
 

 

 החוג לארכיאולוגיה

Department of Archaeology 

 

 Mount Carmel, Haifa 3498838, Israel         3498838 הר הכרמל, חיפה     3498838 حيفا –جبل الكرمل 

Phone: 04-8240234    Fax: 04-8249342    gaghion@univ.haifa.ac.il 

 

 

           
 לתואר ראשוןתכנית לימודים     

 למורי דרך מוסמכים
 תחומיים-תוף עם החוג ללימודים רבבשי

 
 בחוג לארכיאולוגיה פירוט תכנית הלימודים

 ז"נ 60חוגי -תכנית לימודים במסלול הדו
 

( ומעשיים )סיורים, חפירות תפרונטאליהוראה תיאורטיים )כוללים קורסים הלימודים בחוג 

בארכיאולוגיה. אנו מציעים תכנית  במגוון תחומי לימודמעבדה( פעילות י  עתיקות, באתר

עבור תקופת המקרא, התקפה הפרהיסטורית והן מבחינת התקופות השונות )מ לימודים מקיפה 

 תקופה המוסלמיתוכלה בימי בית שני, ימי המשנה והתלמוד, התקופה ההלניסטית והרומית, ב

נושאים הכוללים תחומים ושיטות מחקר חדשניות )בין השאר, חקר ( והן מבחינת הוהצלבנית

ארכיאולוגיה, חקר אתרי חוף, -, חקר מתכות וחומרים עתיקים, גיאווכלי אבן חיים עצמות בעלי

 חקר אבקת פרחים מאובנת, שיטות לשחזור הסביבה והאקלים, שיטות תיארוך ועוד(.

 
 בחוג מתקיימים פעם בשבוע )בימי ג'הלימודים 

( ובשנה ב' )במהלך סמסטר 16.00ועד  8.00-מ

 ז"נ 14-18כוללים  אחד( יום נוסף )ימי ב'(. הם

של קורס  ז"נ 1 )שנים א + ב(,מבואות של 

של  ז"נ 2 מתוקשב לקריאה ולכתיבה מדעית,

מעשי בכלי של קורס  ז"נ 4-ופרוסמינריון תמטי 

יש לקחת כמו כן קורס מעשי בכלי חרס.  אוצור 

(. ז"נ 4)ל הגשת עבודה סמינריונית סמינר הכול

שיעורים מתוך  יבחרו התלמידים בנוסף לאלה, 

שיעורי הבחירה של החוג. הלימודים נ"ז  12-16

החוג  נ"ז. 45סה"כ  .נ"ז 2המקנה  השתתפות בסיורים ובחפירות לימודיותגם כוללים 

 נ"ז על סמך תעודת מורה הדרך המוסמך.15-לארכיאולוגיה מכיר ב

 

 כנית הלימודיםפירוט ת

  
 ז"נ 14-18  -     : )שנה א'( מבואות

   נ"ז 4   דות האדם הקדמוןלמבוא לתו 119.1200
 נ"ז 2 מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתק' הברונזה 119.1106
 נ"ז 2  מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתק' הברזל 119.1107
 נ"ז 2 מבוא לארכיאולוגיה של העולם הקלאסי א' 119.1108
 נ"ז 2  מבוא לארכיאולוגיה של העולם הקלאסי ב' 119.1109
 נ"ז 2   )שנה ב'( רומי א'-מבוא הלניסטי 119.1812
 נ"ז 2   )שנה ב'( רומי ב'-סטיימבוא הלנ 119.1813

 
 

 ז"נ 1 -  )שנה א'( קריאה וכתיבה מדעית )מתוקשב( 119.1206
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 נ"ז 2 -     :מינריון )שנה ב'(פרוס
 נ"ז 2 זהתק' הברונ ארכיאולוגיה שלההיסטוריה וה 119.2104
 נ"ז 2  צלמיות חרס בארץ ישראל בעת העתיקה 119.2105

 
-מורכבות חברתית וכלכלית בתקופות הפרוטו: סמינר: בין המהפכות 119.3070

 ז"נ 4    -   )שנה ג'( היסטוריות
 

    ז"נ 4             - כלי צור 119.3889,119.3888 ו/אוכלי חרס 119.3189,119.3190
 

 ז"נ 12-16 -     :)שנים ב' וג'( שיעור בחירה
 בימי ב':

 נ"ז 2    קרמיקה של ימי הביניים 119.3028
 

 בימי ג':
 נ"ז 2 צמיחתה של ממלכת ישראל בראי הארכיאולוגיה 119.3552
 נ"ז 2     התחלות חדשות 119.3453
 נ"ז  2   תולדות המטלורגיה העתיקה בא"י 119.3554

 
 בימים אחרים:

 נ"ז 2    האדם וחיות אחרות  119.2002
 נ"ז 2    משאבי האדמה וקדרות 119.3553
 נ"ז 2     שיטות וחומרים 119.3075
 נ"ז 2    קרמיקה קלאסית 119.3550
 עכו וערי חוף  119.3071

 (. ( נכללים בין שיעורי הבחירהז"נ 2-4קורס/י "דרך הרוח" ))
 

 ז"נ 3 - ימי חפירה( 15-וימי סיור  6סיורים וחפירות לימודיות )
 

 ז"נ 45                    נקודות בחוגסה"כ 
 ז"נ 15        מורי דרך(תעודת הכרה )

 ז"נ 60          סה"כ
 

 

 

 יון:ג לארכיאולוגיה, גב' גלית אגלפרטים והרשמה נא לפנות למרכזת החו

  gaghion@univ.haifa.ac.ilדוא"ל: 

 04-8240234טלפון: 
 תכליתי )מפלס הכניסה( -, הבניין הרב187חדר משרד: 

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

  ryeshuru@research.haifa.ac.ilדוא"ל: 
 04-8240692טלפון: 

 תכליתי )מפלס המדשאה( -, הבניין הרב16משרד: חדר מ
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