנויות זעירות.

31 100.1429 

 08:00-12:00 ג' לדות האומנותתו 111.1015 א 4 ד"ר גיל פישהוף מבוא לאמנות ימה"ב

 עשרה  אמנות רומאנסקית ואמנות גותית.-העשירית והאחת אמנות ימי הביניים על רקע התקופה ותרבותה  תוך חלוקה לחמש יחידות: אמנות נוצרית קדומה  אמנות קרולינגית  אמנות תקופת המעבר  המאות
 

32 100.1031 

 ב' לימודי אסיה 125.1605 א 4 לר ד"ר גיא פודו תולדות קוריאה המודרנית
 

14:00-18:00 
 

, ועד 1948-אי ב( וחלוקת חצי ה1945-1910, דרך תקופת הכיבוש היפני )19 -קוריאה המודרנית מאמצע המאה ה בחצי האי הקוריאני קיימת אומה אחת המחולקת לשתי מדינות נפרדות. מטרת הקורס היא לעמוד על התהליכים והאירועים המרכזיים אשר עיצבו את
קה והתרבות, ונעמוד על היסטוריית מערכת היחסים ביניהן. כמוכן, נתבונן במקומן של שתי הקוריאות בזירה המזרח ימינו. במסגרת זו נכיר את מאפייניהן ואת התפתחותן של דרום קוריאה ושל צפון קוריאה, נדגיש את ההבדלים ביניהן בתחומי החברה, הפוליטי

 הבינלאומית. אסיאתית ובזירה

33 100.1515 

 16:00-20:00 ב' לימודי אסיה 125.1503 א 4 ד"ר אריק מורן מבוא לציוויליזציה ההודית

היסוד של התרבות  היבשת, תוך בחינת מאפייני-דתות והישויות הפוליטיות שקמו בתתהתרבויות, ה מניצניה בתרבות עמק האינדוס ועד שלהי התקופה המוגהולית. נתחקה אחר העמים, קורס זה יסקור את התפתחותה של הציוויליזציה ההודית על רבדיה השונים,
 נראה כיצד מושג מרכזי כמו הסגפנות, שהתגבש לכדי רכיב מרכזי של הציוויליזציה ההודית על ביטוייה החומריים, הספרותיים והדתיים. כך, למשל,

הדגשת שאלות  לתלמידיו הכרות בסיסית עם עושרה ומורכבותה של הציוויליזציה ההודית תוך תפקיד משמעותי בממלכות המוסלמיות שנוצרו בהודו בעת החדשה. בכך יקנה הקורס שרו לו להמשיך למלאההודית בשלהי התקופה הוודית, עבר גלגולים ועיבודים שאפ
 ודיוניים מרכזיים הנוגעים למחקרה.

34 100.1032 

 16:00-20:00 ד' לימודי אסיה 125.1105 א 4 פרופ' רותם קובנר מפרל הרבור לנס הכלכלי: יפן בעת המודרנית

בוחן את הרקע לכיבושים  בנוסף, הקורס אותה במסורת ובערכים שלה. מושם על תהליכי המודרניזציה ועל הצורה בה קלטה יפן את תרבות המערב ושלבה ימינו. דגש מיוחד ועד -19הקורס סוקר את תולדות יפן המודרנית מאז פתיחתה למערב באמצע המאה ה 
 ומנתח את התהליכים העוברים על החברה היפנית בהווה. הסיבות להצלחה הכלכלית של יפן היפנים ונפילת האימפריה, סוקר את

35 100.1525 

 16:00-18:00 ד' גיאוגרפיה 201.2996 א 2 אילן אור סוגיות בניהול ותפעול נמלים

 בנמלים ומחשובהנדסת נמלים  כלכלת נמלים  תפעול נמלים  מעבר מנמלים ציבוריים לנמלים פרטיים  אוטומציה   תפקידי הנמל הימי  מיון סוגי נמלים
 מגמות פיתוח בנמלים בעולם  נמלי ישראל הסטוריה ועתיד.

36 100.1355 

 08:00-11:00 'ד גיאוגרפיה 201.2999 א 4 עמוס כהן מבוא לטכנולוגיה של הפעלת אניות סוחר

מסגרת טכניות של צי סוחר  אשר ישמשו כבסיס להבנת הדיסיפלינות השונות אשר תלמדנה בקורס המבוא לתחבורה וספנות בסמסטר ב' ובקורסים נוספים ב -הקורס להקנות לתלמיד את המגע הראשוני עם צי הסוחר. הכרת המערכות הטכנולוגיות והסוציו מטרת 
 החטיבה לספנות.

37 100.1293 

סוציולוגיה  204.2143 א 4 ד"ר יובל פינשטיין מבט השוואתיאתניות וגזע ב
 ואנתרופולוגיה 

 08:00-12:00 א'

אלימות אתנית? הקורס סוקר את הגישות המרכזיות לשאלות אלו,  ות יחידים מזדהים עם קבוצה אתנית? מדוע מתרחשתקורס זה עוסק בשאלות הייסוד בנוגע לאתניות: מהי קבוצה אתנית? כיצד נוצרים ומשתנים הגבולות המגדירים קבוצה אתנית? מדוע ובאיזה נסיב
 אל.( מקרה פרטי של אתניות. נקודת המבט של הקורס היא השוואתית ובמסגרתה יידונו גם שאלות הקשורות באתניות ובמאבקים אתניים וגזענות בישרracism( ובגזענות )raceובכללן גישות הרואות בגזע )

38 100.1557 

סוציולוגיה  204.2005 א 4 אליעזר-פרופ' אורי בן ה של החברה הישראליתסוציולוגי
 ואנתרופולוגיה 

 10:00-14:00 ג'

הזהות החברתית לגוניה ובסוציולוגיה הפוליטית של ישראל על מימדיה  דיון בבעית-בר מישוב למדינה. בהמשךשעורים הראשונים בקורס עוסקים במקורותיה החברתיים של החברה הישראלית וכיווני צמיחתה  תוך התמקדות בבניה המוסדית בתקופת הישוב ובמע
 השונים. 

39 100.1458 

סוציולוגיה  204.1111 א 2 פרופ' אריה רטנר מבוא לסוציולוגיה
 ואנתרופולוגיה 

 מתוקשב

 

40 100.1676 

 14:00-16:00 ד' לשון עברית 103.1112 א 2  תורת ההגה של העברית החדשה

בסיום הקורס הסטודנטים  הקורס יתנסו הסטודנטים בתעתיק ובניתוח המערכת הפונטית של העברית בת ימינו. ואיפיוניהם. כן יילמדו שיטות לרישום פונטי, ומושגי יסוד בפונולוגיה. במסגרת עוסק  במושגי יסוד של פונטיקה חיתוכית, תכונות ההגאים השוניםהקורס 
 פונטי  קטעי דיבור בעברית, ולקרוא קטעי דיבור הכתובים בתעתיק. יזהו תהליכים פונטיים ופונולוגיים החלים ברצף הדיבור, ויוכלו לתעתק בתעתיק תם של הגאי הדיבור,יידעו לנתח ולאפיין את אופן הפק

41 100.1677 

 ב' לשון עברית 103.1240 א 4 פרופ' יעל משלר תחביר הלשון העברית
 ג'

14:00-16:00 
14:00-16:00 

זו לזו )המלים(,  לצירופים, לפסוקיות ולמשפטים.  הקורס יתמקד ראשית בטיפוסי היחידות המצטרפות הינו אותו תחום של הבלשנות המתאר את דרכי הצטרפותן של מלים זו לזו ל מנת לתקשר, אין בני האדם מצרפים מלים אחת לשנייה באופן שרירותי.  התחבירע
 לפסוקיות ולמשפטים בעברית.  נעסוק בנושאים כגון:  חלוקת המלים לקטגוריות דות אלו לצירופים,ולאחר מכן באופן הצטרפותן של יחי

 עבוד(.משפטים שונים )איחוי וש לפסוקיות, טיפוסי פסוקיות )שמניות ופעלית(, ואופן הצטרפות הפסוקיות לטיפוסי )חלקי דיבר(, ההבדלים בין פסוקית לבין צירוף, מבני הצירופים, אופן הצטרפותם

 10:00-12:00 ה' לשון עברית 103.2140 א 2 אפרת-פרופ' מיכל אורנן תורת הצורות של העברית החדשה 100.1678 42



לנקודות ההשקה שבין  שבין נטייה לגזירה נכיר את האמצעים לגזירה ולנטייה. כן נתייחס ההבחנהעל  שנעמוד לאחר. המורפימה היא �כמפגש יחידות התוכן והצורה הקטנות ביותר  תורת הצורות היא תחום הבלשנות העוסק במבנה המלים ובסיווגן. נעסוק במלה
 המורפולוגיה לפונטיקה מכאן ולתחביר מכאן.

43 100.1014 

 12:00-16:00 ג' ישראל-לימודי ארץ 115.1413 א 4 ד"ר ירון פרי 19-מבוא למאה ה

 יהודים ונוצרים. מוסלמים, -המודרניים. במהלכו נכיר את המוסדות והאישים שפעלו בה, בני שלוש הדתות  והעבירו את הארץ אל הימים 19-ה הקורס יעסוק בתהליכים המרכזיים שהתרחשו בא"י במאה

44 100.1306 

 12:00-16:00 א מדעי המדינה 205.2083 א 4 ד"ר רנן קופרמן בינלאומית כלכלה פוליטית

כלכליים ד. שלושת הגישות העיקריות לניתוח כלכלה פוליטית בינלאומית ה. סחר בינלאומי ו. התפתחות כלכלית ז. מלחמה ושלום ח. -כלכליים ג. היבטים מקרו-(א. יחסי גומלין בין כלכלה ופוליטיקה ב. היבטים מיקרו20%( + תגיל בית )80%דרישות הקורס: מבחן )
 מעמד המדינה לאור תהליכי הגלובליזציה.

45 100.1719 

 10:00-12:00 ד' מדעי הרוח הדיגיטליים 212.8331 א 2 סיני רוסינקד"ר  רוח הדיגיטלייםמבוא למדעי ה

ידה, למניפולציה ולהעשרה? בקורס מבואי זה למדעי הרוח גיטלי והופך לנתונים, ל׳דאטה׳ הניתנים לאצירה, למדמה עושה המהפך הדיגיטלי לתוצרי הרוח והתרבות האנושית? כיצד מומר מושא המחקר של חוקר/ת הספרות, ההיסטוריה, השפה והתרבות לפורמט הדי
בכלים שיוכלו לקדם את יכולות יים בתחומי מדעי הרוח השונים, ובתוך כך יעניק אוריינות דיגיטלית בסיסית ומיומנויות הדיגיטליים נתוודע לעולם המתפתח והפורץ של מדעי הרוח הדיגיטליים ולהשלכות שלו על מבני הידע המסורתיים. הקורס יציג פרויקטים דיגיטל

 הלמידה וניהול הידע במדעי הרוח בכלל, כמו גם כישורים שיאפשרו להשאיר חותם במרחב הידע והתרבות הדיגיטלי.

