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שלום רב,
ברכות על קבלתכם למחלקתינו ,לנוחיותכם אנו מצרפים מספר הנחיות שיהיו לכם לעזר בעריכת תוכנית
הלימודים.
אם תתקשו ,אתם מוזמנים להתקשר אלינו בטל ,03-5318350 :או במייל :

Israel-Studies.Dept@biu.ac.il
בהצלחה,
תמר מגן
עוזר ראש המחלקה

בדפים אלו מפורטים קורסי החובה במחלקה .כדי לשלב חובות אלה עם החובות במחלקה האחרת ,לימודי יסוד,
אנגלית וכד' ,וכדי להבין את המערכת בכללותה ,מומלץ מאד להיכנס לאתר האוניברסיטה ולקרוא את המידע
הכללי בספר מערכת השעות.
במחלקה קיימות שתי מגמות עיקריות )1 :ארץ ישראל לתקופותיה  )2ארכיאולוגיה.
במגמה 'ארץ ישראל לתקופותיה' ניתן להתמחות בתקופות הבאות:
 .1העת עתיקה.
 .2בית שני.
 .3ימי הביניים.
 .4העת החדשה.
במגמה לארכיאולוגיה ניתן להתמחות בשתי התקופות הקדומות:
 .1העת העתיקה.
 .2בית שני.
סטודנט שעדיין אינו יודע באיזו מגמה לבחור (ורוב הסטודנטים בשנה א' עדיין אינם יודעים) ,יבחר במגמה 'ארץ-
ישראל לתקופותיה' ובשנה ב' יוכל לשנות את בחירתו.
יש להתחיל ברישום לקורסים המשויכים לקטגוריה של קורסי החובה לשנה א' ,וקורסי מבואות לתקופות השונות.
רק לאחר מכן ,ניתן להירשם לקורסי בחירה ,בתנאי שאין לקורסים אלה "דרישות מוקדמות"(ד"מ).
כל הקורסים המופיעים בדף המערכת הרצ"ב ,מיועדים לשנה א'.
לקביעת המערכת ראה את ההנחיות הבאות:
כל תלמידי שנה א' בכל המסלולים חייבים בקורסים הבאים:
" .1הדרכה ביבליוגרפית" ( - )16-016-01יום ב' בשעה  ,16סמ' ב.
 .2מכינה ב"טופוגרפיה" ( )16-101-01במסגרת המכינה מתקיים מפגש חד-פעמי ,באחד מימי חמישי בתחילת השנה.
הקורס מחייב עבודה בכתב ,וכמובן סיורים לימודיים.
" .3יסודות הגיאוגרפיה הפיסית" ( – )16-104-01יום ג בשעה  ,18סמ' א.
תלמידים הלומדים את קורס  75-114במחלקה לגיאוגרפיה פטורים מקורס זה ועליהם להשלימו בקורס בחירה
במחלקה.
" .4יסודות הגיאומורפולוגיה" ( - )16-105-01יום ג בשעה  ,18סמ' ב.
תלמידים הלומדים את קורס  75-100במחלקה לגיאוגרפיה פטורים מקורס זה ועליהם להשלימו בקורס בחירה
במחלקה.

כל תלמיד חייב לבחור קורס מבוא שנתי אחד בכל אחת מארבע התקופות ,סה"כ  4קורסים .לימודי המבואות
מכשירים את הסטודנט להשתתפות בסמינריון בשנה ב'( .בכל תקופה קיימת בחירה בין שני קורסי מבוא):
 .5תקופת המקרא:
"ארץ-ישראל בתקופת המקרא" ( - )16-120-01יום ב בשעה  ,14שנתי.
או "מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתקופת הברונזה והברזל"  -יום ג בשעה  ,14שנתי.
 .6תקופת בית שני ,המשנה והתלמוד:
"ארץ-ישראל בתקופת בית שני ,המשנה והתלמוד" ( - )16-140יום ב בשעה  ,10שנתי.
או "מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתקופה ההלניסטית ,הרומית והביזנטית" ( 2 – )16-151-01+16-152-01ש"ש
יום ג בשעה  ,16שנתי.
 .7תקופת ימי הביניים:
"ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הקדומה" ( - )16-643-01יום ג בשעה  ,10שנתי.
או "מוסלמים נוצרים ויהודים :ארץ ישראל מהכיבוש הצלבני ועד הכיבוש העותמאני" ( - )16-312-01יום ב בשעה
 ,12שנתי.
 .8העת החדשה:
"מבוא לתולדות ארץ-ישראל בעת החדשה" ( - )16-107-01יום ג בשעה  ,8שנתי.
מלבד קורסי החובה ,מומלץ לסטודנטים של שנה א' לבחור לפחות קורס אחד נוסף מקורסי הבחירה בהתאם לטבלה
המצורפת.
כל תלמיד במחלקה חייב להירשם ל"קורסים" הבאים:
"השתתפות בסיורים" ( )16-010-01ו"השתתפות בחפירות" ( .)16-011-01שני קורסים אלה אינם מקנים ניקוד
ואינם מחויבים בשכר-לימוד ,אולם ציון עובר הוא תנאי הכרחי לקבלת התואר .הסיורים הלימודיים מתקיימים
בכל שבוע ביום חמישי ,יש להימנע מלהירשם ביום ה' לקורסים במחלקות אחרות.
בשבוע הראשון ללימודים אתם מתבקשים להביא עמכם תמונת פספורט ואישור רפואי המאשר את כשירותכם
להשתתף בסיורים ובחפירות ארכיאולוגיות.

