
 

 

        Master 331   

 ב פ"תש  –וארכיאולוגיה   ישראל-רץמודי איבל  ם לתואר שנינרשה דף הסבר לסטודנט 
 

 שלום רב, 

 תוכנית הלימודים.  לנוחיותכם הסבר עלתינו,  למחלק כםעל קבלת ברכות
 , או במייל : 03-5318350אם תתקשו, אתם מוזמנים להתקשר אלינו בטל: 

Israel-Stuies.Dept@biu.ac.il 
 בהצלחה 

 
 מגן  תמר

 עוזר ראש המחלקה 
 

יסייעו  ד אלו  הל בלך   פים  תכנית  ביעריכת  א'  לשנה  קורסי החובה במחלקה.  מחלקתמודים  מופיעים  בדפים  כדי  נו. 

ל האחרת,  במחלקה  החובות  עם  אלה  חובות  בכללותה, ילשלב  המערכת  את  להבין  וכדי  וכד',  אנגלית  יסוד,  מודי 

 סיטה ולקרוא את המידע הכללי בספר מערכת השעות. להיכנס לאתר האוניבר  מומלץ מאד

קורסים אלהיבים בקורסי השלמה  סטודנטים המחו עיכוב    חייבים לסיים  כדי למנוע  וזאת  בסוף שנה"ל הראשונה, 

 יה. יברישום לקורסים לשנה השנ 

 ניתן להתמחות באחת מהתקופות הבאות: 

 ( העת העתיקה.  1 

 ( בית שני. 2

 ( ימי הביניים. 3

 חדשה. ( העת ה 4

 של התקופה.  שונות ניתן להתמחות בארכיאולוגיההתקופות הראבשתי 

 

 מסלול א' עם תיזה 

 על הסטודנט לבחור תקופת התמחות ולמצוא מנחה שיהיה מוכן להנחותו. 

 מכסת השעות: 

 (. 025-16 ש"ש )מס' קורס 1   תחומיות-שיטות מחקר בין

 או סמינר שמיעה.   ים נוספים ש"ש, קורס  5 +  ש"ש 2 שהם )החל מתש"פ(  ן סמינריו 1 -בתק' ההתמחות

 ש"ש. 7 סה"כ 

 ש"ש. 4 -או במחלקות אחרות  קורסים בתקופות אחרות

 ש"ש  12סה"כ 

 חובות נוספות: 

 . ע"פ דרישות האוניברסיטה -פטור באנגלית לתואר שני  .1

 מודרנית או עתיקה )בהתאם לתקופת ההתמחות ובהתייעצות עם המנחה(.  -שפה זרה נוספת  .2

 ש"ש.  2חייבים קורס אחד בהיקף של  -בוגרי אוניברסיטת בר אילן -דותיהי לימוד  .3

 ש"ש. 4חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של   -בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים

 . פטורים מקורס ביהדות לתואר שניבמסלול זה סטודנטים הלומדים במסלול הישיר לתואר שני * 



 

 

 

 תיזה  ללא' במסלול 

 מכסת השעות: 

 : לבחור שתי תקופות התמחות שי

 ש"ש.  8ש"ש, קורסים או סמינר שמיעה. סה"כ  4+  (ש"ש 4)סמינריונים  2 -תק' התמחות ראשית

 ש"ש  5 ש"ש, קורסים או סמינר שמיעה. סה"כ  3+   (ש"ש 2)סמינריון  1  -תק' התמחות משנית

 ש"ש 5 -קורסים בתקופות אחרות

 ש"ש  18סה"כ 

 חובות נוספות: 

 ע"פ דרישות האוניברסיטה. -ת לתואר שני יגל אנטור בפ .1

 ש"ש.  2חייבים קורס אחד בהיקף של  -בוגרי אוניברסיטת בר אילן  -לימודי יהדות . 2

 ש"ש. 4חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של   -בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים

פטורים מקורס ביהדות לתואר  ו  ש"ש  18  -ב   לתואר שני מחוייבים במסלול זהסטודנטים הלומדים במסלול הישיר  *  

 . שני

 

 תיזה  ללא  – מורי של"ח /"תו תקן" /מורי דרך /  מיוחד למוריםמסלול 

 מכסת השעות: 

 ש"ש. 2 -השתתפות בסיורים

 : יש לבחור שתי תקופות התמחות

 ש"ש.  8ש"ש, קורסים או סמינר שמיעה. סה"כ  6+ ( ש"ש 2) סמינריון  1 -בתק' התמחות ראשית

 ש"ש.  4ש"ש, קורסים או סמינר שמיעה. סה"כ  2+  (ש"ש 2) סמינריון 1  -שניתמ ותמח בתק' הת

 ש"ש. 4 -קורסים בתקופות אחרות

 ש"ש  18סה"כ 

 חובות נוספות: 

 ש"ש.  2חייבים קורס אחד בהיקף של  -בוגרי אוניברסיטת בר אילן  -לימודי יהדות  .1

 ש"ש. 4קף של  ות בהיהד ביורסי יסוד חייבים בשני ק  -בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים

 



 

 

 -מסלול לימודים בשימור ופיתוח נוף ונכסי מורשת
 והמחלקה ללימודי   ,אוגרפיה וסביבהי משותפת לשתי מחלקות: המחלקה לגתכנית לימודים 

 . ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין )זוס(

 : המסלול א' עם תיז

 ש"ש   4 -קורסים יישומיים •

 ש"ש.  2  - , סמ' ב'(16-20' א)יום  "בישראל: תכנון ויישום סמינריון תכניות מתאר "  75-987

 ש"ש. 2 –( חמישה ימי עיון מרוכזים" ) אולפן בתכנון עירוני" 75-974

 ש"ש: 2 -סמינר חובה •

 ש"ש.  2  - שנתי( 14-16  'ג)   - גלגוליה של העדתיות בישראל-מבדלנות לכור היתוך ובחזרה   16-041

 ש"ש.  2 -(שנתי 18-16  'א )יום    - ישראל -אשית הנצרות בארץר  627-16 או

   שש" 2 -  (שנתי 14-12 א')יום  מסחר,תעשיה ומלאכה בימי הביניים  934-16 או

 

 ש"ש מהרשימה להלן: 4יש לבחור  -קורסים תיאורטתיים  •

 ש"ש 1  – (ב' 'סמ, 8-10יום ד'  ) מבוא לאיכות הסביבה   75-221

 ש"ש  1 -( א' 'סמ 16-18'  דיום ) ת סביבתית יאחריות תאגיד   75-964

 ש"ש 1  – (סמ' א' 8-10 יום א' ) סוגיות חברתיות בתכנון   75-017

 ש"ש 1-סמ' א'(   10-12 א'יום )עקרונות בתכנון פיזי של המרחב   75-018 

     ש"ש 1 – ( א' סמ'  12-14 א')יום תיאוריות וגישות בתכנון העירוני    75-020

 ש"ש 1 -סמ' ב'(   12-14 א')יום העירוני ת בתכנון חברתי תמדיניו   75-021

 ש  "ש  1 -( מתוקשב  א' ')סמ דיור ועיור   75-022

 ש"ש  1 –' מתוקשב( ב)סמ' תכנון בין שימור לפיתוח    75-023

 ש ש" 1-(  ', סמ' א16-18יום א' ) דיני תכנון ובניה   75-036

 ש"ש 1  – (מתוקשב סמ' א') המושגי יסוד בכלכלת סביב 75-946

   ש"ש 1  –סמ' ב'(   18-20,  ' ד )יום וסן עירוניח  75-975

 

 ש"ש מהרשימה הבאה:   2  קורסי בחירה

75-014 ;75-017 ;75-018 ;75-020  ;75-021 ;75-022  ;75-023; 75-026; 75-027 ;75-036 ;75-142  ;75-219 ;75-221 ;75-315 ; 

