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1 100.1034 

פרופ' אהרן גבע  שפות העולם: מסע לשוני תרבותי
 קלינברגר

 מתוקשב וספרות ערבית שפה 105.2676 קיץ 4

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

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

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

2 100.1253 

 16:00-18:00 ג' גיאוגרפיה 201.2919 קיץ 2 ד"ר חסן יוסף תמורות בחברה ובישובים הדרוזיים

התיישבות, מעמד המיעוט, הדת; שינויים במבנה הפיזי:הכפר המסורתי, הבעלות על הקרקע, התרחבות השטח הבנוי, שינויים  הקורס  דן בשישה נושאים עיקריים:רקע כללי: מוצא אתני,
סוד של היישובים: תפיסתי של התעסוקה, דגם היוממות, שמרנות ותעסוקה; קשיים ובעיות י-טכנולוגיים ותפקודיים; שינויים במבנה התעסוקה: פרישת מקומות העבודה, פרישת המרחב המנטאלי

יבה; הגיאוגרפיה החברתית של הדרוזים בישראל: המיקום הגיאוגרפי והטופוגרפי, הבניה הספונטאנית והיעדר תכנון עירוני, החיכוך והקונפליקט עם שמורות הטבע, אזורי התעשייה ואיכות הסב
 ות הקדושים הדרוזיים והעלייה לרגל;  הקשר והיחס למקום ולסביבה.מרחבית של קשרי נישואין, שארות, חברות, המקומ-המערכת האינטראקטיבית חברתית

3 100.1605 

 18:00-22:00 ג' גיאוגרפיה 201.2927 קיץ 4 ד"ר אנטון ברקובסקי גאוגרפיה של רוסיה

ות להתפתחותה החברתית, הכלכלית, הפוליטית והגיאופוליטית של לקורס רגיונאלי זה מספר מטרות. הכרת המושגים הבסיסיים בגיאוגרפיה של רוסיה. הבנת הסוגיות הגיאוגרפיות הקשור
 טורית והתרבות של רוסיה.המדינה. הדגמת הקשר בין הנושאים הפיסיים של הגיאוגרפיה הרוסית לבין הנושאים הקשורים בגיאוגרפיה האנושית שלה. הרחבת ידע בנושא ההיס

4 100.1279 

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

 
 .24-28, 10-14, 3-7, כל מחזור מיום ראשון עד חמישי: בתאריכים 2017הקורס יתקיים במהלך שבוע רצוף של חמישה ימים, באחד משלושת המחזורים הבאים בספטמבר 

 ההשתתפות ביום המרוכז ובימי החפירה היא חובה.את מבוא וסיורים באתר. שעות ובו יתקיימו הרצ 6בנוסף יתקיים יום הכנה מרוכז של 
 הקורס נועד להכיר את המחקר הארכיאולוגי בשדה ושיטותיו באמצעות חפירת אתר מרכזי בארץ ישראל מהתקופה הרומית.

בודת שטח, הרצאות וסיורים. במהלכו נכיר שיטות חפירה, מדידה וטיפול בממצאים, ונלמד על זהו המחזור הרביעי של קורס המהווה חוויה לא שגרתית של פעילות ולמידה מחוץ לכיתה ותוך כדי ע
ם העתיקה שהייתה עיירה יהודית מיום באתר בעת העתיקה. החפירה תתקיים בשטח הגן הלאומי בית שערים, בגבעת שיח' אבריק ובבית זייד. מטרת החפירה היא לחשוף את בית שעריחיי היו

ופיו לאורך השנים, ותברר את הקשר בין העיירה לבית הקברות המפורסם בתקופה הרומית והביזנטית ומקום מגוריו של רבי יהודה הנשיא עורך המשנה. החפירה תשפוך אור על תולדות האתר וא
 שלה ששימש את יהודי ארץ ישראל והתפוצות. 