46 100.1721  

 14:00-16:00 ג' תיאטרון 118.2529 א 2 ציון-ד"ר שלי חנה זר חלק א )קורס שנתי( עיונים בתיאטרון מערבי

ופה, ולתפיסות העולם והמאפיינים התרבותיים שבה התקיימו המופעים. הסמסטר הראשון של חנות בתולדות התיאטרון במערב. הקורס יעסוק בתפיסת המרחבים התאטרוניים השונים לאורך ההיסטוריה, בזיקה לספרות הדרמטית האופיינית לתקקורס זה עוסק בת
היווני והרומי. נתמודד עם השאלה כיצד נולד התיאטרון, ומה ניתן ללמוד על הזיקות שבין התיאטרון היווני העתיק  –ד לבארוק הצרפתי. התחנה הראשונה שנתמקד בה היא התיאטרון בעולם העתיק הקורס יעסוק בתולדות התיאטרון המערבי מיוון הקלאסית וע

האימפריה הרומית. התחנה הבאה היא התיאטרון של ימי  נים שבהם התייחסה אל המיתולוגיה. לאחר מכן נעמוד על השינויים שחלו בתיאטרון עם התבססותה שללהתמסדותה של הפוליס היוונית, ונעמוד עם המאפיינים האסתטיים של הטרגדיה היוונית ועם האופ
יה ובספרד. תחנה נוספת תתמקד בתיאטרון השקספירי. נעמוד על מבנה הבמה השקפירית, ועל תפיסות העולם אשר באו לידי הביניים. נתמודד עם המודלים השונים של תיאטרון דתי וכניסייתי. במסגרת העיון בתיאטרון של הרנסאנס ניגע ביצירות התיאטרון באיטל

מודרני. נעמוד על -וק בתולדות התיאטרון המערבי למן הנאורות ועד לתיאטרון הפוסט, אגב התבססות בימת הפרוסיניום. הסמסטר השני של הקורס יעס17-ביטוי ביצירתו של גאון זה. התחנה האחרונה בה נתמקד תעסוק בקומדיות של מולייר ושל גולדוני במאה ה
ליסטי ומוסכמת הקיר הרביעי. התחנה הבאה תעסוק הרומנטי. התחנה הבאה תעסוק בריאליזם בתיאטרון, תוך התמודדות עם המשחק הריא המאפיינים של התיאטרון הלאומי המשכילי של גוטהולד אפריים לסינג בגרמניה. לאחר מכן נתמודד עם מאפייניו של התיאטרון

 בתיאטרון הפוליטי שבין מלחמות עולם,
ט, בתיאטרון האמריקאי הריאליסטי ובתיאטרון הצרפתי סוק בתיאטרון האבסורד אגב התעמקות ביצירתו של סמואל בקתוך התייחסות לביטויים האסתטיים של מגמות פוליטיות ושאיפות מהפכניות אשר היו אופייניות לתקופה. בעידן שלאחר מלחמת העולם השנייה נע

 מודרני.-הפוסט

47 100.1598 

 14:00-18:00 ב' לימודי יוון  123.2041 א 4 ד"ר קומנודיס אנגליקי המיתוסים החיים של יוון

קומנטריים יבחן טווח רחב של נושאים הקשורים ביוון, תרבותה ואנשיה באמצעות חומרים מגוונים. ספרים, מאמרים, מחזות תיאטרון, סרטים עלילתיים ודומטרת הקורס היא לבחון את טבעם של מיתוסים ואת תפקידם המשמעותי במנהגים דתיים בעבר ובהווה. הקורס 
ולחלוק את מומחיותם. גישה רב תחומית זו תעניק לתלמידים הזדמנות לבחון ולזהות כמה מעמודי התווך המשמעותיים ביותר של ויצירות מוסיקליות יהיו נגישים לתלמידים. בנוסף מומחים במיתולוגיה, מוסיקה, דת, פילוסופיה ותחומים אחרים יוזמנו להצטרף לדיון 

ית למשאבים דיגיטליים בלתי מוגבלים, חומרים אודיו ויזואליים וכלי מולטימדיה בהם נשתמש יבור ישיר ומותאם אישהעולם היווני לאורך הזמן, ולהשיג הבנה מעמיקה יותר של יוון ומורשתה התרבותית. כל השיעורים מתקיימים בחדר מחשבים. כל משתתף זוכה לח
 כחלק ממסגרת ההדרכה של הקורס.

 

48 100.1078 

 12:00-14:00 ג' לשון עברית  103.2319 א 2 פרופ' יעל משלר כיצד אנחנו מתקשרים: על פרגמטיקה וחקר שיח

ר נושאים אלו: תחום קרוב של הבלשנות, עוסק בחקר השפה ברמת המשפט ומעלה. במבוא זה נלמד את יסודות שני התחומים. כמו כן נלמד שיטות מתודולוגיות לחק-עוסקת בשימוש שעושים בני האדם בשפה. חקר השיח, תתתחום של הבלשנות, -הפרגמטיקה, תת
 על השיחות שנלקט. נלמד להקליט, לתמלל ולנתח שיח טבעי יומיומי, ונבחן את התיאוריות הנלמדות

49 100.1260 

 14:00-16:00 'ד מקרא 101.1019 א 2  צדק חברתי במקרא

 

 10:00-12:00 'ד  מקרא 101.1611 א 2 ד"ר דנאל קאהן )שנתי( המקרא על רקע המזרח הקדום א' 567100.1 50

51 100.1745 

 הרב ד"ר יוסף שטמלר מיסטיקה חסידית ומיסטיקה כללית

 

 18:00-20:00 'ד  מחשבת ישראל 116.2016 א 2

 

52 100.1743 

 הרב ד"ר יוסף שטמלר חגי הסתיו החורף-מעגל השנה היהודי

 

 14:00-16:00 'ג ם רב תחומייםלימודי 212.1329 א 2

 

53   100.1741 

 10:00-12:00 'ד תולדות ישראל 116.1506 א 2 משה לביא פרופ'  שנתי חובה – מכינה לתלמוד א –אימהות ובנות 

ביחסי אמהות ובנות. נושא זה  ומשמעויותיה. המפגש עם הספרות יעשה דרך בחינת סיפורים ודיונים הקשורי היהודית לדורותיה. בקורס זה נתוודע לספרות זאת, דרכה, סגנונה, זמנה ספרות חז"ל, המשנה והתלמוד והמדרשים מהווה אחד מעמודי היסוד של התרבות
 הספרות מנקודות מבט מגדריותופמיניסטיות, ולעסוק, בצד ההכרות עם הספרות העתיקה, גם בשאלות הקשורות יאפשר לנו לבחון את

 לאופני השפעתה על עיצוב החברות היהודיות בנות זמננו.

54    718100.1 

JCM08:00-10:00 'ד תולדות ישראל 116.3515 א 4 משה לביא פרופ' מפגש יהודי נוצרי ומוסלמי בנושא הגירה 

וק בלימוד ועיון משותף של הספרים המקודשים לדתות השונות, ונתכונן לשיאו של קורס ייחוד י זה בנסיעה בחופשת קורס זה יעסוק בדגמים של שיח בין דתי יהודי נוצרי ומוסלמי, כפי שהתפתחו בעשורים האחרונים באירופה. נתנסה בצורות שונות של שיח, נעס          

 . mlavee@research.haifa.ac.ilשוטפת באנגלית / גרמנית, מכתב המלצה ממרצה, וראיון קבלה. לשליחת המלצה ותאום ראיון קבלה:   . הקבלה לקורס מותנית ביכולת שיחה 3.3.2019 – 24.2.2019בגרמניה, בין התאריכים  MJCהסמסטר לכנס 

 הקורס מחייב נסיעה לחו"ל             

  הקב

55 100.1751 

 מתוקשב  תולדות ישראל 104.1019 א 2  מבוא לתקופת בית שני

 ת והתרבות היוונית והרומית.ההיסטוריה הפרסי וכן זרמים בחברה היהודית. הבחינה ההיסטורית נעשית על רקע בחינת המגע עם הרצאות הסוקרות את ההיסטוריה היהודית בימי הבית השני 13קורס מקוון ובו 
 במהלך הקורס יערכו שני מבדקים.

56 100.1752 

 12:00-14:00 ג' תולדות ישראל 104.2421 א 2  שנתי -הסיפור היהודי בעידן הקולוניזציה א

 ועד להתפרקותו, מבעד לקליידסקופ מוסלמית בסביבת היםהתיכון מראשית כינון הקולוניאליזם האירופאי-הקורס עוסק בקורות המיעוט היהודי בחברת רוב ערבית
הגלובליזציה חלו בו בזמן  היחסים בין יהודים לחברת הרוב?  מה היה מבנה העיסוקים היהודי? אילו שינויים מה היו דפוסי של סוגיות כגון דתות, תרבויות , כלכלה, דמוגרפיה, מיגדר, זהויות יסוד ועוד.מה היו תפיסות היסוד של ההלכה  המוסלמית ביחס ליהודים ?

 במקורות ראשוניים ומשניים ויחשפו אותנו למעמדם המשתנה של היהודים במרחב והקולוניאליזם האירופי? מה היה מעמדן של הנשיםהיהודיות בחברה המסורתית? היכן בחרו יהודים לשבת? שאלות יסוד אלו יבוררו
 המוסלמי .

mailto:mlavee@research.haifa.ac.il


 

57 100.1757 

 מתוקשב  מחשבת ישראל 116.2905 א 4  להזוהר כספרות מסע הדמויות והספירות באי

 י מליון מבקרים בלג'בעומר במירון?במכלול שאלות אלו יעסוקמה לחיי אברהם ושרה ולפרסונה האלוהית? כיצד עולה ויורד יעקב בסולם נפשו? מהבין לילית והשכינה? וכיצד הגענו מרשב"י הבודד במערה לחצ
 נרטיבים אנושיים של גיבורים וגיבורות מקראיים וכן דמויות חז"ליות מאוחרות, פירות באילן האלוהי".הקורס יתמקד בתהליכי בנייתה של התיאוסופיה הקבלית והדמות האלוהית מתוךמסע הדמויות והס -הקורס "הזוהר כספרות 

 מתוך פרספקטיבה ספרותית, מגדרית ופסיכולוגית.
 

58 100.1721 

 10:00-12:00 א' תיאטרון 118.2529 א 2 ציון-ד"ר שלי חנה זר נתי(חלק א' )קורס ש – עיונים בתיאטרון מערבי

הסמסטר הראשון של  המופעים. לתקופה, ולתפיסות העולם והמאפיינים התרבותיים שבה התקיימו התאטרוניים השונים לאורך ההיסטוריה, בזיקה לספרות הדרמטית האופיינית קורס זה עוסק בתחנות בתולדות התיאטרון במערב. הקורס יעסוק בתפיסת המרחבים
שבין התיאטרון היווני העתיק  והרומי. נתמודד עם השאלה כיצד נולד התיאטרון, ומה ניתן ללמוד על הזיקות היווני –לבארוק הצרפתי. התחנה הראשונה שנתמקד בה היא התיאטרון בעולם העתיק  הקורס יעסוק בתולדות התיאטרון המערבי מיוון הקלאסית ועד

האימפריה הרומית. התחנה הבאה היא התיאטרון של ימי  המיתולוגיה. לאחר מכן נעמוד על השינויים שחלו בתיאטרון עם התבססותה של המאפיינים האסתטיים של הטרגדיה היוונית ועם האופנים שבהם התייחסה אל ותה של הפוליס היוונית, ונעמוד עםלהתמסד
 הביניים. נתמודד עם

ביטוי ביצירתו של גאון  השקספירי. נעמוד על מבנה הבמה השקפירית, ועל תפיסות העולם אשר באו לידי הרנסאנס ניגע ביצירות התיאטרון באיטליה ובספרד. תחנה נוספת תתמקד בתיאטרון רון דתי וכניסייתי. במסגרת העיון בתיאטרון שלהמודלים השונים של תיאט
מודרני. נעמוד על המאפיינים של התיאטרון -לתיאטרון הפוסט הסמסטר השני של הקורס יעסוק בתולדות התיאטרון המערבי למן הנאורות ועד , אגב התבססות בימת הפרוסיניום.17-יר ושל גולדוני במאה המולי זה. התחנה האחרונה בה נתמקד תעסוק בקומדיות של

ומוסכמת הקיר הרביעי. התחנה הבאה תעסוק בתיאטרון הפוליטי שבין  התחנה הבאה תעסוק בריאליזם בתיאטרון, תוך התמודדות עם המשחק הריאליסטי הרומנטי. תיאטרוןגוטהולד אפריים לסינג בגרמניה. לאחר מכן נתמודד עם מאפייניו של ה הלאומי המשכילי של
 האבסורד אגב התעמקות ביצירתו של סמואל בקט, בתיאטרון האמריקאי הריאליסטי שלאחר מלחמת העולם השנייה נעסוק בתיאטרוןהיו אופייניות לתקופה. בעידן  תוך התייחסות לביטויים האסתטיים של מגמות פוליטיות ושאיפות מהפכניות אשר מלחמות עולם,

 מודרני.-ובתיאטרון הצרפתי הפוסט

59 100.1759 

 14:00-16:00 ד מחשבת ישראל 116.1036 א 2  מבוא למחשבת ישראל, מיסטיקה ופילוסופיה א

 תלמידים סקירה כרונולוגית של מקורות יסוד במחשבת ישראל,החל בתקופת הבית השני ועד לעת החדשה המוקדמת. במהלך השיעורים נתמקד בהגותםמטרת הקורס להעניק ל
רמב"ן, האר"יורמ"ק, ובחיבורים מרכזיים כגון ספר יצירה, ספר אמונות ודעות, ספר הבהיר,מורה נבוכים, הזוהר, ננים כשל פילוסופים ומשוררים בולטים כגון רס"ג, רשב"ג, ריה"ל, ורמב"ם, רלב"ג, ר'חסדאי קרשקש, יצחק ויהודה אברבנאל, שפינוזה; מקובלים מכו

