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 יום א'

 
 
 
 

של    סוגיות בריאליה  16-314
ישראל לאור תעודות  -ארץ

 הגניזה
 א סמ' פרופ' ז. עמר הר 

 ג -ות. ראשון שנים בת. שני 
 
 
 

 
 פרקי טבע במקרא 16-180

 הר פרופ' ז. עמר סמ' א 
 

בידור להמונים ביון, רומא  16-539
 וארץ ישראל

 **הר פרופ' ב. זיסו סמ' ב
 

 הורדוס המלך וממלכתו   16-224
 הר ד"ר א. ברוך סמ' א 

 ג -ות. ראשון שנים בת. שני 
 
 העשור הראשון  16-091 

 ב  הר ד"ר א. פיקאר סמ' 
 ג -ות. ראשון שנים בת. שני 

 
ממלכת ישראל מ"ברית  16-0043

 שכם" 
 עד בית יהוא

 הר פרופ' ש.ז. אסטר סמ' א
 

ממלכת ישראל מבית יהוא  16-0044
 עד חורבנה

 הר פרופ' ש.ז. אסטר סמ' ב
 

מסחר, תעשייה ומלאכה בימי    16-934
 הביניים

 סמ' שנתי  פרופ' ז. עמר סמנ 
 ג -ות. ראשון שנים בת. שני 

 
 יסודות הבוטניקה 16-250-01

 הר פרופ' א. וייס סמ' א
 
 

 
 

העיר והכפר בארץ ישראל:  16-0049
 מראשית האסלאם ועד מסעות הצלב

 **הר ד"ר מ. יגור סמ' א
 

דרך  –אש למרחקים   16-0042
 הלוחמה המונגולית ורישומה

 **ארום סמ' ב-הר ד"ר נ. אוחנה
 

 הכרת החי של    16-252
 הר א"י ד"ר מ. נתן שנתי 

 ג -ות. ראשון שנים ב ת. שני
 310חדר  212מעבדה בנין 

226,410 
 

 יסודות הבוטניקה 16-250-02
 אמעבדה  פרופ' א. וייס סמ' 

 
 

 ראשית הנצרות בארץ ישראל   16-627
 פרופ' א. רגב שנתי סמנ 

   ג-ות. ראשון שנים בת. שני 
 

-מלחמה שעדין לא די לה 16-457
 לחמת יום כיפוריםמ

 הר ד"ר א. פיקאר סמ' א
 

 הגליל בתקופת המקרא 16-0045
 הר פרופ' ש.ז. אסטר סמ' ב

 
 
 

 
 

 מלחמות ישראל ערב: ממלחמת העצמאות לקדש   16-783
 הר ד"ר ג.קרוייזר שנתי

 ג -ות. ראשון שנים ב ת. שני
 

 יום ב'

 
מבוא לארכ' של א"י   16-151

בתק' הר ההלניסטית והרומית  
 הקדומה. 

 פרופ' ב. זיסו סמ' א. 
226,410 

 
מבוא לארכ' של א"י הר    16-152

בתק' הרומית המאוחרת  
 והביזנטית

 פרופ' ב. זיסו סמ' ב. 
226,410 

 

 
 מבוא לארכי' של א"י בתק'   16 - 130

 הר הברונזה והברזל 
 שנתי פרופ' א.מאיר 

 
 

 הסכסוך היהודי ערביתולדות   16-846
 שנתי פרופ' ת. גורן  סמנ 

 
 

   מרד בר כוכבא  16-203
 ** אהר פרופ' ב. זיסו סמ' 

 
 בתים מבפנים    16-026

 ** באפיל סמ' -נ. אלפרסוןפרופ' הר 
 
 
 

 
 מבוא לביבליוגרפיה    16-016

 הר ולכתיבה אקדמית 
 ד"ר י. רובין סמ' א 

 
כיצד לקרוא היסטוריה?   16-0050

כיצד לכתוב היסטוריה? עקרונות  
 יסוד ותרגול מעשי
 ב ד"ר י. רובין סמ'  