הסיורים והחפירות הן חלק בלתי נפרד מהדרישות לתואר במחלקה ללימודי ארץ-
ישראל וארכיאולוגיה.
שנת לימודים מעניינת ומוצלחת
תמר מגן
עוזר ראש המחלקה

מערכת שעות תואר ראשון לשנה"ל תשע"ח -לימודי א"י וארכיאולוגיה
שעות

10 - 8

12 - 10

 16256פרקי טבע במקרא
פרופ' ז .עמר שנתי

 16-313ירושלים ועכו :בירותיה של
הר הממלכה הצלבנית
ד"ר י .רובין שנתי

 16-781מלחמות ישראל מראשית
הר המנדט ועד מלחמת העצמאות
ד"ר ג.קרוייזר שנתי.

 16-140א"י בתקופת בית שני,
המשנה הר והתלמוד
פרופ' י .שוורץ שנתי

 16-312מוסלמים נוצרים ויהודים:
ארץ ישראל מהכיבוש הצלבני ועד
הכיבוש העות'מאני
ד"ר י .רובין שנתי

 16-091העשור הראשון
הר ד"ר א .פיקאר סמ' א

 16-016מבוא לביבליוגרפיה
הר ולכתיבה אקדמית
ד"ר א .פיקאר סמ' ב

 16-066טבע ונוף במקורות ישראל
הר ד"ר א .דיין סמ' א.
פגישה וירטואלית

 16-834תרבות הווי ופנאי
הר ד"ר ל .רוזנברג סמ' א

 16-093שורשי הפוליטיקה
הר הישראלית
הר ד"ר א .פיקאר סמ' ב

 16-352הנגב בתקופת המקרא
פרופ' א .פאוסט סמ' א

 16-120ארץ-ישראל בתקופת
הר המקרא
ד"ר ש .ז .אסטר .שנתי

 16-134ארכיאולוגיה של אפריקה
הר פרופ' א .פאוסט סמ' ב

יום א'

 16-292מעגל החיים
הר פרופ' אסתי אשל סמ' א

יום
ב'

 16-293חיי יום יום ומקורות
חז"ל לאור כתובות ותעודות
מימי הבית השני
הר פרופ' אסתי אשל סמ' ב

 16-107מבוא לתולדות א"י
הר בעת החדשה
ד"ר ל.רוזנברג שנתי

יום ג'

14 - 12

16-14

18-16

 16-447בני אדם הקימוה  -ימי
הר המנדאט וקום המדינה דרך
סיפורי אנשים
ד"ר נ .ארנון סמ' ב
פגישה וירטואלית

 16-268וככרמל בים יבוא"-
קדמוניות
הר הכרמל
פרופ' ש .דר סמ' ב**

 16 -130מבוא לארכי' של א"י בתק'
הר הברונזה והברזל
פרופ' א.מאיר שנתי

 16-643א"י בתק' המוסלמית
הר הקדומה
ד"ר י .סרי שנתי **

 16-340מרישה ובית גוברין
הר פרופ' בועז זיסו סמ' א

20-18

 16-923תרבות חומרית חברה
הר ואדיאולוגיה
פרופ' א .פאוסט סמ' א

 16-151מבוא לארכ' של א"י בתק' הר
ההלניסטית והרומית הקדומה.
פרופ' ב .זיסו סמ' א.

 16-299הגליל בתק' ההלניסטית ,רומית
וביזנטית
הר ד"ר א .אקר סמ' א

 16-152מבוא לארכ' של א"י הר בתק'
הרומית המאוחרת והביזנטית
ד"ר א .אקר

 16-448חיי יום יום בתקופת הר המנדט
ד"ר ת .גורן סמ' ב

 16-320אתרים קדושים בארץ ישראל
הר פרופ' י .שוורץ שנתי

 16-104יסודות הג"ג
הר הפיזית
מר דביר רביב .סמ' א'
 16-105מבוא
הר לגאומורפולוגיה
מר דביר רביב .סמ' ב.

 16-396גולן וחרמון
הר מר מ .רובינשטיין סמ' ב**

יום ד'

יום ו'

 16-363מדבר יהודה וים
הר המלח
מר מ .רובינשטיין סמ' א **

 16-103מבוא לפרה
הר היסטוריה של א"י
ד"ר נ .אלפרסון-אפיל שנתי**

 16-401קרקע ודמוגרפיה
ד"ר ת .גורן סמ' ב

 16-889ארכיאולוגיה של מצרים
הר פרופ' אהרון מאיר סמ' א

 16-871טיפולוגיה וטכנולוגיה של כלי
צור הר ד"ר נ .אלפרסון-אפיל סמ' ב
חדר מחלקה

 16-298יון ורומא בארץ ישראל
הר ד"ר א .אקר סמ' א

 16-201נשק וביצורים
הר פרופ' אהרון מאיר סמ' א

 16-796שלטון מקומי והיחסים בין
הר יהודים לערבים
ד"ר ת .גורן סמ' ב**

 16-277פלישתים וגויי הים
הר פרופ' אהרון מאיר סמ' ב

 16-857קברים וקבורה בא"י בתק'
המקרא
הר פרופ' אהרון מאיר סמ' ב

ח"מ=חדר המחלקה
בנין  410חדר 225

 16-224הורדוס המלך וממלכתו
הר ד"ר א .ברוך סמ' א
 16-545בית המגורים
הר ד"ר א .ברוך סמ' ב