ת לימודית אחר , כולל ארוחת בוקר בשטח, שטיפת חרסים בצהריים, ופעילו15:00או  14:30ויימשכו עד   6:00סדר היום בחפירה: החפירות יערכו בימים ראשון עד חמישי. החפירות יחלו בשעה 
 (. 15:00הצהריים בחלק מימי החפירה )עד השעה 

 ישום ועבודות נוספות. אופי העבודה: החפירה כוללת עבודה פיזית בשטח תחת צל חלקי )סככות(, כולל עבודה עם כלים גדולים, חפירה בכלים קטנים, ניפוי, שטיפה, ר
ף עליו. פתיחת המחזורים והמקום בהם תלויים במספר הנרשמים. אנא שימו לב ללוח השנה ולשיקולים אישיים, בחינות, קורסים מי שנרשם צריך למלא טופס פרטים ולציין את המחזור המועד

 מקבילים, חגים )בראשית ספטמבר יש חג מוסלמי ודרוזי(, והירשמו למועד בו תהיו פנויים.
  ואיעל פי דרישת האוניברסיטה, כתנאי להשתתפות בחפירה יש להציג אישור רפ

 . http://woh.haifa.ac.il/index.php/lecturers-2פרטים נוספים וקישור לטופס הרשמה לקורס ניתן למצוא תחת לשונית "קורסים מומלצים" באתר התוכנית  
 haifa.ac.ilaerlich@research.לפרטים ושאלות נוספות נא לפנות לד"ר עדי ארליך, 

5 100.1609 
 מתוקשב אשכול 212.4712 קיץ 4 ד"ר עופר פרצ'ב הפשע המאורגן בישראל

  

6 100.1108 
 מתוקשב אשכול 212.4702 קיץ 4 ד"ר אורית שמאי התנהגות ארגונית

  

7 100.1097 
 מתוקשב אשכול 212.4709 קיץ 4 ד"ר לי כהנר קהילות מתבדלות בארץ ובעולם 

  

8 100.1169 
 מתוקשב אשכול 212.4771 קיץ 4 עו"ד איציק בן חיים משפט חוקתי

  

9 100.1345 
 מתוקשב אשכול 212.6798 קיץ 4 ד"ר אלי וינוקור קבלה במילים פשוטות 

  

10 100.1221 

 16:00-20:00 א+ג פילוסופיה  107.2011 קיץ 4 פרופ' עדו לנדאו משמעות החיים 

יציג אסטרטגיות "משמעות החיים", ידון בטעויות מקובלות ביחס לחיים המשמעותיים, יבדוק בצורה ביקורתית טיעונים המבקשים להראות שהחיים חסרי משמעות, והקורס יבהיר את המושג 
 .להגברת משמעות החיים

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

11 100.1220 

 16:00-20:00 ה+ב פילוסופיה  107.2912 קיץ 4 פרופ' עדו לנדאו הקולנוע כטקסט פילוסופי

נדון בין   רט שיוקרן בכיתה ולאחר מכן דיון עליו.הקורס ידון בהיבטים אקזיסטנציאליסטים של יצירות קולנועיות חשובות. לאחר הסבר מהו האקזיסטנציאליזם, השיעורים יהיו בנויים מצפייה בס

 ברגמן, וקישילובסקי. השאר בסרטים של פליני, קורסאווה, אינגמר

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

12 100.1005 

 14:00-20:00 ד' רב תחומי 212.2202 קיץ 4 מאיה מאורד"ר  לימודי נשים ומגדר

גברי  -המיגדרית )כינון המושגים נשי גיות וסוציולוגיות העוסקות בסוגיית ההבניהתיאוריות פמיניסטיות, אנתרופולו הקורס יעסוק בשורת סוגיות הקשורות למחקר על נשים ומיגדר. בקורס נסקור
 תיאוריות אלו יושמו על המחקר האקדמי בדיסיפלינות השונות. האשה וכד'( ונבדוק כיצד-גוף

   19.07-13.09.2017. לקורס שמונה מפגשים בין התאריכים מטלות מקוונות 4בחינה +  -90%נוכחות  חובות:

13 100.1611 
 10:00-14:00 ד' לימודי נשים ומגדר 128.4035 קיץ 2 הסופר ניר רצ'קובסקי 20 -חדר משלה: סופרות פורצות דרך במאה ה 

   19.07-30.08.2017מפגשים בין התאריכים  שבעהלקורס 
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