מסלול לימודים בארכיאולוגיה .
תכנית הלימודים –חטיבה ( 82נק"ז)
שנה א'
קורסי חובה
שעות תרגול

סה"כ שעות

סה"כ
נקודות

סמסטר

מס' הקורס

שם הקורס

שעות

2

א'

531-5-5515

קריאה מודרכת
בארכיאולוגיה

2

2

א'

531-5-5155

*מוצא האדם
וראשית התרבות
האנושית

2

2

2

531-5-5125

*מבוא
לפרהיסטוריה של
ארץ ישראל

2

2

2

ב'

531-5-2115

* מבוא
לארכיאולוגיה
וארכיטקטורה
קלאסית

2

2

2

א'

531-5-1110

*מבוא
לארכיאולוגיה
וארכיטקטורה
קלאסית של ארץ
ישראל

2

2

2

ב'

531-5-5015

*מבוא
לארכיאולוגיה
של א"י וסוריה
מהתקופה
הכלקוליתית ועד
לסוף תקופת
הברונזה התיכונה

2

2

2

א'

531-5-5055

מבוא לארכיאולוגיה
של א"י וסוריה
בתקופת הברונזה
המאוחרת והברזל

2

2

2

ב'

531-5-5335

**טכנולוגיה
וטיפולוגיה של כלי
צור

2

2

2

ב'

* סטודנט מחויב ללמוד ארבעה קורסי מבוא מן שני המדורים  -בהיקף  8נק"ז ( 0נק"ז בכל מדור).
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** סטודנט מחויב ללמוד אחד מבין אפשרויות :קורס "טכנולוגיה וטיפולוגיה של כלי צור" ( 2נק"ז) או
קורס "קרמיקה קלאסית מהתקופה ההלניסטית עד התקופה הרומית הקדומה" ( 2נק"ז) או קורס
"קרמיקה קדומה מתקופת הברונזה התיכונה" ( 2נק"ז).
סה"כ קורסי נדרשים בשנה א' 01 :נק"ז
תנאי מעבר:
 .5סיום קורסי המבואות בציון  31לפחות.
 .2קריאה מודרכת בארכיאולוגיה בציון  31לפחות.
 .3בנוסף לכך ,על הסטודנט לעמוד בממוצע של לפחות  31בכל הקורסים.
שנה ב'
שעות תרגול

סה"כ שעות

סה"כ
נקודות

סמסטר

מס' הקורס

שם הקורס

שעות

2

א'

531-53555

*קרמיקה קלאסית
מהתקופה
ההלניסטית עד
התקופה הרומית
הקדומה

2

2

2

א'

531-5-

*קרמיקה קדומה

2

2

5155

מתקופת הברונזה
התיכונה

*סטודנט מחויב ללמוד אחד מבין אפשרויות :קורס "טכנולוגיה וטיפולוגיה של כלי צור" ( 2נק"ז) או
קורס "קרמיקה קלאסית מהתקופה ההלניסטית עד התקופה הרומית הקדומה" ( 2נק"ז) או קורס
"קרמיקה קדומה מתקופת הברונזה התיכונה" ( 2נק"ז).
סה"כ קורסים נדרשים בשנה ב' 51 :נק"ז
תנאי מעבר :ציון ממוצע מינימלי של  31בכל הקורסים של אותה שנה.
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שנה ג'
קורסי חובה  -סמינרים
מס' הקורס

שם הקורס

שעות

531-5-2235

נושאים
נבחרים
בארכיאולוגיה
קלאסית-
ביזנטית

2

2

2

2

2

531-5-3185

בעיות נבחרות
בארכיאולוגיה
של א"י וסוריה

2

2

2

א'

2

2

2

ב'

531-5-2155

בעיות
בפרהיסטוריה

2

2

2

א'

2

2

2

ב'

531-5-2255

531-5-3155

531-5-2185

שעות תרגול

סה"כ שעות

סה"כ
נקודות

סמסטר

2

א'
ב'