 
 נשק וביצורים בתק' המקרא  16-201

 ** א הר פרופ' א. מאיר סמ' 

 
החקלאים הראשונים:     16-512

 התרבות הנאטופית בלבנט 
 שנתי אפיל -נ.אלפרסון פרופ' סמנ  

 
 

שיתוף בצל עימות: ערים     16-488
 מעורבות בתקופת המנדט 

 ** הר פרופ' ת. גורן סמ א'
 

ישראל:  -אוכלוסיית ארץ  16-0015
 מיעוטים, דתות ועדות 
 ** הר פרופ' ת. גורן סמ ב

 
 
 

 
 

והשומרונים בתק'  שומרון  16-0034
 ההלניסטית, רומית וביזנטית

 ** ד"ר א. ברוך סמ' א
 

האימפריה המונגולית    16-304
מגעי יהודים  -והנקודה היהודית
 ומונגולים בימה"ב 

 ** סמ' ב  ארום-וחנהד"ר נ. א
 
 
 

 
 ימי   -בני אדם הקימוה   16-449

 הר המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים
 ב   סמ'  ארום-וחנהד"ר נ. א

 **  וירטואלי
 
 

 יום ג'

 
 מבוא לתולדות א"י   16-107

 הר בעת החדשה  
 פרופ' ל.רוזנברג  שנתי 

225,410 
 

 
 ירושלים הממלוכית  16-0047

 פרופ' דרורי סמ' א הר 
 

לחומות   מקלרמון  16-0056
ירושלים: היסטוריה צבאית של  

 מסע הצלב הראשון
 הר ד"ר י. רובין סמ' ב 

 ג -ות. ראשון שנים ב ת. שני
 

מוסלמים נוצרים ויהודים:   16-312
ארץ ישראל מהכיבוש הצלבני ועד  

 הכיבוש העות'מאני
 ד"ר י. רובין שנתי

 
תולדות הרפואה מתקופת    16-305

 הביזנטית המקרא ועד לתקופה  
   סמ' אר הק פרופ' ז. עמ

 ג -ות. ראשון שנים ב ת. שני
 

תולדות הרפואה מימי    16-306
 הביניים ועד העת החדשה 

 סמ' ב  הר פרופ' ז. עמר
 ג -ות. ראשון שנים ב ת. שני

 
מגילות קומראן: תגליות     16-174

 מחקרים ומסתורין
 הר פרופ' א. אשל סמ' א 

 ג -ות. ראשון שנים בת. שני 
 

הציונות ויחסי שכנות:     16-553
 1909-1949היחסים בין תל אביב יפו 

 הר פרופ' ת. גורן סמ' ב 
 ג -ות. ראשון שנים ב ת. שני

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 ישראל בתקופת  -ארץ  16-120

 הר המקרא 
 פרופ' ש. ז. אסטר. שנתי 

 
מבדלנות לכור היתוך    16-041
גלגוליה של העדתיות   -ובחזרה
 בישראל 

 ד"ר א. פיקאר שנתי  סמנ
 

 רצף ותמורה בתרבות האדם   16-0046
  נ. אלפרסון פרופ'הר ד"ר א. אקר ו 

 שנתי
 

ציור בעולם העתיק ורישומו   16-0062
 בא"י 

 הר ד"ר א. ברוך סמ' א 
 ג -ות. ראשון שנים ב ת. שני

 
פסיפס א"י בתקופה    16-237

 ההלניסטית, הרומית והביזנטית
 הר ד"ר א. ברוך סמ' ב 

 ג -ות. ראשון שנים ב ת. שני
 

 
יסודות הגיאוגרפיה הפיסית   16-0040

 ומבוא לגיאומורפולוגיה 
 ד"ר ד. רביב סמ' א'  הר  

 
סוגיות צבאיות ביחסי    16-0053

 רומא-יוון-יהודה
 ד"ר ד. רביב סמ' ב 

 
-המשפחה בימי הבית השני   16-053

 פרות וריאליה ס
 הר פרופ' א. אשל סמ' א 

 ג -ות. ראשון שנים ב ת. שני
 

 תחומיות  -שיטות מחקר בין  16-025
 ב סמ'   א. רגבהר  ת. שני  פרופ'  

