
 

 

 "פתש –וארכיאולוגיה  ישראל-רץמודי אינרשם לשנה א' בלהדף הסבר לסטודנט 
 

 שלום רב,

  לעזר בעריכת תוכניתלכם שיהיו  הנחיותמספר תינו, לנוחיותכם אנו מצרפים למחלק כםעל קבלת ברכות

 הלימודים.
 , או במייל :03-5318350אם תתקשו, אתם מוזמנים להתקשר אלינו בטל: 

   Israel-Studies.Dept@biu.ac.il 
 

 ,בהצלחה
 

 מגן תמר
 עוזר ראש המחלקה 

 
 

מודי יסוד, יכדי לשלב חובות אלה עם החובות במחלקה האחרת, למפורטים קורסי החובה במחלקה.  אלו בדפים

להיכנס לאתר האוניברסיטה ולקרוא את המידע אנגלית וכד', וכדי להבין את המערכת בכללותה, מומלץ מאד 

 כת השעות.הכללי בספר מער

 ( ארכיאולוגיה.2 ארץ ישראל לתקופותיה( 1 שתי מגמות עיקריות:קיימות  במחלקה

 תקופות הבאות:בניתן להתמחות 'ארץ ישראל לתקופותיה' במגמה 

 העת עתיקה. . 1

 בית שני.. 2

 ימי הביניים.. 3

 העת החדשה.. 4

 במגמה לארכיאולוגיה ניתן להתמחות בשתי התקופות הקדומות:

 העתיקה.העת . 1

 . בית שני. 2

 -'ארץסטודנט שעדיין אינו יודע באיזו מגמה לבחור )ורוב הסטודנטים בשנה א' עדיין אינם יודעים(,  יבחר במגמה 

 ובשנה ב' יוכל לשנות את בחירתו. ישראל לתקופותיה'

ופות השונות. יש להתחיל ברישום לקורסים המשויכים לקטגוריה של קורסי החובה לשנה א', וקורסי מבואות לתק

 . )ד"מ(להירשם לקורסי בחירה, בתנאי שאין לקורסים אלה "דרישות מוקדמות"רק לאחר מכן, ניתן 

 , מיועדים לשנה א'. מופיעים בדף המערכת הרצ"בהקורסים כל ה

 לקביעת המערכת ראה את ההנחיות הבאות:

 בקורסים הבאים: בכל המסלולים חייבים כל תלמידי שנה א'

 ב'.סמ'  ,14בשעה  ב'יום  -( 16-016-01) ליוגרפיהמבוא לביב". 1

בתחילת השנה.  חמישי אחד מימיפעמי, ב-מפגש חדבמסגרת המכינה מתקיים  (16-101-01) "טופוגרפיה"במכינה . 2

 הקורס מחייב עבודה בכתב, וכמובן סיורים לימודיים. 

 .' א, סמ16בשעה  'יום ג –( 16-104-01) יסודות הגיאוגרפיה הפיסית". "3

ם מקורס זה ועליהם להשלימו בקורס בחירה במחלקה לגיאוגרפיה פטורי 75-114תלמידים הלומדים את קורס 

 במחלקה.

 סמ' ב. ,16בשעה  'יום ג  -( 16-105-01) גיאומורפולוגיה"מבוא ל". 4

חירה ה לגיאוגרפיה פטורים מקורס זה ועליהם להשלימו בקורס בבמחלק 75-100תלמידים הלומדים את קורס 

 במחלקה.

        



 

 

קורסים. לימודי המבואות  4, סה"כ בכל אחת מארבע התקופות אחדחייב לבחור קורס מבוא שנתי  כל תלמיד

 קיימת בתקופת המקרא ותקופת בית שני משנה ותלמוד,). בשנה ב' ןמכשירים את הסטודנט להשתתפות בסמינריו

 :(בחירה בין שני קורסי מבוא

 : תקופת המקרא. 5

סמסטר ב'. לבוחרים בקורס זה חובה , 10:00-12:00בשעות  'ביום  -( 16-125בתקופת המקרא" ) ישראל-רץא" 

 סמ' ב'. –( 16-126ישראל בתקופת המקרא" )-ללמוד במקביל קורס מתוקשב: "מקורות כתובים: ארץ

 , שנתי.6:001-14:00ג' יום  - (130-16) ה של א"י בתקופת הברונזה והברזל""מבוא לארכיאולוגי או  

 

