תכנית לימודים  -החוג לארכיאולוגיה
סמסטר א'
א
119.3071
עכו וערי החוף בתקופה הצלבנית
(בחירה ב"א שנה ג'/מ"א)
ד"ר רביע חמיסה
8-10

119.2002
האדם וחיות אחרות
פרופ' גיא בר-עוז

119.4053
ארכיאולוגיה כמותית
פרופ' גיא בר-עוז
*119.3066
סמינר ב"א  :תכנון עירוני ואדריכלות
בעולם היווני והרומי
ד"ר מיכאל איזנברג

ג
119.3552
פרוס'/שיעור בחירה :צמיחתה של
ממלכת ישראל בראי הארכיאולוגיה
פרופ' איילת גלבוע
119.1108
מבוא לארכיאולוגיה של העולם הקלאסי -
חלק א'
ד"ר מיכאל איזנברג

ב

119.3319
ניתוח וכתיבת דו"ח חפירה
פרופ' איילת גלבוע

119.3069
סמינר ב"א מקראי
ד"ר שי בר

10-12

100.3500
נופי ידע/בחירה
הסוד של המדבר  -הישובים הביזנטיים
הנטושים בנגב (שיעור)
ד"ר יותם טפר

119.4448
סמינר :ארכיטקטורה דתית של התקופה
הצלבנית א'
ד"ר רביע חמיסה

119.1812
מבוא הלניסטי-רומי א'
ד"ר עדי ארליך

119.4045
סמינר :טכנולוגיות עתיקות :ארכיאולוגיה
מקראית ואתנו טכנולוגיה מקומית א'
פרופ' שריאל שליו

119.1204
אדם ונוף :אר' ומדעי הטבע א'
פרופ' מינה עברון

ד

119.4800
Archaeo-zoology
שיעור ומעבדה
(פתוח לב"א שנה ג' ולמ"א בחוג ובחוץ)
ד"ר ראובן ישורון*

צהרי דיקן

12-14
*119.3888
כלי צור א'
פרופ' מינה עברון
119.3553
משאבי האדמה וקדרות
(בחירה ב"א שנה ג'/מ"א)
פרופ' אלכסנדר צצקין

14-16

119.3700
סמינר מחלקתי
ד"ר ראובן ישורון

119.3070
סמינר ב"א :בין המהפכות :מורכבות
חברתית וכלכלית בתקופות הפרוטו-
היסטוריות
פרופ' דני רוזנברג

119.4803
Near Eastern
Prehistory
ד"ר יוסי זיידנר*
119.4802
Introduction to lithic technology
ד"ר רון שימלמיץ*

119.3700
סמינר מחלקתי
ד"ר ראובן ישורון

14-16
100.3501
נופי ידע/בחירה
הסוד של המדבר  -הישובים הביזנטיים
הנטושים בנגב (תרגול) 210
100.3501
נופי ידע/בחירה
הסוד של המדבר  -הישובים הביזנטיים
הנטושים בנגב (תרגול)

119.2104
פרוס' בחירה :ההיסטוריה והארכיאולוגיה
של תקופת הברונזה :תרבות מקומית
והשפעות אימפריאליות
פרופ' שריאל שליו
119.4080
ממלכת יהודה מצמיחה לחורבן :המבט
הארכיאולוגי
פרופ' איילת גלבוע

119.3550
קרמיקה קלאסית
(בחירה ב"א שנה ג'/מ"א)
ד"ר עדי ארליך

*119.4810
Palynology
פרופ' מינה עברון*
119.2074
סטרטיגרפיה  -תעודת חופר
ד"ר מיכאל איזנברג