.מן ההבט הפילוסופי, הקורס יצייר את קווי 16-לת ימה"ב לצפת של המאה העלאהבה, ועוד. נעמוד על התפתחות תפיסת המיתוס מהמדרש המוקדם למאוחר,מהמיסטיקה הקדומה וספרות ההיכלות לקבלה, ומקב מלחמות ה', שיחות על אהבה, פרדס רימונים,  שיחות
 במיסטיקה וקבלה. השיעוריםקניאל שמתמחה -בפילוסופיה של סוףימה"ב והעת החדשה לבין ד"ר רות קרא ההתפחות והדעיכה של הפילוסופיההיהודית של ימי הביניים עד להגותו של שפינוזה.הקורס נבנה מתוך דיאלוג בין ד"ר סדריק כהן סקלי שמתמחה

 ם, הבריאהוהגאולה.נבנו כחטיבות נושאיות במטרה לחשוף את צירי המפגש בין התחומים, וכן אתנקודות המתח והפולמוס, כך למשל בנוגע לתפיסת האלוהות, טבע האד
 

60 100.1694 

 12:00-16:00 ה' שירותי אנוש 289.2451 א 4 השופט חיים סומך דיני עבודה 

 ת הקורס להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בסוגיות יסוד של דיני העבודה בישראל. מתכונת הקורס  הרצאה ודיון.מטר

61 100.1763 

 08:00-10:00 ה' לשון עברית 103.2802 א 2 אפרת-מיכל אורנןפרופ'  שמות מסחר: יצירים לשוניים משפטיים וכלכלי

 הלשוני. משפטיות משפיעה על אופיים-המסחר כסימני מסחר  היינו  ישויות כלכליות כיצד מהותם של שמות -דין -בפסקימתוך לימוד ושימוש בחוקים ו -בשיעור נבחן 
 

62 100.1716 

 16:00-18:00 א' שירותי אנוש 289.2072 א 4 ד"ר יפים רוט יום-יסודות הניהול הפיננסי בחיי היום

 )מגן(.המטלה הסופית תהיה בחינה וכן שיעורי בית  .רותורס יעזור לסטודנטים להבין את המתרחש בעולם העסקים ולהפוך למקבלי החלטות פיננסיות נבונים יותר כצרכנים פרטיים, כעובדים וכנותני שיהקורס יעסוק במתן כלים להבנת העולם הפיננסי. הק

63 100.1695 

 14:00-16:00 ד' אנוששירותי  289.2049 א 2 השופט חיים סומך הזדמנויות בעבודה ושוויון אפליה

  .להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בסוגית ההפליה, שוויון הזדמנויות, והטרדה מינית בעבודה

 .נקודות מהציון בבחינה 10נוכחות והשתתפות בתרגילים יקנו עד  .דרישות הקורס : נוכחות ,השתתפות בתרגילים, בחינה מסכמת

 100.1764 

 14:00-16:00 ב רב תחומי 212.1616 א 2 אפרת הדרד"ר  בריאות ונפש בהיבטים מגדריים

 

 100.1765 

 12:00-16:00 א לימודי יוון 123.3066 א 4 רחל גוטסמןפרופ'  יוון העתיקה והעולם הים תיכוני

ינת תנאיו הגיאוגרפיים והאקלימיים של היםהתיכון נדון בתולדות החברה היוונית העתיקה, תוך בחינת רשת הקשרים ויחסיהמסחר שקיימה עם הים התיכון. לאחר בח -הקורס בוחן את תולדות יוון העתיקה תוך התייחסות למרחב הגיאוגרפי והתרבותיבו היא צמחה 
יים אשר התקיימו לאורך הדורות והאופן בו הקרבה לים עיצב פרקטיקותשל ייסוד ערים, מבנים חברתיים, תרבות-רבתרבויות ים תיכוניות אחרות. נעמוד על מאפייניה המיוחדים שלהתרבות היוונית, אבל גם על המשותף לתרבויות הים, וזאת תוך הדגשת הקשריםה

 תרבותיות.הקורס כולל קריאה בספרות מקור וספרות מחקר.-מסחר, הגירה, והשפעות בין

 

 100.1766 

 12:00-16:00 ג לימודי יוון 123.3070 א 4 אנגל צ'ורפצ'ייבפרופ'  יוון המודרנית בעין המצלמה

יהמסחר שקיימה עם הים התיכון. לאחר בחינת תנאיו הגיאוגרפיים והאקלימיים של היםהתיכון נדון בתולדות החברה היוונית העתיקה, תוך בחינת רשת הקשרים ויחס -הקורס בוחן את תולדות יוון העתיקה תוך התייחסות למרחב הגיאוגרפי והתרבותיבו היא צמחה 
תרבותיים אשר התקיימו לאורך הדורות והאופן בו הקרבה לים עיצב פרקטיקותשל ייסוד ערים, מבנים חברתיים, -יות אחרות. נעמוד על מאפייניה המיוחדים שלהתרבות היוונית, אבל גם על המשותף לתרבויות הים, וזאת תוך הדגשת הקשריםהרבתרבויות ים תיכונ

 יאה בספרות מקור וספרות מחקר.תרבותיות.הקורס כולל קר-מסחר, הגירה, והשפעות בין
 

 100.1222 

  10:00-12:00'ג    ספרות עברית 122.1446 א 4 ורד לב כנעןפרופ'  מבוא למיתולוגיה יוונית ורומית
  10:00-12:00  'ד

 

 ין המיתוס לטקסט הספרותי? וכיצדמתגלמים המיתוסים בדימויים ובתפישות מסורתיות ועכשוויות של תרבותמטרת השיעור להכיר את העולם של המיתוסים של היוונים והרומאים תוך דגשעל השאלות הבאות: מהו מיתוס? מה היחס ב
 .80%חובת נוכחות בקורס:  המערב?

 

 100.1767 

 מתוקשב  החוג לאנתרופולוגיה 219.3001 א 4  תרבות, מדע ומאגיה

 ן רציונאליות ואי רציונאליות,אולי הם צומחיםאחד מתוך השני, או אפילו מקיימים יחסי גומלין? מה הופך צורת דעת מסוימתלמדע? ומהי מגיה? האם הם מקבילים לניגודים ביהאם מדע ומגיה הם שני תחומי דעת ופעולה נפרדים ואף מנוגדים? 
פוליטיקה המקומית בהבנה של פעילויותורעיונות מסוימים כשייכים לזירת הכישוף ואחרים כשייכים לזירת הרפואההמדעית? האם הידע המדעי מודרניות ומסורתיות? מה הקשר בין החלוקות בין מדע ומגיה לבין חלוקותמגדריות? מה תפקידה של התרבות החברה וה

ם וניסים. בקורס נדון בשאלות אלו מתוך נקודת מבטאנתרופולוגית המדגישה התבוננות בזירות חברתיות יים, קסמיהוא מעל התרבות? או מעל הפוליטיקה? ומהו מקומה שלהטכנולוגיה, ובמיוחד ביוטכנולוגיות רפואיות, ביצירת האסוציאציה בין השיגיםטכנולוג
 תרבותית, כפי שהתפתחו במהלך מאה השנים האחרונות.-ותרבותיות ספציפיות בתוךהקשר השוואתי גלובלי. תוך כך נתוודע לחלק מן הגישות התיאורטיות המרכזיותבאנתרופולוגיה חברתית

 

 100.1775 

 10:00- 12:00מדעי הרוח הדיגיטאליים יום ד'   212.8333  נ"ז  2    ויזואליזציה הדיגיטליים: ייצוגים של מרחב
של המחקר במדעי הרוח הפך לחלק בלתי  יהוויזואלרות הנמצאים בידם. כחלק מכך, הייצוג השתמש באופן שונה במקוהשימוש באמצעים דיגיטליים לצורך מחקר במדעי הרוח מאפשר לחוקרים, הרגילים לפעול באווירה טקסטואלית, להיפתח למקורות חדשים, ובעיקר ל

מתוך חומרים טקסטואליים ואחרים במדעי )סמסטר ב'( ורשתות  )סמסטר א'( והתיאורטיים הנדרשים לצורך יצירת מפות המעשיים(. קורס זה יעניק לסטודנטים את הכלים Networksנפרד מהגישה הדיגיטלית למדעי הרוח, ובמיוחד ייצוגו באמצעות מפות ורשתות )

 שאותו יצרו. הקורס אינו דורש ידע טכני מתקדם אלא פתיחות לגישות לחקר הרוח האנושית הנעזרות במחשב. יהוויזואלהרוח, ובמקביל יאפשר להם להתבונן באופן ביקורתי כלפי הייצוג 

 100.1779 

 שנתי חובה - ארכיאולוגיה 119.1209נ"ז  2  ארץהקריירה האנושית תולדות האדם הקדמון ב
העיקריים כוללים את מוצא האדם באפריקה והקשר שלנו  מיצור דמוי שימפנזה ועד התיישבות הקבע והקמת הכפרים הראשונים. הנושאים מכוון ליצור היכרות ראשונית עם תולדות האדם מאז ראשית התפתחותו  (100.1778המשך מתקיים בסמסטר ב' ) הקורס

 התרבויות הפרהיסטוריות בישראל, האמנות הפרהיסטורית באירופה, ראשית ראשית השימוש באש, הקניבלים הראשונים, מנהגי הקבורה הקדומים בעולם, ניאנדרטאלי, האתרים הארכיאולוגיים הקדומים בעולם,המודרני והקשר לאדם ה לקופי העל, מוצא האדם
 סיים להבנת שיטות המחקר של אתריםבנוסף, הקורס מקנה למשתתפים כלים בסי הארכיטקטורה, המעבר מצייד ולקט לחקלאות ועוד.

אתרים, ניתוח  שהתייבשו ואבקת פרחים מאובנת(, חפירה וניתוח כגון תקופות הקרח, אגמים ההיפוכים המגנטיים של כדור הארץ ועוד(, שחזור הסביבה הקדומה )כולל נושאים ,14פרהיסטוריים. במסגרת זו נחשפים המשתתפים לתחומי מחקר כגון תיארוך )פחמן 



 הקורס הוא שנתי  - ם לסמסטר א' לא יכול להירשם לב'מי שלא נרש* מכלולי אבן וצור, ניתוח עצמות בע"ח ועוד.

 
 
 
 

  
 
 

  
 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 
 

       
 

 
 עד שעה משעה יום מספר תרגיל נופי ידע סמסטר א -פירוט תרגילים לקורסים  

   
 

 

 MAסגור לתלמידי  כחרס הנשבר: קרמיקה בשימוש האדם מראשיתה ועד היום

 

01א100.1179 018:0 16:00 'ג   
   

 

 
02א100.1179  18:00 16:00 'ג 

 
 

100.1491 פולק, בלוז ורוק'נ'רול: הסטוריה ומוסיקה פופולרית אמריקנית במאה העשרים     01א     18:00 16:00 'ד 

  100.1491 02א     18:00 16:00 'ד 

 

          

          
 

         
 טר ב', סמסטתשע" -קורסי תכנית דרך הרוח           

                    

מס' קורס  סמ' נ"ז שם המרצה שם קורס חדש מס' קורס דרך הרוח מס'
 אב

יום  חוג אב
 לימוד

 שעות לימוד

                    

1 
100.1182  

 100.1183+ תרגיל 
 (100 3182.מ"א)

 ות, היסטוריה וארכיאולוגיהיום: אמנ-הממלכה הצלבנית בין מלחמת קודש לחיי יוםנופי ידע: קמפוס צלבנים, 

 

 ד"ר יהודית ברונשטיין
 ד"ר גיל פישהוף

  10:00-12:00 'ה נופי ידע – דרך הרוח 100.1182 ב 4

דין זכו לתיאורים רבים, ספרותיים וקולנועיים. אולם, בעוד -א-ודמויות כגון ריצ'ארד לב הארי או סאלח 20-לאורך המאה המסעות הצלב והקמת הממלכה הצלבנית שבירתה ירושלים היו מהאירועים הדרמטיים ביותר בימי הביניים. ואכן, הצלבנים כבשו את הדמיון העממי 

 בין הצלבנים למוסלמים, המציאות ההיסטורית מורכבת הרבה יותר. י המקובל )למשל ביצירות ספרותיות וקולנועיות( מתרכז בהיבט המלחמתי, בהתנגשות דתית ותרבותית, בדימוי אבירים לוחמים ובקרבות השונים הדימו

ם ונוצרים מזרחיים מזרמים רבים , אך לצד אלו התפתחו בהן חיי יום יום אשר כללו היבטים רבים של מגע, מסחר, וקשרים בין הנוצרים המערבים )הלטינים(, המוסלמים, היהודיאמנם הממלכות הצלבניות היו תולדה של מסעות הצלב ואידיאולוגיה של מלחמת קודש

 ושונים אשר חיו מזה מאות בשנים בארץ הקודש. 