 : תקופת בית שני, המשנה והתלמוד. 6

 ., שנתי18:00-20:00 בשעות ג'יום  -( 16-214+16-215) "בתקופת בית שני, המשנה והתלמוד ישראל-ארץ"  

  ותבשע ד'יום  –( 16511-16+-152" )והביזנטיתהרומית , "מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתקופה ההלניסטית או   

 תי.שנ, 10:00-12:00

 : תקופת ימי הביניים. 7

-8:00בשעה  ג'יום   -( 16-312"  )מאני'ארץ ישראל מהכיבוש הצלבני ועד הכיבוש העות מוסלמים נוצרים ויהודים:"

 ., שנתי10:00

 : העת החדשה. 8

 שנתי., 10:00-12:00ום ג בשעה י - (16-107) ישראל בעת החדשה"-ארץ"מבוא לתולדות  

 או שניים סמסטריאליים אחד נוסף שנתי  ץ לסטודנטים של שנה א' לבחור לפחות קורס, מומלקורסי החובה לבדמ

ורסי הבחירה בהתאם לטבלה המצורפת, זאת כדאי שיתאפשר לכם בשנה ב' והלאה ללמוד סמינריון בתקופת מק

 התמחות. 

 :   הבאים ל"קורסים" םלהירש חייב כל תלמיד במחלקה

(. שני קורסים אלה אינם מקנים ניקוד 16-011-01"השתתפות בחפירות" )( ו16-010-01"השתתפות  בסיורים" )

מתקיימים  הלימודיים לקבלת התואר. הסיוריםהכרחי מוד, אולם ציון עובר הוא תנאי יל-מחויבים בשכר ואינם

 לקורסים במחלקות אחרות. ירשם ביום ה' מלה להימנע יש, חמישיבכל שבוע ביום 

 המאשר את כשירותכם שור רפואיאיתמונת פספורט ו ים להביא עמכםמתבקש בשבוע הראשון ללימודים אתם

 להשתתף בסיורים ובחפירות ארכיאולוגיות. 

 

 הסיורים והחפירות הן חלק בלתי נפרד מהדרישות לתואר במחלקה 
 ישראל וארכיאולוגיה.-ללימודי ארץ

 
 

 שנת לימודים מעניינת ומוצלחת
 

 תמר מגן
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 :)חסרי שעות( קורסים מתוקשבים
16-178  

   Biblical  Archaeology: The 

Archaeology of Israel and Judah in 

the Iron Age 
 הר פרופ' א. מאיר סמ' א.

 
 

נשק המהפכה הציונית: החינוך  16-081
התפתחות, -העברי בשירות הלאום

 יינים ומתחים. מאפ
 פרידמן-הר' פרופ' ל. רוזנברג

 סמ' א
 

-1967ירושלים בעת החדשה,  16-082
1800 

 הטב סמ' ב-הר פרופ' ק. כהן
 
 
 

 
 צמחים בשירות האדם חלק א' 16-526

 הר'  פרופ' א. וייס סמ' א'
 

 צמחים בשירות האדם חלק ב' 16-529
 הר'  פרופ' א. וייס סמ' ב'

 
 
 
 

 
ל: ממלחמת מלחמות ישרא 16-783

 העצמאות למבצע קדש
 הר ד"ר ג.קרוייזר שנתי

 
 
 
 

 
 
 
 

 יום ב'

 
 

 
 ישראל בתקופת -ארץ 16-125

 הר המקרא
 ד"ר ש. ז. אסטר. סמ' ב

 חובה ללמוד במקביל קורס מתוקשב:
ישראל -מקורות כתובים: ארץ 16-126

 בתקופת המקרא
 ד"ר ש. ז. אסטר. סמ' ב

 
מהפכות קדומות: גילויים  16-111

 מצאות בפרהיסטוריה של האדםהו
 אפיל סמ' א-ד"ר נ.אלפרסון

 
יושבי הקבע הראשונים:  16-532

 ישראל -התרבות הנאטופית של ארץ
 אפיל סמ' ב-ד"ר נ.אלפרסון

 
 

מקומות קדושים ועליה לרגל  16-434
 בעת החדשה

 הטב סמ' ב-הר פרופ' ק. כהן

 
 הציונות והים בעת החדשה 16-007

 סמ' אהטב -הר פרופ' ק. כהן
 

-"ארכיאולוגיה כהרפתקה" 16-533
תולדות הארכיאולוגיה בארץ ישראל 

 וסביבותיה 
 הר ד"ר א. אקר סמ' ב

 

 
 

ביצור והתיישבות בארץ ישראל  16-537
 הצלבנית

 א'הר ד"ר י. רובין סמ' 
 

חברות מסורתיות בארץ ישראל  16-536
וברחבי העולם: ציידים , לקטים 

 וחקלאים 
 'מ' בפרופ' א. וייס סהר 

 
 

 מבוא לביבליוגרפיה  16-016
 הר ולכתיבה אקדמית
 ד"ר ש.ז. אסטר סמ' ב

 

 
 
 

 
 

 בטחון, חברה וכלכלה 1967-1949ישראל  16-483
 הר ד"ר א. פיקאר סמ' א.

