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 חתשע" – לארכיאולוגיהמערכת השיעורים במסלול 

 531-5סימן  –תואר ראשון 

 קורסי חובה שנה א

 הערות כיתת לימוד יום/שעה סמסטר נק"ז סוג שיעור מרצה שם קורס מספר קורס

 51ציון עובר  3/43 22-51א'  א 2 ש ד"ר קרני גולן קריאה מודרכת 531-5-5515

531-5-5255 
התרבות מוצא האדם וראשית 

 האנושית
 314555 /55-5ב'  א 2 ש עפר מרדר פרופ'

 פתוח ללימודים כלליים, 

 51ציון עובר 

  /55-5ב'  ב 2 ש עפר מרדר פרופ' מבוא לפרהיסטוריה של א"י 531-5-5225
 פתוח ללימודים כלליים

 51ציון עובר 

531-5-2215 
מבוא לארכיאולוגיה וארכיטקטורה 

 קלאסית
 /3/455 51-55ב'  א 2 ש ד"ר יאנה צ'חנוביץ

 פתוח ללימודים כלליים, 

 51ציון עובר 

531-5-221/ 
מבוא לארכיאולוגיה וארכיטקטורה 

 קלאסית של א"י
  51-55ב'  ב 2 ש תמר טקסליד"ר א

 פתוח ללימודים כלליים, 

 51ציון עובר 

531-5-5/25 

מבוא לארכיאולוגיה של א"י 

וסוריה מהתקופה הכלקוליתית ועד 

 תקופת הברונזה התיכונהלסוף 

 524/15 /55-5ד'  א 2 ש ד"ר יובל יקותיאלי

 פתוח ללימודים כלליים, 

 51ציון עובר 

531-5-5/55 

מבוא לארכיאולוגיה של א"י 

וסוריה בתקופת הברונזה המאוחרת 

 והברזל

  /55-5ד'  ב 2 ש פרופ' גונר להמן

 פתוח ללימודים כלליים, 

 51ציון עובר 

531-5-5355 

 (5)קבוצה 
  22-51ב'  ב 2 ש פרופ' סטיב רוזן טכנולוגיה וטיפולוגיה של כלי צור

 

531-5-5355 

 (2)קבוצה 
  22-51ג'  ב 2 ש מר דמיטרי ייגורוב טכנולוגיה וטיפולוגיה של כלי צור

 

 

 נק"ז כל מבוא /נק"ז,  1סטודנטים המתעתדים ללמוד ארכיאולוגיה כמחלקה משנית נדרשים לשני קורסי מבוא בלבד בהיקף של  הערה:
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 קורסי חובה שנה ב

 הערות כיתת לימוד יום/שעה סמסטר נק"ז סוג שיעור מרצה שם קורס מספר קורס

531-5-3555 

 (5)קבוצה 
 524121 /55-5א'  א 2 ש ד"ר פטר פביאן קרמיקה קלאסית של א"י

 

531-5-3555 

 (2)קבוצה 
 524121 51-55א'  א 2 ש ד"ר פטר פביאן קרמיקה קלאסית של א"י

 

531-5-3515 

 (5)קבוצה 
  /55-5א'  ב 2 ש ד"ר פטר פביאן קרמיקה קלאסית של א"י

 

531-5-3515 

 (5)קבוצה 
  51-55א'  ב 2 ש ד"ר פטר פביאן קרמיקה קלאסית של א"י

 

531-5-5255 
קרמיקה קדומה מתקופת הברונזה 

 התיכונה
 524121 52-/5ד'  א 2 ש ד"ר יובל יקותיאלי

 

  52-/5ד'  ב 2 ש פרופ' גונר להמן קרמיקה קדומה מתקופת הברזל 531-5-5/35
 

 

 : ותהער

 מחוייבים ללמוד את שני חלקי הקורס בקרמיקה: קלאסית וקרמיקה קדומה ,מוסמך", לרבות מסלול "ארכיאולוג או במסלול דו מחלקתי סטודנטים הלומדים ארכיאולוגיה כמחלקה ראשית. 

