
 סמסטר ב' 

 ד ג ב א  

8-10 

119.3151 
מבצרים צלבניים 
-ונחלותיהם במאה ה

 לספה"נ 12
)בחירה ב"א שנה 

 ג'/מ"א(
 ד"ר רביע חמיסה

 210חדר 

119.1040 
מבוא: ממהפכה 
למהפכה )מבוא 
 פרוטוהיסטורי( 

 פרופ' דני רוזנברג  
 210חדר 

119.3299 
תרבות, פנאי, 

תענוגות ושעשועים 
 בעולם הקלאסי

)בחירה ב"א שנה 
 ג'/מ"א(

   ד"ר מיכאל איזנברג

119.3188 
 סמינר ב"א קלאסי א'
 ד"ר מיכאל איזנברג

119.1107 
מבוא לאר' של א"י 

 בתק' הברזל
 פרופ' איילת גלבוע

 210חדר 

10-12 
119.31503 

פרקים נבחרים 
בארכיאולוגיה של 
ירושלים הקדומה 

 )קורס מרוכז(
)בחירה ב"א שנה 

 ג'/מ"א(
**מס' המקומות 

 מוגבל**
 פרופ' רוני רייך

 210חדר 

 119.4806 
 Prehistory of Mt 

Carmel and 
Galilee 

 ר ראובן ישורון"ד*

119.1813 
מבוא הלניסטי רומי 

 ב'
 ד"ר עדי ארליך

 210חדר 

119.4805 
Prehistoric 

Colonization?? 
 ד"ר רון שימלמיץ*

 210חדר 
119.3190* 

 כלי חרס ב'
 פרופ' איילת גלבוע

 210חדר 

119.1200 
מבוא לתולדות 
 האדם הקדמון 
 פרופ' דני נדל

12-14 

119.3191* 
 סקר

 ד"ר רביע חמיסה
 210חדר 

119.4807 
Experimental 

Arch. Use-Wear 
Analysis 

-ד"ר איריס גרומן
 ירוסלבסקי

 210חדר 

119.4852 
Application of 

scientific 
techniques in 
archaeology 

 ד"ר פטרה ווגלובה

119.3298 
ארכיאולוגיה של  

התקופה הפרסית 
 )בחירה שנה ג' ומא

 ומחוץ לחוג(
 ד"ר יפתח שליו

 210חדר 

14-16 

119.3075 
שיטות וחומרי בנייה 

 בתקופה הצלבנית
)בחירה ב"א שנה 

 ג'/מ"א(
 ד"ר רביע חמיסה

 210חדר 

119.3701 
 סמינריון מחלקתי
 ד"ר רביע חמיסה

 210חדר 

 
119.1109 

מבוא לארכיאולוגיה 
  -של העולם הקלאסי 

 חלק ב'
 ד"ר מיכאל איזנברג

  

119.3088 
א: עידן סמינר ב"

מבט -האימפריות
ארכי' על א"י 

ושכנותיה תחת 
שלטון אשור, בבל 

 חלק ב'-ופרס
 פרופ' איילת גלבוע

 210חדר 

  



16-18 

119.3152 
ארכיאולוגיה של 

 החקלאות
)בחירה ב"א שנה 

 ג'/מ"א(
 ד"ר יותם טפר

 210חדר 

119.4151 
סמינר מ"א: התרבות 

החומרית של 
 התקופה הצלבנית

 עזפרופ' אדריאן בו
 210חדר 

119.3084 
סמינר ב"א : סוגיות 

נבחרות 
 -בפרהיסטוריה 

מקרי מבחן מהארץ 
 חלק ב'-והעולם

 פרופ' דני נדל
 210חדר 

 
119.4806 

 Prehistory of Mt 
Carmel and  

Galilee 
-seminar 

 ד"ר ראובן ישורון*

18-20 

    

  

       

  
119.4811 

*Negev Campus 
     פרופ' דני נדל

  
119.4000 

קמפוס ירושלים 
 ם(-)סיורים בי

     פרופ' אדריאן בועז

 סמסטר קיץ בינ"ל 
 יום ד' יום ג'   יום ב'  יום א'  

10-
14 

  

119.4815 
Selected topics 

in prehistory 
seminar 

 פרופ' דני רוזנברג

    

  

 
119.4812 

Mt. Carmel 
Campus 

     ד"ר ראובן ישורון 

 


