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 ו"עתש –י וארכיאולוגיה "בלמודי א' נרשם לשנה אהדף הסבר לסטודנט 
 

 ,שלום רב

  לעזר בעריכת תוכניתלכם שיהיו  הנחיותמספר לנוחיותכם אנו מצרפים , תינולמחלק כםעל קבלת ברכות

 .הלימודים

 deptle@mail.biu.ac.il:  או במייל , 30-3038033: אתם מוזמנים להתקשר אלינו בטל, אם תתקשו
 

 ,בהצלחה
 

 מגן תמר
 עוזר ראש המחלקה 

 
 

, מודי יסודיל, כדי לשלב חובות אלה עם החובות במחלקה האחרת. מפורטים קורסי החובה במחלקה אלו בדפים

להיכנס לאתר האוניברסיטה ולקרוא את המידע מומלץ מאד , וכדי להבין את המערכת בכללותה', אנגלית וכד

 .הכללי בספר מערכת השעות

 .ארכיאולוגיה( 2 ארץ ישראל לתקופותיה( 3 :שתי מגמות עיקריותקיימות  במחלקה

 :תקופות הבאותבניתן להתמחות ' ארץ ישראל לתקופותיה'במגמה 

 . העת עתיקה. 3

 .בית שני. 2

 .ימי הביניים. 0

 .העת החדשה. 4

 :במגמה לארכיאולוגיה ניתן להתמחות בשתי התקופות הקדומות

 .העת העתיקה. 3

 .ניבית ש. 2

. או כמקצוע מורחב, י וארכיאולוגיה כמקצוע ראשי"הבחירה בין המגמות מיועדת לתלמידים הבוחרים בלימודי א

  .אינם יכולים לבחור במגמה, ראשי מובנה-י וארכיאולוגיה כמקצוע משני או דו"תלמידים הלומדים לימודי א

יבחר במגמה ,  (עדיין אינם יודעים' נה אורוב הסטודנטים בש)סטודנט שעדיין אינו יודע באיזו מגמה לבחור 

 .יוכל לשנות את בחירתו' לגיאוגרפיה היסטורית ובשנה ב

. וקורסי מבואות לתקופות השונות', יש להתחיל ברישום לקורסים המשויכים לקטגוריה של קורסי החובה לשנה א

 . (מ"ד)"מוקדמותדרישות "בתנאי שאין לקורסים אלה , להירשם לקורסי בחירהניתן , רק לאחר מכן

 . 'מיועדים לשנה א, ב"מופיעים בדף המערכת הרצהקורסים כל ה

 :לקביעת המערכת ראה את ההנחיות הבאות

 :בקורסים הבאים בכל המסלולים חייבים 'כל תלמידי שנה א

 .31-38בשעות ' אביום ', סמסטר ב( 31-331-33) "הדרכה ביבליוגרפית". 3

. בתחילת השנה חמישי אחד מימיב, פעמי-מפגש חדבמסגרת המכינה מתקיים  (31-333-33) "טופוגרפיה"במכינה . 2

 . וכמובן סיורים לימודיים, הקורס מחייב עבודה בכתב

 .8-33בשעות ' יום ג',  סמסטר א –( 31-334-33) " יסודות הגיאוגרפיה הפיסית. "0

 . במחלקה לגיאוגרפיה פטורים מקורס זה 53-334תלמידים הלומדים את קורס 

 .8-33בשעות ' יום ג', סמסטר ב  -( 31-333-33)    "יסודות הגיאומורפולוגיה". 4

 .          במחלקה לגיאוגרפיה פטורים מקורס זה 53-333תלמידים הלומדים את קורס 
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לימודי המבואות . קורסים 4כ "סה, בכל אחת מארבע התקופות אחדחייב לבחור קורס מבוא שנתי  כל תלמיד

 :(בחירה בין שני קורסי מבוא בכל תקופה קיימת). 'בשנה ב ןת הסטודנט להשתתפות בסמינריומכשירים א

 : תקופת המקרא. 5

י "א: מקורות כתובים"וקורס , 32-34ות בשע' דיום , 'סמסטר א –( 31-323-33" )בתקופת המקרא ישראל-ארץ" 

 . מתוקשב -(31-321-33" )בתקופת המקרא

  .31-38 ותבשע 'ג יום, שנתי  –( 31-303-33" )י בתקופת הברונזה והברזל"מבוא לארכיאולוגיה של א" 

 : המשנה והתלמוד, תקופת בית שני. 1

 , שנתי –( 31-343-33)  "המשנה והתלמוד, בתקופת בית שני ישראל-ארץ"  