 נק"ז 2פולוגיה של כלי צור בהיקף של סטודנטים הלומדים ארכיאולוגיה כמחלקה משני יקחו אחד מבין האפשרויות: קורס קרמיקה אחד בלבד )קלאסי או מקראי( או קורס טכנולוגיה וטי 

 

 קורסי חובה שנה ג

 הערות כיתת לימוד יום/שעה סמסטר נק"ז סוג שיעור מרצה שם קורס קורסמספר 

נושאים נבחרים בארכיאולוגיה  531-5-2255

 קלאסית

 52ציון עובר  /3/455 /55-5ב'  א 2 סמינר ד"ר פטר פביאן

נושאים נבחרים בארכיאולוגיה  531-5-2255

 קלאסית

 52ציון עובר   /55-5ב'  ב 2 סמינר ד"ר פטר פביאן

בעיות נבחרות בארכיאולוגיה של  531-5-3115

 א"י וסוריה

 52ציון עובר  524121 52-/5ג'  א 2 סמינר ד"ר יובל יקותיאלי

בעיות נבחרות בארכיאולוגיה של  531-5-3155

 א"י וסוריה

 52ציון עובר   52-/5ג'  ב 2 סמינר ד"ר יובל יקותיאלי

 52ציון עובר  524121 /55-5ג'  א 2 סמינר עפר מרדר פרופ' בעיות נבחרות בפרהיסטוריה 531-5-2255

 52ציון עובר   /55-5ג'  ב 2 סמינר פרופ' סטיב רוזן בעיות נבחרות בפרהיסטוריה 531-5-2215

 

 : הערות

 סטודנטים הלומדים מחלקה ראשית, לרבות מסלול "ארכיאולוג מוסמך" ילמדו שני קורסי סמינר בשני מדורים. 

  דו מחלקתי או מחלקה משנית ילמדו סמינר אחד בלבד באחד המדוריםבמסלול סטודנטים הלומדים 
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 קורסי בחירה במחלקה

 הערות כיתת לימוד יום/שעה סמסטר נק"ז סוג שיעור מרצה שם קורס מספר קורס

  524/15 52-/5א'  א 2 ש ד"ר פטר פביאן צבא נשק וביצורים 531-5-5525

531-5-2521 
אדריכלות מדברית מהעת העתיקה 

 עד לאדריכלות מקומית בת ימינו
 פרופ' יצחק מאיר

שיעור 

 וסיור
 524531 52-21ב'  א /

חלה חובת נוכחות בסיורי 

 הקורס

531-5-2255 
תרבויות יוון בתקופת הברזל: 

 ארכיאולוגיה ואמנות
 3/43 52-/5ב'  א 2 ש' פרופ' גונר להמן

 

531-5-3555 

המלך:  אף מילה על דוד

הארכיאולוגיה של ירושלים 

 הרומית, ביזנטית, ומוסלמית קדומה

 /3/455 22-51ב'  א 2 ש ד"ר יאנה צ'חנוביץ

 פתוח ללימודים כלליים

531-5-2251 
א"י והלבנט בתקופת הברונזה 

 המאוחרת
 524531 52-52' ב א 2 ש פרופ' גונר להמן

 

 פתוח ללימודים כלליים 214223 52-52ד'  א 2 ש גורןפרופ' יובל  טכנולוגיה ותרבות חומרית 531-5-2215

