
 8026חטיבה בלימודי ירושלים  

 יועצת החטיבה: ד"ר נופר אבני                                              

 מדעי החברה, הר הצופיםגאוגרפיה,  , 4620דר ח

 

 החטיבה בלימודי ירושלים מיועדת להקנות ללומדים בה גישה תיאורטית ומעשית לבחינה

נ"ז בנוסף  32 -דרישת החטיבה היא ל .ההיסטוריה, החברה והתרבות בירושליםביקורתית ומקיפה של הגיאוגרפיה, 
חטיבת הלימודים תכלול נז'ים מבוססת על קורסים  .ה/לנקודות הזכות הנדרשות בחוגי הלימוד של התלמיד

ר ועוסקים בירושלים ועל קורסים מיוחדים. החטיבה תצוין בתעודת הבוג קיימים, הנלמדים באוניברסיטה העברית
 .הלימודים בה בהצלחה שסיים את ה/של תלמיד

לגיאוגרפיה תכיר  לתלמידי גיאוגרפיה: ההצטרפות לחטיבה תהיה משנה ב' ללימודי התואר הראשון. המחלקה
לימודי התואר הראשון בגאוגרפיה  בחלק מנקודות הזכות של החטיבה לתלמידים המבקשים ללמוד בחטיבה לצד

הנדרשות לתואר בג'ג. הקבלה מותנית עם זאת באישור יועץ  נימום נקודות הזכותובלבד שתלמידים אלה יעמדו במי
 .הב"א

 לא קיימים תנאי סף נוספים להרשמה לחטיבה.

 

 הרשמה לחטיבה
 ספטמבר –ההרשמה לחטיבה תתבצע באמצעות מזכירות המחלקה לגאוגרפיה, בין החודשים יולי 

 פרטים באתר)מידי שנה, על פי הפרסום שיופץ במחלקות השונות ובאתר המחלקה לגאוגרפיה 
 .)ובמזכירות המחלקה

 
 )נ"ז 32 (פירוט קורסי החטיבה 

 )ז"נ 4), בחטיבה' א שנה, חובה -מבוא קורס

 . (40615) תרבותית של ירושלים לתקופותיה מבוא לגיאוגרפיה היסטורית ורב
 

 מתוך לפחות ז"נ 8 של בהיקף קורסים לבחור יש החטיבה של ב/א שנה במהלך – יסוד קורסי
 ז"הנ את להכליל יוכלו היסוד קורסי במסגרת ז"נ 8 -מ יותר שילמדו תלמידים. הבאה הרשימה
 .בחירה כקורסי העודפות

 נ"ז יום ושעה סמסטר מרצה הקורס שם קורס סמל
 -דת האסלאם  16106

 אמונה ופולחן 
 

 אשר-מאיר בר
 

-08:30 ד' שנתי
10:15 

 

4 

הנצרות:  24241
אמונה, פולחן 

 וקהילה
קורס אבני *

פינה. יתקיים 
 בגבעת רם

 שרון
 רובק

-16:00ב'  א'
17:45 

2 

מקומות  53363
חלק  –קדושים 

 'א

 נורית
 שטדלר

-15:00ב'  א'
16:45 

2 

מקומות  53463
חלק  -קדושים

 'ב

 נורית
 שטדלר

-15:00ב'  ב'
16:45 

2 

 מבוא לדתות 24345
העולם: יהדות, 

 נצרות
 ואסלאם

קורס אבני 
 פינה תחום רוח

 יונתן
 מוס

 2 10:30-12:00ג'  א'



לא רק  38155  
לוחמים: בנייה 
ואמנות במדינה 

הממלוכית 
(1250-1517)

  

 יום ד' שנתי קטיה ציטרין
18:15-16:30 

 

4 

הפלסטינים:  38422
משלהי 

 התקופה
העות'מאנית עד 

 היום

ד' -ו ימים א' א' הלל כהן
10:30-12:15 

4 

ירושלים  24418
ביהדות, 
בנצרות 

 ובאסלאם

-ברוריה ביטון 
 אשקלוני

-14:45יום ב'  שנתי
13:00 

4 

 

  החטיבה של' ב'/א בשנה ללמוד ניתן. הבאים מהקורסים ז"נ 20 לבחור יש -בחירה קורסי

 נ"ז יום ושעה סמסטר מרצה הקורס שם קורס סמל
מבוא לתולדות  24159

הנצרות: 
 הכנסייה
 הקדומה

 יום ג'  א' יונתן מוס
18:15-16:30 

 

