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 קורסי שטח:
העמק, ההר ומה  61-455

שבינהם: היבטים היסטוריים, 
גיאוגרפיים וארכילוגיים בעמק 

 החולה ורמות נפתלי
 הר פרופ' ל. רוזנברג סמ' ב

 ג-ות. ראשון שנים ב ת. שני
 

בוטניקה ארכיאולוגית  61-611
 בשדה ובמחנה

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

 סיורי חובה בתאריכים:
יועבר במהלך החפירות בקיץ 

 תשע"ט
 

במדבר אדם ונוף  61-681
 שומרון

 ד. רביב סמ' א ד"רהר 
 ג-ות. ראשון שנים ב ת. שני

 סיורי חובה בתאריכים:
 )כולל לינה( 01-01100108

 
תיירות ושימור  61-454

אביב בעת -בירושלים ובתל
 החדשה

 הטב סמ' ב-ק. כהןפרופ' הר 
 ג-ות. ראשון שנים ב ת. שני

 סיורי חובה בתאריכים:
11110. ; 011110. ; 111110. 

 
שרידי התקופה  61-616

 ישראל-האשורית בארץ
 הר ד"ר ש.ז. אסטר סמ' ב

 ג-ות. ראשון שנים ב ת. שני
 סיורי חובה בתאריכים:

101110. ; 181110. ; 1.1310. ; 
 יש לבחור שלושה1  – .11110

 

 
 מסחר, תעשיה ומלאכה  61-434

 בא"י בימי הביניים סמנ 
 עמר שנתיפרופ' ז. 

 
 ונתיבותיוהשרון  61-344

 **א'הר פרופ' ש. דר סמ' 
 

 המדינה שבדרך 61-177
 הר פרופ' ל. רוזנברג סמ' ב

 
 :קורסי קיץ מתוקשבים

ירושלים בימי הבית השני,  61-714
ארכיאולוגיה והיסטוריה לאור 

 התגליות החדשות
 פרופ' א. רגב

 בשיתוף מכון מגלים
 ש"ש 7 ג-ת. שני ות. ראשון שנים ב

 
61-781 

THE DEAD SEA SCROLLS:  
an INTRODUCTION   

 ש"ש 7 –פרופ' א. רגב 

 
 רפואה וחומרי מרפא 61-714

  פרופ' ז. עמר שנתיהר 
 

 ירושלים בעת החדשה, 61-811
 6411-6811 

 ק. כהן הטב שנתיפרופ' סמנ 
 
 
 

 :קורסים מתוקשבים
ירושלים מראשיתה הר ועד  61-743

 שלהי ימי הבית הראשון
וד"ר א. מירון בשיתוף ד"א א. ברוך 

 מכון מגלים. שנתי
 ג-ות. ראשון שנים ב ת. שני

 
61-618  

Biblical Archaeology: The 

Archaeology of Israel and Judah 

in the Iron Age 
 הר פרופ' א. מאיר סמ' א.

 
 ישראל בתקופת -ארץ 61-378

 החשמונאים והורדוסהר 
 פרופ' א. רגב שנתי

 ג-שנים בות. ראשון ת. שני 
 
 

 
בעת   התהוות מרכז הארץ 61-838
 החדשה

 הטב סמ' א-ק. כהןפרופ'  הר 
 ג-ות. ראשון שנים בת. שני 

 
ממצא וטקסט והיחס  61-647

ישראל בתקופה -ביניהם: ארץ
 הרומית

 ביוביץ. סמ' ב-הר פרופ' ד. אדן
 ג-ות. ראשון שנים ב ת. שני

 
 ראשית החקלאות בצמחים 61-511

 וייס שנתיסמנ פרופ' א. 
 ג-ות. ראשון שנים ב ת. שני

 
 

 
בעיות הביטחון של מדינת  61-813

 ישראל בעשור הראשוןסמנ 
 ד"ר ג.קרוייזר שנתי

 
צמחים בשירות האדם. סמים  61-711

 ובשמים, תרבות וכלכלה
 **הר פרופ' א. וייס שנתי

 
כיאולוגיה חברתית בימי אר 61-371

   בית שני
 הר פרופ' א. רגב שנתי

 ג-ות. ראשון שנים בת. שני 
 

 
 מלחמת ישראל:ממבצע קדש 61-447

 למלחמת יום הכיפוריםהר 
 1 ד"ר ג.קרוייזר שנתי

 
הארכיאולוגיה בעין הציבור:  61-641

 בישראל מוזיאונים לארכיאולוגיה
 הר ד"ר ע. אריה סמ' א

 ג-ות. ראשון שנים בת. שני 
 

 עשה ואל תעשה: סדנה לעיבוד  61-617
 ולפרסום קרמיקה עתיקההר 

 בד"ר ע. אריה סמ' 
 ג-ות. ראשון שנים בת. שני 

 
 
 

 יום ב'

 
ירושלים "שבעים  61-174

ישן, חדש וחדש -חוקרים" לה
יותר בירושלים בתקופת 

הר ד"ר ע. דגן  הברונזה והברזל
 סמ' א

 
 

אירועי מפתח במקרא   61-175
והשתקפותם )או אי 

השתקפותם ( בממצא 
הר ד"ר ע. דגן  הארכיאולוגי

 סמ' ב
 
 

 
 בית המקדש השני בימי  61-356

 הר הבית השני
 פרופ' זאב ספראי סמ' ב

 ג-ות. ראשון שנים ב ת. שני
 

 ירושלים בתקופת הבית השני 61-756
 הר ד"ר ע. דגן סמ' א**

 וירטואלי
 

 ימי  -בני אדם הקימוה   61-444
המנדאט וקום המדינה דרך הר 

 סיפורי אנשים
 ארנון סמ' ב**ד"ר נ. 