531-5-5355 
ראשית  –הפליאולית התחתון 

 הקריירה האנושית

 ד"ר מאי 

 גודר גולדברגר
 524225 22-51ד'  א 2 ש

 פתוח ללימודים כלליים

531-5-2251 

אוצרות הזכוכית העתיקה לאורך 

המאות: המעבר מכלי פאר לכלי 

 יומיום

  52-/5א'  ב 2 ש טל-ג'קסוןד"ר רות 
 פתוח ללימודים כלליים, 

 חובה למסלול תעודת חופר

531-5-3555 
היבטים  –אמנות ביזנטית 

 ארכיאולוגים
 פתוח ללימודי אומנות  22-51א'  ב 2 ש ד"ר קרני גולן

531-5-2551 
התיישבות מדברית לאורך 

 התקופות
 פרופ' יצחק מאיר

שיעור 

 וסיור
  52-21' ב ב /

חובת נוכחות בסיורי  חלה

 הקורס

   52-52ב'  ב 2 ש' פרופ' גונר להמן תרבות ואמנות קדומה במסופוטמיה 531-5-2215

   52-/5ב'  ב 2 ש פרופ' יצחק גלעד התקופה הכלקוליתית 531-5-2255

531-5-2531 

ההתיישבות הכפרית בא"י בתקופה 

הרומית, ביזנטית והאסלאמית 

יישוביים, הקדומה: תהליכים 

 תרבות חומרית וחברה

 ג' בלבד-פתוח לשנים ב  22-51ב'  ב 2 ש ד"ר איתמר טקסל

 חובה למסלול תעודת חופר  52-/5ב'  ב 2 ש ד"ר פטר פביאן מבוא לנומיסמטיקה 531-5-2213

   52-52ג'  ב 2 ש פרופ' עפר מרדר התקופות הפרהסטוריות בסין 531-5-2231

531-5-22/2 
בתקופת הברונזה כנען ומצרים 

 הקדומה
   /55-5ג'  ב 2 ש ד"ר יובל יקותיאלי

   52-52ד'  ב 2 ש ד"ר יובל יקותיאלי תקופת הברונזה הביניימית 531-5-5155

531-5-5515 
תקופת הפליאולית התיכונה בא"י 

 ובלבנט

 ד"ר מאי 

 גודר גולדברגר
 פתוח ללימודים כלליים  51-55ד'  ב 2 ש

531-5-2521 
ארכיאולוגיות ותיאוריה אסכולות 

 חברתית
 פתוח ללימודים כלליים  22-51ד'  ב 2 ש ד"ר יניר מלבסקי
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 ג-שנים ב – מסלול "תעודת חופר" –קורסי חובה 

 הערות כיתת לימוד יום/שעה סמסטר נק"ז סוג שיעור מרצה שם קורס מספר קורס

531-5-22/5 
ניהול שטחי  –ארכיאולוגיה של השדה ה

 חפירה
 א 2 ש פביאןד"ר פטר 

הקורס יילמד במהלך  –רשם בתקופת ההרשמה לקורסים ייש לה

 החפירה הלימודית בקיץ

531-5-2215 
ניהול שטחי  –ארכיאולוגיה של השדה ה

 חפירה
 ב 2 ש ד"ר פטר פביאן

הקורס יילמד במהלך  –רשם בתקופת ההרשמה לקורסים ייש לה

 החפירה הלימודית בקיץ

   52-52א'  ב 2 ש אלי כהן ששון המתודה של הסקר 531-5-3555

         

 

 קורסי שפה*

 מחלקתי ומחלקה ראשית(-)חובה לדו

 הערות כיתת לימוד יום/שעה סמסטר נק"ז סוג שיעור מרצה שם קורס מספר קורס

 א' –יוונית למתחילים  215/-525-5
ד"ר נורית שובל 

 דודאי
 א / שיעור

 52-52ב' 

 52-52ה' 
 

 

 ב' –למתחילים  יוונית 255/-525-5
ד"ר נורית שובל 

 דודאי
 ב / שיעור

 52-52ב' 

 52-52ה' 
 

 

 א / שיעור ד"ר איגור דרייר חלק א' –צרפתית למתחילים  512-5-5255

  – 5קבוצה 

 52-/5א' 

 52-/5ה'  

 – 2קבוצה 

 /55-5א' 

 /55-5ה' 

  

 ב / שיעור ד"ר איגור דרייר חלק ב' –צרפתית למתחילים  512-5-5555

 52-/5א'  – 5קבוצה 

 52-/5ג'  

 – 2קבוצה 

 /55-5א' 

 /55-5ג'  

 

 

 א / שיעור גב' אנה אוספריאן א' –גרמנית למתחילים  553-5-2255

 52-52א'  – 5קבוצה 

 52-52ג'  

 – 2קבוצה 

 52-/5א' 

 52-/5ג'  

 

 

 ב / שיעור גב' אנה אוספריאן ב' –גרמנית למתחילים  553-5-2225

 52-52א'  – 5קבוצה 

 52-52ג'  

 – 2קבוצה 

 52-/5א' 

 52-/5ג'  
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 א' –לטינית למתחילים  255/-525-5
ד"ר נורית שובל 

 דודאי
 א / שיעור

 52-/5ב' 

 52-/5ה' 
 

 

 ב' –לטינית למתחילים  255/-525-5
-ד"ר נורית שובל

 דודאי
 ב / שיעור

 52-/5ב' 

