
 

 

 מתוקשב/ קמפוס
 קורס קמפוס

נוכחות מעצמות אירופה 
 ביפו

 
 ד"ר ירון פרי
נ"ז( 4)  115.2294 

 קורס קמפוס
FROM THE TETHYS 
TO THE 
MEDITERRANEAN  
 

זיסו  -ד"ר נורית שטובר  
נ"ז( 4) 115.2595  

הקורס יועבר בשפה  *
 האנגלית

 קמפוסקורס 
סמינריון בג"ג 

 פיזית
 

 -ד"ר נורית שטובר
 זיסו

 נ"ז( 6) 115.3536

 קורס מתוקשב
למה הארץ שלנו נראית 

סוגיות גאוגרפיות  –כך ? 
היסטוריות בעיצוב נוף 

 1967 – 1900הארץ 
 )חובה(

 
 ד"ר אסף זלצר

נ"ז( 4) 115.1216  

 מתוקשבקורס 
אוריינות מידע 

 )חובה(
 

ד"ר יהודית 
 ברונשטיין 
123.1000  

 נ"ז( 2)
 

 

 

 

 

 

 

 תשפ"ג B.Aמערכת שעות  -לימודי ישראל
 

  סמסטר א'

 יום א' יום ג'
 סוגיות מחקריות ומתודולוגיות נבחרות )חובה(

נ"ז( 2) 115.1401; ד"ר אליה אתקין  
 

 :0010-008:  

 ציונות ופוליטיקה: חלום שהתגשם?
נ"ז( 6) 115.3488; ד"ר אסף שמיס  

DIVIDED WE STAND: SOCIAL 
SCHISM IN ISRAEL 

 ד"ר יעקב טובי; 115.2553 )4 נ"ז(
 *הקורס יועבר בשפה האנגלית

00:12-008:  

()חובה 19-מבוא למאה ה  
נ"ז( 4) 115.1413; ד"ר ירון פרי  

------ 
 זה כתוב בשלטים: התנסות בהצגת מידע במרחב

נ"ז( 6) 115.3564; ד"ר אסף זלצר  

 00:16-0012:  

 בריאות וטבע במזה"ת בראי ההיסטוריה
  נ"ז( 6) 115.3537; אפרים לבפרופ' 
------  

ISRAELI POLITICS AND SOCIETY 
נ"ז( 4) 115.2578; ד"ר אסף שמיס  

 *הקורס יועבר בשפה האנגלית

  00:20-0016:  



יום ג' – 'בסמסטר   

 יום א' יום ב' יום ג'
תולדות הנוף בארץ  -מהים אל ההר

 ישראל
 4) 115.1511; ד"ר נורית שטובר זיסו

 נ"ז(
------ 

תרבות  -והעיר כולה צהלה ושמחה
מנדטתקופת הישוב היהודי בופנאי ב  

(נ"ז 4) 115.2260; ד"ר גליה השרוני  
נ"ז( 6) 115.3486  

------ 
 החי והצומח של ארץ ישראל

נ"ז( 4) 115.2577; פרופ' אפרים לב  
 

  00:12-008:  

היסטוריות עירוניות: בין הלוקלי 
 לגלובלי

(נ"ז 4) 115.2200; ד"ר אליה אתקין  
 

לדת ומדינה בישרא  
 

 ד"ר דוד ברק גורודצקי
 נ"ז( 4) 115.2202
נ"ז( 6) 115.3202  

 
 

 

RELIGION AND STATE 
IN  
ISRAEL 

; ד"ר דוד ברק גורודצקי
נ"ז(  4) 115.2370  

*הקורס יועבר בשפה 
 האנגלית

 

00:16-0012:  

 של המקרה: בישראל והגירה חברה
דיאנה טל ד"ר  –" רוסית"ה קהילה

(נ"ז 2) 115.2195  

  14:00-16:00 

 קול המחקר: דוקטורנטים על הבמה
 נ"ז( 4) 115.2596; ד"ר גליה השרוני

 *הקורס יועבר בזום

  20:00-0016:  

 

 מתוקשב/ קמפוס
Campus: The Crusader World 

; ד"ר יהודית ברונשטיין  
נ"ז( 4) 115.2558  

 *הקורס יועבר בשפה האנגלית

 קורס קמפוס 
 מים סדום לים האדום

;זיסו -ד"ר נורית שטובר  
נ"ז( 4) 115.2208  
נ"ז( 6) 115.3208  

 קורס מתוקשב 
 הרעיון הציוני והקמת מדינת ישראל 

נ"ז( 4) 115.2568; פרופ' גור אלרואי  
 

 

יום ג' -סמסטר קיץ  
העת העתיקה -ירושלים בין יהדות לנצרות   

נ"ז( 6) 115.3549; ד"ר אורלי מזרחי  
 

16:00-12:00  
 
 

 