 
 

 ייתכנו שינויים -*לא סופית  06/06/19ודכן ל מעלימודי א"י וארכיאולוגיה  -מערכת שעות לשנה"ל תש"פ



 

 

יום 
 ג'

 
 

מוסלמים נוצרים ויהודים:  16-312
ארץ ישראל מהכיבוש הצלבני ועד 

 הכיבוש העות'מאני
 ד"ר י. רובין שנתי

 
 
 

 
 

 מבוא לתולדות א"י  16-107
 הר בעת החדשה 

 פרופ' ל.רוזנברג  שנתי
 

תולדות הרפואה בארץ ישראל בימי  16-306
 הביניים והתקופה העות'מאנית

 הר פרופ' ז. עמר סמ' א
 

סוגיות בריאליה של ארץ ישראל לאור  16-314
תעודות הגניזה הקהירית. הר פרופ' ז. עמר 

 סמ' ב
 
 

ימות: ערים מעורבות שיתוף בצל ע 16-488
 בתקופת המנדט

 הר ד"ר ת. גורן סמ' א
 

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

 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

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

 
 

 
קברים וקבורה בא"י בתק'  16-570

 ההלניסטית, רומית וביזנטית
 רופ' ב. זיסו סמ' א'הר פ

 
 

בידור להמונים ביון, רומא  16-539
 ישראל-וארץ

 הר פרופ' ב. זיסו סמ' ב 
 

 
 

 יסודות הג"ג  16-104
 הר הפיזית 

 ד"ר ד. רביב סמ' א' 
 

 מבוא  16-105
 הר לגאומורפולוגיה
 ד"ר ד. רביב סמ' ב. 

 
 

 
 

 א"י בתקופת בית שני 16-214
 הר  פרופ' א. רגב סמ' א'.

 
 א"י בתקופת המשנה  16-215

 הר והתלמוד
 ד"ר אבנר אקר סמ' ב'. 

 
 

יום 
 ד'

 
 
 

סוגיות -על אבן, חרס וגומא 16-158
 ישראל-באפיגרפיה בארץ

 בהר ד"ר א. אקר סמ' 
 

 
 
 

 
שלטון מקומי והיחסים בין יהודים  16-552

  1882-1948לערבים 
 הר ד"ר ת. גורן סמ' א**

 
 

ר מבוא לארכ' של א"י בתק' ה 16-151
 ההלניסטית והרומית הקדומה.

 פרופ' ב. זיסו סמ' א.
 

מבוא לארכ' של א"י הר בתק'  16-152
 הרומית המאוחרת והביזנטית

 פרופ' ב. זיסו סמ' ב.
 

 
הציונות ויחסי שכנות: היחסים  16-553

  1909-1949בין תל אביב ליפו  
 הר ד"ר ת. גורן סמ' א.

 
ערבים וחיי היום -יחסי יהודים 16-554

 בתקופת המנדט יום
 הר ד"ר ת. גורן סמ' ב.

 
 

 מעבדה יסודות הבוטניקה  16-250-02
 פרופ' א. וייס סמ' א

 
 
 

משחזרים עולם קדום: ניסויים  16-902
 והתנסויות בתרבות חומרית

 אפיל סמ' א -ד"ר נ. אלפרסון
 
 
 

 יסודות הבוטניקה ה 16-250-01
 ר פרופ' אהוד וייס סמ' א 

 

 
 סטוריה של א"ימבוא לפרה הי 16-103

  אפיל שנתי-הר ד"ר נ. אלפרסון
 חדר מחלקה

 
 

 
 
 
 

יום 
 ו'

  
 

 ח"מ=חדר המחלקה   
 225חדר  410בנין 

 **תלמידי ברוקדייל
 הר = הרצאה

 סמנ = סמינריון

 ת. ראשון שנה א מבוא
 ת. ראשון כל השנים

 
 


