מהלך הלימודים לתואר ראשון
תרגילי מכינה:
בתחילת שנת הלימודים ,באחד מימי החמישי ,יתקיים יום מרוכז שיכלול הדרכה ותרגול בטופוגרפיה:
על כל תלמיד במחלקה להרשם לתרגיל בטופוגרפיה .הקורס יכלול הדרכה ,תרגול והגשת עבודה בכתב.
לימוד הטופוגרפיה כולל שלושה סיורי ניווט ,אשר יכללו במסגרת מכסת ימי הסיור לתואר (ראה סעיף ו'
להלן) .תלמיד הלומד טופוגרפיה במסגרת המחלקה לגיאוגרפיה פטור מן התרגיל בטופוגרפיה .פרטים לגבי
שעות התרגילים יפורסמו בעת עריכת תכנית הלימודים.
תלמידים הלומדים במחלקה לגיאוגרפיה ,את הקורסים יסודות גיאוגרפיה פיסית וגיאומורפולוגיה ,פטורים
מקורסים אלו במחלקה ללימודי א"י וארכאולוגיה ,אך יחוייבו בשתי שעות בחירה נוספות.
קורסי המבוא לתקופות הנם תנאי ללימוד קורסים מתקדמים בתקופה ,ולפיכך יש ללמוד אותם בשנה
הראשונה .סטודנט יכול לבחור בין כמה קורסי מבוא לכל תקופה (לדוגמא :בין מבוא ארכיאולוגי ומבוא
גיאוגרפי-הסטורי) .בחלק מן המסלולים ,חייב התלמיד בשני המבואות בתקופת ההתמחות הראשית ,ניתן
לדחות אחד מהם לשנה ב'.
קורסים נוספים בשנה א':
תלמידי שנה א' רשאים להרשם לכל קורס נוסף אשר לגביו אין דרישות מוקדמות .בדרך כלל לא יאושרו
לתלמיד במקצוע ראשי יותר מ 61-ש"ש במחלקה ,ולתלמיד במקצוע מורחב יותר מ 22 -שעות .כל תלמידי
שנה א' ,שאינם פטורים מאנגלית ,חייבים להשתתף בקורס באנגלית הניתן במחלקה לאנגלית .סיום החובות
באנגלית ,הוא תנאי לסמינריונים ולחלק מן הקורסים המתקדמים במחלקה (יש לקחת זאת בחשבון בעת
עריכת תכנית הלימודים במחלקה ולהשאיר זמן פנוי במערכת).
קורסים עם דרישות מוקדמות:
לחלק מן הקורסים המתקדמים יש דרישות מוקדמות .ולפיכך אינם פתוחים לשנה א' .דרישות אלה מסומנות
ברשימת הקורסים באותיות ד"מ .יש לשים לב לכך בעת תכנון מערכת השעות.
לתלמידי תואר ראשון בשנים ב'-ג' קיימת אפשרות להשתתף בקורסים המיועדים לתואר שני ,באישור ראש
המחלקה.
לתשומת לבכם :חלק מקורסי החובה במסלולים השונים ניתנים אחת לשנתיים .על הסטודנטים לברר ענין
זה ,ובכל מקרה רצוי לקחת את קורסי החובה בשנה א' או ב' (במידה והקורס סגור לתלמידי שנה א') ,ולא
לדחותם לשנה ג' .במידה והסטודנט ידחה את ההשתתפות בקורס לשנה ג' ,והקורס לא ינתן בשנה זו יעכב
הדבר את מתן התואר.
הערה לתלמידי כל המסלולים :כל תלמידי המחלקה בכל המסלולים פטורים מקורס יסוד ביהדות בתחום
תולדות ישראל ,בהיקף של  2ש"ש (זכאות לתואר ראשון בלימודי ארץ-ישראל וארכאולוגיה מחייבת
סה"כ  46ש"ש).

סמינריונים:
התנאים לקבלה לסמינריונים הם:
.1

סיום כל תרגילי המכינה וקורסי המבוא.

.2

סיום  4ש"ש לפחות בתקופה שאליה מתייחס הסמינריון  ,מתוכן לפחות מבוא אחד בתקופה.