 .34-31ות בשע 'גיום     

 , שנתי -( 31-333-33631-332-33" )והביזנטיתהרומית , י בתקופה ההלניסטית"מבוא לארכיאולוגיה של א" או  

 .8-33בשעות  'דיום     

 : תקופת ימי הביניים. 5

 . 32-34בשעה ' איום , שנתי  -( 39-035-33" )ממלכת ירושלים הצלבנית"

 .38-23 בשעה 'ג יום, שנתי  –  ( 31-311-33"  )הממלוכיתבתקופה י "א"או 

 : העת החדשה. 8

 .33-32ות בשע, 'גיום ,  שנתי( 31-335-33) "החדשהישראל בעת -ארץמבוא לתולדות " 

 .33-32 ותבשע' דיום , שנתי –( 31-335-33" )י בעת החדשה"מבוא לגיאוגרפיה של האדם בא"או  

לבחור לפחות קורס אחד נוסף מקורסי הבחירה בהתאם לטבלה ' מומלץ לסטודנטים של שנה א, קורסי החובה לבדמ

 .המצורפת

 :   הבאים "קורסים"ל םלהירש בחיי כל תלמיד במחלקה

שני קורסים אלה אינם מקנים ניקוד (. 16-011-01" )השתתפות בחפירות"ו( 16-010-01" )השתתפות  בסיורים"

מתקיימים  הלימודיים הסיורים. לקבלת התוארהכרחי אולם ציון עובר הוא תנאי , מודיל-מחויבים בשכר ואינם

 . לקורסים במחלקות אחרות' שם ביום הירמלה להימנע יש, חמישיבכל שבוע ביום 

 המאשר את כשירותכם שור רפואיאיתמונת פספורט ו ים להביא עמכםמתבקש בשבוע הראשון ללימודים אתם

 . להשתתף בסיורים ובחפירות ארכיאולוגיות

-הסיורים והחפירות הן חלק בלתי נפרד מהדרישות לתואר במחלקה ללימודי ארץ
 .ישראל וארכיאולוגיה

 
 :הקלות לבעלי תעודת מורי דרך   
 (.ש"ש 2)בכל המסלולים פטור של קורס כללי    
 .ש בחירה במחלקה"ש 33 -במסלול מורחב   
 .ש בחירה במחלקה"ש 8 -במסלול ראשי   
 

 :תקן במערכת החינוך-הקלות לבעלי תעודת מדריכי טיולים תו   
 (.ש"ש 2)בכל המסלולים פטור של קורס כללי    
 .ש בחירה במחלקה"ש 4 -ול מורחבבמסל   
 .ש בחירה במחלקה"ש 2 -במסלול ראשי   
 
 

 שנת לימודים מעניינת ומוצלחת
 
 תמר מגן
 עוזר ראש המחלקה
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 ו"תשע -'מערכת שעות לתלמידי שנה א
 

 23-38 38-31 31-34 34 - 32 32 - 33 33 - 8 עותש

 'יום א

  
 פרקי טבע במקרא 31-231

 עמר שנתי. ז' הר פרופ
 

 ראשית החקלאות  31-259
מבט : הר והביות במזרח הקרוב

 ארכיאולוגי ובוטני
 וייס  שנתי. א' פרופ

 
 

 
 : מלחמת ישראל  31-942

הר ממבצע קדש למלחמת יום 
 הכיפורים

 .קרוייזר שנתי.ר ג"ד
 

 
חקלאות כלכלה ומסחר הר  31-325

  בארץ ישראל בעת העתיקה
 א' וייס סמ. א' פרופ

 
 בליוגרפיה מבוא לבי 31-331

 הר ולכתיבה אקדמית
 ב' סמ פיקאר. ר א"ד

 
הר , חברה: 3915-3949ישראל  31-442

 כלכלה וביטחון
 פיקאר שנתי. ר א"ד
 

 'יום ב

 
 מבוא לפרה  31-330

 י"הר היסטוריה של א
 אפיל שנתי-אלפרסון. ר נ"ד
 

 י "אתרים קדושים בא 31-023
 הר בתקופת הבית השני

 שוורץ שנתי. י' פרופ
 

 
 תרבות הווי ופנאי  31-804

 הר בתקופת היישוב
 . א' ר ל רוזנברג סמ"ד
 

 המדינה שבדרך 31-522
 . ב' ר ל רוזנברג סמ"הר ד

 

 
 : מהפכות קדומות 31-333

הר גילויים והמצאות בפרהיסטוריה 
 של האדם

 א' אפיל סמ-אלפרסון. ר נ"הר ד
 

טיפולוגיה וטכנולוגיה הר  31-853
 של כלי צור

 ב' אפיל סמ-לפרסוןא. ר נ"הר ד

 
תרבות חומרית חברה הר  31-920

 ב' פאוסט סמ.א' פרופ
 

: מוסלמים נוצרים ויהודים 31-032
ארץ ישראל מהכיבוש הצלבני ועד 

 מאני'הכיבוש העות
 רובין שנתי. ר י"ד
 

 
: בירותיה של הממלכה הצלבנית 31-030

 ירושלים ועכו
 רובין שנתי. ר י"ד
 

 'יום ג

 ג "יסודות הג 334
 הר הפיזית 

 ' א' אקרמן סמ. ר א"ד
 

 מבוא  31-333
 הר לגאומורפולוגיה

 . ב' אקרמן סמ.ר א"ד
 

 סוגיות נבחרות  31-132
סמנ בארכיאולוגיה של ארץ 

 יהודה
 זיסו שנתי . ב' פרופ

 

 
 י"מבוא לתולדות א 31-335

 הר בעת החדשה 
 רוזנברג  שנתי.ר ל"ד
 

תולדות הרפואה בארץ  31-033
פת המקרא ועד מתקו: ישראל 

 לתקופה הביזנטית
 ב' עמר סמ. ז' פרופ

 

  
 פלישתים וגויי הים  31-255

 א' מאיר סמ. א' הר פרופ
 

נשק וביצורים בתקופת הר  31-233
 המקרא 

 ב' מאיר סמ. א' פרופ
 

 ת"בית שני מו' י בתק"א 31-343
 שנתי. ץשוור. י' פרופ

 

 
נומיסמטיקה ומטבעות הר  31-203

 ישראל-ארץ
 ב' זיסו סמ. ב' פרופ

 
 מבוא לארכיאולוגיה של  31-303

 הברונזה והברזל' י בתק"א
 שנתי. פאוסט . א' פרופ

 
 הממלוכית' י בתק"א  31-311

 .סרי שנתי. ר י"הר ד
 

 תולדות הסכסוך  31-403
 הר היהודי ערבי

 גורן שנתי. ר ת"ד
 
 

 'יום ד

י "של א' בוא לארכמ 31-333
הר ההלניסטית והרומית ' בתק
 .ומההקד
 א ' זיסו סמ. ב' פרופ

 
י "של א' מבוא לארכ 31-332

הרומית המאוחרת ' הר בתק
 והביזנטית

 ב' זיסו סמ. ב' פרופ
 

: בית הורדוס 31-209
 פוליטיקה ומפעלי בניה

 א' דר סמ. ש' פרופ
 

 
 מבוא לגיאוגרפיה של  31-335

 י בעת החדשה"הר  האדם בא
 גורן שנתי . ר ת"ד
 

 ולוגיתבוטניקה ארכיא 31-213
 א' וייס סמ. א' הר  פרופ

 
 בוטניקה ארכיאולוגית 31-284

 ב' וייס סמ. א' מעב פרופ
 

 מדבר יהודה וים  31-010
 הר המלח

 א' רובינשטיין סמ. מר מ
 גולן וחרמון 31-091

 ב' רובינשטיין סמ. הר מר מ

 ישראל בתקופת-ארץ  31-323
 הר המקרא 

 א' אסטר סמ. ז. ר ש"ד
 

 י "א: תוביםמקורות כ 31-321
 הר בתקופת המקרא

 מתוקשב-א' אסטר סמ. ז. ר ש"ד
 31323חובה להירשם לקורס 

 31321במקביל ל 
 

 . צמחים בשירות האדם 31-215
 תרבות וכלכלה, הר סמים ובשמים

 וייס שנתי. א'  פרופ
 

 
 גיאוגרפיה היסטורית 31-322

 הר בדברי הימים
 אסטר סמסטר א. ז. ר ש"ד
 

 מונגולית האימפריה ה 31-034
מגעי יהודים -הר והנקודה היהודית

 ומונגולים בימי הביניים
 ארנון סמסטר ב. נ' גב

 
 

  ודמוגרפיה קרקע 31-400
 המנדט בתקופתהר 

 גורן שנתי. ר ת"ד
 
 

 
 ארץ ישראל בתקופה  31-812

 הר המונגולית
 ארנון סמסטר א. נ' גב

 
 קברים ונהגי קבורה  31-203

 ישראל בעת העתיקה-הר בארץ
 'ב' סמ. ברוך. ר א"ד
 

 
 ישראל-פסיפס ארץ 31-205

הרומית , ההלניסטית' הר בתק
 והביזנטית

 א'סמ. ברוך. ר א"ד
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