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  לימודי תואר ראשון בארכיאולוגיה עם התכנית המשותפת במדעי הרוח הדיגיטליים  – מידעון
  

  ארכיאולוגיה החוג ל
 החוג מטרת. חפצים ושרידי מזון, כגון מבנים, שרידים חומריים בעזרתארכיאולוגיה היא חקר העבר האנושי 

 החומרית ולתרבות לחברות העבר הקשורים הנושאים במגוון ומקיף רחב ידע לתלמידיו להקנותהיא  לארכיאולוגיה
 לעבודה הכשרה מקבלים בכך הרוצים החוג וגריב. התיכון הים אגן ושל השכנות הארצות של, ישראל ארץ של

מחקר במשתלבים  בוגריםה. הלימודים מסלול לבחירת בהתאם, ובמעבדות בסקרים, בחפירות ארכיאולוגית
  .השימור ובתחוםענף התיירות ב, לארכיאולוגיה במוזיאונים, העתיקות ברשותארכיאולוגי ובעבודה יישומית 

  
. האקדמי הסגל מתמחה בהם המחקר נושאי של הגדול למספר בהתאם, נושאים של רחב מגוון ללמוד ניתן בחוג

ובו , כרונולוגי הוא הראשון. מישורים בשני נלמדת בכלל התיכון הים ואגן בפרט י"א של הקדומה החומרית התרבות
 המקרא תקופות שלהעולם  )תוהכלקוליתי הניאוליתית, הפליאוליתית התקופה( הפרהיסטורי העולם נלמדים

 שלוהעולם ) והביזנטית הרומית, וההלניסטית הקלאסית התקופות(ורומי  יוון תרבויות, )והברזל הברונזה תקופות(
  . הצלבנים ממלכות ימי ועד האזור של המוסלמי בכיבושמראשיתו , ימי הביניים

  
המשולבים בה יותר , ע והמדעים המדויקיםבשיטות של מדעי הטב עושה שימוש תכוףהארכיאולוגיה המודרנית 

 הוא השני המישור לכך בהתאםו החדשניות המחקר לשיטות מיוחד גשד ניתןבחוג . מכל תחום אחר במדעי הרוח
-ארכיאו, )עתיקים חיים בעלי עצמות חקר( זואולוגיה-ארכיאו, האמנות עתיק: כגון תחומים נלמדים ובו, נושאי מישור

 שיטות, ארכיאולוגיה- גיאו, עתיקות וטכנולוגיות חומרים וחקרקדומים   אבן כלי חקר, )מתכות חקר( מטלורגיה
  .תיארוך ושיטות והאקלים הסביבה לשיחזור

  
" כללי"חוגי ניתן ללמוד באפיק -במסלול הדו. חוגי-חוגי והחד-תואר ראשון במסלול הדו דיולימהחוג מקיים , ככלל

, דנטים שרוצים להכשיר את עצמם לעבודת שדה ארכיאולוגיתוהאפיק המקצועי מיועד לסט; "מקצועי"ובאפיק 
ישת ידע בעוד שהאפיק הכללי מאפשר רכ, "תעודת חופר"ובהתאם לכך משולבים בו קורסים שהם תנאי לקבלת 

  .ואינו כולל בהכרח קורסים מקצועיים, נרחב במגוון תחומי הידע הארכאולוגי הנלמדים
  

סטודנטים המעוניינים בכך . באפיק הכלליו חוגי-הלימודים בתכנית מדעי הרוח הדיגיטליים מתקיימים במסלול הדו
  .מעבר למכסת הנקודות בחוג, יכולים להשלים את קורסי תעודת החופר

  
  הדיגיטליים הרוח מדעי בתכנית לארכיאולוגיה בחוג הלימודים מבנה

  
  ז"נ 20         מבואות 6

  ז "נ 1    תרגיל בכתיבה וקריאה מדעית 
  *ז"נ 4–2    "דרך הרוח"שיעור חובה מתכנית 

  ז"נ 2        פרוסמינריון 
  ז "נ 4      **כלי חרס או כלי צור

  ז"נ 4        סמינריון 
  ז "נ 0      סמינריון מחלקתי 

  ז "נ 1          סיורים 
  ז "נ 2      חפירות לימודיות 

  ז "נ 12–10      ***קורסי בחירה בחוג
  ז "נ 48כ "סה

  
  



 

2 
 

  
  

  הלימודים מהלך
  .'התרגיל בכתיבה וקריאה מדעית וחמישה מתוך ששת המבואות יילקחו בשנה א

  .'צור וחלק מקורסי הבחירה בשנה ב/הפרוסמינריון וכלי חרס
  .'קורסי הבחירה יילמדו בשנה גהסמינריון המחלקתי ושאר , הסמינריון

ימי סיור ושלושים ימי  15: חוגי-חובות הסיורים והחפירה הם כמפורט בתקנון החוג לארכיאולוגיה למסלול הדו
  . )עשרה בכל מדור(לימודית  חפירה

  
  הערות

ז על חשבון "נ 4–2נא לקחת , במסלול זה". דרך הרוח" ז מתכנית"נ 6על כל הסטודנטים לתואר ראשון לקחת (*) 
  .לימודי הארכיאולוגיה

קרמיקה ', או ב/ו' כלי צור א', או ב/ו' כלי חרס של ארץ ישראל א: ז בקורסים הבאים"נ 4כ "יש לצבור סה(**) 
  . קלאסית

  ". תעודת חופר"וקורסי , סמינריון, כולל פרוסמינריון, 3או  2קורסי הבחירה יכולים להיות כל קורס מדרג ) *(**
  . התלמידים לתקנון הלימודים המלא של החוג לארכיאולוגיה המופיע בשנתון החוגתשומת לב 

  
  :מר איתי רונן, החוג לארכיאולוגיה נא לפנות למרכזלפרטים 

  ironen1@Staff.haifa.ac.il: ל"דוא
  04-8240234: טלפון
  ) מפלס הכניסה(תכליתי -הבניין הרב, 187חדר : משרד

  
 : ר ראובן ישורון"ד, פרטי הקשר של יועץ לתלמידי התואר הראשון

  ryeshuru@research.haifa.ac.il : ל"דוא
 04-8240692: טלפון
  ) מפלס המדשאה(תכליתי -הבניין הרב, 16חדר מ: משרד

 


