החוג לארכיאולוגיה
Department of Archaeology

אוגוסט 2018

אל תלמידי תואר ראשון שנה א' בחוג לארכיאולוגיה
הנחיות לקראת הרישום לשנת הלימודים
תשע"ט ()2018-2019
סטודנט/ית יקר/ה,
ראשית ,אנו רוצים לברך אותך על קבלתך ללימודי התואר הראשון בחוג לארכיאולוגיה,
ומאחלים לך שנת לימודים פורייה ומהנה.
פתיחת שנת הלימודים תשע"ט – יום ראשון 14.10.2018
מועד הרישום לקורסי שנה א' בארכיאולוגיה הוא  ,2.9.2018בין השעות – 13:00
 – 15:00אז תנתן עדיפות במערכת לתלמידי החוג







החל מהתאריך הנ"ל ניתן לערוך שינויים בכל יום החל מהשעה  22:00בערב ועד
לשעה  07:00בבוקר למחרת.
החל מ 15.10.18 -ועד  29.10.18המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה
 16.00ועד  08.00למחרת .ביום האחרון –  – 29.10.18המערכת תהיה פתוחה עד
חצות בלבד.
תלמידים שיש להם בעיות אקדמיות המקשות עליהם לבנות מערכת בחוג
לארכיאולוגיה (למשל ,בגלל קורסי חובה חופפים בשני החוגים ,מעבר מחוג אחר או
ממוסד אחר וכו') מוזמנים ליצור קשר במייל עם יועץ הב"א של החוג ,ד"ר ראובן
ישורון.
קישור להדרכה בנושא רישום ותמיכה:
http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Docscenter/UG/Public/students_registration
_guidebook.pdf

להלן מידע שימושי לגבי הלימודים בחוג:
 ראש החוג :פרופ' דני רוזנברגdrosenberg@research.haifa.ac.il ,
 עוזר מנהלי לראש החוג :מר איתי רונןironen1@staff.haifa.ac.il ,
 יועץ לתואר ראשון :ד"ר ראובן ישורוןryeshuru@research.haifa.ac.il ,
 יועץ לתארים מתקדמים :פרופ' דני נדלdnadel@research.haifa.ac.il ,
*מזכירות החוג נמצאת בבניין הרב תכליתי ,קומת כניסה ,חדר .187
* טלפון במזכירות החוג.04-8240234 :
* שעות קבלת קהל :ימי א'-ה' .12:00–10:00
<<<בשבוע הראשון יתקיים מפגש פתיחה עם ראש החוג ,המפגש הוא חובה>>>
<<<הודעה על תאריך שעה ומיקום המפגש תפורסם בהמשך>>>
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ערוצי התקשורת וקבלת מידע
א .אתר האינטרנט של החוג
http://archlgy.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=110&l
ang=he
באתר תוכלו למצוא מידע לגבי תוכנית הלימודים ,הודעות ,טפסים וקישורים ,כתובות מייל של חברי
הסגל בחוג ועוד.
ב .החוג לארכיאולוגיה קיים גם בפייסבוק ובטוויטר
/https://www.facebook.com/archaeologyhaifa
ג .לוח המודעות האלקטרוני באתר החוג
באתר החוג יש לוח מודעות אלקטרוני שם אנחנו מפרסמים הודעות חשובות.
ד .פורטל הסטודנטים
בפורטל תמצאו מידע רב לגבי לימודיכם כמו למשל מערכת הלימודים האישית שלכם ,שיבוץ כיתות
הלימוד ,ציונים סופיים של הקורסים ,לוח הבחינות ועוד .דרך הפורטל תוכלו להזמין אישורים רשמיים
של האוניברסיטה .קישור להדרכה בנושא רישום ותמיכה:
http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Docscenter/UG/Public/students_registration_guidebo
ok.pdf
ה .מערכת למידה מתוקשבת  -מודל
חלק מהמרצים נעזר במערכת הלמידה המתוקשבת בכדי להעלות את מערכי השיעור ,חומרי קריאה,
מטלות ותרגילים .כל מרצה יידע אתכם במידה והוא משתמש במערכת המודל.
ו .אפליקציית אוניברסיטת חיפה
באפליקציה תוכלו למצוא מידע אודות ביטולי שיעורים ,מערכת שעות ,לוח בחינות אישי ועוד.
ז .קשר עם מזכירות החוג
ערוצי התקשורת עם החוג ועם האוניברסיטה הם רבים .אנו משתדלים לעדכן את הסטודנטים שלנו
אודות שינויים וביטולים בהקדם האפשרי דרך לוח המודעות האלקטרוני – אך האחריות לקרוא את
המידע ולשים לב להודעות ולמשמעותן מוטלת על הסטודנט בלבד (על הסטודנט גם לעיין בחומר
בשנתון האוניברסיטה הנוגע לנהלי לימודים שונים) .מזכירות החוג היא הגורם המרכז את כל פניות
הסטודנטים .בכל פנייה למזכירות החוג בדוא"ל יש לציין את שמכם המלא ואת מספר תעודת
הזהות ,פרטים אלו יעזרו לנו לעזור לכם.
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תוכנית הלימודים לתואר ראשון בחוג לארכיאולוגיה לשנה"ל
תשע"ט ()2019–2018
לימודי התואר הראשון בחוג לארכיאולוגיה* כוללים  60נקודות זכות (נ"ז) במסלול הדו-חוגי
( 60נ"ז הן בחוג השני של התלמיד) .החל משנה ב' ניתן לעבור למסלול חד-חוגי בחוג
לארכיאולוגיה (בכפוף לנהלים – ר' שנתון החוג) .הלימודים בחוג מורכבים מקורסי חובה וקורסי
בחירה .במהלך שנה א' נלמדים רק קורסי חובה (למעט אישורים מיוחדים).
*שימו לב :המידע להלן מבוסס על פרק החוג לארכיאולוגיה בשנתון האוניברסיטה לשנה"ל
תשע"ט .בכל מקרה של סתירה ,נוסח השנתון הרשמי הוא הקובע .להלן רשימת הקורסים של
שנה א':
קורסי שנה א' בתואר ראשון בחוג לארכיאולוגיה
מספר
שם הקורס*
הקורס
119.1206
תרגיל בכתיבה ובקריאה מדעית
119.1113
מושגי יסוד בארכיאולוגיה
119.1200
מבוא לארכיאולוגיה של התקופות
הפרהיסטוריות  -חלק א׳ ו-ב׳
119.1040
מבוא לארכיאולוגיה של התקופות
הפרוטוהיסטוריות
119.1106
מבוא לארכיאולוגיה של תקופות הברונזה
119.1107
והברזל  -חלק א׳ ו-ב׳
119.1108
מבוא לארכיאולוגיה של התקופות
119.1109
הקלאסיות  -חלק א׳ ו-ב׳
119.1204
"אדם ונוף" :ארכיאולוגיה ומדעי הטבע
119.1999
סיורים (מומלץ לסיים בשנים א' ו-ב')**
119.1998
חפירות לימודיות (מומלץ לסיים בשנתיים
הראשונות)***
הדרכה בספריה****
סה"כ נקודות זכות בשנה א'