יאולוגי לבין חיי היומיום שהיוו כר פורה למעבר של ולדות האמנות הצלבנית ד"ר גיל פישהוף, מבקש לבחון את המציאות המורכבת בממלכה הצלבנית ולעמוד על המתח שבין מציאות של מאבק דתי ואידהשיעור, המשותף להיסטוריונית ד"ר יהודית ברונשטיין, ולחוקר ת

 בתפישות הזהות, בתפישות התיאולוגיות וההיסטוריות, וביצירה האמנותית בממלכה הצלבנית. כמו כן, יבקש השיעור לעמוד על מרכזיותם של המקומות הקדושים מסורות בין תרבויות שונות. 

 השיעור יכלול:

 מפגשי פתיחה תיאורטיים מפי ד"ר ברונשטיין ופישהוף 2 -

 סיורים )ימי סיור מלאים/חצאי יום סיור( 4 -

 ירושלים .א

 עכו .ב

 נצרת .ג

 בתקופה הצלבניתהמבצר הצלבני בכוכב הירדן )בלוואר( /  הכרמל ומסורותיו  .ד

 מפגש סיכום מפי ד"ר ברונשטיין ופישהוף -

 מפגשי תרגול שבועיים  -

2 

100.1320  
 100.1321+תרגיל 

 (100.3320)מ"א 
 

   המסע הדתי בין מרכז לשולייםנופי ידע: 

 

 אמה מעיין פנרד"ר 
 שלו צור פרופ'

 14:00-16:00 'ה נופי ידע -דרך הרוח 100.1320 ב 4

 כל אלה הם סוגי מסעות ותנועה במרחב ממשי או מדומיין. למסע הדתי מקום מיוחד במכלול התנועה –לימוד  עדיף לשאול, מה לא מסע? נדידות עמים, מסלול החיים, עלילות גיבורים, קריאה, תגליות, בריחה, מהו מסע? או אולי

צליינים, מגלי ארצות, סופרים וצלמים ונבחן את תופעת המסע  הקדושה ואת קרבת האל במרכז הדתי, אך גם לקצוות הארץ הזרים והרחוקים נודעת חשיבות רוחנית. נעקוב אחר שוליים. עולי רגל מחפשים אתהאנושי. בקורס נחקור את התופעה המרכזית הזו על ידי התמקדות בניגוד בין מרכז ו
 הדתי בטקסט ובתמונה.

 הרצאות ממוחשבות 

3 100.1700 
 פרפ' דני נדל ל השפהסוגיות באבולוציה ש -האדם המדבר

 ד"ר רמי רשף
 מתוקשב  קורס דגל –דרך הרוח  100.1700 ב 4



 דוד-פרופ' נורית בירד

ית. כיצד התפתחה מערכת תקשורתית שכזו? האם היא התפתחה בתהליך איטי השפה האנוש –לת לנושאי שיח מסוימים למיטב ידיעתנו, המין האנושי הוא המין הביולוגי היחיד שיש לו מערכת תקשורת סימבולית ומורכבת, שאינה נטועה ב'כאן ועכשיו' ואינה מוגב
ייצור כלים, יצירת אומנות )ציורי קיר, להתפתחות יכולות קוגניטיביות וחברתיות אחרות של המין האנושי, כדוגמת  ואחיד? לחלופין, האם היו מספר אירועים של "קפיצת מדרגה"? האם ניתן לתארך את שלבי התהליך או האירועים הללו? האם התפתחות השפה קשורה

ו על פני כדור הארץ, וכיצד קרה, לדוגמא, ששפות המדוברות כיום בהודו ובחלקים נרחבים של אירופה התפתח פסלונים ותכשיטים(, מנהגי קבורה ועוד? כיצד קשורה התפתחות השפה למבנה החברתי של חברות אנושיות? כיצד התפתח מגוון השפות שקיים כיום
 .משפה עתיקה אחת? שאלות אלו הן מהתעלומות המסקרנות והמאתגרות ביותר בהבנת התפתחותו של המין האנושי

  . תחומית שכזו יכולה לתרום למחקר אודות סוגיה מורכבת ומרתקת זו-ות רבכלתחומי, הכולל שיתוף פעולה בין ארבעה חוקרים מארבעה תחומי ידע שונים: בלשנות, ארכיאולוגיה, אנתרופולוגיה ואבולוציה, ונבחן כיצד הסת-בקורס נתייחס לשאלות אלו ממבט רב
 .'פרטים נוספים על הקורס מופיעים תחת לשונית 'קורסי דגל' באתר תוכנית 'דרך הרוח 

4 100.1703 

 ז"ל פרופ' אברהם חיים הרעיון והאתגר –קיימות 
 מר זיו צמח

 מתוקשב קורסי דגל –דרך הרוח  100.1703 ב 4

או מה שאנו מכירים כאבולוציה. התפתחות  –מו וללא תמורות אלה קשה לתאר את התפתחותן של צורות ביולוגיות שונות את כדור הארץ אנו חולקים עם מינים שונים ומגוונים של צמחים, בעלי חיים ומיקרואורגניזמים. כדור הארץ עבר תמורות רבות במשך שנות קיו
דה הבסיסית המתפקדת בבית גידול היא האוכלוסייה, פרטים השייכים לאותו מין להם, היא בעצם תוצאה של השתנות הסביבה וכאשר זאת מתרחשת, עומדות אפשרויות שונות בפני בעלי החיים או הצמחים המתקיימים בסביבה. היחיהמינים השונים ממינים שקדמו 

ך כלל כאשר השינוי הוא איטי. בבתי גידול טבעיים ת שונות אנחנו יכולים לגלות בהן שונות גנטית, מבנית ותפקודית. לשונות זאת יש חשיבות מרובה לקיום של אוכלוסיות בסביבות משתנות, בדרומתקיימים באותו בית גידול, וכשאנו בודקים את הרכבן של אוכלוסיו
 .כלוסיות עם הזמן נשאר קבועמתקיימים יחסי גומלין בין המרכיבים השונים, אוכלוסיות של מינים שונים, כך שבעצם גודל האו

יך מין זה, עם התפתחותו והתפשטותו על פני כדור הארץ עם הזמן, משנה את פני כדור הארץ והקורס שלנו יעסוק בדרך שבה ניתן לאדם הנבון להמש )Homo sapience (לפני כמאה אלף שנים הופיע במזרח אפריקה מין חדש של פרימט הומיניד האדם הנבון
ל האדם הנבון על כדור הארץ, כנראה משתי סיבות עיקריות, יכולת הרבייה שלו שמביאה לגידול תוך כדי שמירה על הסביבה, שתאפשר לדורות הבאים להתקיים בתנאי סביבה השווים לאלה שהדור הנוכחי נהנה מהם. ממה נובעת ההשפעה הגדולה ש ולהתפתח אך,

לפתח אמצעים טכנולוגיים היכולים לשנות את הסביבה בפרקי זמן  את חום גופו בתהליכים פנימיים ובמסת הגוף הממוצעת שלו לא הגיעה למספרים כאלה. האדם הנבון, בגלל היכולות האינטלקטואליות שלו, הצליחבאוכלוסיות שלו לממדים ששום מין ביולוגי, היוצר 
התדרדרות סביבתית כשזאת פוגעת באדם בדרכים שונות.  –של פרטים צעירים באוכלוסיית. אך להצלחות הכלכליות חברתיות של האדם יש מחיר והמחיר הוא פגיעה בסביבה  קצרים ביותר, שמינים רבים לא עמדו בפניהם. כמו כן הוא מצא דרכים למנוע תמותה

בע מחד אך מאידך הוא גם מייצר גם פסולת ההולכת ונערמת בסביבתנו. ההתכנסות של בני אדם אל תוך ערים מחמירה עוד יותר את ההתדרדרות במגוון הביולוגי ובמשאבי הטבע ואיכותם הן דוגמאות להתדרדרות הסביבתית. בנוסף לכך האדם מנצל את משאבי הט
 .הבעיות הסביבתיות שאותן יש לפתור

 .כחלק מהגדרת הקיימות, אורחות חיים מקיימות יאפשרו קיום של הדורות הבאים לפחות בסביבה שהדור הנוכחי מתקיים בוהקורס נועד לחשוף את הסטודנטים המשתתפים בו לעתיד קיומו של המין האנושי על פני כדור הארץ, זהו נושא אקטואלי מרתק ו

5 100.1263 

 16:00-20:00 ג' לימודים רב תחומיים 212.1924 ב 4 ד"ר חסן חליליה מין ומיניות בדת האסלאם

ם יחסי המין; החובה המינית של בני הזוג; התעלסות; ים: דת והלכה, החברה והפרט, מין וחינוך. הסקירה תכלול ביו השאר מבט אל חיי המין באספקלריה היסטורית; התנהגות לפני, במשך ואחרי קיוהקורס יעסוק ביחסי האישות בתרבות האסלאם משלושה היבט
 , והתייחסות כללית והשוואתית למין ומיניות ביהדות בכלל והנצרות ככל האפשר.תנוחות בהזדווגות; אוננות; מין אנאלי ואוראלי; משכב זכר, נקבה ובהמה; זנות ודיני ענישה

 
 

6 100.1668 

 08:00-10:00 'ג לימודים רב תחומיים 212.2166 ב 2 אביאלי הילהד"ר  חברתיים של המאסר-הבטים פסיכו

מבודדת וכוללנית,  בתי הסוהר כמוסדות בעלי מאפיינים ייחודיים המהווים מערכת חברתית סגורה, בכך להעלות את רמת הביטחון. אולם בעשורים האחרונים נחקר מקומם שלמהחברה, ו כחלק ממערכת אכיפת החוק, נועדו בעיקר להרחיק את הפושעים -בתי הסוהר 
ומורכבת מחברת אסירים  של הפרטים בתוכה. בתוך סביבה זו צומחת תת תרבות, הנגזרת מהתרבות העבריינית, לא ועל התנהגותםלמאפיינים אלו השפעה על אופייה של המערכת החברתית בתוך הכ בה בה קבוצה שלטת המחזיקה בסמכות באופן כמעט טוטאלי .

אלימות בכלא, מיניות בכלא, יחסים עם  יקות את האסיר במהלך חיי היום יום בכלא כגון:הפרט  באמצעות סוגיות המעס חברתית שיש למאסר על-תפקידים ושפה מיוחדת. בקורס זה נעסוק בהשפעה הפסיכו המאופיינת במעמדות, בחוקים כלכליים, בנורמות, עמדות,
 לקשר בין מאסר להמשך עבריינות.ו כן, בקורס ידונו המשמעויות הרחבות של המאסר לתהליך השיקום של עבריינים ומעמד. מתוך כל אלה ננסה לעמוד על החוויה והמשמעות של 'להיות אסיר'. כמו הסגל, צפיפות ותנאי מחיה ומאבק על מקום

7 100.1408 

 08:00-12:00 ב' לימודים רב תחומיים 212.2065 ב 4 ד"ר ריבי אפרת מבט חברתי ופסיכולוגי על קשת הנטיה המינית

ין בהתעוררות דומה בעשור האחרון בתחומים כגון חקיקה למען זכויות אוכלוסיית הלהט"ב, מודעות ונראות גבוהים יותר בציבור של המודעות האישית והציבורית וכן המחקר  בנושא הלהט"ב, התפתחו רבות בעולם בשלושת העשורים האחרונים. בישראל ניתן להבח
 תרבותיות הקשורות בלהט"ב.-שיות, משפחתיות וחברתיותלית, בסוגיות איחברי/ות הקהילה, וחיזוק המחקר האקדמי הישראלי בהיבטיו השונים של סגנונות חיים אלו. במהלך הקורס נעסוק, מנקודות מבט תיאורטית וטיפו

8 100.1666 

 14:00-16:00 ד' לימודים רב תחומיים 212.1664 ב 2 ד"ר אפרי בר נדב פסיכופתולוגיה בזירה הקרימינולוגית

