
הדגבא

120.2109
היסטוריה סביבתית של הים 

התיכון
 ד"ר דוד פריזם

119.1813
מבוא הלðיסטי רומי ב'

פרופ' עדי ארליך

סיורים לימודיים על פי לוח 
הסיורים

מקרא:
 ב"א שðה 

א'
ב"א שðה 
ב' והלאה

קורסי 
בחירה 
לב"א + 

מ"א

119.1813
מבוא הלðיסטי רומי ב'

פרופ' עדי ארליך

מ"א 
תכðית 
רגילה

INTERN
ATION

 AL
PROGR

AMM

119.3500
סדðא בתרבות חומרית 

119.2002
אדם וחיות אחרות (דרך הרוח)

פרופ' גיא בר-עוז

119.1040
מבוא: ממהפכה למהפכה 

(מבוא פרוטוהיסטורי) 
פרופ' דðי רוזðברג

120.3120
Guided Reading in 

Geoarchaeology 
Prof. Ruth Shahack-Gross

119.3057
זיכרון גורלי: יצירת זיכרוðות 

בתקופת הברוðזה והברזל
ד"ר שלומית בכר

119.3319
שיטות ðיתוח ופרסום

פרופ' איילת גלבוע

 119.3058
קרמיקה קלאסית
פרופ' עדי ארליך

119.1010
מבוא לתולדות האדם הקדמון -

 חלק ב' 
ד"ר רון שימלמיץ

119.2222
המצאת המטבע: דיון היסטורי 

וכתיבת ערכים בוויקיפדיה 
ד"ר צילה אשל

119.4168
סמיðר מ"א: עידן 

האימפריות:  א"י ושכðותיה  
תחת שלטון אשור, בבל ופרס -

חלק ב'
פרופ' איילת גלבוע

119.4260
Quantitative methods for 

archaeologists 
Dr Nimrod Marom

119.1107
מבוא לארכיאולוגיה של א"י 

בתק' הברזל 
פרופ' איילת גלבוע

212.4015
כלים דיגיטליים למדעי הרוח 
וארכיאולוגיה (תכðית מדעי 

הרוח הדיגיטליים) 
 ד"ר  סווטה מצקביץ'

119.2999
חי או מת? – מðהגי קבורה 
בפרהיסטוריה של דרום 

הלבאðט
פרופ' דðי רוזðברג

120.2006
מבוא לתרבויות הים התיכון    

פרופ' אסף יסעור-לðדאו

 119.2506
פרוס': עלייתה של ממלכת 
ישראל: ארכיאולוגיה מול 

מקרא והיסטוריה
פרופ' איילת גלבוע

119.3506 לתלמידי המ"א 
כקורס בחירה

18:15-
19:45

 
119.4209

ארכיאומטלורגיה
ד"ר צילה אשל

 בסמסטר
ב

119.4811 
Negev Campus TBA  

119.4812
 Mt. Carmel Campus  

 Prof. Reuven Yeshurun 

119.4998/119.1998
חפירות לימודיות:

חפירה פרהיסטורית (טרסת 
מערת הðחל) - פרופ' ראובן 
ישורון , תתקיים בחופשת 

הסמסטר

חפירה מקראית וחפירה 
קלאסית -יפורסם בהמשך

 
119.3889

כלי צור - ב'
ד"ר רוðי שימלמיץ

119.3055
GIS

Dr. Yitzhak Jaffe

119.4222
סמיðר מ"א: יין בעת העתיקה 

בארץ ישראל 
פרופ' גיא בר-עוז
119.4500פרופ' גיל גמבש

Practical Osteoarcheology
Prof Guy Bar-Oz

14:15-
15:45

16:15-
17:45

119.3701
סמיðר בית ספרי 
School Seminar

 ד"ר צילה אשל

119.4806
Ecological and 

evolutionary approaches 
to the prehistoric record  

(MA seminar) 
 Prof. Reuven Yeshurun - 

Room 210

סמסטר ב'

08:30-
10:00

12:15-
13:45

10:15-
11:45