נ"ז

שם המרצה

1
4
4

ד"ר יצחק יפה
ד"ר יצחק יפה
פרופ' דני נדל

2

פרופ' דני רוזנברג

4

פרופ' איילת גלבוע

4

ד"ר מיכאל אייזנברג

2
1
2

ד"ר ראובן ישורון
מרצי החוג
מרצי החוג

24

* לתשומת לבכם – עליכם להירשם לכל הקורסים של שנה א' (בשני הסמסטרים) בזמן
הרישום .האחריות על בניית מערכת הלימודים והרישום לקורסים היא על הסטודנט .ניתן
להתייעץ עם יועץ התואר הראשון ועם מרכז החוג .ייתכנו שינויים במערכת הלימודים,
במידה ויהיו תפורסם על כך הודעה .מערכת השעות (ימים ושעות הקורסים) תפורסם
בקטלוג הקורסים שנמצא בפורטל הסטודנטים:
https://studapps.haifa.ac.il/catalog/#/courses
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** רשימת הסיורים השנתית ומועדיהם תתפרסם באתר החוג בראשית סמסטר א' (בלשונית
סיורים) .בשנת הלימודים הראשונה יש חובת השתתפות בכל ימי הסיור של קורסי המבוא.
בשנת הלימודים השניה והשלישית יחויבו התלמידים להשלים ימי סיור נוספים ,עד מניין
כולל של  15ימי סיור .יצויין כי ימי הסיור נערכים בדרך כלל בימי חמישי .מכסה זו הינה
תנאי לקבלת התואר הראשון .תלמידי המסלול החד-חוגי חייבים להשתתף ב 18-ימי סיור
במשך התואר הראשון .יש להירשם לכל סיור באופן אישי דרך הקישור באתר האינטרנט
של החוג או ישירות דרך המזכירות .יש לשים לב כי ביטול השתתפות בשלושת ימי העבודה
שלפני יום הסיור ,עלול לגרור קנס כספי .אי-תשלום הקנס עשוי להביא לביטול הקורס ו/או
לעיכוב זכויות אחרות בחוג.
*** רשימת החפירות הלימודיות השנתית מפורסמת באתר החוג (בלשונית חפירות) .במשך
לימודי התואר הראשון על התלמידים להשתתף ב 30-ימי חפירה לימודית ,הן במסלול
הדו-חוגי ,הן במסלול החד-חוגי .מטרת החפירה הלימודית היא להכיר לתלמידים את
עבודת השדה הארכיאולוגית ,להכשירם בעבודת השדה ולהכינם לניהול חפירה .חובה על
כל התלמידים להשתתף ב 10-ימי חפירה בכל אחת מהתקופות :פרהיסטורית ,מקראית
וקלאסית/צלבנית .החפירות מתנהלות בדרך כלל בחופשת הקיץ ,וניתן לפרוס אותן על
שלוש שנות הב״א ,אם כי מומלץ לסיימן בשנתיים הראשונות .לא יוכרו חפירות שלא
במסגרת החוג ,בכל שנה יוגדרו החפירות הלימודיות של החוג לשנת הלימודים הנוכחית.
יש לשים לב כי ביטול ההשתתפות בעשרת ימי עבודה שלפני תחילת החפירה ,עשוי לגרור
קנס כספי .בתום כל סמסטר תועבר רשימה של תלמידים עליהם הוטל הקנס למדור שכ״ל
והם יחוייבו דרך תשלומי שכר הלימוד .אי תשלום הקנס עשוי להביא לביטול קורסים ועיכוב
מתן תעודת הבוגר .מכסת ימי החפירה הינה תנאי לקבלת התואר הראשון.
**** הדרכה בספריה תתקיים במרוכז בסמסטר א׳ (הודעה על המועד תמסר בראשית סמסטר
א')  -יש להביא אישור השתתפות לחוג.
