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 "פתואר ראשון/שני ופרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון/שני שנת תשלמחלקה למקרא הלקרוא את שנתון  /יתעל הסטודנט

 לבצע רישום ממוחשב לקורסים באינטרנט /יתעל הסטודנט 

 
 "פתש – ארכיאולוגיהמערכת השיעורים במסלול ל

 מקרא:
 שיעור שנתי –ש"ש 
 שיעור סמסטריאלי –ש"ס 

 סמינר  –ס' 
 סדנא – סדנא

 התנסות -התנסות 
 1-351סימן  –תואר ראשון 

 קורסי חובה שנה א'
 

 מרצה שם קורס מספר קורס
סוג 

 שיעור
 יום/שעה סמסטר נק"ז

כיתת 
 לימוד

 הערות

135-1-1751 
קריאה וכתיבה מודרכת 

 בארכיאולוגיה
  20-18א'  א 2 "סש ד"ר קרני גולן

 65ציון עובר 

135-1-1011 
מוצא האדם וראשית 

 תרבות האנושיתה
  16-14ב'  א 2 "סש עפר מרדר פרופ'

 פתוח ללימודים כלליים, 
 65ציון עובר 

135-1-1021 
מבוא לפרהיסטוריה של 

 ארץ ישראל
  16-14ב'  ב 2 "סש עפר מרדר פרופ'

 פתוח ללימודים כלליים
 65ציון עובר 

מבוא לארכיאולוגיה  135-1-2051
 וארכיטקטורה קלאסית

ד"ר יאנה 
 ץצ'חנוב

 פתוח ללימודים כלליים,   18-16ב'  א 2 "סש
 65ציון עובר 

135-1-0054 
מבוא לארכיאולוגיה 

 וארכיטקטורה קלאסית
 של ארץ ישראל 

פרופ' חיים 
 גולדפוס

  18-16ב'  ב 2 "סש
 פתוח ללימודים כלליים, 

 65ציון עובר 

135-1-1401 

מבוא לארכיאולוגיה של א"י 
וסוריה מהתקופה 

עד לסוף הכלקוליתית ו
 תקופת הברונזה התיכונה

ד"ר יובל 
 יקותיאלי

  16-14ד'  א 2 "סש

 פתוח ללימודים כלליים, 
 65ציון עובר 

135-1-1411 
מבוא לארכיאולוגיה של  

א"י וסוריה בתקופת 
 הברונזה המאוחרת והברזל

  16-14ד'  ב 2 "סש פרופ' גונר להמן
 פתוח ללימודים כלליים, 

 65ציון עובר 

135-1-1361  
 )1(קבוצה 

טכנולוגיה וטיפולוגיה של 
 כלי צור

 72/505 20-18ג'  ב 2 "סש פרופ' סטיב רוזן
 

135-1-1361  
 )2(קבוצה 

טכנולוגיה וטיפולוגיה של 
 כלי צור

 72/505 20-18' ד ב 2 ש"ס פרופ' סטיב רוזן
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 : ותהער

 נק"ז). 54מחלקתית (-ונה לתכנית לימודים דולשנת לימודיו הראש ארכיאולוגיהכל סטודנט מתקבל ללימודים במסלול  •
 .נק"ז בכל מדור) 4נק"ז ( 8בהיקף  -ללמוד ארבעה קורסי מבוא מן שני המדורים  מחויבים נק"ז) 28חטיבה ( – משניתהמתעתדים ללמוד ארכיאולוגיה כמחלקה סטודנטים  •

 יופסקו לימודיו במחלקה. -אחריה. לאחר שנכשל פעמיים בקורס המבואיוכל ללמוד את הקורס בשנה של )65-מ(ציון נמוך  שנכשל בקורס מבוא סטודנט •

 .בכל הקורסים 65מחייב את הסטודנט/ית לעמוד בממוצע של לפחות  ב' לשנהא' מעבר משנה  •

 

 'בקורסי חובה שנה 
 

 מרצה שם קורס מספר קורס
סוג 

 שיעור
 יום/שעה סמסטר נק"ז

כיתת 
 לימוד

 הערות

135-1-3771 
 )1(קבוצה 

 קלאסית הקרמיק
 עד ההלניסטית מהתקופה

 הקדומה הרומית התקופה
 72/505 16-14א'  א 2 ש"ס ד"ר פטר פביאן

 