 וירטואלי
 

א"י בתקופת בית שני,  61-641
 המשנה הר והתלמוד
 פרופ' י. שוורץ שנתי

 
 

 
אתרים במרחב: יישומי  13.-01

GISבארכיאולוגיה 
 אפיל סמ' א-ד"ר נ.אלפרסון

 ג-ות. ראשון שנים ב ת. שני
 
 

חקלאות, כלכלה ומסחר  61-711
 בארץ ישראל בעת העתיקה

 **סמ'ב' א. וייס הר פרופ'
 

ישראל,  -"משחקי הכס"  61-684
יהודה ופלשת תחת השפעת הארמים 

 והאימפריה האשורית
 **הר ד"ר ע. דגן סמ' א

 

 
הגיאוגרפיה של הקהילה  61-167

 הנוצרית
 **הר פרופ' י. שוורץ שנתי

 
 

 מבוא לביבליוגרפיה  61-161
 הר ולכתיבה אקדמית
 בד"ר ש.ז. אסטר סמ' 

 
-רצח רבין מרצח דה האן עד 61-458

 שסעים בישראל
 הר ד"ר א. פיקאר סמ' א

 

 
הגאוגרפיה ההיסטורית בספר  61-576

 דברי הימים המקראי
 ד"ר ש.ז. אסטר שנתיסמנ 

 
 

עשור של שקט ושישה ימים  61-413
 של מלחמה

 הר ד"ר א. פיקאר סמ' ב
 
 
 
 

מבוא לארכי' של א"י בתק'  61 -631
 הר הברונזה והברזל

 סמ' אפרופ' א.מאיר 
 

 
 

יחסים בינעדתיים -השד העדתי 61-451
 בחברה הישראלית

 הר ד"ר א. פיקאר שנתי
 
 
 
 
 
 

מבוא לארכי' של א"י בתק' הר  61 -631
 הברונזה והברזל

 פרופ' א.מאיר סמ' א
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יום 
 ג'

 
 

 מבוא לתולדות א"י  61-611
 הר בעת החדשה 

 ל.רוזנברג  שנתי פרופ'

  
 

 חברון בימי הביניים  61-385
 פרופ' דרורי סמ' אר ה
 

תרומת הגיאוגרפים הערבים  61-611
 להכרת הארץהר 

 פרופ' י. דרורי סמ' ב 
 

 
 

מוסלמים נוצרים ויהודים: ארץ  61-367
ישראל מהכיבוש הצלבני ועד הכיבוש 

 העות'מאני
 ד"ר י. רובין שנתי**

 
 פרקי טבע במקרא 61-681

 סמ' אפרופ' ז. עמר הר 
 

 והצומח הארץעולם החקלאות  61-371
 ישראלי בימי הביניים הר

 סמ' בפרופ' ז. עמר  
 

 תחומיות -שיטות מחקר בין 61-175
 הטב סמ' א-ק. כהן פרופ' ת. שני  הר  

 
 

 קרקע ודמוגרפיה  61-416
 בתקופת המנדט

 .הר ד"ר ת. גורן סמ' ב**
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 ישראל בתקופת -ארץ 61-671
 הר המקרא

 ד"ר ש. ז. אסטר. שנתי
 
 

 ארכיאולוגיה של ירושלים  61-174
 תק' הבית השניהר ב

  פרופ' ע. קלונר סמ' א'.
 

 
 מגדר -נשים בחברה לוחמת 61-135

 בחברה הצלבניתהר 
 פרופ' א. פרידמן סמסטר ב

 ג-ות. ראשון שנים ב ת. שני
 

מסע הצלב הראשון: קריאה  61-374
 בתיאוריהם של עדי ראיה

 **הר סמ' א ד"ר י. רובין
 

מלחמת -מלחמה שעדין לא די לה 61-451
 יום כיפורים
 פיקאר סמ' בהר ד"ר א. 

 
 

מבוא לארכ' של א"י בתק' הר  61-656
 ההלניסטית והרומית הקדומה.

 פרופ' ב. זיסו סמ' א.
 

מבוא לארכ' של א"י הר בתק'  61-657
 הרומית המאוחרת והביזנטית

 סמ' ב. אקרד"ר א. 
 

