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Master315/1 

 ד"עתש –וארכיאולוגיה  ישראל-רץבלמודי א ם לתואר שנינרשהדף הסבר לסטודנט 
 

 ,שלום רב

 .לעזר בעריכת תוכנית הלימודיםלכם מספר דפים שיהיו לנוחיותכם אנו מצרפים , תינולמחלק כםעל קבלת ברכות
 : או במייל , 30-3038033: אתם מוזמנים להתקשר אלינו בטל, אם תתקשו

deptle@mail.biu.ac.il 
 ,שנת לימודים מוצלחת

 
  תמר
 עוזר ראש המחלקה

 

כדי . בדפים מופיעים קורסי החובה במחלקה. מחלקתינוב' מודים לשנה איעריכת תכנית הלבלך  פים אלו יסייעו ד

, וכדי להבין את המערכת בכללותה', אנגלית וכד, מודי יסודיל, לשלב חובות אלה עם החובות במחלקה האחרת

 .להיכנס לאתר האוניברסיטה ולקרוא את המידע הכללי בספר מערכת השעות מומלץ מאד

וזאת , ל הראשונה"על הסטודנטים המחוייבים בקורסי השלמה לסיים קורסים אלה לכל המאוחר בסוף שנה, ראשית

 .כדי למנוע עיכוב ברישום לקורסים לשנה השניה

 :ניתן להתמחות באחת מהתקופות הבאות

 . עתיקההעת ה( 3 

 .בית שני( 2

 .ימי הביניים( 0

 .העת החדשה( 4

 .של התקופה שונות ניתן להתמחות בארכיאולוגיההתקופות הראבשתי 

 

 עם תיזה' מסלול א

 .על הסטודנט לבחור תקופת התמחות ולמצוא מנחה שיהיה מוכן להנחותו

 : מכסת השעות

 (.993-31קורס ' מס)ש "ש 1 -קולקוויום מחלקתי

 (.313-31; 313-31קורס ' מס)ש "ש 2 – תחומיות-ביןשיטות מחקר 

 .ש"ש 6כ "סה. קורס נוסף או סמינר שמיעה, ש"ש 2+ ש "ש 4סמינריונים שהם   2 -ההתמחות' בתק

 .ש"ש 3 -או במחלקות אחרות  קורסים בתקופות אחרות

 ש"ש 12כ "סה

 :חובות נוספות

 .פ דרישות האוניברסיטה"ע -פטור באנגלית לתואר שני .3

 (.בהתאם לתקופת ההתמחות ובהתייעצות עם המנחה)מודרנית או עתיקה  -זרה נוספת שפה .2

 .ש"ש 2חייבים קורס אחד בהיקף של  -בוגרי אוניברסיטת בר אילן -לימודי יהדות .0

 .ש"ש 4חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של  -בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים

 .פטורים מקורס ביהדות לתואר שניבמסלול זה שני  סטודנטים הלומדים במסלול הישיר לתואר* 



 יהדותהפקולטה למדעי ה
ישראל -המחלקה ללימודי ארץ

 (זוס)מרטין ש "עוארכיאולוגיה 

Faculty of Jewish Studies 

The Martin (Szusz) Department 
of Land of Israel Studies and 
Archaeology 

 

Tel: 03-5318350 :טל  Fax: 03-6354941 :פקס  Israel-studies.dept@mail.biu.ac.i l  www.lisa.biu.ac.i l 

Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il • אוניברסיטת בר-אילן )ע"ר(, רמת גן 00955, ישראל 

 

 

 תיזה ללא' במסלול 

 : מכסת השעות

 (.993-31קורס ' מס)ש "ש 1 -קולקוויום מחלקתי

 :יש לבחור שתי תקופות התמחות

 .ש"ש 8כ "סה. קורסים או סמינר שמיעה, ש"ש 4+ ש "ש 4סמינריונים שהם  2 -התמחות ראשית' תק

 .ש"ש 6כ "סה. קורסים או סמינר שמיעה, ש"ש 0+ ש "ש 2מינריון שהוא ס 3 -התמחות משנית' תק