135-1-3771 
 )2(קבוצה 

 קלאסית קרמיקה
 עד ההלניסטית מהתקופה

 הקדומה הרומית התקופה
 72/505 18-16א'  א 2 ש"ס ד"ר פטר פביאן

 

135-1-3781  

 קלאסית קרמיקה
 הרומית מהתקופה

 התקופה עד המאוחרת
 הקדומה האסלאמית

איתמר ד"ר 
 טקסל

 72/505 18-16א'  ב 2 ש"ס

 

135-1-1071 
קרמיקה קדומה מתקופת 

 הברונזה התיכונה
ד"ר יובל 
 יקותיאלי

 72/505 14-12ד'  א 2 "סש
 

135-1-1431 
קרמיקה קדומה מתקופת 

 הברזל
 72/505 14-12ד'  ב 2 "סש פרופ' גונר להמן

 

 

 : ותהער

 מתקיים אחת לשנתיים. לא יתקיים בשנת תש"פ.  –ג' -קורס חובה שנה ב' ו – 135-1-3181" שמספרו בארכיאולוגיה מדעיות טותשי קורס " •

 4( קלאסיתקרמיקה ללמוד את שני חלקי הקורס בקרמיקה:  מחויבים ,"תעודת חופרמסלול ", לרבות או במסלול דו מחלקתי כמחלקה ראשיתסטודנטים הלומדים ארכיאולוגיה  •
 .נק"ז) 4( וקרמיקה קדומה נק"ז)

קורס  אונק"ז)  2" (טכנולוגיה וטיפולוגיה של כלי צורמחויבים ללמוד אחד מבין אפשרויות: קורס "נק"ז)  28חטיבה ( – תסטודנטים הלומדים ארכיאולוגיה כמחלקה משני •

 נק"ז). 2" (קרמיקה קדומה מתקופת הברונזה התיכונה"קורס  אונק"ז)  2"קרמיקה קלאסית מהתקופה ההלניסטית עד התקופה הרומית הקדומה" (

 קרמיקה קדומה.ל יםחלה חובת השתתפות בקורס שכנותיה בתקופת המקראישראל ו-במדור לארכיאולוגיה של ארץעל הסטודנטים המתמחים  •
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חויבים ללמוד את קורס נומיסמטיקה הניתן אחת טים מ. סטודנהשתתפות בקורסים לקרמיקה קלאסית תבמדור לארכיאולוגיה קלאסית חלה חובעל הסטודנטים המתמחים  •

 לשנתיים. יינתן בשנת תש"פ.

 נדרשים בנוסף: ,"תעודת חופרמסלול "לרבות , במחלקה ראשיתסטודנטים הבוחרים  •
יסמטיקה, זכוכית, פיסול, אנתרופולוגיה לדוגמה: נומ . קורסיםלפחות נק"ז 6אנליטיים בהיקף של ללמוד במהלך התואר קורסים בנושאים הקשורים בתרבות חומרית/מחקרים  -1

 וכו'. חובה להתייעץ בעניין קורסים אלו עם חברי סגל במחלקה.יאוארכיאולוגיה, מיקרומורפולוגיה, כלי צור למתקדמים פיזית, ארכיאוזאולוגיה, בוטניקה, ג
 .קה קלאסית)נק"ז קרמי 4, קדומהנק"ז קרמיקה  4נק"ז כלי צור,  2ללמוד את כל קורסי הטיפולוגיה (  -2

 

 .בכל הקורסים 65מחייב את הסטודנט/ית לעמוד בממוצע של לפחות  'ג לשנה' במעבר משנה  •

 

 'גקורסי חובה שנה 
 

 מרצה שם קורס מספר קורס
סוג 

 שיעור
 יום/שעה סמסטר נק"ז

כיתת 
 לימוד

 הערות

נושאים נבחרים  135-1-2261
 -בארכיאולוגיה קלאסית 

 (סמינר) א –ביזנטית 

 70ציון עובר   72/406 16-14ב'  א 2 'ס פביאן ד"ר פטר

נושאים נבחרים  135-1-2271
 -בארכיאולוגיה קלאסית 

 (סמינר) ב –ביזנטית 

פרופ' חיים 
 גולדפוס

 70ציון עובר  72/406 16-14ב'  ב 2 'ס

בעיות נבחרות  135-1-3581
בארכיאולוגיה של א"י 

 (סמינר)א  – וסוריה

ד"ר יובל 
 יקותיאלי

 70ציון עובר  72/505 14-12ג'  א 2 'ס

בעיות נבחרות  135-1-3591
בארכיאולוגיה של א"י 

 (סמינר) ב - וסוריה

ד"ר יובל 
 יקותיאלי

 70ציון עובר  72/505 14-12ג'  ב 2 'ס

 א –בעיות בפרהיסטוריה  135-1-2071
 (סמינר)