 
פולחן ומקדשים בתקופת     16-883
 המקרא 

 סמנ פרופ' א. מאיר שנתי
 ג -ות. ראשון שנים ב ת. שני

 

 
 א"י בתקופת בית שני   16-214

 הר  פרופ' א. רגב סמ' א'. 
225,410 
 א"י בתקופת המשנה והתלמוד   16-215

 הר ד"ר א. אקר סמ' ב' 
 

 ערבים וחיי היום יום בתקופת המנדט -יחסי יהודים   16-554
 ** אהר פרופ' ת. גורן סמ' 

 ג -ות. ראשון שנים ב ת. שני
 

 שסעים בישראל -מרצח דה האן עד רצח רבין  16-458
 הר ד"ר א. פיקאר סמ' ב 

 ג -ות. ראשון שנים ב ת. שני
 

 יתכנו שינויים במערכת -01.06.21למעודכן  לימודי א"י וארכיאולוגיה  -ב"פמערכת שעות לשנה"ל תש
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 יום ד'

 
ארכיאולוגיה של    16-528
 השדה  

 הר פרופ' ב. זיסו סמ' א 
225,410 

,  4/11, 28/10תאריכי סיורים: 
11/11 ,18/11 

 
משפחה בראי התקופה:    16-421

במשפחה  תדמית ומציאות  
הארצישראלית לנוכח תמורות  

 היסטוריות
 סמנ פרופ' לילך רוזנברג שנתי

 
 

 קרמיקה קדומה   16-202
 הר ד"ר ע. דגן שנתי 

 

 
  -כלי חרס בא"י בתקופה 16-0029

 ההלניסטית, רומית וביזנטית
 ' אהר ד"ר א. אקר סמ'  

225,410 
 

- "ארכיאולוגיה כהרפתקה"  16-533
ולדות הארכיאולוגיה בארץ  ת

 ישראל וסביבותיה  
 הר ד"ר א. אקר סמ' ב' 

226,410 
 
 

 ימי בית חשמונאי 16-0052
 סמנ ד"ר ד. רביב שנתי 

 

 
 מבוא לפרה היסטוריה של א"י   16-103

 אפיל שנתי ** -נ. אלפרסון פרופ' הר 
225,410 

 
 א' צמחים בשירות האדם חלק   16-526

 הר'  פרופ' א. וייס סמ' א'** 
 

 צמחים בשירות האדם חלק ב'  16-529
 הר'  פרופ' א. וייס סמ' ב'** 

 
 

 
על אבן, חרס וגומא, סוגיות   16-158

 באפיגרפיה בארץ ישראל 
 א הר ד"ר א. אקר סמ'  

 
 ארכיאולוגיה יישומית 16-0031

 ב הר ד"ר דביר רביב סמ'  
225,410 

 
 

 ארכיאולוגיתבוטניקה   16-260
 הר פרופ' א. וייס סמ' א 

 
-בוטניקה ארכיאולוגית  16-284

 עבדה מתקדמת מ
 הר פרופ' א. וייס סמ' ב 

 

 מדעים בארכיאולוגיה  16-427
 אפיל סמ' א -נ. אלפרסון פרופ'הר 

 )מתמחים בארכי' בלבד(. 
225,410 

 
 טיפולוגיה וטכנולוגיה של כלי צור   16-871

 אפיל סמ' ב -נ. אלפרסון פרופ'הר 
225,410 

 

