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לתשומת לבכם ,יתכנו שינויים.

רשימת קורסי מ"א תשע"ט
.115.5002ב –01.קמפוס מ"א  -קורס חובה לתלמידי שנה ב' בשני המסלולים .קמפוס המ"א
יתקיים בין התאריכים .15-16.4.19
מתודולוגיה והיסטוריוגרפיה – ד"ר ענת קדרון – .115.4012א – 01סמסטר א' יום ג'  .10-12קורס
חובה לתלמידי מסלול מ"א עם תיזה
פרקים במלאכת ההיסטוריון -מ"א – פרופ' עמוס מוריס
רייך – .123.4000ב – 01סמסטר ב' יום ג'  .14-16קורס חובה לתלמידי מ"א עם תיזה.
כלים למחקר וכתיבה היסטורית – קורס מתוקשב – ד"ר יהודית ברונשטיין – .123.4005ב- 01
סמסטר ב' .קורס חוב ה לתלמידי מ"א במסלול ללא תיזה בחוג ,שנה א' .הקורס לא נצבר בשש"ס
לתוכנית.
בין נזירות לאבירות :המסדרים הצבאיים בממלכת ירושלים הצלבנית – ד"ר יהודית ברונשטיין –
 – 115.4133סמסטר א' יום ג' .8-12
יחסי יהודים וערבים בתקופת המנדט הבריטי – ד"ר משה נאור – .115.4150א – 01.סמסטר א' יום
ג' .8-12
ערי המסחר האיטלקיות ותפקידם של הציים בהגנה על המדינות הצלבניות–פרופ' אדריאן בועז-
.115.4134א - 01.סמסטר א' יום ג' .12-16
המסע ,הסיור ומעשה התיירות בתולדות ארץ ישראל – ד"ר אסף זלצר – .115.4040א – 01.סמסטר
א' יום ג' .12-16
מדע הדתות :הגיאוגרפיה הקדושה של א"י בעת העתיקה המאוחרת ובימה"ב – פרופ' אריה קופסקי
 .115.4135א - 01.סמסטר א' יום ג'  .16-20קורס חובה לתלמידי תוכנית מורי דרך.תרבות הנוסטלגיה ,הישראליאנה והאספנות בישראל – פרופ' עוז אלמוג – .115.4600א – 01.סמסטר
א' – קורס מתוקשב במסגרתו יתקיים מפגש חד-פעמי ביום ג' ה 23.10.18-בין השעות ,16-18
הנוכחות במפגש זה חובה.
תפקידם של מוזיאונים ואתרי מורשת – ד"ר אסף זלצר.115.4800 -ב - 01.סמסטר ב' יום ג' .8-12
ארכיאולוגיה ולאומיות בארץ ישראל – ד"ר יהודית ברונשטיין – 115.4136 -סמסטר ב' יום ג' .8-12
סוד האוצרות :אוצרות באתרי מורשת – ד"ר אסתר ינקלביץ' .115.4801 -ב - 01.סמסטר ב' יום ג'
.12-16
פוליטיקה ישראלית :היסטוריה ,מבנה ואידיאולוגיה – ד"ר אסף שמיס .115.4059 -ב - 01.סמסטר
ב' יום ג' .12-16
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החברה הים תיכונית בימי הביניים בראי הגניזה – פרופ' אפרים לב.115.4137 -ב - 01.סמסטר ב' יום
ג' .16-20



לתשומת לבכם ,יתכנו שינויים.

סמסטר קיץ
 POLITICS-BETWEEN ISRAEL AND THE UNITED Sד"ר אסף שמיס 115.4974
סמסטר קיץ יום ג' 10:00-14:00
ירושלים בין יהדות לנצרות – ד"ר אורלי מזרחי יום ג' 115.4041 12:00-16:00
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