ימי שדה ,סיורים וחפירות ארכיאולוגיות:
ו.
הסיורים ברחבי הארץ והחפירות הנם חלק אינטגראלי ממערכת הלמודים ומרכיב חיוני בהכרת הארץ.
החפירות הארכיאולוגיות נערכות בחופשת הקיץ .הסיורים מתקיימים בכל יום חמישי בשבוע ,ולעיתים
גם בימי רביעי ,שישי ,או בימי חופש מלימודים.
לתשומת לבכם :בשל השתתפות בסיורים בימי חמישי ,תלמידי המחלקה אינם רשאים להירשם
לקורסים במחלקות אחרות (כולל אנגלית) ביום זה .השתתפות בסיורים אינה נחשבת סיבה מוצדקת
להיעדרות במחלקות אחרות.
תלמידי מקצוע ראשי או מורחב במגמה לגיאוגרפיה היסטורית חייבים ב 44 -ימי סיור ,ועוד  1ימי
חפירה ארכיאולוגית ,במסגרת החפירה הלימודית המחלקתית.
תלמידי מקצוע ראשי או מורחב במגמה לארכיאולוגיה חייבים ב 44 -ימי סיור ,ועוד  61ימי חפירה
ארכיאולוגית ,כאשר עליהם להשתתף בחפירה לימודית בת שבוע בסיום השנה הראשונה (תנאי
להמשך למודים במגמה) ,ועוד שבועיים בשנה השנייה ,בתפקידי ניהול ורישום.
תלמידי התכנית להסמכה כארכיאולוג חופר ,חייבים בארבעה שבועות נוספים של חפירה לימודית
(סה"כ  7שבועות) .ההכרה בחפירה ארכיאולוגית כ"חפירה לימודית" הינה על פי אישורו של ראש
המכון לארכיאולוגיה של המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.
תלמידי המסלולים המשולבים לימודי א"י  -תנ"ך ,או לימודי א"י – גיאוגרפיה ,חייבים ב 44-ימי סיור
(בלמודי א"י וארכיאולוגיה) ועוד  1ימי חפירה ארכיאולוגית.
תלמידי מקצוע משני חייבים ב 24 -ימי סיור ,ועוד  1ימי חפירה ארכיאולוגית.
תלמידים הלומדים מדעי החי כמקצוע שני ,מזוכים ב 64 -ימי סיור .תלמידים הלומדים גיאוגרפיה (לא
במסלול המשולב) מזוכים ב 5 -ימי סיור .בעלי תעודת מורה דרך או מדריך טיולים במערכת החינוך
מזוכים ב 64 -ימי סיור .תלמידים הלומדים במשך שנתיים מטעם משרד הביטחון או המשטרה מזוכים
ב 7 -ימי סיור (כולל הזיכוי של לומדי גיאוגרפיה) .תלמידי אקדמיזציה למורים חייבים ב 65 -ימי סיור.
בתחילת כל קורס ,יש לברר אצל המרצה ,כמה ימי סיור נדרשים במסגרת הקורס.
לצורך ההשתתפות בסיורים ,על כל תלמיד להירשם לקורס " 61-464השתתפות בסיורים לימודיים",
במשך כל שנות לימודיו .הקורס אינו מקנה נקוד ואינו מחושב בשכר-לימוד ,אולם קבלת ציון
"עובר",עם סיום מכסת הסיורים ,הוא תנאי לקבלת התואר .לאחר סיום מכסת הסיורים לתואר על
הסטודנט לפנות לרכז הסיורים לצורך הזנת האישור על סיום הסיורים.
לצורך השתתפות בחפירה ארכיאולוגית ,על הסטודנט להירשם מראש לקורס " 61-466השתתפות
בחפירה ארכיאולוגית לימודית" ,לקראת שנתו הראשונה ,ובכל שנה כל עוד לא השלים חובה זו .גם
קורס זה אינו מקנה נקוד ואינו מחושב בשכר-לימוד ,אולם הציון שיקבל הסטודנט (המבוסס על
השתתפותו הפעילה בחפירה ועל הגשת עבודה בכתב) יירשם בדו"ח הציונים של הסטודנט.
לתשומת לבכם :על הסטודנט לסיים  23/מחובות הסיורים והחפירות עד סוף שנה ב' .ולא,
המחלקה אינה יכולה להתחייב שיוכל לסיים את מכסת הסיורים הנדרשת.
השתתפות בעלות הסיורים :תלמידי המחלקה פטורים מתשלום עבור ההשתתפות בסיורים ,אך
מחויבים להשתתף בעלות חלקית של הכלכלה בסיורים בני יותר מיום אחד ,ובחפירות.
נשיאת נשק ועזרה ראשונה :כל תלמיד עשוי להידרש מידי פעם לשאת נשק או עזרה ראשונה
בסיורים .כל תלמיד אשר ברשותו נשק אישי או צבאי ,וכל תלמיד שהוא חובש או מגיש ע"ר מוסמך,
מתבקש להירשם לצורך זה אצל רכז הסיורים במחלקה.
הפרטים בדבר ההרשמה לסיורים ,סדרי התשלום ,בטחון ,וכל יתר הנהלים מופעים בתקנון הסיורים
של המחלקה ,אותו ניתן לקבל אצל רכז הסיורים במחלקה.

ז .תנאי מעבר משנה לשנה:
 .6עמידה בימי הסיור בהתאם לתקנון הסיורים (לפחות  1ימים לתלמידי ראשי ומורחב ,ו 1 -ימי
סיור בכל שנה לתלמידי משני).
.2

תלמיד שציונו הממוצע בסיום שנת הלימודים הראשונה במכלול הקורסים שלמד בלימודי א"י
וארכיאולוגיה הוא פחות מ 15 -לא יורשה להמשיך את לימודיו במחלקה.

.4

תלמיד שציונו הממוצע בסיום שנת הלימודים הראשונה במכלול הקורסים שלמד בלימודי א"י
וארכיאולוגיה הוא פחות מ 74 -יורשה להמשיך את לימודיו במחלקה במקצוע משני בלבד.

.4

תלמיד המקצוע המורחב שממוצע ציוניו במכלול הקורסים שלמד בלימודי א"י וארכיאולוגיה הוא
פחות מ 14 -יורשה להמשיך את לימודיו במקצוע ראשי או משני בלבד.

.5

אותם תנאים חלים גם לגבי מעבר משנה ב' לשנה ג'.

הפסקת לימודים:
ח.
המחלקה ממליצה לתלמידיה שלא להפסיק את רצף לימודיהם .תלמיד אשר הגיש בקשה לחידוש
לימודים ,לאחר שהפסיק את לימודיו במחלקה לתקופה העולה על שנת לימודים אחת ,יחויב  -אם
תאושר בקשתו  -בקורסי השלמה על-פי שקול המחלקה .על תלמידים אלה לקחת לתשומת לבם את
חוקי ההתיישנות על-פי תקנון ועדת סטטוס.