  יום ו' 
שמירת טבע בא"י:    16-002

 היבטים  
 הר חדשים 

 הר    ד"ר מ. נתן. סמ' ב' 
 ג -ות. ראשון שנים ב ת. שני

225,410 
 

 
 שמירת טבע בא"י: היבטים    16-002

 הר חדשים 
 הר    ד"ר מ. נתן. סמ' ב' 

 ג -ות. ראשון שנים ב ת. שני
225,410 

 
 

 ח"מ=חדר המחלקה    
 225חדר  410בנין  

 *תלמידי ברוקדייל *
 הר = הרצאה 

 סמנ = סמינריון 

 תואר שני
 ג -ת. ראשון שנים ב

 ת. ראשון שנה א מבוא 
 ת. ראשון כל השנים 

 

  
 קורסי שטח: 

 
 עיר שמתחת לעיר: קורס שטח בעכו הצלבניתה  16-029

 א סמ'  י. רובין  הר ד"ר 
 ג -ות. ראשון שנים ב ת. שני

 24-25/11תאריכי סיור: 
 

 ההתיישבות בנגב בעת החדשה: מהמצפים ועד החוות  16-0008
 סמ' א'  א. פיקאר הר ד"ר 

 ג -ות. ראשון שנים ב ת. שני
 23/12, 16/12,  9/12תאריכי סיורים: 

 
 מדבר יהודה וים המלח  16-0051

 סמ' א.   ד"ר ד. רביבהר  
 ג -ות. ראשון שנים ב ת. שני

 13/1, 6/1, 30/12:  תאריכים סיורים
 

 מרישה ובית גוברין 16-0048
 סמ' ב  ב. זיסופרופ' הר 

 ג -ות. ראשון שנים ב ת. שני
 24/3, 10/3, 3/3תאריכי סיורים: 

 
 בעקבות הפיניקים בגליל המערבי   16-0061
 ע. דגן סמ' ב הר ד"ר  

 ג -ות. ראשון שנים ב ת. שני
 30-31/3תאריכי סיור: 

 
 מהשטח ארץ הגולן במבט מגוון  16-0059

 הר פרופ' ל. רוזנברג סמ' ב 
 ג -ות. ראשון שנים ב ת. שני

 11-12/5תאריכי סיור: 
 

 בתי כנסת בתקופה הרומית ביזנטית  16-216
 ב הר ד"ר א. ברוך סמ'  

 ג -ות. ראשון שנים ב ת. שני
 9,6, 2/6,  26/5תאריכי סיורים: 

 

 
 : קורסים מתוקשבים 

 
16-178   

   Biblical  Archaeology: The Archaeology of Israel and Judah in the 
Iron Age 

 ** אהר פרופ' א. מאיר סמ' 
 

 בית המקדש והחברה היהודית בימי הבית השני  16-0054
 הר פרופ' א. רגב שנתי

 ג -ות. ראשון שנים בת. שני 
 

 תרבות הווי ופנאי בתקופת היישוב   16-834
 א סמ'  פרידמן-רוזנברגהר' פרופ' ל.  

 
 עיונים בארכיאולוגיה קלאסית   16-651

 הר ד"ר א. אקר סמ' א 
 ג -ות. ראשון שנים בת. שני 

 
 ישראל בעת העתיקה -חקלאות כלכלה ומסחר בארץ  16-266

 סמ' ב פרופ' א. וייס הר 
 ג -ות. ראשון שנים בת. שני 

 

 
 : קורסי קיץ מתוקשבים

 
 השני, ארכיאולוגיה והיסטוריה לאור התגליות החדשות ירושלים בימי הבית   16-269

 פרופ' א. רגב 
 ש"ש  2  בשיתוף מכון מגלים

 
16-286 

THE DEAD SEA SCROLLS:  an INTRODUCTION   
 ש"ש  2  –פרופ' א. רגב  

 התגליות הארכיאולוגיות-ירושלים הקדושה 16-343
 ש"ש.    2  פרופ' א. רגב

 
 

 