 75-336;75-339 ;75-515 ;75-824;  75-871 ;75-933  ;75-939 ;75-946 ;75-951 ;75-964 ;75-965  ;75-967; 75-975 ; 

16-0008 ;16-0045 ;16-0049 ;16-0061 ;16-178 ;16-266 ;16-553;  

 ש"ש  21סה"כ 

 חובות נוספות: 

 ע"פ דרישות האוניברסיטה. -. פטור באנגלית לתואר שני 1

 ש"ש.  2ף של יבים קורס אחד בהיקחי  -בוגרי אוניברסיטת בר אילן  -לימודי יהדות .2

 ש"ש. 4חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של   -םמוסדות אקדמיים אחרי בוגרי

 

 : התיז ללא' במסלול  

 ש"ש   4 -קורסים יישומיים •

 ש"ש.  2  - , סמ' ב'(16-20' א)יום  "סמינריון תכניות מתאר בישראל: תכנון ויישום "  75-987

 ש"ש. 2 –( חמישה ימי עיון מרוכזים" ) רוניאולפן בתכנון עי" 75-974



 

 

 ש"ש: 2 -סמינר חובה •

 ש"ש.  2  - שנתי( 14-16  'ג)   - גלגוליה של העדתיות בישראל-מבדלנות לכור היתוך ובחזרה   16-041

 ש"ש.  2 -(שנתי 18-16  'א )יום    - ישראל -אשית הנצרות בארץר  627-16 או

   שש" 2 -  (שנתי 14-12 א')יום  יםמסחר,תעשיה ומלאכה בימי הביני  934-16 או

  ש"ש מהרשימה להלן: 5יש לבחור  -רסים תיאורטיים קו •

 ש"ש 1  – (ב' 'סמ, 8-10יום ד'  ) מבוא לאיכות הסביבה   75-221

 ש"ש  1 -( א' 'סמ 16-18'  דיום ) ת סביבתית יאחריות תאגיד   75-964

 ש"ש 1  – (סמ' א' 8-10 יום א' ) סוגיות חברתיות בתכנון   75-017

 ש"ש 1-סמ' א'(   10-12 א'יום )ל המרחב עקרונות בתכנון פיזי ש  75-018 

     ש"ש 1 – ( א' סמ'  12-14 א')יום תיאוריות וגישות בתכנון העירוני    75-020

 ש"ש 1 -סמ' ב'(   12-14 א')יום ת בתכנון העירוני חברתי תמדיניו   75-021

 ש  "ש  1 -( מתוקשב  א' ')סמ דיור ועיור   75-022

 ש"ש  1 –' מתוקשב( ב)סמ' תכנון בין שימור לפיתוח    75-023

 ש ש" 1-(  ', סמ' א16-18יום א' ) דיני תכנון ובניה   75-036

 ש"ש 1  – (מתוקשב סמ' א') מושגי יסוד בכלכלת סביבה 75-946

   ש"ש 1  –סמ' ב'(   18-20,  ' ד )יום חוסן עירוני 75-975

 

 ש"ש מהרשימה הבאה:   7  קורסי בחירה

75-014 ;75-017 ;75-018 ;75-020  ;75-021 ;75-022  ;75-023; 75-026; 75-027 ;75-036 ;75-142  ;75-219 ;75-221 ;75-315 ; 

 75-336;75-339 ;75-515 ;75-824  ;75-871 ;75-933  ;75-939 ;75-946 ;75-951 ;75-964 ;75-965  ;75-967; 75-975 ; 

16-0008 ;16-0045 ;16-0049 ;16-0061 ;16-178 ;16-266 ;16-553 

 ש"ש   18ה"כ ס

 ות נוספות: חוב

 .רסיטה ע"פ דרישות האוניב -. פטור באנגלית לתואר שני 1

 ש"ש.  2חייבים קורס אחד בהיקף של  -טת בר אילן בוגרי אוניברסי -.לימודי יהדות 2

 ש"ש. 4חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של   -בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים


