
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem
Oktatásért felelős 
szervezeti egység Művelődés- és kultúratörténeti Tanszék 

Tantárgy neve: Izrael története és kultúrája 
Tárgy Neptun 
kódja (TO tölti 
ki)

 

Tantárgy neve angolul: History and culture of Israel Kredit:  

Jelleg:                            
(Kötelező / Kötelezően 
választható / Szabadon
választható)

kötelezően választható Félév a 
mintatantervben:  

Tantárgyfelelős: Dr. Peremiczky Szilvia Tárgy 
oktatója:  Dr. Peremiczky Szilvia

Tárgy felvételének 
előzetes követelménye:  

Előfeltétel 
Neptun kódja 
(TO tölti ki)

 

Heti óraszámok: 2 Előadás EA Gyakorlat --------  

Félév végi 
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gyakorlati jegy 

Félévközi követelmények

A foglalkozásokon való
részvétel 
követelményei és a 
távolmaradás 
pótlásának lehetőségei:

Az OR-ZSE tanulmányi és vizsgaszabályzata szerint

Az igazolás módja a 
foglalkozásokon való 
távollét esetén:

Az OR-ZSE tanulmányi és vizsgaszabályzata szerint 

A félévközi 
ellenőrzések 
(beszámolók, zárthelyi 
dolgozatok) száma, 
témaköre és 
időpontjai, pótlásuk és 
javításuk lehetősége:

Kiselőadás, előre egyeztetett időpontban 

A hallgató egyéni 
munkával megoldandó
feladatainak száma, 
típusa:

Egy kiselőadás 

Osztályzat 
kialakításának módja: Kiselőadás 70 %, órai munka 30 % 

A tárgy rövid leírása, fontosabb témák, témacsoportok:

Előadás, gyakorlatok témakörei:

Témakör

 

 1. óra  A tárgyalt korszak és témakörök meghatározása. 



 2. óra A precionizmus és a cionizmus története 1918-ig    

 3. óra A mandátumi időszak

 4. óra A függetlenségi háború és az államalapítás

 5. óra A hatnapos háború

 6. óra A hatnapos háború utáni évek; a jom kippur-i háború  

 7. óra Izrael napjainkig
 8. óra Izrael társadalma – vallás, nyelv, gazdaság, a Start-up Nation-jelenség és strukturális, 
pszichológiai, kulturális okai
 9. óra A héber nyelv reneszánsza és fejlődése napjainkig

 10. óra Izrael képzőművészete

 11. óra Az izraeli zene
 12. óra Az izraeli színház és film
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