מידע נוסף
 .1סטודנטים שהתקבלו על תנאי :באחריות סטודנטים שהתקבלו על תנאי (כלשהו)
להשלים את התנאים בזמן כפי שמפורט להם בהודעת הקבלה.
 .2תנאי המעבר משנה א׳ לשנה ב׳ :בתום כל סמסטר יידרשו הסטודנטים להשיג ציון
עובר בכל אחד מהקורסים .חובה להשיג ממוצע ציונים מצטבר של  60לפחות .תלמידי
שנה א׳ שממוצע הציונים שלהם יהיה נמוך מהנדרש ו/או שנכשלו בשני קורסי מבוא
המהווים תנאי מעבר ,יופסקו לימודיהם בחוג תלמידים שנכשלו פעמיים באותו קורס
לא יורשו לחזור עליו פעם נוספת .במידה והקורס הינו חובה ,יופסקו לימודיהם בחוג.
תנאי השתתפות בשיעורי דרג  2הוא הצלחה במבוא של אותה תקופה.
 .3פרוסמינריונים שנה ב׳ :פרוסמינריון הוא כיתת לימוד קטנה בה לומדים שיטות ניתוח
וכתיבה מדעית כהכנה לסמינריון של שנה ג׳ .בכל מסלולי הלימוד חייבים התלמידים
להשתתף בפרוסמינריון ובפרוסמינריון התמטי בשנה ב׳.
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 .4סמינריון שנה ג׳ :במסגרת הסמינריון חייבים התלמידים בהשתתפות פעילה ,ברפרט
(הצגת נושא בכתה) ובהגשת עבודה סמינריונית בתום הקורס .התלמידים ישתתפו
בסמינריון אחד לפחות במשך התואר (במסלול הדו-חוגי) .תנאי ההרשמה לקורסי דרג
 3הם סיום חובת אנגלית לפי המפורט בשנתון בפרק של החוג ללימודי אנגלית כשפה
זרה.
 .5חדרי לימוד :מספר ימים לפני תחילת הסמסטר יפורסמו מספרי החדרים של הקורסים
אליהם נרשמתם בתדפיס מערכת השעות שמופיעה בפורטל הסטודנטים .יש להתעדכן
במספרי החדרים ובימים הראשונים לכל סמסטר לעקוב אחרי שינויי חדרים שיפורסמו
בפורטל הסטודנטים ובלוח המודעות של החוג.
 .6בחינות (מתוך תקנון לימודים לתואר ראשון) :בכל קורס בו מתקיימת בחינה יקבע
מועד בחינה רגיל ומועד בחינה נוסף (מועד א' ומועד ב' ,בהתאמה) .בכל מקרה בו
סטודנט ניגש לשתי בחינות באותו קורס ,הציון שהשיג בבחינה האחרונה הוא התקף.
קיומם של שני המועדים אינו מקנה זכות להבחן בקורס מחוץ למועד הרגיל ולמועד
הנוסף ,בתאריכים בהם נקבעו .דהיינו ,רק תלמידים שלא ניגשו למועד הרגיל או למועד
הנוסף מחמת נבצרות יהיו זכאים למועד חריג (יש לעיין בפירוט הסיבות המזכות את
הסטודנט במועד חריג – מפורסם בשנתון תחת תקנון לימודים לתואר ראשון).
 .7שנתון :יש לעיין בשנתון האוניברסיטה ,שם ניתן למצוא את תקנון הלימודים בתואר
הראשון (ציונים ,בחינות מועדים חריגים ועוד) .השנתון נמצא באתר האוניברסיטה.
 .8איגרת לתלמיד :מומלץ לעיין באיגרת לתלמיד ,שם ניתן למצוא הנחיות בנוגע לרישום
ממוחשב ,תקנון שכר לימוד ,תוי חניה ,כרטיס סטודנט ,מעונות ודיור ,לוח שנת
הלימודים תשע"ט ועוד.
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