*על הסטודנטים להשתתף בסמינר הניתן באחד המדורים.
סה"כ קורסים נדרשים בשנה ג' 2 :נק"ז
תכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במסלול ללימודים רב-תחומיים (.)041
הערות:
 .5על הסטודנטים המתמחים במדור לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל ושכנותיה בתקופת המקרא חלה חובת
השתתפות בקורס בקרמיקה קדומה.
 .2על הסטודנטים המתמחים במדור לארכיאולוגיה קלאסית חלה חובת השתתפות בקורסים לקרמיקה
קלאסית .סטודנטים מחויבים ללמוד את קורס נומיסמטיקה.
 .3תלמידים הבוחרים בארכיאולוגיה כמחלקה משנית  -חטיבה חייבים להשתתף בסיורים לימודיים
ובחפירה
לימודית במחצית המתכונת שנקבעה בתקנון המחלקה ,דהיינו שבועיים חפירה וחמישה ימי סיור.
סיורים לימודיים
התלמידים הלומדים בתוכנית דו מחלקתית ובתוכנית ראשית ,לרבות במסלול ארכיאולוג מוסמך ,חייבים
להשתתף ב 51-ימי סיור במהלך התואר ,כמפורט למטה .תלמידים הלומדים בתוכנית משנית  -חטיבה
חייבים להשתתף ב 1 -ימי סיור מתוך המפורט מטה .הסיורים ייערכו בדרך כלל בימי חמישי.
דמי השתתפות לכיסוי חלק מהוצאות הסיורים יפורסמו במועד לסטודנטים.
.5

סיור צפון – מזרח (יומיים)
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.2

סיור צפון – מערב (יומיים)

.3

סיור דרום

.0

סיור ירושלים והמרכז

.1

סיורי חוף

התלמידים הלומדים בתוכנית דו מחלקתית ובתוכנית ראשית ,לרבות במסלול ארכיאולוג מוסמך,
מחויבים ב 51-ימי סיור ,מתוכם בשני סיורי צפון ובסיור דרום.
התלמידים הלומדים בתוכנית משנית – חטיבה מחויבים ב 1-ימי סיור ,מתוכם בסיור צפון אחד לפחות
ובסיור דרום.
חפירה לימודית
כל תלמיד בתוכנית דו מחלקתית ובתוכנית ראשית חייב להשתתף במהלך לימודי התואר הראשון במשך
חודש ימים (ארבעה שבועות) בחפירה לימודית הנערכת מידי קיץ מטעם האוניברסיטה .בסיום החפירה
יכתוב התלמיד דו"ח חפירה בהדרכת המורה האחראי .על התלמיד לסיים את חובת החפירה הלימודית עד
סוף שנה ג' ללימודיו ,ולחפור במשך שבועיים לפחות בסיום שנה א' .בסמסטר שלפני החפירה יערכו שיעורי
הכנה לחפירה הלימודית.
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סדר הבחינות ותנאי מעבר
.5

בסיומה של כל יחידת לימוד יינתן ציון סופי .הציון יקבע על פי ציון בחינת סוף הקורס ,בחינת ביניים,
תרגילים ועבודות בכתב .המרצה יודיע לתלמידים בראשית הקורס על הדרך בה ייקבע הציון .לא יינתן
ציון על חלק של קורס.

.2

מי שנכשל בקורס מסוים חייב ללמוד את הקורס מחדש ולעמוד בכל הדרישות והחובות של הקורס.
אם חלו שינויים בדרישות הקורס משנה לשנה חייב התלמיד בדרישות של הקורס המאוחר יותר .לא
יינתן לתלמיד לגשת לבחינה בקורס מבלי שהתלמיד השתתף בפועל בקורס זה ומילא את חובותיו כפי
שנקבעו על-ידי המרצה.