 70ציון עובר  72/505 16-14ג'  א 2 'ס פרופ' סטיב רוזן

 ב –ות בפרהיסטוריה בעי 135-1-2081
 (סמינר)

 70ציון עובר  72/505 16-14ג'  ב 2 'ס פרופ' סטיב רוזן

 

 : הערות

 מתקיים אחת לשנתיים. לא יתקיים בשנת תש"פ.  –ג' -קורס חובה שנה ב' ו – 135-1-3181" שמספרו בארכיאולוגיה מדעיות שיטות קורס " •

 .ילמדו שני קורסי סמינר בשני מדורים "ת חופרתעודמסלול ", לרבות מחלקה ראשיתסטודנטים הלומדים  •

 .ילמדו סמינר אחד בלבד באחד המדורים דו מחלקתי או מחלקה משניתבמסלול סטודנטים הלומדים  •
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 קורסי בחירה במחלקה

 מרצה שם קורס מספר קורס
סוג 

 שיעור
 יום/שעה סמסטר נק"ז

כיתת 
 לימוד

 הערות

  12-10' ד א 2 ש"ס ' יובל גורןפרופ מבוא כללי לארכיאולוגיה 135-1-0058
 פתוח ללימודים כלליים

 

135-1-4171 
ההיסטוריה של 
 הארכיאולוגיה

  14-12ב'  א 2 ש"ס פרופ' סטיב רוזן
 פתוח ללימודים כלליים

 

 הפליאוליתית התקופה 135-1-1951
 ובלבנט בישראל התיכונה

ד"ר מאי גודר 
 גולדברגר

 ייםפתוח ללימודים כלל  18-16ד'  א 2 ש"ס

   14-12ב'  א 2 ש"ס ד"ר פטר פביאן לנומיסמטיקה מבוא 135-1-0083

135-1-4041 
 כשטח ההיסטורית העיר

 ארכיאולוגיה: חפירה
 אורבנית

ד"ר יאנה 
 צ'חנובץ

  20-18ב'  א 2 ש"ס
 פתוח ללימודים כלליים

135-1-0020 

: הפאזל את להרכיב
" קטנים ממצאים"

?  הקלאסיות מהתקופות
 שנותםפר, זיהויים

 למחקר ותרומתם

  14-12' א א 2 ש"ס יואב פרחיד"ר 

 פתוח ללימודים כלליים

135-1-1101 
 אנטוליה של ארכיאולוגיה

 והברזל הברונזה' בתק
  12-10ב'  א 2 ש"ס פרופ' גונר להמן

 

135-1-0019 
 ישראל ארץ של אדריכלות
 והברזל הברונזה בתקופות

   10-08' ג א 2 ש"ס פרופ' גונר להמן

135-1-3531 
 - והפניקים פניקיה
 וארכיאולוגיה היסטוריה

   12-10' ג א 2 ש"ס פרופ' גונר להמן

 פתוח ללימודים כלליים  12-10' ד ב 2 ש"ס יובל גורןפרופ'  חומרית ותרבות טכנולוגיה 135-1-0086

135-1-0038 
 הפרהסטוריות התקופות

 בסין
  14-12' ב ב 2 ש"ס עפר מרדרפרופ' 

ידי גיאולוגיה, תלמפתוח ל
גיאוגרפיה והיסטוריה 

 כללית

היבטים  –אומנות ביזנטית  135-1-3991
 ארכיאולוגיים

 אמנויות פתוח לתלמידי  20-18א'  ב 2 ש"ס ד"ר קרני גולן

135-1-0170 

 הדרומי החוף מישור ערי
: הקלאסית בתקופה

 מול היסטוריים מקורות
 ארכיאולוגי ממצא

ד"ר דניאל 
 וורגה

 פתוח ללימודים כלליים  20-18 'ב ב 2 ש"ס

135-1-3811 

 - ידע של ארכיאולוגיה
 הידע עיצוב של היסטוריה

 הקדומה הברונזה תקופת על
 בלבנט

ד"ר יובל 
 יקותיאלי

   16-14ד'  ב 2 ש"ס

135-1-0030 
 ערני תל - תל של אנטומיה

 ומחקרו
ד"ר יובל 
 יקותיאלי

  18-16ד'  ב 2 ש"ס
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 ג-שנים ב – מסלול "תעודת חופר" –קורסי חובה 