 .ש"ש 5 -קורסים בתקופות אחרות

 ש"ש 22כ "סה

 :חובות נוספות

 .פ דרישות האוניברסיטה"ע -פטור באנגלית לתואר שני. 3

 .ש"ש 2חייבים קורס אחד בהיקף של  -בוגרי אוניברסיטת בר אילן -לימודי יהדות.2

 .ש"ש 4חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של  -אקדמיים אחריםבוגרי מוסדות 

פטורים מקורס ביהדות לתואר ו ש"ש 38 -לתואר שני מחוייבים במסלול זה בסטודנטים הלומדים במסלול הישיר * 

 .שני

 

 תיזה ולמורי דרך ללא מיוחד למוריםמסלול 

 : מכסת השעות

 .ש"ש 2 -השתתפות בסיורים

 (.993-31קורס ' מס)ש "ש 1 -יקולקוויום מחלקת

 :יש לבחור שתי תקופות התמחות

 .ש"ש 8כ "סה. קורסים או סמינר שמיעה, ש"ש 1+ ש"ש 2סמינריון שהוא  3 -התמחות ראשית' בתק

 .ש"ש 5כ "סה. קורסים או סמינר שמיעה, ש"ש 0+ ש "ש 2סמינריון שהוא  3 -התמחות משנית' בתק

 .ש"ש 4 -קורסים בתקופות אחרות

 ש"ש 22כ "סה

 :חובות נוספות

 .ש"ש 2חייבים קורס אחד בהיקף של  -בוגרי אוניברסיטת בר אילן -לימודי יהדות

 .ש"ש 4חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של  -בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים
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 מסלול לימודים בשימור ופיתוח נוף ונכסי מורשת

 והמחלקה ללימודי  ,אוגרפיה וסביבהיהמחלקה לג: מחלקותתכנית לימודים חדשה לתואר שני משותפת לשתי 

 .(זוס)ש מרטין "ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע

 .כהן-עירית עמית 'פרופ –ראש התחום 

 מגוון כלים לאוכלוסייה שמבקשת להתמחות בנושאים מור ופיתוח נוף ונכסי מורשת כוללים לימודי המסלול שי

 : לתכנית מספר היבטים ראויים לציון. שראליםתכנוניים וארץ י, סביבתיים, יישומיים

 .תכנון ופיתוח, היסטוריה והתפתחות של תפיסות עולם בנושאי שימור  -היבטים תיאורטיים 

 .השימור והשתלבותו בתכנון עכשווי; ישראל כיחידה למחקר -היבטים תכנוניים 

 קריטריונים ; תסקירי השפעה על סביבה; תיירות, פרוגרמות לפיתוח; תמורות בנוף -כלכליים  -היבטים סביבתיים

 .וסקר למיון נופים ונכסים ראויים לשימור ולפיתוח

 .רשויות ויחסן לסביבה; ניטור-פיקוח, חוקי תכנון  -היבטים משפטיים 

 .בות ציבורית בתהליך קבלת החלטותמעור, יחס אוכלוסיה לשימור נוף ונכס תרבות -היבטים חברתיים  

 .לפיתוח ולפרשנות נוף, לשימור, כלים לתכנון -היבטים ישומיים  

 התכנית מורכבת ממקצועות לימוד שיילמדו בארבעה סמסטרים וישתרעו על פני יומיים בשבוע במשך שנתיים 

 (.קמפוסים)סיורים וסדנאות מחקר ; סמינריונים; בהם הרצאות

 כמו כן היא תואמת . התכנית התכנית נועדה לסטודנטים שסיימו תואר ראשון ושתחום עיסוקם קשור בנושאי

 .רשויות מקומיות ומשרדים ציבוריים שעובדיהם עוסקים בנושאים אלה, צרכים של משרדי ממשלה

 :העם תיז' מסלול א

 ש"ש 4 -קורסים יישומיים

 .ש"ש 2 -(א' סמ 31-23' גום י)  -תכנון ופיתוח, עיצוב, גים נופייםייצו  53-831

 ת מחקר נופי תרבות סדנ 53-898  או (ב' סמ 31-23' גיום )ים ופרוגרמה ערכ, תיעוד, רבסק סטודיו 53-830

