
 תשפ"ג M.Aמערכת שעות  -לימודי ישראל
 סמסטר א'

 יום ג' יום א' 

 
 

8:00-12:00 
 

Divided we stand: social schism in 
Israel 

 שש"ס( 4) 115.4890  ד"ר יעקב טובי
 *הקורס יועבר בשפה האנגלית

 

צבאיים של הטמפלרים  –המסדרים הנזיריים 
 וההוספיטלרים בממלכת ירושלים הצלבנית

 שש"ס( 4) 115.4033 ;יהודית ברונשטיין ד"ר
----- 

 ציונות ופוליטיקה: חלום שהתגשם?
 שש"ס( 4) 115.4568  ;ד"ר אסף שמיס

 
10:00-12:00 

 סדנת מחקר וכתיבה בלימודי ישראל 
 שש"ס( 2) 115.4060 ;ד"ר אליה אתקין

 חובה לתלמידי שנה א'

 
12:00-16:00 

של דיור היסטוריה  מהבית הלאומי לווילה בקיסריה 
 ומגורים בארץ

  שש"ס( 4) 115.4032; ד"ר אליה אתקין
----- 

 זה כתוב בשלטים: התנסות בהצגת מידע במרחב 
 שש"ס( 4) 115.4063ד"ר אסף זלצר 

 קורס חובה לתכנית אוצרות מורשת*

 
 

16:00-18:00 

 פרקים במלאכת ההיסטוריון  
  שש"ס( 2) 123.4000; ד"ר מיכה פרי

 )מסלול א'(מסלול עם תיזה  -קורס חובה 

 
 
 

16:00-20:00 
 
 
 
 

 Israel politics and society 
 שש"ס( 4) 115.4976; ד"ר אסף שמיס

  *הקורס יועבר בשפה האנגלית
----- 

 בריאות וטבע במזה"ת בראי ההיסטוריה
 שש"ס( 4) 115.4537; פרופ' אפרים לב

 

 

סמסטר א' - מתוקשב/ קמפוס  
 כלים למחקר וכתיבה היסטורית 

 חובה לתלמידי שנה א' שש"ס( 2) 123.4002; ד"ר יהודית ברונשטיין
------ 

 קמפוס מ"א
 חובה לתלמידי שנה ב'; 115.4009; ד"ר אסף זלצר 

------ 
From Tethys to the Mediterranean 

 יועבר בשפה האנגלית קמפוס, *קורס;  שש"ס( 4) 115.4995;  ד"ר נורית שטובר זיסו
 



 

 

 סמסטר ב'
 יום ג' יום א' 
 

8:00-12:00 
 תפקידם של מוזיאונים ואתרי מורשת  

 שש"ס( 4) 115.4800; ד"ר אסף זלצר
 ולתכנית מורי דרך חובה לתכנית אוצרות מורשת*

 
12:00-14:00 

 ממעשה ההתיישבות לאתר מורשת 
 שש"ס( 2) 115.4123; ד"ר אסתר ינקלביץ

 חובה לתכנית אוצרות מורשת *

 קהילה של המקרה: בישראל והגירה חברה  14:00-16:00
 "רוסית"ה

 שש"ס( 2) 115.4195ד"ר דיאנה טל ; 

 
12:00-16:00 

Religion and state in Israel 
 ד ברק גורודצקיד"ר דו

 שש"ס( 4) 115.4370
 *הקורס יועבר בשפה האנגלית

 
 

 
16:00-20:00 

 דוקטורנטים על הבמהקול המחקר:  
 שש"ס( 4) 115.4596; ד"ר גליה השרוני

 *הקורס יועבר בזום

 

 סמסטר ב' -קורסי קמפוס
 קמפוס מ"א

 שש"ס( 4) 115.5002; ד"ר אסף זלצר
------ 

Campus: The Crusader World 
 ; *הקורס יועבר בשפה האנגליתשש"ס( 4) 115.4508; ד"ר יהודית ברונשטיין

 

 סמסטר קיץ

 יום ג' 

 
10:00-12:00 

 מלאכות יד מסורתיות, בעלי מלאכה ואומנים 

  ;שש"ס( 2) 115.4062ד"ר שלי אן פלג 

 * שנה א'; לתכנית מורי דרך –קורס חובה לתכנית אוצרות מורשת 

 
12:00-16:00 

   העת העתיקה -ירושלים בין יהדות לנצרות  

  שש"ס(. 4) 115.4041; ד"ר אורלי מזרחי 

  מורי דרך*חובה לתכנית 
 

 


