
 8026חטיבה בלימודי ירושלים  

                                      ד"ר אביגיל מנקין /יועצת החטיבה: ד"ר נופר אבני    

 , בניין רבין3312/ חדר   מדעי החברה, הר הצופיםגאוגרפיה,  , 4620חדר 

 

ביקורתית ומקיפה של  ומעשית לבחינההחטיבה בלימודי ירושלים מיועדת להקנות ללומדים בה גישה תיאורטית 
 הגיאוגרפיה, ההיסטוריה, החברה והתרבות בירושלים

  :מבנה הלימודים

 )נ"ז 20-24 (פירוט קורסי החטיבה 

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

 . (40615) , פרופ' נעם שובלגאוגרפיה עירונית של ירושלים לתקופותיה
 
 

 :נז"( 2) שנה א/בקורס חובה לתלמידי מדעי הרוח במהלך 
 

 וקנין-שרון לויטה, גב'  תיירות וחדשנות: ירושלים כמקרה בוחן
 
 

 מתוך לפחות ז"נ 6 של בהיקף קורסים לבחור יש החטיבה של ב/א שנה במהלך – יסוד קורסי
 ז"הנ את להכליל יוכלו היסוד קורסי במסגרת ז"נ 6 -מ יותר שילמדו תלמידים. הבאה הרשימה
 .בחירה כקורסי העודפות

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

 אמונה ופולחן 
 

פרופ' מאיר 
 אשר-בר

-18:30ד,  א
20:00 

-18:30א 
20:00 

4 

מבוא לדתות  24345
העולם: יהדות, 

 נצרות
 ואסלאם

קורס אבני 
 פינה תחום רוח

-10:30ג,  ב ד"ר יונתן מוס
12:00 

2 

מבוא לתולדות  24159
הנצרות: 
 הכנסייה
 הקדומה

 יום ג'  א' יונתן מוס
18:15-16:30 

 

2 

קהילות דתיות  24434
והמרחב הדתי 

 בירושלים בימינו
 )קורס +סיורים(

-12:30ד,  שנתי ד"ר יסכה הרני
14:30 

4 

-10:30ב, ד,  ב ד"ר יעל ברדה חברה בישראל 53106 
12:30 

4 

 

 

  החטיבה של' ב'/א בשנה ללמוד ניתן. הבאים מהקורסים ז"נ 8 לבחור יש -בחירה קורסי

 נ"ז יום ושעה סמסטר מרצה הקורס שם קורס סמל
בין שמים  56175

לארץ: הסכסוך 
-על מסגד אל

 אקצא והר הבית

 2 12:30-14:00ד,  ב' ערן צדקיהו



* מספר מקומות 
 מוגבל

הפלסטינים:  38422
 משלהי התקופה
העות'מאנית עד 

 היום

 -13:00ב,  שנתי הלל כהן
14:30 

4 

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 

 טקסים ומאגיה 53606
 )קורס סיורים(

קורס מרוכז  א'  נורית שטדלר
בחופשת 
 הסמסטר

4 

'מבוא  43108
 יאולוגיהלארכ

מוסלמית בארץ 
  ישראל'

 

ד"ר קטיה 
 ציטרין

-12:30ד,  ב
14:00 

2 

'ירושלים בתק'  43686
הרומית 

 והביזנטית

-שלומית וקסלר
 בדולח

-18:30ד, ב
20:00 

2 

עיר של אהבה  17840
וחושך : ירושלים 
 בספרות ישראלית

 )נלמד באנגלית(

-18:30ג,  ב תמר הס
20:00 

2 

פרקים  43584
בארכיאולוגיה של 
ירושלים בתקופת 

 המקרא

-16:30ד,  ב ג'ו עוזיאל
18:00 

2 

ישראל, ירושלים  56137
 ואזור יהודה

 –והשומרון 
 ?ישות אחת

* לתלמידי שנה 
 ג' בלבד

-18:45יום ב'  ב' משה דרורי
17:00 

2 

קרקעות, תכנון  62373
 ובניה ושימור

 -בירושלים
היבטים מעשיים 

 של
 צדק מעברי

סדנה מעשית.  *
מוגבל 

 משתתפים

-16:15יום ג'   א' סאמי ארשיד
14:30 

2 

מובלעת הר  58386
הצופים: סיור 

 ועיון
-במרחב אקדמי

פוליטי-בטחוני  
 - 5. מוגבל ל 
 תלמידים

 מהחטיבה

-18:15יום א'  ב' עודד לוונהיים
16:30 

2 

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 



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 

מיעוטים זעירים  38278
  -במדינת ישראל 

-14:30ה,  ב לבנטל גרשון
16:00 

2 

 –העיר כזירה  20553
פרפורמנס , 

התערבות 
ופעולה במרחב 

 הציבורי

-12:15יום ד'  א' דיאגו רוטמן
10:30 

2 

 –מרחב פעולה  20710
מחקר מעשי 
בפרפורמנס 

 אורבני

גב עמנואל 
 מאיר עמיחי

 2 12:30-14:00ד,  א'

מקודשת,  50337
מרובדת, 
מקוטבת: 
ירושלים בראי 
הקולנוע 
הישראלי 
 העכשווי

 2 12:15-10:30ה,  ב' עדי שפי

הפוליטיקה של  56079
הנוף הסימבולי 
 בערים שסועות

* מספר מקומות 
 מוגבל

 2 12:30-14:00ה,  א' אורן ברק

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 

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 

25/05/22 

3 

59503 Gender and 
Community 
Leadership in 
Jerusalem. 
The course 

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

-18:15יום א' 
16:30 01.05 

-18:15יום א' 
16:30 24.04  

1 



includes 1 
fieldtrip and 3 
frontal classes
  

-18:15יום א' 
16:30 08.05 

-15:15יום ג'  
09:30 10.05 

 
48676 Jerusalem's 

Architectural 
Heritage 

 3  ב' אברהם סילבר

 