והן מנקודת  הקורס ננסה להבין את ההפרעות הנפשיות הן מנקודת מבט תיאורית )אבחנה קלינית( י, פסיכופתולוגיה, ולקשר אותן לזירת הפשע. במהלךאדם, המכונות באופן קיבוצ מטרת הקורס היא להציג ולקדם ראייה מורכבת של התנהגויות לא אדפטיביות בבני
 שביןהממדים הביולוגיים, פסיכולוגיים ותרבותיים שלהן. ננסה להבין את הקשר  מבט חווייתית )פנומנולוגיה(, כפי שהן באות לידי ביטוי על פני

 בסרטים. לנפגע )ויקטימולוגיה(. נעשה זאת דרך קריאת טקסטים, שמיעת הרצאות וצפייה ההפרעות הנפשיות לבין זירת הפשע ואכיפת החוק, הן בהיבטים הקשורים לפוגע והן

9 
 

100.1376 
 

.212 ב 2 נדב-ד"ר אפרי בר פסיכופתולוגיה בזירה הקרימינולוגית 6416  14:00-16:00 'ד קרימינולוגיה 

 

10 
 

100.1377 
 

 08:00-10:00 ה קרימינולוגיה 212.2166 ב 2 ד"ר הילה אביאלי חברתיים של המאסר-בטים פסיכויה

 

11 100.1635 

 12:00-14:00 ד' ביה"ס להיסטוריה  123.1113 ב 2 ד"ר עידן שרר מבוא להיסטוריה עולמית חלק ב )קורס שנתי(

 אך גם השנויים במחלוקת, בעולמות האקדמיה וספרות העיון הפופולרית. במהלך יסטוריה העולמית לאחד מתחומי המחקר המרתקים,בשני העשורים האחרונים הפכה הה
האדם  את שילוב המונחים  היא מרתקת בפני עצמה, אך האופן שבו תופסים בני –עד מדעי המוח ממדעי הרוח ו –ההיסטוריה האנושית, כפי שהיא נפרשת לפנינו ממגוון רחב של תחומי מחקר  השנה נדון בהיסטוריה העולמית האנושית מנקודות מבט שונות ומגוונות;

 מחקריות, תרבותיות וחברתיות הרות גורל. "היסטוריה עולמית" מרתק לא פחות ומעלה שאלות
 השלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו 

12 100.1636 

מחוגי  מרצים מתחלפים מהי היסטוריה בחיפה 
 ביה"ס להיסטוריה 

 ב'  ביה"ס להיסטוריה 123.1119 ב 4
 'ד

16:00-18:00 
16:00-18:00 

שונות וממרחבים  ת וגישות היסטוריות מגוונות מתקופות היסטוריותממגוון של חוגים שיציגו סוגיו הרצאות של היסטוריוניות והיסטוריונים 24באוניברסיטת חיפה. הוא יתבסס על  הקורס נועד לחשוף את עושרה של הדיסציפלינה ההיסטורית כפי שהיא נלמדת היום
 גיאוגרפים שונים.

13 100.1288 

 08:00-10:00 ב' ארכיאולוגיה 119.1040 ב 2 דני רוזנברג פרופ'  ממהפכה למהפכה: מבוא לתקופות הניאוליתיות

קורס המבוא נכיר את המאפיינים פיעים ניצני "המהפכה החקלאית", ועד להופעת המאפיינים הברורים של מהפכת "התוצרים המשניים" ו"המהפכה העירונית" בדרום הלבאנט.במסגרת הקורס עוסק בפרק הזמן שבין שלהי התקופה האפיפליאוליתית,תקופה בה מו
והכלכליים שעמדו בייסוד השינויים הדרמטיים שאפיינו פרק זמן זה. במהלך הקורס נבחן את המשמעות שלהופעת יישוביהקבע החקלאים הראשונים שנים לפני זמננו בקרוב( ואת התהליכים החברתיים  11,500-5,900העיקריים של התקופות הניאוליתית והכלקוליתית )

פוסי כלים חדשים ומשמעותם ושל טכנולוגיותחדשות ליצור כלים. הקורס יסקור גם את התמורות שחלו של  טיבאזור והמעבר מכלכלה המתבססת על לקט וצייד, לכלכלה חקלאית מלאהולביות צמחים ובעלי חיים.נבחן גם את השינויים הסביבתיים, את הופעתם 
 בטכניקות עיבוד המזון ובארגון המרחבי של הישובים ויציג את השינויים בארגון החברתי במנהגי הקבורה ובפולחן לאורך ציר הזמן

14 100.1063 

 14:00-16:00 ג' ארכיאולוגיה 119.1109 ב 2 ד"ר מיכאל איזנברג שנתי( )קורס מבוא לארכיאולוגיה של העולם הקלאסי

העיקרי  ת כיבוש אלה, היוו את הגרעיןהגדול והממלכות ההלניסטיות שנוצרו בעקבות מסעו לערי יוון ולקולוניות היווניות באסיה הקטנה ובמגנה גרקיה. כיבושי אלכסנדר ערש התרבות המערבית נשענת על תרבות העולם הקלאסי שהתפתחה באתונה והופצה חיש
האחיזה של תרבויות  הרומית מן המגף האיטלקי לרחבי האימפריום הרומי ההולך וגדל המשיכו בביסוס התיכון ומעבר לו. התרבות האטרוסקית ולאחריה ההתפשטות המהירה של זו-הים להתפשטות ההלניזם וההשפעות המקיפות והחסרות תקדים על תרבויות אגן

 התיכון ואירופה. התנצרותה של-רומיות סביב אגן הים-קוגר
קר בזו של יוון התקופות הקלאסיות, בעי הקורס יעסוק בראש ובראשונה בתרבות החומרית של התקופה, קרי הארכיאולוגיה של לכת בדת ובתרבות החומרית של המרחב הנדון. האימפריה הרומית והולדתה של האימפריה הביזנטית גרמו אף הם לשינויים מרחיקי

ציבורית ופרטית; פולחן המת; שיטות  הקורס יתמקד בתחומים הבאים: תכנון עירוני; אדריכלות פולחנית, צבאית, הקטנה, צפון אפריקה וסיציליה. החומרית של אתונה וערי הפלופונסוס, מקדוניה, רומא וערי המגף האיטלקי, אסיה ורומא. במרכז הדיון תהיה התרבות



 אמנות וממצא קטן מגוון החל מחיי הפרט ועד לפולחן במקדש. נייה, קירוי, ריצוף ועיטור;וסגנונות ב
 השלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו 

15 100.1778 

.119 ב 2 פרופ' דני נדל  שנתי חובה-הקריירה האנושית תולדות האדם הקדמון בארץ 0012  12:00-14:00 ג' ארכיאולוגיה 

העיקריים כוללים את מוצא האדם באפריקה והקשר שלנו  מיצור דמוי שימפנזה ועד התיישבות הקבע והקמת הכפרים הראשונים. הנושאים יכרות ראשונית עם תולדות האדם מאז ראשית התפתחותומכוון ליצור ה 100.1779הקורס המשך לחלק א' בסמסטר א' ) 
 התרבויות הפרהיסטוריות בישראל, האמנות הפרהיסטורית באירופה, ראשית ית השימוש באש, הקניבלים הראשונים, מנהגי הקבורה הקדומים בעולם,ראש המודרני והקשר לאדם הניאנדרטאלי, האתרים הארכיאולוגיים הקדומים בעולם, לקופי העל, מוצא האדם

 בנוסף, הקורס מקנה למשתתפים כלים בסיסיים להבנת שיטות המחקר של אתרים הארכיטקטורה, המעבר מצייד ולקט לחקלאות ועוד.
אתרים, ניתוח  שהתייבשו ואבקת פרחים מאובנת(, חפירה וניתוח כגון תקופות הקרח, אגמים ההיפוכים המגנטיים של כדור הארץ ועוד(, שחזור הסביבה הקדומה )כולל נושאים ,14זו נחשפים המשתתפים לתחומי מחקר כגון תיארוך )פחמן  פרהיסטוריים. במסגרת

 מכלולי אבן וצור, ניתוח עצמות בע"ח ועוד.
 
 הקורס הוא שנתי  - ם לסמסטר א' לא יכול להירשם לב'מי שלא נרש*

 

16 100.1746 

 הרב ד"ר יוסף שטמלר אקזיסטנציאליזם יהודי

 

 18:00-20:00 'ד  מחשבת ישראל 116.2223 ב 2

17 567100.1 

3101.161 ב 2 ד"ר דנאל קאהן 'בהמקרא על רקע המזרח הקדום    ד'  10:00-12:00  מקרא 

 

18 100.1422 

 ב' היסטוריה של המזה"ת 106.2643 ב 4 פרופ' און וינקלר ונהמבוא למזרח התיכון לאחר מלחמת העולם הראש
 ד'

10:00-12:00 
10:00-12:00 

הערביות, משטרי  קמת הרפובליקותהנפט, "המשטרים הישנים" וגורמי כישלונם, ההפיכות הצבאיות וה העות'מאנית והקמת מדינות הלאום במזרח התיכון, המפרץ הפרסי בראשית עידן נושאי הקורס: המזרח התיכון בשלהי התקופה העות'מאנית, התפרקות האימפריה
יצירת מדינות המזרח התיכון, האביב הערבי ו הישראלי ערבי, המבנה הכלכלי של המזרח התיכון המודרני, מדיניות החוץ של התיכון, תמורות דמוגרפיות במזרח התיכון, מהפכת ח'ומייני באיראן, הסכסוך הקצונה, הסוציאליזם הערבי, הנפט והשפעתו על מדינות המזרח

 מזרח תיכון חדש.

19 100.1637   

 12:00-16:00 ה' היסטוריה של המזה"ת 106.2406 ב 4 בסט-ד"ר יובל בן מבוא לאימפריה העות'מאנית

  על שרידי מדינת הסלג'וקים של רום, דרך הפיכתה ,13 -הקורס בוחן את ההיסטוריה של האימפריה העות'מאנית, מהתגבשותה כנסיכות ספר באזור הגבול עם האימפריה הביזנטית באנטוליה בסוף המאה ה

 ופית בתום מלחמת העולם הראשונה, והקמתן שללמעצמה אסלאמית עולמית השולטת על שטחים נרחבים בשלוש יבשות, ועד לתהליך התפוררותה הארוך והניסיונות לבלימתו שלא מנעו את נפילתה הס

 תיה סקירה כרונולוגית של קורות האימפריה ייבחנו לעומק מספר נושאים ספציפיים בעלי חשיבות מכרעת להבנת ההיסטוריה של האימפריה כגון מוסדולמעלה מעשרים מדינות לאום חדשות במקומה. לצד  

 טוריה של האימפריה העות'מאנית אכן מתארת בדיוק את לפיה נבחנת לרוב ההיס "תאוריית הירידה"המרכזיים, יחסי השלטון המרכזי עם הפרובינציות, ומשטר הקרקעות והמיסים. לאורך הקורס נבחן האם 

 "תאורית המודרניזציה."תם לדיון הנפוץ על השתלשלות האירועים. כן נעמוד על אופיו של תהליך המודרניזציה באימפריה וניסיונות הרפורמה המרובים, תוך הערכת אופיים וייחודם, והתאמ

20 100.1747   

 10:00-12:00 ה' היסטוריה של המזה"ת 106.3114 ב 2 עידו שחרד"ר  מודרני: חברההיסטוריה חברתית של המזה"ת ה

 שונות ועםקורס זה מבקש להשיג מטרה כפולה: א. להציג בפני הסטודנטים התפתחויות בחקרהמזרח התיכון המודרני, תוך עריכת היכרות עם גישות מחקריות 
 ים מתודולוגיים ותיאורטיים עם דיוןדנטים היכרות אקדמית עםסוגיות חברתיות ותרבותיות מרכזיות אשר מעסיקות את חוקרי המזרח התיכון.בהתאם לשתי מטרות אלו, ישלב הקורס תכנפרספקטיבות דיסציפלינריות שונות; ב. לערוך לסטו

 ודות, עיור, ריבוד, חינוך ואוריינות, תרבותפופולארית, מהפכות חברתיות ועוד.מרכזיות כדוגמת יחסי מגדר, נו תימטי:  נדון בהתפתחויות תיאורטיות ומתודולוגיות שהשפיעו על סוגיות חקר

21 100.1748   

 12:00-16:00 'ב היסטוריה של המזה"ת 106.2646 ב 4 שושנה בן אריד"ר  הבטים-המעבר מחיי נדודים לישיבה של קבע

בא מחצי אי מדברי התפשט לארצות יישוב. אף שהיו גם ערים 'מדבריות', עיקרהעיור והמעבר לישיבת  התרבותיים, דתיים וחברתיים שנלוו לתהליך. מנקודת ראות הסטורית, האסלאם, אשר יםהקורס יעסק במעבר מחיי נדודים לישיבה של קבע בעולם המוסלמי, וההבט
 תפתחו חיי עיר שכללוקבע התחולל עם חזרתם של  ערבים שבכרו שלא להתיישבבארצות הנכבשות ועמהם השלל הרב. התהליך הביא לה

 ר, המפגשים עםהציוויליזציה היישובית הניבו מחלוקות והתנגדות של הנוודיםתפנוקים, פיתוח מוגבר של זמרה ואף הוללות מסוימת. בעיני המאמין הדתי האופיהקדוש והתפתחות המסורת הם הבולטים בערים. בד בבד עם העיו

22 100.1233 

 מתוקשב לימודי אסיה 125.1507 ב 4 ת שניד"ר ארני תולדות הודו המודרנית

יבשת? מה ה-היבשת.  ננסה להסביר כיצד ובעזרת אילו טכניקות הצליחה בריטניה להשתלט על תת-ת לאחר חלוקת תתבתהליכים הפוליטיים, חברתיים, כלכליים ותרבותיים שהתחוללו בהודו מאז נפילתה של האימפריה המוגולית, הכיבוש הבריטי ועד למעבר לעצמאו
היבשת להודו ופקיסטאן. הקורס -מוסלמי ובדינמיקה שהובילה לחלוקתה של תת-ההתפתחות של הודו? נדון בכוחות שהניעו את הלאומיות ההודית, בקונפליקט ההינדי-היו הרעיונות שהנחו את המדיניות האימפריאלית, עד כמה היה השלטון הקולוניאלי אחראי לתת

 ת להבנת הפוליטיקה והחברה בהודו בת זמננו.יעניק פרספקטיבה היסטורי

23 100.1516 

 ב' לימודי אסיה 125.1307 ב 4 ד"ר נמרוד ברנוביץ' מבוא לסין בת זמננו
 ד'

10:00-12:00 14:00-16:00 

-(, וחלקו השני לתקופת הרפורמות )מ1949-1976ועד ימינו. חלקו הראשון יוקדש לתקופת מאו ) 1949-מאז הקמת הרפובליקה העממית ב קורס זה יסקור וינתח את האירועים המרכזיים והתמורות החשובות שחלו בסין בתחום הפוליטיקה, החברה, הכלכלה והתרבות
 ואילך(. 1978

24 100.1356 

 16:00-19:00 א' גיאוגרפיה 201.2993 ב 4 עמוס כהן מבוא לתחבורה וספנות

תפעול מסחרי של אניות והפעילויות של חברת הספנות בים ובחוף. השלמת הכנת התלמיד לקראת הבנה של הנושא והקורסים -טכנולוגיה של הפעלת אוניות  אל המאקרו-רחבת בסיס הידע של התלמיד מן המיקרוהכרה כללית של מערכת התובלה הימית המסחרית. ה
 הספציפיים בספנות לענפיה השונים.

25 100.1431 

 ג' תולדות האמנות  111.1612 ב 4 ד"ר רוני תורן מבוא לאמנות מודרנית
 ד'

08:00-10:00 
08:00-10:00 

 . המבוא עוסק באמנות המודרנית והפוסט מודרנית.20-סקירה כרונולוגית של האמנות המערבית  אירופה וארה"ב  החל מאדוארד מאנה ועד הרבע האחרון של המאה ה

26 100.1432 

 16:00-20:00 'ד תולדות האמנות  111.1412 ב  4 ער-ד"ר אורנת לב מבוא לאמנות הרנסנס

 למיכלאנג'לו.סקירת הציויליזציה והאמנות: היווצרות הזרמים אשר היוו את הרנסנס האיטלקי בתחומי הפיסול  הציור והארכיטקטורה  מאז תקופת ג'וטו ועד 

  

27 100.1682 
 08:00-10:00 'ג תולדות האומנות 111.2364 ב 2 ד"ר סוניה קלינגר אמנות אטרוסקית

 

28 100.1558 

סוציולוגיה  204.2905 ב 4 אליעזר-פרופ' אורי בן סוציולוגיה של החברה הישראלית
 ואנתרופולוגיה 

 17:00-21:00 ג'

דיון בבעית הזהות החברתית לגוניה ובסוציולוגיה הפוליטית של ישראל על מימדיה -ישוב ובמעבר מישוב למדינה. בהמשךשעורים הראשונים בקורס עוסקים במקורותיה החברתיים של החברה הישראלית וכיווני צמיחתה  תוך התמקדות בבניה המוסדית בתקופת ה
 השונים. 

29 100.1559 

סוציולוגיה  204.1078 ב 4 עמיד סעאבנהד"ר   אוכלוסיה וחברה 
 ואנתרופולוגיה 

 12:00-14:00 ב'

בתחום הריבוד. הקורס יסקור פריון, תמותה, הגירה, סגרגציה ועוד. הקורס ידון בגורמים המעצבים דפוסים דמוגרפיים שונים וההשכלות של דפוסים אלו על החברה, במיוחד  -ווח נושאים שונים בתחום הדמוגרפיההקורס יסקור בפרספקטיבה היסטורית, רחבת ט
 וסייה בישראל. וגם מהאוכל -חברות מפותחות ומתפתחות כאחד -דוגמאות מאוכלוסיות שונות בעולם

30 100.1458 
סוציולוגיה  204.1111 ב 2 פרופ' אריה רטנר * מבוא לסוציולוגיה

 ואנתרופולוגיה 
 מתוקשב



 
 

31 100.1254 

 16:00-18:00 ד' לשון עברית  103.1241 ב 2 ד"ר דלית אסולין מבוא לבלשנות כללית 

סטרוקטוראליסטיות ובתחומי ההשקה של הבלשנות עם דיסציפלינות אחרות )סוציולוגיה, תקשורת -הגישה הסטרוקטוראליסטית לניתוח לשוני, תוך הדגמה מהעברית ומשפות אחרות. נמשיך בגישות פוסטקורס זה יקנה את יסודות הבלשנות המודרנית ואת עיקרי 
 ופסיכולוגיה(.

32 100.1282 

 12:00-16:00 'ג ישראל-לימודי ארץ 115.1407 ב 4 ד"ר משה נאור 20-מבוא למאה ה

 .1967ראשיתה עד המבוא יסקור שלוש תקופות בסיס בתולדות א"י במאה העשרים: שלהי התקופה העות'מאנית ומלחמת העולם הראשונה, תקופת המנדט ומדינת ישראל מ
 

33 100.1645 

 14:00-18:00 'ד לדות ישראלתו 116.3516 ב 4 ד"ר הדר גילה אימפריה העות'מאניתנשים יהודיות ב מגדר וזהות: טקסט וטקס:

דרכי לידה ומוות וכן  בין הנושאים שידונו: שירת נשים, מקומות קדושים לנשים, טקסי מעבר : חתונה, לנשים. העות'מאנית וצפון אפריקה כפי שבא לידי ביטוי בטקסטים וטקסים המיוחדים בקורס נעסוק במעמדן החברתי, הדתי והפוליטי של נשים יהודיות  באימפריה
 הגברים והאם תרבות נשית חוצה את גבולות הדת. במהלך הקורס נבחן את הסוגיה האם לנשים יש שפה, כתיבה ותרבות שונה משל מאבק

34 100.1308 

 08:00-12:00 'ה מדעי המדינה 205.2055 ב 4 אנבל הרצוג פרופ' הפילוסופיה הפוליטית של אלבר קאמי

 רומנים, מחזות ומסות. -והפוליטית של אלבר קאמי תוך קריאת עבודותיו,  הקורס סוקר את הגותו הפילוסופית

35 100.1762 

 08:00-10:00 ה' לשון עברית 103.2801 ב 2 אפרת-מיכל אורנןפרופ'  לשון השירה

 ים של איקוניות, השלמה וניגוד שבין אפיוניובין השיר ללשונו, נעמוד על יחסה של הלשון בחוויה האסתטית והקשרנבחן את שימוש הלשון בפונקציה הפואטית: חלק
 השיעור ילווה בבחירה וניתוח של שירים עבריים.היתר השגרה. על היתר השירה למולב הגראפי( של השיר לתוכנו; נעמודהלשוניים )מרמת ההגה ועד רמת השיח והעיצו

 

 100.1768 
 16:00-20:00 א פרות עבריתס 122.2483 ב 4 ולדימיר פפרניד"ר  הפרוזה הפסיכולוגית הרוסית

 

 100.1783 

 14:00-16:00 ד' לימודים רב תחומיים 212.3101 ב 2  תרבותיות-חינוך לדמוקרטיה ורב

 שותפים במרחבים השונים.ולדון במידה שבה מאפייניה של ישראל כמגוונת ורבת תרבויות מקדמים חיים מלבחון סוגיות של רב תרבותיות בהקשר של החברה הישראלית הקורס הנוכחי בא 
 

37 100.1394 

  16:00-20:00 'ג לימודים רב תחומיים 212.1271 ב 4 ד"ר אסף תורג'מן מבוא למנהיגות

והאם יש קשר בין סגנונות המנהיגות להשגת יעדים. נבחן תיאוריות קלאסיות על דמותו של המנהיג של מנהיגים?  הקורס סוקר את נושא המנהיגות בשני רבדים: הפוליטי והארגוני. נתמקד בשאלות הבאות: כיצד נוצרים מנהיגים? מהם התנאים לפעולה אפקטיבית
ההחלטות. כמו כן נלמד על מודל האישיות הסמכותנית  גמלת והן בניתוח תיאורטי ומעשי של תהליכי קבלתבהגותם של אפלטון, אריסטו ומקיאבלי. נכיר את המחקר המודרני והעכשווי בחקר המנהיגות תוך התמקדות הן בגישות ההתנהגותית, המצבית והמת

 והשלכותיה של אישיות זו על תחומי הפוליטיקה והחברה.

38 100.1724 
 14:00-16:00 ה' תיאטרון 118.1154 ב 2 ד"ר דורית ירושלמי מפתחות לחקר המופע

 

39 100.1725 

 10:00-12:00 א' תיאטרון 118.2530 ב 2 יוןצ-ד"ר שלי חנה זר חלק ב )קורס שנתי( עיונים בתיאטרון מערבי

ון של הסמסטר הראש לתקופה, ולתפיסות העולם והמאפיינים התרבותיים שבה התקיימו המופעים. התאטרוניים השונים לאורך ההיסטוריה, בזיקה לספרות הדרמטית האופיינית קורס זה עוסק בתחנות בתולדות התיאטרון במערב. הקורס יעסוק בתפיסת המרחבים
שבין התיאטרון היווני העתיק  והרומי. נתמודד עם השאלה כיצד נולד התיאטרון, ומה ניתן ללמוד על הזיקות היווני –לבארוק הצרפתי. התחנה הראשונה שנתמקד בה היא התיאטרון בעולם העתיק  הקורס יעסוק בתולדות התיאטרון המערבי מיוון הקלאסית ועד

האימפריה הרומית. התחנה הבאה היא התיאטרון של ימי  המיתולוגיה. לאחר מכן נעמוד על השינויים שחלו בתיאטרון עם התבססותה של המאפיינים האסתטיים של הטרגדיה היוונית ועם האופנים שבהם התייחסה אל , ונעמוד עםלהתמסדותה של הפוליס היוונית
 הביניים. נתמודד עם

ביטוי ביצירתו של גאון  השקספירי. נעמוד על מבנה הבמה השקפירית, ועל תפיסות העולם אשר באו לידי הרנסאנס ניגע ביצירות התיאטרון באיטליה ובספרד. תחנה נוספת תתמקד בתיאטרון סגרת העיון בתיאטרון שלהמודלים השונים של תיאטרון דתי וכניסייתי. במ
מודרני. נעמוד על המאפיינים של התיאטרון -לתיאטרון הפוסט הסמסטר השני של הקורס יעסוק בתולדות התיאטרון המערבי למן הנאורות ועד , אגב התבססות בימת הפרוסיניום.17-מולייר ושל גולדוני במאה ה זה. התחנה האחרונה בה נתמקד תעסוק בקומדיות של

ומוסכמת הקיר הרביעי. התחנה הבאה תעסוק בתיאטרון הפוליטי שבין  ה הבאה תעסוק בריאליזם בתיאטרון, תוך התמודדות עם המשחק הריאליסטיהתחנ הרומנטי. גוטהולד אפריים לסינג בגרמניה. לאחר מכן נתמודד עם מאפייניו של התיאטרון הלאומי המשכילי של
 האבסורד אגב התעמקות ביצירתו של סמואל בקט, בתיאטרון האמריקאי הריאליסטי ייה נעסוק בתיאטרוןהיו אופייניות לתקופה. בעידן שלאחר מלחמת העולם השנ תוך התייחסות לביטויים האסתטיים של מגמות פוליטיות ושאיפות מהפכניות אשר מלחמות עולם,

 מודרני.-ובתיאטרון הצרפתי הפוסט

40 50100.13 
3101.293 ב 2 ד"ר דנאל קאהן )שנתי( ': זעקה, גבורה וישועהבספר שופטים   16:00-18:00 'ד  מקרא 

 

41 100.1115 

 08:00-12:00 ד' לימודים רב תחומיים 212.2559 ב 4 ד"ר חני ישראלי מילדות לבגרות פסיכולוגיה ומגדר:

ההתבגרות מעבר להורות מחזור חודשי גיל המעבר  בהקשר  ראות מגדרית. בנוסף, נתייחס לשלבי התפתחות כגון: גיל בקורס נלמד תיאוריות התפתחותיות המתייחסות לשלבי החיים.  נדון בביקורת פמיניסטית לתיאוריות אלה ובתיאוריות אלטרנטיביות מתוך נקודת
 לנשיות וגבריות.