 .3חובת נוכחות :התלמידים חייבים להשתתף בשיעורים לסוגיהם .תלמיד שנעדר משלושה
שיעורים רצופים או יותר או שיעדר משלושה שיעורים או יותר ללא סיבה מספקת יורחק
מהקורס ולא יורשה לגשת לבחינה.
 .0תלמיד שנכשל בקורס מבוא (ציון נמוך מ )31-יוכל ללמוד את הקורס בשנה שלאחריה .לאחר שנכשל
פעמיים בקורס המבוא -יופסקו לימודיו במחלקה.
 .1השתתפות תלמידי שנה א' בקורסים המיועדים לשנים ב'-ג' טעונה אישור ועדת ההוראה של
המסלול לארכיאולוגיה.
 .3הגשת עבודות :מועד הגשת עבודות בקורס יקבע ע"י מרצה הקורס.
עבודה רגילה – מסכמת קורס תוגש עד  1שבועות מתום הסמסטר בו נלמד הקורס.
עבודת סמינר תוגש עד ה 31-לספטמבר של אותה שנה בה נלמד הסמינר.
עבודות תימסרנה אך ורק באמצעות מזכירות המחלקה בצירוף טופס הצהרה על מקוריות
העבודה .הסטודנטים/יות יקבלו אישור בכתב על תאריך הגשת העבודה.
 .5על הסטודנט חלה אחריות לבדיקת נכונות הזנת מערכת השעות בסוף תקופת השינויים ונכונות
הזנת הציונים בסוף כל סמסטר.
חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון
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"ארכיאולוג מוסמך" (תעודת חופר) לתלמידים חיצוניים (לימודים שלא לתואר)
התכנית מיועדת לתלמידים שיש ברשותם תואר בארכיאולוגיה (ראשון ,שני או שלישי) ממוסדות אקדמיים
מוכרים ,אך אין בידם תעודת "ארכיאולוג מוסמך" הנדרשת כתנאי לקבלת עבודות ניהול חפירות ברשות
העתיקות.
היקף התכנית הוא  50נק"ז והיא אינה לתואר .היא מתפרשת על סמסטרים בשתי שנים אקדמיות עוקבות,
אך אורכת שנה (קורסים בסמסטר ב' בשנה אקדמית ראשונה ,חפירה בסוף סמסטר ב' של השנה הראשונה,
במסגרת החפירה הלימודית של המחלקה ,וקורסים בסמסטר א' של השנה האקדמית השנייה .כלומר התכנית
מתחילה אחת לשנתיים ,בחודש מרץ בקירוב ,ומסתיימת בחודש מרץ בשנה שלאחר מכן).
הקבלה לתכנית מתבצעת דרך מזכירות המחלקה ,לאחר פגישה עם מנהל תכנית "ארכיאולוג מוסמך" ,ובכפוף
להצגת תעודות המוכיחות שהמועמד/ת בעל/ת תואר בארכיאולוגיה ממוסדות אקדמיים מוכרים.
התכנית תוצע אחת לשנתיים ,ותכלול את הקורסים הבאים:

שנה ראשונה לתוכנית "ארכיאולוג מוסמך" לתלמידים חיצוניים (לימודים שלא לתואר)
סמסטר ב'
 2נק"ז * -המתודה של הסקר
 2נק"ז * -גישות דיגיטליות למחקר הארכיאולוגי
 0נק"ז  -ניהול שטחי חפירה  5ו  2בהדרכת מורי המחלקה .קורס זה מתבצע בארבעה שבועות חפירה רצופים
בשדה

שנה שנייה לתוכנית "ארכיאולוג מוסמך" לתלמידים חיצוניים (לימודים שלא לתואר)
סמסטר א'
 2נק"ז * -שימושי מערכת  GISבארכיאולוגיה
 0נק"ז  -ארכיאולוגיה של השדה ,שיטות חפירה ,כתיבת דו"ח מדעי ועיבוד מדעי  5ו 2
*הערות :נרשמים שלמדו בשנים האחרונות את הקורסים " :המתודה של הסקר" ו/או קורס "שימושי מערכת
 GISבארכיאולוגיה" ו/או "גישות דיגיטליות למחקר הארכיאולוגי" ועברו את הקורס/ים בציון  81ומעלה,
יידרשו ללמוד קורסים אחרים הקשורים להיבטים פרקטיים של עבודת שדה ,עיבוד וחקר ממצאים ,באותו
היקף נק"ז.
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