סוג  מרצה שם קורס מספר קורס
 שיעור

כיתת  יום/שעה סמסטר נק"ז
 לימוד

 הערות

 א 2 התנסות ד"ר פטר פביאן I -ניהול שטחי חפירה  135-1-0041
יש להירשם בתקופת ההרשמה  -חובה שנה ב' 

הקורס יילמד במהלך החפירה הלימודית  –לקורסים 
 בקיץ

 ב 2 התנסות פרופ' עפר מרדר II -ניהול שטחי חפירה  135-1-0051
יש להירשם בתקופת ההרשמה  -בה שנה ג' וח

הקורס יילמד במהלך החפירה הלימודית  –לקורסים 
 בקיץ

 המתודה של הסקר 135-1-3661
-ד"ר אליהו כהן

 ששון
  12-10א'  א 2 סש"

יינתן אחת לשנתיים. 
 תש"פיינתן בשנת 

135-1-1741 
גישות דיגיטליות למחקר 

 הארכיאולוגי
-ד"ר אליהו כהן

 ששון
  12-10א'  ב 2 "סש

תן אחת לשנתיים. ניי
 תש"פיינתן בשנת 

 

 הערות:

רכיאולוגיה של השדה א"; 135-1-0201", שמספרו 1 –שיטות חפירה, כתיבת דו"ח מדעי ועיבוד מדעי  -ארכיאולוגיה של השדה " –ג' -שנה ב' ו –קורסי חובה במסלול "תעודת חופר"  •
מתקיימים אחת לשנתיים. לא יתקיימו  – 135-1-0047, שמספרו "בארכיאולוגיה GISשימושי מערכת "; 135-1-0211", שמספרו 2 –שיטות חפירה, כתיבת דו"ח מדעי ועיבוד מדעי  -

 בשנת תש"פ.
 

 

 קורסי שפה

 ), לרבות מסלול "תעודת חופר"מחלקתי ומחלקה ראשית-(חובה לדו

 מרצה שם קורס ר קורסמספ
סוג 

 שיעור
 כיתת לימוד יום/שעה סמסטר נק"ז

 הערות

 א –יוונית למתחילים  152-1-1061
ד"ר נורית שובל 

 דודאי
 א 4 ש"ש

 12-10ב' 
 12-10ה' 

 
יינתן במחלקה 

 תחומיים-רב

 ב –יוונית למתחילים  152-1-1271
ד"ר נורית שובל 

 דודאי
 ש"ש

 ב 4
 12-10ב' 
 12-10ה' 

 
במחלקה יינתן 

 תחומיים-רב

 ד"ר איגור דרייר חלק א –צרפתית למתחילים  152-1-1011

 ש"ש

 א 4

 – 1קבוצה 
 14-12א' 
 14-12 ד'

 – 2קבוצה 
 16-14א' 
 16-14 ד'

יינתן במחלקה  
 תחומיים-רב
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 ד"ר איגור דרייר חלק ב –צרפתית למתחילים  152-1-1191

 ש"ש

 ב 4

 – 1קבוצה 
 14-12' א
 14-12' ד

 – 2קבוצה 
 16-14' א
 16-14' ד

 

יינתן במחלקה 
 תחומיים-רב

  חלק א –גרמנית למתחילים  152-1-1021
 ש"ש

   א 4
יינתן במחלקה 

 תחומיים-רב

  בחלק  –גרמנית למתחילים  152-1-1131
 ש"ש

   ב 4
יינתן במחלקה 

 תחומיים-רב

 אחלק  –לטינית למתחילים  152-1-1041
ד"ר נורית שובל 

 דודאי
 ש"ש

 א 4
 14-12ב' 
 14-12ה' 

 
יינתן במחלקה 

 תחומיים-רב

 בחלק  –לטינית למתחילים  152-1-1161
ד"ר נורית 

 דודאי-שובל
 ש"ש

 ב 4
 14-12ב' 
 14-12ה' 

 
יינתן במחלקה 

 תחומיים-רב
 

 הערות:

 תחומיים.-במחלקה רבהסופית שפה המערכת שיעורי להתעדכן על באחריות הסטודנט  •

 לשנתיים. לא יתקיימו בשנת תש"פ.שיעורי שפה אכדית מתקיימים אחת  •

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

 - לימודי שפה •
כולן ו ייחשב. נקודות הזכות עבור לימודים אלו נק"ז 8בהיקף  מחויב בלימוד שפה זרה בתוכנית " תעודת חופר",, לרבות ראשית ובמחלקה תדו מחלקתי בתוכניתסטודנטים כל 

 .נק"ז) 4( וחצי במסגרת הלימודים הכלליים נק"ז) 4( חצי מנקודות הזכות יחשבו במסגרת מחלקה לארכיאולוגיה או נק"ז) 8( במסגרת הלימודים הכלליים

 .השפה הצרפתיתילמדו את  הפרהיסטורי מדורב המתעניינים סטודנטים .1 

 יבחרו באחת האפשרויות הבאות: -ושכנותיה בתקופת המקרא-ישראל-ל ארץבארכיאולוגיה ש -המתעניינים במדור המקראי סטודנטים  .2 

 .מצרית או אכדית -א. שפה עתיקה   

 .צרפתית או גרמנית -שפה מודרנית  ב.   

 יבחרו באחת האפשרויות הבאות: - בארכיאולוגיה קלאסיתהמתעניינים במדור הקלאסי  סטודנטים .3 

 .יוונית או לטינית -א. שפה עתיקה    

 .צרפתית או גרמנית -שפה מודרנית  ב.  

 ועדת הוראה מחלקתית.כל בקשה ללמוד שפה שאינה מופיעה ברשימה מחויבת אישור של           . 4 
 

 סיורים לימודיים 

 למטה.  כמפורט במהלך התואר, ימי סיור 10-בחייב להשתתף  ,בתוכנית "תעודת חופר", לרבות ובתוכנית ראשית בתוכנית דו מחלקתית כל סטודנט



7 
 

 חמישי. מיהסיורים ייערכו בדרך כלל ביימי סיור מתוך המפורט מטה.  5 -חייב להשתתף ב חטיבה - בתוכנית משנית הסטודנט

 מזרח (יומיים) –סיור צפון  . 1

 מערב (יומיים) –סיור צפון  . 2

 סיור דרום . 3

 סיור ירושלים והמרכז . 4

 סיורי חוף .5

 ימי סיור, מתוכם בשני סיורי צפון ובסיור דרום.  10-ב מחויביםמחלקתית ובתוכנית ראשית, לרבות במסלול ארכיאולוג מוסמך,  הסטודנטים הלומדים בתוכנית דו

 ימי סיור, מתוכם בסיור צפון אחד לפחות ובסיור דרום. 5-במחויבים חטיבה  –התלמידים הלומדים בתוכנית משנית 

 

 חפירה לימודית

על התלמיד לסיים את חובת החפירה  בקיץ. בחפירה לימודיתשבועות  4חייב להשתתף במהלך לימודי התואר הראשון במשך  ובתוכנית ראשית יתבתוכנית דו מחלקת כל סטודנט

 .'ללימודיו, ולחפור במשך שבועיים לפחות בסיום שנה א 'גסוף שנה  הלימודית עד

 .יץלימודית בק שבועות חפירה 8מחויב ב  בתוכנית "תעודת חופר"סטודנט 

 בקיץ. בחפירה לימודית שבועייםלהשתתף במהלך לימודי התואר הראשון במשך חייב  חטיבה - בתוכנית משניתכל סטודנט 
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 תש"פ – לארכיאולוגיהמערכת השיעורים במסלול 
 

 2-135סימן  –תואר שני 
 

 מרצה שם קורס מספר קורס
סוג 

 שיעור
 יום/שעה סמסטר נק"ז

כיתת 
 לימוד

 הערות

135-2-0107 
שיטות אנליטיות 

 בארכיאולוגיה ובאמנות
  10-08ג'  א 2 ש"ס יובל גורן' פרופ

 תלמידי וישתתפו במידה
 הקורס יועבר ל"חו

 באנגלית

135-2-5121 
גישות אנתרופולוגיות 

 לארכיאולוגיה
  12-10ג'  א 2 ש"ס פרופ' סטיב רוזן

 

135-2-5201 
ארגון מחקר וכתיבת הצעות 

 מחקר
 איציקפרופ' 

