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 "פתש –וארכיאולוגיה  ישראל-רץמודי איבל ם לתואר שנינרשהדף 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
 

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

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

 יטה ולקרוא את המידע הכללי בספר מערכת השעות.להיכנס לאתר האוניברס מומלץ מאד

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

 יה.יברישום לקורסים לשנה השנ

 ניתן להתמחות באחת מהתקופות הבאות:

 ( העת העתיקה. 1 

 ( בית שני.2

 ( ימי הביניים.3

 דשה.( העת הח4

 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 נוספיםש"ש, קורס 5+ ש"ש  2 שהם )החל מתש"פ( סמינריונים  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 -יהדות לימודי .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 * 
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 תיזה ללא' במסלול 

 מכסת השעות: 

 :יש לבחור שתי תקופות התמחות

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

 ש"ש. 6ש"ש, קורסים או סמינר שמיעה. סה"כ  4ש"ש +  2סמינריון שהוא  1 -תק' התמחות משנית

 ש"ש. 6 -קורסים בתקופות אחרות

 ש"ש 20סה"כ 

 חובות נוספות:

 ע"פ דרישות האוניברסיטה. -טור באנגלית לתואר שניפ .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  6ש"ש+  2סמינריון שהוא  1 -בתק' התמחות ראשית

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

 ש"ש. 5 -קורסים בתקופות אחרות

 ש"ש 20סה"כ 

 חובות נוספות:

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

 ש"ש. 4ורסי יסוד ביהדות בהיקף של חייבים בשני ק -בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים
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 -מסלול לימודים בשימור ופיתוח נוף ונכסי מורשת
 והמחלקה ללימודי  ,אוגרפיה וסביבהיתכנית לימודים חדשה לתואר שני משותפת לשתי מחלקות: המחלקה לג

 .ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין )זוס(

 .כהן-עירית עמית פרופ' –ראש התחום 

 מגוון כלים לאוכלוסייה שמבקשת להתמחות בנושאים מור ופיתוח נוף ונכסי מורשת כוללים ול שילימודי המסל

 יישומיים, סביבתיים, תכנוניים וארץ ישראלים. לתכנית מספר היבטים ראויים לציון: 

 היסטוריה והתפתחות של תפיסות עולם בנושאי שימור, תכנון ופיתוח.  -היבטים תיאורטיים 

 ישראל כיחידה למחקר; השימור והשתלבותו בתכנון עכשווי. -ים היבטים תכנוני

 תמורות בנוף; פרוגרמות לפיתוח, תיירות; תסקירי השפעה על סביבה; קריטריונים  -כלכליים  -היבטים סביבתיים

 וסקר למיון נופים ונכסים ראויים לשימור ולפיתוח.

 חסן לסביבה.ניטור; רשויות וי-חוקי תכנון, פיקוח  -היבטים משפטיים 

 בות ציבורית בתהליך קבלת החלטות.יחס אוכלוסיה לשימור נוף ונכס תרבות, מעור -היבטים חברתיים  

 כלים לתכנון, לשימור, לפיתוח ולפרשנות נוף. -היבטים ישומיים  

 התכנית מורכבת ממקצועות לימוד שיילמדו בארבעה סמסטרים וישתרעו על פני יומיים בשבוע במשך שנתיים 

 הם הרצאות; סמינריונים; סיורים וסדנאות מחקר )קמפוסים(.ב

 התכנית נועדה לסטודנטים שסיימו תואר ראשון ושתחום עיסוקם קשור בנושאי התכנית. כמו כן היא תואמת 

 צרכים של משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ומשרדים ציבוריים שעובדיהם עוסקים בנושאים אלה.

 :המסלול א' עם תיז

  ש"ש 4 -יישומייםקורסים 

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

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

 ש"ש: 2 -סמינר חובה 

 ש"ש. 2 -(שנתי 12-14 ' ב)יום א' אוהל ב' זה בית: על התפתחות הבית והבניה בפרהיסטוריה  16-534

 ש"ש. 2 -שנתי( 18-16 'איום ) ישראל-ראשית הנצרות בארץ 762-16 או

 ש"ש. 2 –( 20-18' ג)יום  עיר וכפר בארץ ישראל בעת החדשה 802-16 או

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

 ש"ש 1 – , סמ' א'(10-12)יום ד'   מבוא לאיכות הסביבה 75-221

 ש"ש. 1- , סמ' א'(16-18)יום א'   היבטים אקולוגיים וחברתיים -פארקיםגנים ו 75-013

 ש"ש 1.5 – , סמ' ב'(18-21)יום ב'  (.75-373)תנאי קדם קורס  , לשימור ופיתוחAutocad map -יישומים ב 75-315

 ש"ש. 1- '(א, סמ' 12-14)יום ד'   תחבורה ואיכות הסביבה 75-151

 ש"ש. 1 - , סמ' ב'(16-18' )יום ד  כלכלה סביבתית 75-951

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

  ש"ש 2 - מתוקשב, שנתי() תכנון שימור ואקולוגיה במרחב העירוני 75-983

 .ש"ש 2 – (10-12, סמ' ב': יום א' 12-14סמ' א: יום א' )תיאוריה, היסטוריה וגישות בתכנון עירוני   75-990
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 ש"ש מהרשימה הבאה:  2 בחירהקורסי 

75-013 ;75-014 ;75-123 ;75-142 ;75-151 ;75-219 ;75-221 ;75-315 ;75-336 ;75-339 ;75-382 ;75-816 ;75-871 ;75-924 ;75-

939 ;75-942 ;75-951 ;75-965 ;75-967 ;75-975 ;75-983 ;75-988 ;75-990 ;16-002 ;16-081 ;16-314 ;16-434 ;16-465 ;16-

466 ;16-488 ;16-550 ;16-537 ;16-781 ;16-783. 

 ש"ש 21סה"כ 

 חובות נוספות:

 ע"פ דרישות האוניברסיטה. -. פטור באנגלית לתואר שני1

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

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

 

 :התיז ללא' במסלול  

 ש"ש 4 -קורסים יישומיים

 ש"ש. 2  -, סמ' ב'( 16-18"סמינריון תכניות מתאר בישראל: תכנון ויישום" )יום ב'   75-987

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

  ש"ש: 2 -סמינר חובה

 ש"ש. 2 -שנתי( 12-14ב'  )יום ית והבניה בפרהיסטוריה א' אוהל ב' זה בית: על התפתחות הב 16-534

 ש"ש. 2 -שנתי( 18-16 'איום ) ישראל-ראשית הנצרות בארץ 627-16 או

 ש"ש. 2 –( 20-18עיר וכפר בארץ ישראל בעת החדשה )יום ג'  802-16 או

 

  ש"ש מהרשימה להלן: 5יש לבחור  -קורסים תיאורטיים 

 ש"ש 1 –, סמ' א'( 10-12ום ד' )י  מבוא לאיכות הסביבה 75-221

 ש"ש. 1-, סמ' א'( 16-18)יום א'   היבטים אקולוגיים וחברתיים -גנים ופארקים 75-013

 ש"ש 1 - , סמ' ב'(18-20)יום ב'  (.75-373)תנאי קדם קורס , לשימור ופיתוח Autocad map -יישומים ב 75-315

 ש"ש. 1-ב'( , סמ' 12-14)יום ד'   תחבורה ואיכות הסביבה 75-151

 ש"ש. 1 - , סמ' ב'(16-18כלכלה סביבתית  )יום ד'  75-951

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

  ש"ש 1 -)מתוקשב, שנתי(  תכנון שימור ואקולוגיה במרחב העירוני 75-983

 .ש"ש 1 -, סמ' ב'( 10-12)יום א' תיאוריה, היסטוריה וגישות בתכנון עירוני   75-990

 

 ש"ש מהרשימה הבאה:  7 קורסי בחירה

75-013 ;75-014 ;75-123 ;75-142 ;75-151 ;75-219 ;75-221 ;75-315 ;75-336 ;75-339 ;75-382 ;75-816 ;75-871 ;75-924 ;75-

939 ;75-942 ;75-951 ;75-965 ;75-967 ;75-975 ;75-983 ;75-988 ;75-990 ;16-002 ;16-081 ;16-314 ;16-434 ;16-465 ;16-

466 ;16-488 ;16-550 ;16-537 ;16-781 ;16-783. 

 

 ש"ש  18סה"כ 

 חובות נוספות:

 ע"פ דרישות האוניברסיטה. -. פטור באנגלית לתואר שני1

 ש"ש. 2חייבים קורס אחד בהיקף של  -בוגרי אוניברסיטת בר אילן -.לימודי יהדות2

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