 ש"ש 2 -(ימי עיוןחמישה )

 ש"ש 6 -קורסים תיאורטיים

 ש"ש 3 - (א' סמ 32-34' יום ג) ישראל בעת החדשה-אדריכלות ארץ  53-835

 ש"ש 3 -  (ב' סמ 34-31 'גיום ) התכנון והפרוגרמה–יתוח תיירות פ 53-538

 ש"ש 2 -(שנתי 34-31' יום ג) תחומיות-שיטות מחקר בין 31-313; 31-313

  3948-3833י בעת החדשה "חברה ועיר בא  31-438 או( שנתי 8-33 'גיום ) מגדר ותולדות היישוב, נשים 31-343

 (שנתי 38-23' גיום )

 989-31; 912-31; 583-31; 532-13; 438-31; 431-31; 234-31; 31383; 384-31; 343-31 :ש מהרשימה הבאה"ש 4 קורסי בחירה

53-331 ;53-320 ;53-342 ;53-333 ;53-231 ;53-033 ;53-028 ;53-002 ;53-001 ;53-043 ;53-050 ;53-082 ;53-089 ;53-335; 

 53-103 ;53-145 ;53-119 ;53-191 ;53-534  ;53-531 ;53-503 ;53-830 ;53-833 ;53-831 ;53-849 ;53-853 ;53-898 ;53-933; 

53-933 

 ש"ש 14כ "סה

 :חובות נוספות

 .פ דרישות האוניברסיטה"ע -פטור באנגלית לתואר שני. 3

 .ש"ש 2חייבים קורס אחד בהיקף של  -בוגרי אוניברסיטת בר אילן -לימודי יהדות.2

 .ש"ש 4חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של  -בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים
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 :תיזה ללא' במסלול 

 ש"ש 4 -ים יישומייםקורס

 .ש"ש 2 -(א' סמ 31-23' יום ג)  -תכנון ופיתוח, עיצוב, ייצוגים נופיים  53-831

 ת מחקר נופי תרבות סדנ 53-898  או (ב' סמ 31-23' יום ג)ערכים ופרוגרמה , תיעוד, סטודיו בסקר 53-830

 ש"ש 2 -(חמישה ימי עיון)

 ש"ש 6 -קורסים תיאורטיים

 ש"ש 3 -( א' סמ 32-34' יום ג)ישראל בעת החדשה -רץאדריכלות א  53-835

 ש"ש 3 -(  ב' סמ 34-31' יום ג)התכנון והפרוגרמה –פיתוח תיירות  53-538

 ש"ש 3 -(א' סמ 34-31' יום ג)אסטרטגיות חדשות בתכנון שימור ופיתוח  53-231

 ש"ש 3 -(ב' סמ 38-23' יום ב)לשימור ופיתוח   Autocad Mapיישומים ב  53-033

  3948-3833י בעת החדשה "חברה ועיר בא  31-438 או( שנתי 8-33 'גיום )מגדר ותולדות היישוב , נשים 31-343

 (שנתי 38-23' גיום ) 

 

 989-31; 912-31; 583-31; 532-31; 438-31; 431-31; 234-31; 31383; 384-31; 343-31 :ש מהרשימה הבאה"ש 12 קורסי בחירה

53-331 ;53-320 ;53-342 ;53-333 ;53-028 ;53-002 ;53-001 ;53-043 ;53-050 ;53-082 ;53-089 ;53-335; 

 53-103 ;53-145 ;53-119 ;53-191 ;53-534  ;53-531 ;53-503 ;53-830 ;53-833 ;53-831 ;53-849 ;53-853 ;53-898 ;53-933; 

53-933. 

 

 

 

 ש"ש 22כ "סה

 :חובות נוספות

 .דרישות האוניברסיטה פ"ע -פטור באנגלית לתואר שני. 3

 .ש"ש 2חייבים קורס אחד בהיקף של  -בוגרי אוניברסיטת בר אילן -לימודי יהדות .2

 .ש"ש 4חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של  -בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים
 