  14-12ג'  א 2 "סש גלעד
 מחקרי נתיבחובה ל

יינתן אחת לשנתיים. 
 תש"פיינתן בשנת 

135-2-0050 
יישום מחקר  –חקוק באבן 

 כלי האבן בארכיאולוגיה
  10-08ג'  ב 2 "סש פרופ' עפר מרדר

 

135-2-0045 
הארכיאולוגיה של צפון ארץ 

 ישראל בתקופת המקרא
  12-10ג'  ב 2 ש"ס פרופ' גונר להמן

 

  72/412 16-14ג'  ב 2 ש"ס פרופ' יובל גורן יסודות בגיאוארכיאולוגיה 135-2-0137
         

135-2-0077 
איסוף,  –אשמו"ר  סדנת

 שימור, מחקר ורישום
 פרופ' יובל גורן

 
   ב 4 סדנא

בתקופת  יש להירשם
 – ההרשמה לקורסים

 הסדנא תתקיים בקיץ
 תלמידי וישתתפו במידה

 רסהקו יועבר ל"חו
 באנגלית

 מורי המחלקה  1 –מחקר מודרך  135-2-5091
הדרכה 
 אישית

   א 2

בתיאום עם אחד 
המרצים/מנחה עבודת 

מיועד רק  –גמר 
 המחקרי הנתיבלתלמידי 

הדרכה  מורי המחלקה  2 –מחקר מודרך  135-2-5211
 אישית

   ב 2

בתיאום עם אחד 
המרצים/מנחה עבודת 

מיועד רק  –גמר 
 המחקרינתיב לתלמידי ה

135-2-0049 
 סמינר מחלקתי 

 א'  –שנה ראשונה 
   א 0.5 ס' מורי המחלקה

 חובה לתלמידי שנה א'

135-2-0059 
 סמינר מחלקתי 

 ב' –שנה ראשונה 
   ב 0.5 ס' מורי המחלקה

 חובה לתלמידי שנה א'

135-2-0060 
 סמינר מחלקתי 

 א' –שנה שניה 
   א 0.5 ס' מורי המחלקה

 ה ב'חובה לתלמידי שנ
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135-2-0070 
 סמינר מחלקתי 

 ב' –שנה שניה 
   ב 0.5 ס' מורי המחלקה

 חובה לתלמידי שנה ב'

   א 4  מורי המחלקה עבודת גמר 135-2-9991
חובת רישום החל 

מסמסטר שלישי בתואר 
 השני

   ב 4  מורי המחלקה עבודת גמר 135-2-9992
חובת רישום בסמסטר 

 הרביעי בתואר השני

135-2-7777 
כתיבת עבודת גמר (ללא 

 נק"ז)
   א 0  מורי המחלקה

חובת רישום לעבודת 
גמר ללא נק"ז לאחר 

שכבר נעשתה הרשמה 
לכתיבת עבודת גמר עם 

 נק"ז

135-2-7778 
כתיבת עבודת גמר (ללא 

   ב 0  מורי המחלקה נק"ז)

חובת רישום לעבודת 
גמר ללא נק"ז לאחר 

שכבר נעשתה הרשמה 
לכתיבת עבודת גמר עם 

 נק"ז
 

 הערות:

 "פ.. הקורס יינתן אחת לשנתיים. לא יינתן בשנת תש"מחשב ושימושי כמותיות שיטות " 135-2-5141מחקרי נדרשים ללמוד קורס  נתיבסטודנטים ב •
 

 

 לימודי השלמה לקראת תואר שני:

 לא יוכר נק"ז לתואר. – ז)נק" 12על הסטודנטים המשלימים ללמוד את כל קורסי מבואות החובה לתואר ראשון בארכיאולוגיה ( .א

כחלק מתכנית  נק"ז 8 -מתוך הקורסים של כלי חרס (מקראית וקלאסית) וכלי צור על הסטודנטים המשלימים לקחת קורסים מלימודי התואר הראשון בארכיאולוגיה  .ב

דנטים ולהתחשב בקורסים רלוונטיים שבהם השתתפו בעבר הלימודים לתואר שני. יעשה ניסיון להתאים את הקורסים אותם הם אמורים לקחת לכיוון התמחותם של הסטו

 במסגרת לימודי התואר הראשון שלהם.

 ימי סיור, לפני או במהלך לימודי התואר השני. 5-על הסטודנטים המשלימים להשתתף בשבועיים חפירה לימודית ו .ג

 

 


	לימודי השלמה לקראת תואר שני:

