
 זתשע" – 'בלוח בחינות סמס' 
 

 קוד
 /בנייןכיתה שעה מועד ב' כיתה שעה מועד א' מרצה שם הקורס 

 מסלול מקרא 
 

       

121-1-1221 

מבוא לתולדות ישראל 

מתקופת המקרא: כינון 

המלוכה ועד לשיבת 

 ציון

ד"ר עודד 

 תמוז
1221 13:31 411139 2921 13:31 411199 

121-1-2411 
קראית מבוא לעברית מ

 )תורת הצורות(

ד"ר טליה 

 דיתשי ברק
221 11:31 391113 2921 13:31 411191 

121-1-1111 

מסע בעקבות הנוסח 

המקורי של התנ"ך  

 לביקורת נוסח המקרא

ד"ר עתר 

 לבנה
421 13:31 

391212

7211 
3121 13:31 391112 

121-1-2141 

 –מי כתב את התנ"ך 

תהליכי התהוות ספרות 

 המקרא

 221219 13:31 222 3211 13:31 321 יזלד"ר ערן ו

121-1-2931 
ספרות אוגרית וספרות 

 המקרא

ד"ר יהונתן 

 יוגב
1321 13:31 391112 322 13:31 411131 

121-1-1132 
המקרא בשירה העברית 

 המודרנית
 321111 13:31 2121 421112 13:31 1321 ד"ר ערן ויזל

121-1-1131 

בימים ההם אין מלך 

ים בספר בישראל: עיונ

 שופטים

ד"ר חגית 

 טרגן
1221 13:31 391113 322 13:31 411131 

121-1-1222 
הפרשנות היהודית בימי 

 הביניים
 391211 13:31 3121 411192 13:31 2121 ד"ר ערן ויזל

 היחס לאחר במקרא 121-1-1142
ד"ר טובה 

 פורטי
221 11:31 391113 2221 13:31 321211 

132-1-1111 

 בות הכתבים והכתו
 בארץ ישראל מהמצאת 
 האלפבית ועד התקופה 

 הביזנטית

 ד"ר דניאל 
 ויינשטוב

421 11:31 321312 2121 13:31 411132 

         

         

         

    

    

 
 

 714:11 שעה 42322111 7   מועד ב'__                           14:11שעה  142222111      : מועד א'_ –בחינת בקיאות 
 



 
 
 
 

    מקרא -  קורסים ללא בחינה

    ד"ר עודד תמוז אכדית למתקדמים 531-5-5025

    ד"ר עתר לבנה הדרכה ביבליוגרפית 505-5-5215

    ד"ר דליה עמארה ספר הברית 505-5-0865

    ד"ר דוד גלעד נבואה וחברה בימי שיבת ציון 505-5-3683

    ד"ר דוד גלעד צפניה וחבקוק –לק ב ח –עיונים בתרי עשר  505-5-0365

    ד"ר טובה פורטי קריאה בקהלת –מה יתרון לאדם בכל עמלו  505-0-2238

    ד"ר דוד גלעד ספר דברי הימים ומקורותיו 505-0-2261

    ד"ר אלעד פילר ולוגית של פילון ואבות הכנסייהאפרשנותם התי 505-0-2233

 
 
 
 
 

 

 יאולוגיהארכ - קורסים ללא בחינה

   

ניהול שטחי  –ארכיאולוגיה של השדה  132-1-1121
 חפירה

    ד"ר פטר פביאן

נושאים נבחרים בארכיאולוגיה  132-1-2211
 קלאסית

    ד"ר חיים גולדפוס

בעיות נבחרות בארכיאולוגיה של א"י  132-1-3241
 וסוריה

    ד"ר יובל יקותיאלי

    פרופ' עפר מרדר בעיות נבחרות בארכיאולוגיה 132-1-2121

הארכיאולגיה והגיאוגרפיה של  132-1-1141
 סיציליה

פרופ' חיים גולדפוס 

 וד"ר יובל יקותיאלי

   

שיטות אנליטיות בארכיאולוגיה  132-2-1111
 ואמנות

    פרופ' יובל גורן

    ד"ר יובל יקותיאלי סוגיות בתקופת הברונזה הביניימית 132-2-1111

פרקים נבחרים בארכיאולוגיה של  132-2-1113
 ירושלים

    פרופ' חיים גולדפוס

חומר ורוח טכנולוגיות העבר בראי  132-2-1141
 החומרים

    פרופ' יובל גורן

    פרופ' סטיב רוזן גישות אנתרופולוגיות לארכיאולוגיה 132-2-2121

 
 
 



 

מועד  מרצה שם הקורס קוד
 א'

 ן/בנייכיתה שעה מועד ב' כיתה שעה

 מסלול לארכיאולוגיה 

 

      

132-1-1211 

ארכיאולוגיה של 
כתיבת  –השדה 

דוח מדעי ועיבוד 
 מדעי

ד"ר פטר 

 פביאן
221 13:31 

ביטול 

 בחינה
2921 13:31 

 ביטול

 בחינה

132-1-3121 
 (72 1)קבוצות 

קרמיקה קלאסית 
 של ארץ ישראל

ד"ר פטר 

 פביאן
421 13:31 121211 3121 13:31 121211 

132-1-1192 
ארכיאולוגיה של 

יחס  –שרידי בע"ח 
 סביבה-חיה-אדם

גב' 
רבקה 
 ביטון

1221 11:31 391212 222 13:31 221212 

121-1-1221 

מבוא לתולדות 

ישראל מתקופת 

המקרא: כינון 

המלוכה ועד 

 לשיבת ציון

ד"ר 

עודד 

 תמוז

1221 13:31 411139 2921 13:31 411199 

132-1-1311 
אמנות 

 פרהיסטורית

פרופ' 
עפר 

 מרדר
2121 11:31 

221312

7313 
1122 13:31 321111 

מבוא  132-1-1123
 לנומיסמטיקה

ד"ר פטר 
 פביאן

1221 13:31 321213 122 13:31 391212 

132-1-1121 
 מבוא 

 לפרהיסטוריה
 של א"י 

 פרופ' עפר
 מרדר

921 13:31 

221312

7313 

319 

2221 13:31 321112 

132-1-1129 

מבוא 
יה לארכיאולוג

וארכיטקטורה 
 קלאסית של א"י

ד"ר 
קרני 

 גולן

1121 13:31 
221213

7219 
222 13:31 221212 

132-1-1331 
 (72 1)קבוצות 

 טכנולוגיה 
 וטיפולוגיה של 

 כלי צור

 פרופ' סטיב
 רוזן7  

 מר דימה 
 ייגורוב

321 11:11 121212 2321 11:11 121212 

ד"ר פטר  מרידות היהודים 132-1-1129
 פביאן

1121 13:31 
391371

3 
422 13:31 391211 

132-1-3231 
 פניקיה ופיניקים

 היסטוריה  – 
 וארכיאולוגיה

 פרופ' גונר 
 להמן

221 11:31 391211 2321 13:31 391211 

132-1-1122 
 מבוא כללי 

 לארכיאולוגיה
 פרופ' יובל 

 גורן
1121 13:31 

391112

7111 

119 

113 

3121 13:31 321311 

 יקה קדומהקרמ 132-1-1931
 פרופ' גונר 

 להמן
1321 13:31 121211 322 13:31 121211 

132-1-1911 

 מבוא 
 לארכיאולוגיה 

 של א"י וסוריה 
 בתקופת הברונזה 

 פרופ' גונר 
 להמן

1321 14:11 
411213

7219 
322 13:31 391211 



 המאוחרת והברזל

132-1-1121 
  –המסע האנושי 

 התפשטות האדם
 המודרני מאפריקה 

 מאי  ד"ר
 -גודר

 גולדברגר

1421 13:31 411231 1122 13:31 391113 

132-1-1111 

 הכתבים והכתובות 
 בארץ ישראל מהמצאת 
 האלפבית ועד התקופה 

 הביזנטית

 ד"ר דניאל 
 ויינשטוב

421 11:31 321312 2121 13:31 411132 

132-1-1132 

  -על פסיפס ואבן
 פסיפסים7 פיסול

 אדריכלי 
 וארכיטקטורה 

 זנטית קדומהבי

 ד"ר קרני 
 גולן

1221 13:31 
321311

7312 
322 13:31 3912  

132-2-1131 
 יסודות 

 בגיאוארכיאולוגיה
 פרופ' יובל

 גורן 
921 13:31 391212 2221 13:31 391114 

 