 52-/5ה' 
 

 

 לקחת סמינר קלאסי בשנה ג' שיעורי שפה ביוונית מומלצים לכל מי שמתעתד 

 

 תשע"ז – לארכיאולוגיהמערכת השיעורים במסלול 

 531-2סימן  –תואר שני 

 כיתת לימוד יום/שעה סמסטר נק"ז סוג שיעור מרצה שם קורס מספר קורס
 הערות

531-2-2525 
שיטות אנליטיות בארכיאולוגיה 

 ובאמנות
 524/52 52-21' ג א 2 ס' פרופ' יובל גורן

במידה  באנגליתיועבר 

וישתתפו בו תלמידי 

 , חו"ל

מוגבל במס' מקומות 

 רישום

531-2-2251 
קשרים בינלאומיים במזרח הים 

 התיכון
 3/4323 52-52' ג א 2 ס' פרופ' יובל גורן

 

531-2-2211 
קשרים בינלאומיים במזרח הים 

 התיכון
  52-52ג'  ב 2 ס' פרופ' גונר להמן

 

  5242/2 52-/5ג'  א 2 ש פרופ' יצחק גלעד וכתיבת הצעות מחקרארגון מחקר  531-2-1225

 524/52 /55-5ג'  א 2 ס' פרופ' יובל גורן א - מיקרוארכיאולוגיה 531-2-2255

במידה  יועבר באנגלית

וישתתפו בו תלמידי 

 , חו"ל

מוגבל במס' מקומות 

 רישום

  /55-5 ג' ב 2 ס' פרופ' יובל גורן ב -מיקרוארכיאולוגיה  531-2-2251

במידה  יועבר באנגלית

וישתתפו בו תלמידי 

 חו"ל, 

מוגבל במס' מקומות 

 רישום

  524235 22-51ג'  א 2 ש' פרופ' סטיב רוזן ההיסטוריה של הארכיאולוגיה 531-2-2222

 מעבדת שדה בארכיאולוגיה 531-2-22/5
 פרופ' יובל גורן

 ד"ר פטר פביאן
 יש    ב / ס'

   52-/5ג'  ב 2 ס' ד"ר פטר פביאן סמינר מחקרי /531-2-222

 מורי המחלקה א -מחקר מודרך  531-2-1255
הדרכה 

 אישית
 א 2

מיועד רק לתלמידי המסלול  –בתיאום עם אחד המרצים4מנחה תיזה 

 המחקרי

 מורי המחלקה ב –מחקר מודרך  531-2-1255
הדרכה 

 אישית
 ב 2

מיועד רק לתלמידי המסלול  – בתיאום עם אחד המרצים4מנחה תיזה

 המחקרי

 נק"ז /למי שלא מעוניין ללמוד מחקר מודרך שנתי בהיקף של  א 2הדרכה  מורי המחלקהמחקר  –סוגיות בארכיאולוגיה  531-2-1255
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 אישית מודרך

 /52452 תואר שני –חובת רישום לתלמידי שנה א'  א 2.1 סמינר מורי המחלקה סמינר מחלקתי 525-2-2525

  תואר שני –חובת רישום לתלמידי שנה א'  ב 2.1 סמינר מורי המחלקה סמינר מחלקתי 525-2-5525

 /5/422 תואר שני –חובת רישום לתלמידי שנה ב'  א 2.1 סמינר מורי המחלקה סמינר מחלקתי 525-2-5552

  תואר שני –חובת רישום לתלמידי שנה ב'  ב 2.1 סמינר מורי המחלקה סמינר מחלקתי 525-2-5522

 מורי המחלקה נק"ז / –תיזה  531-2-5555
כתיבת 

 תיזה
 א /

חובת רישום החל מסמסטר שלישי בתואר 

 השני

 

 מורי המחלקה נק"ז / –תיזה  531-2-5552
כתיבת 

 תיזה
 חובת רישום בסמסטר הרביעי בתואר השני ב /

 

 מורי המחלקה תיזה ללא נק"ז 531-2-5555
כתיבת 

 תיזה
 א+ב 

חלה חובת רישום לתיזה ללא נק"ז לאחר שכבר נעשתה הרשמה 

 לכתיבת תיזה עם נק"ז

 