42 100.1781 

 10:00-14:00 ד תקשורת 208.1100 ב 2 נחמה לואיס פרסקיד"ר  שכנוע )קורס באנגלית(

One of the central functions of communication is persuasion. This 
course introduces theories of persuasion, drawing from social psychology. We will define 
concepts in persuasion, including attitudes, cognitive dissonance, and models of behavior change 
and message processing, as well as message and receiver characteristics. Special emphasis is 
given to the influence of message factors and the ways in which they function to achieve 
persuasive ends. 

   
       

43 100.3192 

 14:00-16:00 ג' תיאטרון 118.1114 ב 2 ד"ר דורית ירושלמי אמנות, קהילה ואקטיביזם חברתי

ם מופיע "הפוליטי" במרחב האמנותי. נתמקד בעיקר ברתי ומטרתו להתחקות אחר הקשר בין אמנות המופע והתיאטרון לבין פעולה במרחב הציבורי. בקורס נתוודע למחשבה פוליטית ולדרכים שבאמצעותקורס זה עוסק בקשרים בין אמנות, קהילה ואקטיביזם ח
כשהיא מוגבלת דרך דוגמאות מפתח מעולם האמנות בישראל ובעולם נשאל: האם וכיצד המעורבות הופכת לפעולה מחוללת שינוי? האם אמנות יכולה להוביל שינוי בתיאטרון ובמופע כאמצעי וכביטוי של אקטיביזם חברתי. נתחקה אחר שורשי התיאטרון האקטיביסטי 

 בין דיון תיאורטי, צפייה וקריאה של טקסטים והתנסות להמחשת התוקף של התיאטרוןלחללים ממוסדים? כיצד האמן, בתפקידו המסורתי כמתבונן, מאיר ומצביע על תופעות, עובר לספרה של אמנות אקטיביסטית? הקורס ישלב 
 ככלי לשינוי חברתי.

44    100.1742 

 10:00-12:00 'ד תולדות ישראל 116.1507 ב 2 משה לביא פרופ'  שנתי חובה–מכינה לתלמוד  –אימהות ובנות 

ביחסי אמהות ובנות. נושא זה  ומשמעויותיה. המפגש עם הספרות יעשה דרך בחינת סיפורים ודיונים הקשורי היהודית לדורותיה. בקורס זה נתוודע לספרות זאת, דרכה, סגנונה, זמנה ודי היסוד של התרבותספרות חז"ל, המשנה והתלמוד והמדרשים מהווה אחד מעמ
 עם הספרות העתיקה, גם בשאלות הקשורותיאפשר לנו לבחון את הספרות מנקודות מבט מגדריותופמיניסטיות, ולעסוק, בצד ההכרות 

 לאופני השפעתה על עיצוב החברות היהודיות בנות זמננו.

45 100.1710 

 08:00-12:00 א' שרותי אנוש 289.3058 ב 4 ד"ר אריק חשין רגשות בארגונים

איכות השירות,שביעות רצון  נבדוק כיצד הבעת רגשות של נותן השרות,בערוצי תקשורת שונים, משפיעה על והסביבה התקשורתית על נותני ומקבלי שירות. ונחקור את השפעת הרגשות בקורס נדון הקורס יעסוק בהשפעה של רגשות ותקשורת על תהליך השרות.
 עת רגשות של לקוחות במידיות שונות.שרות מתמודדים עם הב בהתמודדות של נותן השרות עם עבודת הרגשות הנדרשת ממנו וכיצד נותני לקוחות,נאמנות לקוחות וכו. כמו כן נתמקד

 14:00-16:00 ד' לימודי תרבות 129.4009 ב 2 מר ניר רצ'קובסקי שיטוט בעיר: תפיסת זמן ומרחב 100.1655 46

47 100.1744 
 14:00-16:00 'ג ם רב תחומייםלימודי 212.1330 ב 2 הרב ד"ר יוסף שטמלר חגי הסתיו החורף-מעגל השנה היהודי



 

48 100.1555 

 14:00-18:00 ב' לימודי יוון  123.2040 ב 4 ד"ר אנגליקי קומאנודיס יוון בין השורות

Through a wide range of literary works (novels, short stories, poems and articles), available in Hebrew , as well as various audiovisual 
materials (documentaries, songs, theatrical and cinematographic adaptations of novels and plays), the students are gradually discovering 
the multiple facets of Greece, its past and its present. Depending on the topic of the day, a variety of subjects concerning 
history, politics, culture, traditions and mentalities, social issues and gender relations are examined and discussed in class. 
And, while becoming familiar with the stories and testimonies of real and fictional persons, the students are at the same time initiated to 
the richness and uniqueness of the Modern and Contemporary Greek literary heritage. 
The course is addressed to students of Literature, of History, of Multidisciplinary studies as well as to anyone who wishes to widen his 
horizons and acquire a deeper understanding of the historical and cultural journey of the Greek people, out of the clich?s and the stereotypes.  

49 100.1029 

 ב' לימודי אסיה 125.1312 ב 4 ד"ר שחר רהב מודרנית: מראשית התרבות הסינית-סין הטרום
 

10:00-12:00 
10:00-12:00 

על סין בתקופה  הצבאיים, הכלכליים והחברתיים אשר עיצבו אותה, ובפרט אותן מגמות אשר השפיעו מקורותיה ושלבי התפתחותה, תוך הדגשת המרכיבים התרבותיים, המדיניים, ,17-סרות הסינית עד המאה המטרת הקורס היא לערוך היכרות עם תולדות הקי
 קו הראשון עוסק במאפייניו הבסיסיים של המרחב הסינימחולק לשני חלקים: חל המודרנית ואשר בלעדיהן לא ניתן להבין את סין של ימינו. הקורס
ובמהלכו, ועיצבו  יהחברתיות, הכלכליות והצבאיות שהתפתחו במרחב הסיני בטרם העידן הקיסר מינג. חלקו השני של הקורס עוסק במגמות הפילוסופיות, הפוליטיות, המדיניות, קיסרית ועד סוף שושלת-ובשלבי התפתחותה העיקריים של הקיסרות, מהתקופה הטרום

 את דרכה ההיסטורית של הקיסרות הסינית ושל הישויות
 
 

 100.1769 

 שש"ס 2    12:00-14:00לימודי יוון יום ג'    123.2048בעקבות סוחרים ולוחמים

 100.1770 

 שש"ס 2  10:00-12:00לימודי יוון יום ג'    123.2047 אינדיאנה ג'ונס בעקבות המורשת היוונית

 100.1771 

 שש"ס 4  08:00-12:00לימודי יוון יום ד'    123.2045  מהומרוס ועד אלכסנדר הגדול

 100.1772 

 שש"ס 2  14:00-16:00לימודי יוון יום ג '  123.2068 הצצה לתרבות יוון המודרנית

 100.1773 

 שש"ס 2  12:00-14:00לימודי יוון יום ג '   123.2049  מדינה בלהבות. יוון בין מלחמות הבלקן

 100.1774 

 שש"ס 2  08:00-10:00לימודי מזרח תיכון  יום ב '  106.2032  דת והיסטוריה -השיעה ופלגיה 

 100.1776 

 12:00- 10:00מדעי הרוח הדיגיטאליים יום ד'  212.8330  נ"ז  2   טקסט בעידן הדיגיטלי
ושולטים באפשרויות הנפתחות בפניהם, ובין אם אינם להם, טכנולוגיות המחשב, הדיגיטציה והאינטרנט מהוות תמורות מרחיקות לכת, בין אם הם מברכים או מקוננים עליהן, בין אם הם מודעים להן עבור מדעי הרוח, שהטקסט הוא חומר הגלם, הכלי והתוצר המרכזי ש

ליות חכמות של מסמכים דיגיטלי המודעים למקום ההיסטורי והתרבותי של טכנולוגיות הטקסט בהן ילמדו לשלוט. במהלך הקורס נבנה יחד קורפוס וניצור מהדורות דיגיט חשים בנוח עימן. הקורס המוצע הוא קורס מעשי שנועד להפוך את התלמידים לאומני וחוקרי טקסט

 ם אל הטקסט. היסטוריים וספרותיים. בתוך כך נגלה דרכים חדשות להבנת הטקסט ונעמוד על היחס שבין דרכים אלה לאופני הגישה המסורתיי

 

 100.1777 

 12:00- 14:00מדעי הרוח הדיגיטאליים יום ד'   212.8334 נ"ז    2    ויזואליזציה :ייצוגים של זמן ורשתות

בעיקר להשתמש באופן שונה במקורות הנמצאים בידם. כחלק מכך, הייצוג הוויזואלי של המחקר במדעי השימוש באמצעים דיגיטליים לצורך מחקר במדעי הרוח מאפשר לחוקרים, הרגילים לפעול באווירה טקסטואלית, להיפתח למקורות חדשים, ותיאור הקורס:  

צירת מפות )סמסטר א'( ורשתות )סמסטר ב'( מתוך חומרים (. קורס זה יעניק לסטודנטים את הכלים המעשיים והתיאורטיים הנדרשים לצורך יNetworksהרוח הפך לחלק בלתי נפרד מהגישה הדיגיטלית למדעי הרוח, ובמיוחד ייצוגו באמצעות מפות ורשתות )

 כני מתקדם אלא פתיחות לגישות לחקר הרוח האנושית הנעזרות במחשב.טקסטואליים ואחרים במדעי הרוח, ובמקביל יאפשר להם להתבונן באופן ביקורתי כלפי הייצוג הוויזואלי שאותו יצרו. הקורס אינו דורש ידע ט

 

50 100.1786 

 .17:00-14:00הקורס בנוי משמונה מפגשים, בימי חמישי בין השעות  - טבע שמירת

 

החוג לניהול משאבי טבע  213.2137 ב 2 
 וסביבה

 'ה
 

14:00-17:00 

והתנאים הנוחים שבהם אנו מורגלים, עשויים להתחלף במציאות של מחסור וקושי.  21 -הולך וגובר במהלך המאה ה המשבר הסביבתי ההולך ומתעצם מאיים לערער את יסודות החברה האנושית המודרנית. סביבת ותנאי המחייה של המין האנושי צפויים להיפגע בקצב

ת זו נובעת בראש ובראשונה מהיעדר ידע ומודעות בציבור ומדירוג לקוי של לקוות שיהיה בסדר. אסטרטגיה פטאלילמרות זאת, האסטרטגיה הרווחת בהתנהלותם של ממשלות, ארגונים ובודדים היא "לטמון את הראש בחול", להמשיך בהתנהלות של "עסקים כרגיל" ו

 סדרי עדיפויות אצל מקבלי החלטות.