ישראל בימי -כתות וכיתות בארץ 61-337
 בית שניהר 

 פרופ' א. רגב שנתי
 **ג-ות. ראשון שנים בת. שני 

 
61-344  

Weapons and Warfare in Biblical 
Times 

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

 
 
 
-בעיות נבחרות בג"ה של ארץ 61-811 

 ישראל בתק' בית שני משנה ותלמוד
 י. שוורץ שנתיסמנ פרופ' 

 
בארץ דם ונוף בכפר המודרני א 61-871
 ישראל
 ג-ות. ראשון שנים בת. שני 

 ק. כהן הטב סמ' ב הר פרופ' 
 
 
 

 הכרת החי של  61-757
 ד"ר מ. נתן.סמ' א'הר א"י  

 ג-ות. ראשון שנים ב ת. שני
 361חדר  767מעבדה בנין 

 

 
 יסודות הג"ג  61-614

 הר הפיזית 
 סמ' א'  ד. רביב ד"ר

 
 מבוא  61-615

 הר לגאומורפולוגיה
 סמ' ב.  ד. רביב ד"ר

 
מתחת לים: אוצרות  61-375

הארכאולוגיה התת ימית בחופי 
 א"י ומזרח אגן הים התיכון

 הר ד"ר א. אקר סמ' ב
 
 

עלייה -"מדינה עברית 61-173
מדיניות -חופשית" האומנם?

העלייה של התנועה הציונית 
 ומדינת ישראל

 א. פיקאר שנתיסמנ ד"ר 
 
 
 

ים ועיור בשלהי ער 61-454
 תהתקופה העו'תמאני

 **הר ד"ר ת. גורן סמ' א
 

עלייתה ושקיעתה של  61-416
 יפו בעת החדשה

 **הר ד"ר ת. גורן סמ' ב
 
 

 הכרת החי של  61-757
 ד"ר מ. נתן.סמ' א'הר א"י  

 ג-ות. ראשון שנים ב ת. שני
 361חדר  767מעבדה בנין 

 
 

יום 
 ד'

 
 נומיסמטיקה ומטבעות  61-731
 ישראל-הר ארץ

 הר פרופ' ב. זיסו סמ' א  
 
  

 
 
 

בקצה האימפריה: ערי  61-177
 המזרח הרומי הקרוב

 סמנ ד"ר א. אקר שנתי

 
 יסודות הסקר הארכיאולוגי 61-744

 הר פרופ' ב. זיסו סמ' א
 
 

 הערבי-תולדות הסכסוך היהודי 61-841
 סמנ ד"ר ת. גורן שנתי

 
 
 

 
כלי חרס בא"י בתקופה  61-471

 ההלניסטית, רומית וביזנטית
 שנתי ד"ר א. אקר

 
 

 ערבים -יחסי יהודים 61-417
 יום בתקופת המנדט-וחיי היום

 ד"ר ת. גורן סמ' א.הר 
 

 –תרומת המנדט למודרניזציה  61-411
 המדיניות העירונית ופיתוח הכפר הערבי

 ד"ר ת. גורן סמ' ב.הר 
 

 
 

 
 בארכיאולוגיהמדעים  61-471

 אפיל סמ' א-הר ד"ר נ. אלפרסון
 )מתמחים בארכי' בלבד(.

 
 

נלחמים ומרפאים בארץ הקודש:  61-373
 המסדרים הצבאיים

 **הר ד"ר י. רובין שנתי
 

מגילות קומראן: תגליות  61-614
 מחקרים ומסתורין

 '**סמ' ב הר פרופ' א. אשל

 
 מבוא לפרה היסטוריה של א"י 61-638

 אפיל סמ' א.-אלפרסוןהר ד"ר נ. 
 

 חובה ללמוד במקביל קורס מתוקשב:
 יסודות המחקר הפרהיסטורי 61-613

 סמ' א אלפרסון אפיל
 

הדים מן העבר: המוסיקה בעת  61-615
 העתיקה באספקט משווה

 **הר פרופ' א. אשל סמ' ב
 

עלייה לרגל וספרות מסע בימי  61-811
 הביניים

 שנתי סמנ ד"ר י. רובין
 
 

 
בתי כנסת בתקופה  61-761

 הרומית ביזנטית
 **הר ד"ר א. ברוך סמ' א

 
קברים ונהגי קבורה  61-735

 ישראל בעת העתיקה-בארץ
 **בהר ד"ר א. ברוך סמ' 

 
משפחה בראי התקופה:  61-476

תדמית ומציאות במשפחה 
הארצישראלית לנוכח תמורות 

 היסטוריות
 יל. רוזנברג שנת סמנ פרופ'

 
 

יום 
 ו'

 
 שמירת טבע בא"י: היבטים  61-117

 הר חדשים
 הר    ד"ר מ. נתן. סמ' ב'

 ג-ות. ראשון שנים ב ת. שני
 

 
 שמירת טבע בא"י: היבטים  61-117

 הר חדשים
 הר    ד"ר מ. נתן. סמ' ב'

 ג-ות. ראשון שנים ב ת. שני
 
 

 ח"מ=חדר המחלקה   
 111חדר  101בנין 

 *תלמידי ברוקדייל*
 הר = הרצאה

 סמינריוןסמנ = 

 תואר שני
 ג-ת1 ראשון שנים ב

 ת1 ראשון שנה א מבוא
 ת1 ראשון כל השנים

 


