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מקבץ ארכיאולוגיה  20נ"ז
יועץ המקבץ :ד"ר ראובן ישורון
המקבץ בארכיאולוגיה פותח צוהר לחקר העבר .התלמיד יוכל להרכיב תכנית לימודים מגוונת לפי
תחומי התעניינותו (לשם כך מומלץ מאוד לקבוע פגישה עם יועץ המקבץ) .בין השאר תוכלו ללמוד
על ערי המדינה של תקופת הברונזה או שיטות הציד של האדם הקדמון ,על ניאנדרטלים ופיניקים,
פלשתים ,רומאים וצלבנים .בנוסף לקורסים הפרונטאליים התלמיד ישתתף באופן פעיל במחקר
השטח עם מורי ותלמידי החוג לארכיאולוגיה ,בסיורים ובחפירות באתרים ארכיאולוגיים.
סיורים וחפירות* (שנה א'/ב'/ג')
 2מבואות (שנה א' ו/או ב' .מומלץ להתייעץ עם יועץ המקבץ)
 1קורס בחירה/פרוסמינריון
119.3189,119.3190כלי חרס ו/או 119.3889,119.3888כלי צור
סמינריון (שנה ג' .בהתייעצות עם יועץ המקבץ)

 2נ"ז
 8נ"ז
 2נ"ז
 4נ"ז
 4נ"ז

סה"כ:

 20נ"ז

מקבץ ארכיאולוגיה מורחב  40נ"ז
סיורים וחפירות* (שנה א'/ב'/ג')
 3מבואות (שנה א' ו/או ב' .ייקבעו לאחר התיעצות עם יועץ המקבץ)
 119.3189,119.3190כלי חרס ו/או 119.3889,119.3888כלי צור
פרוסמינריון
סמינריון (שנה ג' .בהתייעצות עם יועץ המקבץ)
קורסי בחירה בחוג

 2נ"ז
 12נ"ז
 4נ"ז
 2נ"ז
 4נ"ז
 16נ"ז

סה"כ:

 40נ"ז

* סה"כ עשרה ימים ,לפי אחת האפשרויות הבאות 5 :ימי סיור  5 +ימי חפירה (רצופים) או  10ימי
חפירה (רצופים או שני מחזורים של  5ימים רצופים כ"א) .יועץ המקבץ יציג לתלמיד את רשימת
החפירות הלימודיות והסיורים שמתקיימים בכל שנה בחוג לארכיאולוגיה ויתאים לו אותם לפי
תחומי ההתעניינות של התלמיד.
הערה :מי שמשלים את המקבץ (המצומצמם או המורחב) בהצלחה במסגרת התואר הראשון יוכל
להגיש מועמדות לקבלה לתואר שני בחוג לארכיאולוגיה מבלי שיידרש להשלמות.
רשימת המבואות האפשריים למקבץ:
שנה א'
 119.1200מבוא לתולדות האדם הקדמון
 119.1040מבוא פרוטוהיסטורי
 119.1106מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתק' הברונזה
 119.1107מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתק' הברזל
(חובה לקחת את חלקים א' וב' ביחד)
 119.1108מבוא לארכיאולוגיה של העולם הקלאסי א'

 4נ"ז
 2נ"ז
 2נ"ז
 2נ"ז
 2נ"ז
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 2נ"ז

 119.1109מבוא לארכיאולוגיה של העולם הקלאסי ב'
(חובה לקחת את חלקים א' וב' ביחד)
 119.1300אדם ונוף :ארכיאולוגיה ומדעי הטבע

 4נ"ז

שנה ב'
 119.1812מבוא הלניסטי-רומי א'
 119.1813מבוא הלניסטי-רומי ב'

 2נ"ז
 2נ"ז

רשימת הפרוסמינריונים האפשריים למקבץ ( 2נ"ז):
 119.2104ההיסטוריה והארכיאולוגיה של תקופת הברונזה :תרבות מקומית
והשפעות אימפריאליות
 119.2105צלמיות חרס בארץ ישראל בעת העתיקה
 119.3552צמיחתה של ממלכת ישראל בראי הארכיאולוגיה
רשימת הסמינריונים האפשריים למקבץ ( 4נ"ז):
 119.3070סמינר :בין המהפכות :מורכבות חברתית וכלכלית בתקופותהפרוטו-
היסטוריות
 119.3067 119.3066סמינר :תכנון עירוני ואדריכלות בעולם היווני-רומי
 119.3069 119.3068סמינר בארכיאולוגיה מקראית
 119.3064 119.3065סמינר בארכיאולוגיה צלבנית
פרטי הקשר של יועץ המקבץ ,ד"ר ראובן ישורון:
דוא"לryeshuru@research.haifa.ac.il :
טלפון04-8240692 :
משרד :חדר מ ,16הבניין הרב-תכליתי (מפלס המדשאה)
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