16-18

18-20
119.1206
119.4813

119.1106
מבוא לאר' של א"י בתק' הברונזה פרופ'
איילת גלבוע

קריאה וכתיבה מדעית
*Galilee Campus

פרופ' רוזנברג דני
פרופ' רוזנברג דני

חובה ב"א שנה א'
בינ"ל

מתוקשב

ג
119.3453
התחלות ראשונות :הארכיאולוגיה של
חידושים והמצאות
פרופ' דני רוזנברג

ד

סמסטר ב'
א

ב
119.1040
מבוא :ממהפכה למהפכה
פרופ' דני רוזנברג

8-10

8-10

119.4046
סמינר :טכנולוגיות עתיקות :ארכיאולוגיה
מקראית ואתנו טכנולוגיה מקומית ב'
פרופ' שריאל שליו

10-12

119.3557
רשות העתיקות – עבר ,הווה ועתיד
ד"ר יותם טפר
12-14

119.4806
Prehistory of Mt Carmel and
Galilee
ד"ר ראובן ישורון*
210
*119.3889
כלי צור ב'
פרופ' דני רוזנברג
119.3067
סמינר ב"א  :תכנון עירוני ואדריכלות
בעולם היווני והרומי
ד"ר מיכאל איזנברג

119.1813
מבוא הלניסטי רומי ב'
ד"ר עדי ארליך
119.3544
מטלורגיה עתיקה (בחירה ב"א שנה
ג'/מ"א)
פרופ' שריאל שליו

119.2106
פרוס'/שיעור בחירה :התיישבות כפרית
בתקופה הצלבנית
ד"ר רביע חמיסה

119.1109
מבוא לארכיאולוגיה של העולם הקלאסי -
חלק ב'
ד"ר מיכאל איזנברג

119.3559
רעידות אדמה באגן הים התיכון
(בחירה ב"א שנה ג'/מ"א)
פרופ' אלכסנדר צצקין
14-16

119.1200
מבוא לתולדות האדם הקדמון
פרופ' דני נדל

119.1107
מבוא לאר' של א"י בתק' הברזל
ד"ר יפתח שליו
119.3701
סמינריון מחלקתי
ד"ר ראובן ישורון

119.2105
פרוס' :צלמיות חרס בארץ ישראל בעת
העתיקה
ד"ר עדי ארליך
119.3068
סמינר ב"א מקראי
ד"ר שי בר

119.4808
Lithic technology advancedד"ר יוסי זיידנר*

צהרי דיקן

119.4807
Experimental Arch. Use-Wear
Analysis
ד"ר איריס גרומן-ירוסלבסקי

119.4805
Prehisoric Colonization
ד"ר רון שימלמיץ*

16-18

119.3075
שיטות וחומרי בנייה בתקופה הצלבנית
(בחירה ב"א שנה ג'/מ"א)
ד"ר רביע חמיסה
119.4450
קורס בחירה מ"א
אדריאן
119.4449
סמינר :ארכיטקטורה דתית של התקופה
הצלבנית ב'
ד"ר רביע חמיסה
119.3028
קרמיקה של ימי הביניים
פרופ' אדריאן בועז

18-20

119.4811

119.3076
פרקים בתולדות הזכוכית בעת העתיקה
(בחירה ב"א שנה ג'/מ"א)
-יעל גורין-רוזן

*Negev Campus

סמינר מ"א 119.4806
Prehistory of Mt Carmel and
Galilee
ד"ר ראובן ישורון*
210

119.1205
אדם ונוף :אר' ומדעי הטבע ב'
ד"ר ראובן ישורון

פרופ' דני נדל

בינ"ל

סמסטר קיץ בינ"ל תשע"ו
יום א'

יום ב'
סמינר מ"א 119.4815
Selected topics in prehistory
פרופ' דני נדל וד"ר ראובן ישורון*

10-12
119.4812
Mt. Carmel Campus
קמפוס כרמל*

ד"ר ראובן ישורון  +פרופ' דני נדל

יום ג'

יום ד'
סמינר מ"א 119.4815
Selected topics in prehistory
פרופ' דני נדל וד"ר ראובן ישורון*

