
הדגבא

119.4201
ממלכת יהודה - פרפ' איילת 

גלבוע (בחירה מ"א וב"א שðה 
ג)

119.1204
אדם וðוף: מבוא לארכיאולוגיה 

סביבתית
פרופ' ראובן ישורון

מקרא:
 ב"א שðה 

א'
ב"א שðה 
ב' והלאה

קורסי 
בחירה 
לב"א + 

מ"א

120.2031
Scientific Writing 
Dr. David Friesem 

119.3510
אðתרופולוגיה לארכיאולוגיים
ד"ר יצחק יפה (תלמידי ב"א 

שðה ג' ומ"א)

מ"א 
תכðית 
רגילה

INTERN
ATION

 AL
PROGR

AMM

119.1000
מבוא לתולדות האדם הקדמון -
 חלק א' (פתוח גם לדרך הרוח)

ד"ר רוðי שימלמיץ

119.4167
סמיðר מ"א: עידן האימפריות: 

מבט ארכיאולוגי על ארץ 
ישראל ושכðותיה  תחת שלטון 

אשור, בבל ופרס -חלק א'

111.2323 פיסול הלðיסטי: 
עולם אחר -  עולמות רבים

פרופ' עדי ארליך
(תולדות האמðות)

119.3056
סמיðר ב"א: ההתיישבות 

הפיðיקית במערב הים התיכון
ד"ר צילה אשל

119.1106
מבוא לארכיאולוגיה של א"י 

בתק' הברוðזה - חלק א' 
פרופ' איילת גלבוע

120.3085
 General and Coastal

 .Geoarchaeology  Prof. R
Shahack Gross

 112.4001
מצרים העתיקה

שירלי בן-דור אוין

 
119.3888

כלי צור - א'
ד"ר רוðי שימלמיץ  

 119.3056
סמיðר ב"א: ההתיישבות 

הפיðיקית במערב הים התיכון
ד"ר צילה אשל

119.1109
מבוא לארכיאולוגיה קלאסית - 

ב'
ד"ר מיכאל איזðברג

119.3299
 תרבות פðאי, תעðוגות

ושעשועים בעולם הקלאסי
ד"ר מיכאל איזðברג

120.2033
 Maritime Civilizations A 

 Dr. Nimrod Marom - 
Room 108

119.1812
מבוא הלðיסטי רומי א'

פרופ' עדי ארליך (גם שðה א' 
בתשפ"ג)

16:15-
17:45

119.4152
אðשי עידן הקרח

פרופ' ראובן ישורון

18:00-
19:30

112.4100 מטמוðים וגðיזות 
בארץ ישראל הקדומה

 ד"ר ערן אריה

סמסטר 
א'

119.1206
כתיבה מדעית-מתוקשב

ד"ר צילה אשל

119.4813
 Campus North

Prof.
 Danny Rosenberg

119.4997/119.1999
סיורים לימודיים: פרופ' עדי 

ארליך, ד"ר רון שימלמיץ, 
פרופ' איילת גלבוע

סיורים לימודיים על פי לוח 
הסיורים

סמסטר א'

10:00-
12:00

119.3700
סמיðר בית ספרי 

 School Seminar
 ד"ר צילה אשל

119.4820
Prehistoric Levant

 Dr. Ron Shimelmitz
Room 210

119.4802
Introduction to Stone 

Tool Technology
 Dr. Ron Shimelmitz

Room 210

119.1108
מבוא לארכיאולוגיה קלאסית - 

א'
ד"ר מיכאל איזðברג

14:15-
15:45

119.1113  
הארכיאולוגיה מהי - מבוא 
ומושגי יסוד בארכיאולוגיה 

(והשלמה למ"א)
ד"ר יצחק יפה 

120.3803
גיאוארכיאולוגיה כללית וחופית

פרופ' רות שחק גרוס 

08:30-
10:00

119.4800
 Archaeozoology

 Dr. Nimrod Marom - 
Room 210 (גם לתלמידי ב"א 

('שðה ג

12:15-
13.45