 עדכניות לעתיד ואקטיביזם סביבתי.לאיכות הסביבה, מצב הטבע, תחזיות קורס זה אינו מחייב ידע מוקדם בביולוגיה או אקולוגיה והוא מיועד לאנשים המעוניינים להרחיב את אופקיהם ולפקוח את עיניהם בכל הנוגע 

 100.1787 

 'ד לימודים רב תחומיים 212.2170 ב 4 ד"ר נדים כרכבי תרבות פופלרית בעולם הערבי
 

16:00-20:00 

העולם הערבי עבר תמורות  20-יטאליים המשמשים במה לביטוי אישי וזירה למאבקי כוח, מחאה ודיכוי. לאורך המאה התרבות פופולארית משחקת תפקיד חשוב בהתעצבות תהליכים חברתיים ופוליטיים, במיוחד עם השימוש הגדל במדיה חברתית וערוצי תקשורת דיג
וליטית ומלוות בדיאלוג פנימי על אופייה והתחדשותה של התרבות הערבית. במסגרת היציבות הפקולוניזציה, הופעת זהויות לאומיות וליברליזציה כלכלית שהשתקפו בתרבות הפופולארית. בשנים האחרונות, סוגיות אלה עולות במקביל לחוסר -חשובות שהתבטאו בדה

ביליות ומציאות מדומה; תרבות פופולארית פלסטינית; )אי(מו -ואדיקות דתית; נשים ומגדר; להט"ב ומיניות; אינטרנט  הקורס נבחן את מקומה של התרבות הפופולארית בעולם הערבי דרך סוגיות הקשורות לאתניות ולאומיות; אותנטיות, ניכוס ואוקולטורציה; אסלאם
 טיים.טקסטים תיאורטיים רלוונטיים ובעזרת ניתוח דוגמאות של ביטויים אומנותיים, חברתיים ופוליתרבות נגד; הפזורה הערבית והאיסלאמית; הצגת התרבות הערבית המערב; הפוליטיקה של מרחבי היומיום. נתמודד עם סוגיות אלה על ידי קריאת 

 100.1034 

 ב' שפה ערבית 105.2676 ב 4  תרבותי-שפות העולם: מסע לשוני
 

 מתוקשב

בלשון: לאנתרופולוגים  בתחומים שונים ואינו מיועד רק לעוסקיםפותח צוהר אל עולמות אחרים, שמעבר ללימוד השפה גרידא.הוא משלים את התמונה בפסיפס החסר  -הקורס. ידע על שפות  לימוד שפות הוא סוג של אינטליגנציה ולא בכדי נבחר איינשטיין, כלוגו של
גע בו הופיעו שפות בעולם, עבור הקורס הוא מסעמרתק מהר -כיצד התפתחו השפות ומה הקשר ביניהםועוד לרבים אחרים .האם בסיפור מגדל בבל קיים גרעין אמיתי?  �מההקשר בין הנפש ללשון, להיסטוריונים  �הוא מסביר מה הקשר בין חברה ללשון, לפסיכולוגים 

ור מפעם לפעם ונשמע אנקדוטות הקשורות לשפה זאתאו אחרת.  קורס זה הוא בבחינת העשרה לכל תלמידי במקום ממנו יצאו רוב שפות העולםנדדו למקומות אחרים. אנו נלמד מה המשותף לשפות בעולם, מה מייחד אותם, מההקשר בין שפה לתרבות וכן נס
 נקלה.-מבדחים, שלא ישכחו על עי הרוחולפקולטות אחרות. הוא מתאים לכל אחד ואיננו דורש ידע מוקדם. הקורס הינומתוקשב באופן מלא וכולל בחובו עיסוק רציני לצד רגעיםהפקולטה למד



 
 

51 100.1004 

 14:00-16:00 'ב הארכיאולוגי 119.2002 ב 2 עוז-פרופ' גיא בר ההיסטוריה החברתית של חיות הבית-האדם וחיות אחרות

היסטוריות ועד לשימוש -גי וכוללים סקירה ארכיאולוגית וביולוגית של חיות המשק מראשית תהליך הביות בתקופות הפרההקורס סוקר את תהליך ההתקשרות בין האדם לבעלי החיים ומציג את שלבי הביות של מגוון חיות הבית. השיעורים בקורס בנויים באופן כרונולו
 הנדסה גנטית, וניצול חיות מעבדה בהווה. בשיטות

 
 

52 100.1753 

 מתוקשב  תולדות ישראל 104.1425 ב 4  מבוא לתולדות היהודים בזמן החדש

לדותהיהודים במרכזים הגדולים של היהודים במאות התשע עשרה והעשרים במרכז אירופהומזרחה, ועד שנות השישים של המאה העשרים. הקורס מתמקד בתו 18-קורס זה סוקר את קווי היסוד של ההתפתחות של החברה היהודית ותרבות היהודיםמסוף המאה ה 
 ים אתבעליית המרכזים היהודים החדשים בארה"ב ובארץ וכן בהתפתחותם שלהמרכזים היהודים באגן הים התיכון ובמזרח הקרוב. הנושאים שיידונו כולל

האנטישמיות המודרנית; עליית הלאומיות היהודית;השואה; הקמת ה, מערבה ובצפון אפריקה, עלייתהחילון והאקולטורציה; הופעתם של זרמים מודרניים של היהדות; גיבושם מרכזיםחדשים בעולם היהודי; עליית ההשלכות החברתיות של האמנסיפציה במרכז אירופ
 מדינת ישראל והשתלבות היהודים בחברה המערבית.

53 100.1754 

 18:00-20:00 ד' תולדות ישראל 104.2289 ב 2  הי העת העתיקההתפוצה היהודית בשל

ה.חלקו השני של הקורס יעסוק תולדותיהן שלהתפוצות השונות: כמו מצרים, אסיה הקטנה, רומא, בבל וצפון אפריקבמהלך הקורס נדון בתפוצה היהודיות בית השני ובתקופה הרומית ביזנטית. חלקוהראשון של הקורס יוקדש לסקירה ובחינה של דרכי היווצרותן ו
 בנושאים כללים. כמו תפיסה עצמית של קיום יהודי

 מחוץ לארץ ישראל ויחסי יהודים ונוכרים בתפוצות השונות.
 

54 100.1755 

 מתוקשב  תולדות ישראל 104.1020 ב 2  מבוא לתולדות היהודים בתקופת המשנה והתלמו

ביזנטי בארץ ישראל;עליית מעמד -ושאים שיידונו: השלטון הרומיוהתרבותית  של היהודים בארץ ישראלובתפוצות לאחר ימי  הבית השני, משלהי המאה הא' לספירה ועד לעליית האיסלאםבמאה הז' לספירה. בין הנ הקורס מוקדש להיסטוריה המדינית, החברתית
 ורה היהודית במצרים ובבל.החכמים והנשיאות; מרד בר כוכבא; הלניזם בארץ ישראל; יחסי יהודיםונוצרים; הפז

 

55 100.1756 

 12:00-14:00 ג' תולדות ישראל 104.2422 ב 2  שנתי-הסיפור היהודי בעידן הקולוניזציה ב

דסקופשל סוגיות כגון דתות, תרבויות , כלכלה, דמוגרפיה, מיגדר, זהויות יסוד ועוד.מה היו תפיסות היסוד של מוסלמית בסביבת היםהתיכון מראשית כינון הקולוניאליזם האירופאי ועד להתפרקותו, מבעד לקליי-הקורס עוסק בקורות המיעוט היהודי בחברת רוב ערבית
 ההלכה  המוסלמית ביחס ליהודים ? מה היו דפוסי

ירופי? מה היה מעמדן של הנשיםהיהודיות בחברה המסורתית? היכן בחרו יהודים לשבת? שאלות יסוד אלו יבוררובמקורות ראשוניים ומשניים היחסים בין יהודים לחברת הרוב?  מה היה מבנה העיסוקים היהודי? אילו שינוייםחלו בו בזמן הגלובליזציה והקולוניאליזם הא
 ויחשפו אותנו למעמדם המשתנה של היהודים במרחבהמוסלמי .

 

56 100.1758 

 12:00-14:00 ד מחשבת ישראל 116.2004 ב 2  תפיסות של עצמי: תורת הנפש והגלגול בספרות

 בגלגול נשמות? מתי נולדה תודעת ה"עצמי" ]בלעדיה איננו יכולים לחיות כיום[? איך הובן אתה״עצמי״ במקורות קבליים? האם אפשר להאמין בתחיית המתים וגם
 . נבחן כיצד18-17-, ועד לקבלה המאוחרת של המאות ה16ת צפת במאה ה,דרך קבל12-13מי ומה מתגלגל למי ולמה?הקורס יעסוק בשאלות אלו, תוך בחינת התפתחותם מראשית הקבלה במאות ה

 צומחת ועולה תודעת העצמי, נדון בגישות שונות לתורת הנפש והגלגול, ונלמדלהבחין בין המחברים השונים.
 

57 100.1760 

 14:00-16:00 ד מחשבת ישראל 116.1037 ב 2  במבוא למחשבת ישראל, מיסטיקה ופילוסופיה 

 רים נתמקד בהגותםרת הקורס להעניק לתלמידים סקירה כרונולוגית של מקורות יסוד במחשבת ישראל,החל בתקופת הבית השני ועד לעת החדשה המוקדמת. במהלך השיעומט
מקובלים מכוננים כרמב"ן, האר"יורמ"ק, ובחיבורים מרכזיים כגון ספר יצירה, ספר אמונות ודעות, ספר הבהיר,מורה נבוכים, הזוהר, של פילוסופים ומשוררים בולטים כגון רס"ג, רשב"ג, ריה"ל, ורמב"ם, רלב"ג, ר'חסדאי קרשקש, יצחק ויהודה אברבנאל, שפינוזה; 

.מן ההבט הפילוסופי, הקורס יצייר את קווי 16-יכלות לקבלה, ומקבלת ימה"ב לצפת של המאה העלאהבה, ועוד. נעמוד על התפתחות תפיסת המיתוס מהמדרש המוקדם למאוחר,מהמיסטיקה הקדומה וספרות הה מלחמות ה', שיחות על אהבה, פרדס רימונים,  שיחות
 קניאל שמתמחה במיסטיקה וקבלה. השיעורים-קראבפילוסופיה של סוףימה"ב והעת החדשה לבין ד"ר רות  ההתפחות והדעיכה של הפילוסופיההיהודית של ימי הביניים עד להגותו של שפינוזה.הקורס נבנה מתוך דיאלוג בין ד"ר סדריק כהן סקלי שמתמחה

 ם, הבריאהוהגאולה.נבנו כחטיבות נושאיות במטרה לחשוף את צירי המפגש בין התחומים, וכן אתנקודות המתח והפולמוס, כך למשל בנוגע לתפיסת האלוהות, טבע האד
 

58 100.1761 

 מתוקשב  פילוסופיה 107.1624 ב 4  מתוקשב -חשיבה ביקורתית 

גם מועבר באנגלית  בעברית. הקורס היסוד של הלוגיקה. התלמידים ירכשו כלים להתמודד באופן ביקורתי עם טיעוניםכל התחומים. הקורס לגמרי מתוקשב. גרסה זו של הקורס מועברת הקורס עוסק בכיצד לזהות, להציג, לבחון, ולבנות טיעונים, על בסיס מושגי
 יתן ללמוד את הקורס בגירסא בערבית או אנגלית ואו עברית, כלומר ניתן ללמודרק גירסא אחת של הקורס.בסמסטר א' ובערבית בסמסטר ב'.נ

 
 
 

  

        

 

  

        

 

  

        

 

 100.1782 

 10:00-14:00 ד' ילוסופיהפ 107.3284 ב 4  ךמס -עולם 

 באמצעות קריאה בטקסטים קאנונים של פילוסופים שעסקו בשאלות אלו. פילוסופי העכשווי במעמד המציאות,ובהשפעת המדיום הקולנועי על הדיון ה ייצוג השונים שלו על מסך הקולנועהקורס עוסק בשאלת הקשר בין העולם לאופני ה
 אמת? ת שלנו על מושג האמת ומושג הפוסטבאיזה אופן הקולנוע משפיע על תפיסת המציאו בשאלות של גוף, משך, תנועה וזמן?כיצד הקולנוע מאפשר זווית נוספת לדיון  לקיום של האדם המודרני?כיצד הדימוי הקולנועי יכול לבטא ספקנות שמהותית 

 ת על קולנוע.הפילוסופי לנועיות של במאים מרכזיים למחשבהתוך דיון במקרי בוחן מתוך יצירות קו סטי, פול ויריליו וויויאן סובצ׳קכמו פרנצ׳סקו קא פילוסופים יותר עכשוויים נלי קאבל, ובהמשך מתוך טקסטים שלנקרא מתוך טקסטים של ז׳יל דלז, סט
 

  
  

 עד שעה משעה יום מספר תרגיל נופי ידע סמסטר ב -פירוט תרגילים לקורסים 
   

  
100.1491 פולק, בלוז ורוק'נ'רול: הסטוריה ומוסיקה פופולרית אמריקנית במאה העשרים 01א  16:00 14:00 'א 
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 קורסים נוספים יעודכנו בהמשך 



 .הרשימה נתונה לשינויים ועדכונים בכל עת 

 