2 

מבוא לאמנות  05312
 :'הביניים א-ימי

האמנות באגן 
הים התיכון, 

 מאות
7-4 

-12:15יום ג'  א' בנאי-גלית נגה
10:30 
-17:15יום ג' 
16:30 

3 

ישראל, ירושלים  56137
 ואזור יהודה

 –והשומרון 
 ?ישות אחת

-18:45יום ב'  ב' משה דרורי
17:00 

2 

מזרח ירושלים:  49805
 מדיניות, כלכלה

 וחברה

ד"ר שרית בן 
 פלג-שמחון

-12:15יום ג'  א'
10:30 

2 

קהילות דתיות  24434
 והמרחב הדתי

בירושלים 
 בימינו

סיורי  7כולל  *
 חובה לימודיים

-12:15יום ב'  שנתי מעיין רווה
10:30 

4 

קרקעות, תכנון  62373
 ובניה ושימור

 -בירושלים
היבטים מעשיים 

 של
 צדק מעברי

סדנה מעשית.  *
מוגבל 

 משתתפים

-16:15 יום ג'  א' סאמי ארשיד
14:30 

2 

סוציולוגיה של  53545
החברה 

 הפלסטינית

 א'ריז
 ח'ורי-סבאע'

 'א
 

-10:30ג' 
12:15 

2 

מובלעת הר  58386
הצופים: סיור 

 ועיון

-18:15יום א'  ב' עודד לוונהיים
16:30 

2 



-במרחב אקדמי
פוליטי-בטחוני  

 - 5. מוגבל ל 
 תלמידים

 מהחטיבה
אנתרופולוגיה  53376

 :של ירושלים
אנשים, 

 נרטיבים, כוח
 סמינר*

 סמסטר שנתי יהודה גודמן
 :יום ג' 'א

16:30-18:15 
טר ב':סמס  

 יום ג' 
16:15-14:30 

4 

אמנות ארץ  05324
 -א'  -ישראל 

 למען
השמים והארץ: 

דת ואמנות 
 בארץ

 הקודש

-12:15יום ד'  א' רינה טלגם 
10:30 

2 

לכל מקום יש  62957
 שם ולכל שם יש

צדק  -סיפור 
 וכבוד במרחב

הציבורי: עיון 
 מחודש בשמות

מקומות 
 בירושלים

-16:15 יום ג' א' לימור יהודה
11:30 

4 

40256 Telling Space: 
walking 
contemporary 
Jerusalem 

Emily 
Silverman  

-16:30יום ד'  ב'
19:15 
 
09/03/22 
16/03/22 
23/03/22 
30/03/22 
06/04/22 
27/04/22 
11/05/22 
18/05/22 

225/05/2  

3 

40254 Holy Ecology: 
Environmental 
Aspects of 
Contemporary 
Jerusalem 

Benny First   '11:15יום ג-
08:30 

8/03/220  
17/05/22 
10/05/22 
03/05/22 
26/04/22 
12/04/22 
05/04/22 
29/03/22 
22/03/22 

215/03/2  

3 

תקנות הקהילה  13898
היהודית 

בירושלים 
במאות הי"ח 

  והי"ט
קורס מוסמך  *

פתוח לתלמידי 
ב"א מצטיינים 
שנה ג' באישור 

 .המרצה

-18:15יום ד'   א' נאה-ירון בן
16:30 

2 



פרקים  43584
בארכיאולוגיה 

של ירושלים 
בתקופת 
 המקרא

-18:15יום ד'  ב' ג'ו עוזיאל
16:30 

2 

אמנות  05923
ואדריכלות 
בירושלים 

 המדיאבלית

-12:15יום ב'  ב' בנאי-גלית נגה
10:30 

2 

מקודשת,  50337
מרובדת, 

מקוטבת: 
ירושלים בראי 

הקולנוע 
הישראלי 

 העכשווי

 2 12:15-10:30 ב' עדי שפי

59503 Gender and 
Community 
Leadership in 
Jerusalem. 
The course 
includes 1 
fieldtrip and 3 
frontal classes
  

-18:15יום א'  ב' ליאל מגן
16:30 15.05 

-18:15יום א' 
16:30 01.05 

-18:15יום א' 
16:30 24.04  

-18:15יום א' 
16:30 08.05 

-15:15יום ג'  
09:30 10.05 

 

1 

01591 Topics in the 
Archaeology 
of Jerusalem 
in Biblic 

 2 יום ד'יום ד'  א' עמי-ד בן

48171 Archaeology 
of Jerusalem 

-18:15 יום א' א' מרוה בלוקה
16:30 
-16:15  יום ה'
12:30 

3 

48676 Jerusalem's 
Architectural 
Heritage 

-16:15יום ב'  ב' אברהם סילבר
13:30 

3 

17883 I am 
Aharoning: 
Reading 
David 
Grossman 

-18:15יום ג'  ב' תמר הס
16:30 

2 

צלבנים  39241
 -ומהגרים 

ההתיישבות 
הפרנקית בלבנט 

-וה 12-במאות ה
13 

-12:15יום ד'  א' אנה גוטגרץ
10:30 

2 

מופע תלוי מקום  20557
תאטרון  -

במרחב הציבורי
  

-12:15יום ד'  ב' דיאגו רוטמן
10:30 

2 

תולדות  20746
מופע : התאטרון

 -תלוי מקום 
  תרגיל

-עמנואלה
 מאיר עמיחי

-14:15יום ד'  ב'
12:30 

2 

 

 


