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 רשימת סיורים תשפ"ג

 תאריך סיור -פתוח ל מסלול/אתרים שם המרצה 

 ארכיאולוגיה רגיל

 סיורי חובה

 גן לאומי מרשה בית גוברין פרופ' עדי ארליך  .1

 קישור להרשמה: 

https://docs.google.com/fo

rms/d/e/1FAIpQLSdRvyr3

b7WEQiklnEw6y43Rcko

GkDNI2ZKx_q2uEH2cNk

CuBA/viewform  

 24.11.2022 לכלל הסטודנטים 

עמק יזרעאל, צמח, עובדייה,  שימלמיץד"ר רון   .2

, IIשער הגולן )מוזיאון(, אהלוו 

מערת עמוד, מעיין ברוך 

 )מוזיאון(, קרית שמונה

 קישור להרשמה:

le.com/fohttps://docs.goog

rms/d/e/1FAIpQLScPCfSjf

FvOj0c1k1lIGb00emM3m

WCdV6F8N9Lrh5bs4eQ5

9A/viewform 

 

לתלמידי עדיפות 

 הקורס

מבוא לתולדות 

 האדם הקדמון

01.12.2022 

 ת שעריםיגן לאומי ב פרופ' עדי ארליך  .3

 קישור להרשמה:

https://docs.google.com/fo

rms/d/1jUFIsqZhv8VIbnR

-775kWXstKajFb2hcc

KE4ZRjkM9s/edit 

 15.12.2022 לכלל הסטודנטים

 נחל מערות, חורבת קרתא פרופ' ראובן ישורון  .4

 להרשמה:קישור 

https://docs.google.com/fo

-rms/d/e/1FAIpQLScpaF

nWxWNU5V4XYdN6KW

-WZSON

-wKT2Yq_7xAm_

a4tG6_Bg/viewform 

 

לתלמידי עדיפות 

 הקורס: אדם ונוף

29.12.2022 

נחל אורן, נחל גלים, מערת  ד"ר רון שימלמיץ  .5

 אורנית, גבעת אולגה

 קישור להרשמה:

https://docs.google.com/fo

rms/d/1dQDpHZbA1XsW

e5iD7UcsWQgMEj51scU

AaViSe6fddv0/edit 

 

לתלמידי עדיפות 

  הקורס

מבוא לתולדות 

 האדם הקדמון

05.01.2023 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRvyr3b7WEQiklnEw6y43RckoGkDNI2ZKx_q2uEH2cNkCuBA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRvyr3b7WEQiklnEw6y43RckoGkDNI2ZKx_q2uEH2cNkCuBA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRvyr3b7WEQiklnEw6y43RckoGkDNI2ZKx_q2uEH2cNkCuBA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRvyr3b7WEQiklnEw6y43RckoGkDNI2ZKx_q2uEH2cNkCuBA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRvyr3b7WEQiklnEw6y43RckoGkDNI2ZKx_q2uEH2cNkCuBA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPCfSjfFvOj0c1k1lIGb00emM3mWCdV6F8N9Lrh5bs4eQ59A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPCfSjfFvOj0c1k1lIGb00emM3mWCdV6F8N9Lrh5bs4eQ59A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPCfSjfFvOj0c1k1lIGb00emM3mWCdV6F8N9Lrh5bs4eQ59A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPCfSjfFvOj0c1k1lIGb00emM3mWCdV6F8N9Lrh5bs4eQ59A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPCfSjfFvOj0c1k1lIGb00emM3mWCdV6F8N9Lrh5bs4eQ59A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1jUFIsqZhv8VIbnR775kWXstKajFb2hcc-KE4ZRjkM9s/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jUFIsqZhv8VIbnR775kWXstKajFb2hcc-KE4ZRjkM9s/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jUFIsqZhv8VIbnR775kWXstKajFb2hcc-KE4ZRjkM9s/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jUFIsqZhv8VIbnR775kWXstKajFb2hcc-KE4ZRjkM9s/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpaF-nWxWNU5V4XYdN6KWWZSON-wKT2Yq_7xAm_-a4tG6_Bg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpaF-nWxWNU5V4XYdN6KWWZSON-wKT2Yq_7xAm_-a4tG6_Bg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpaF-nWxWNU5V4XYdN6KWWZSON-wKT2Yq_7xAm_-a4tG6_Bg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpaF-nWxWNU5V4XYdN6KWWZSON-wKT2Yq_7xAm_-a4tG6_Bg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpaF-nWxWNU5V4XYdN6KWWZSON-wKT2Yq_7xAm_-a4tG6_Bg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpaF-nWxWNU5V4XYdN6KWWZSON-wKT2Yq_7xAm_-a4tG6_Bg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1dQDpHZbA1XsWe5iD7UcsWQgMEj51scUAaViSe6fddv0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1dQDpHZbA1XsWe5iD7UcsWQgMEj51scUAaViSe6fddv0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1dQDpHZbA1XsWe5iD7UcsWQgMEj51scUAaViSe6fddv0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1dQDpHZbA1XsWe5iD7UcsWQgMEj51scUAaViSe6fddv0/edit


 

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

Phone: 04-8240234    Fax: 04-8249342    shalabi3@staff.haifa.ac.il 

 

 לארכיאולוגיה החוג

Department of Archaeology 

 

תל מגידו, תל ירמות, בית שמש,  פרופ' איילת גלבוע  .6

 תל בית שמש

 קישור להרשמה:

https://docs.google.com/fo

rms/d/1X3Nv_fbUyZ304fc

dRdmg_DgslfRkUp1Vy7

m2IlcBpt8/edit 

לתלמידי עדיפות 

 הקורס

מבוא לארכיאולוגיה 

של א"י בתקופת 

 הברונזה והברזל

19.01.2023 

 תל ערד, תל באר שבע, תל לכיש פרופ' איילת גלבוע  .7

 קישור להרשמה:

https://docs.google.com/fo

-rms/d/14

uvM6rDdYvw9MOJ7FdZ

Ftx4YO4FnHshw3kDrZC

Uxeo/edit 

לתלמידי עדיפות 

 הקורס

מבוא לארכיאולוגיה 

של א"י בתקופת 

 הברונזה והברזל

02.03.2023 

גן לאומי כורזים, -אגן הכינרת פרופ' עדי ארליך  .8

כפר נחום, טבחה, עין איוב, 

תערוכת שביל הסנהדרין בבית 

יגאל אלון, מגדלה, חורבת ואדי 

 חמאם

 קישור להרשמה:

https://docs.google.com/fo

rms/d/1Tkf9PSblEYwpgD

Ism4EmvvA1T1DGiYRP2

pNRbCRZLGw/edit 

 16.03.2023 לכלל הסטודנטים

שדה בוקר, עין עבדת, מצפה  ד"ר רון שימלמיץ  .9

בקעת עובדה, אילת, רמון, 

 עפיפונים בסמר, תמנע

 קישור להרשמה:

https://docs.google.com/fo

rms/d/11uXU26jjk4h0DpS

2VROArW3ZvO9T_0jIp

lWNT3ItM/edit-M 

תלמידי עדיפות ל

 הקורס

מבוא לתולדות 

 האדם הקדמון

20-

21.04.2023 

בית הכנסת בברעם, המקדש בתל  פרופ' עדי ארליך  .10

קדש, המקדש בעומרית, מתחם 

המקדשים בבניאס, במידה ויש 

 מפל הבניאס –זמן 

 קישור להרשמה:

https://docs.google.com/fo

rms/d/1ppTuYxJYvp3zdO

-bs

AKCY2KMU7Bk6f93Ybu

9y96Wp28/edit 

 04.05.2023 לכלל הסטודנטים

 תל דן, תל חצור, בית ירח פרופ' איילת גלבוע  .11

 להרשמה:קישור 

https://docs.google.com/fo

rms/d/1eg11ofLElz3o2PlD

עדיפות לתלמידי 

 הקורס:

01.06.2023 

https://docs.google.com/forms/d/1X3Nv_fbUyZ304fcdRdmg_DgslfRkUp1Vy7m2IlcBpt8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1X3Nv_fbUyZ304fcdRdmg_DgslfRkUp1Vy7m2IlcBpt8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1X3Nv_fbUyZ304fcdRdmg_DgslfRkUp1Vy7m2IlcBpt8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1X3Nv_fbUyZ304fcdRdmg_DgslfRkUp1Vy7m2IlcBpt8/edit
https://docs.google.com/forms/d/14-uvM6rDdYvw9MOJ7FdZFtx4YO4FnHshw3kDrZCUxeo/edit
https://docs.google.com/forms/d/14-uvM6rDdYvw9MOJ7FdZFtx4YO4FnHshw3kDrZCUxeo/edit
https://docs.google.com/forms/d/14-uvM6rDdYvw9MOJ7FdZFtx4YO4FnHshw3kDrZCUxeo/edit
https://docs.google.com/forms/d/14-uvM6rDdYvw9MOJ7FdZFtx4YO4FnHshw3kDrZCUxeo/edit
https://docs.google.com/forms/d/14-uvM6rDdYvw9MOJ7FdZFtx4YO4FnHshw3kDrZCUxeo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Tkf9PSblEYwpgDIsm4EmvvA1T1DGiYRP2pNRbCRZLGw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Tkf9PSblEYwpgDIsm4EmvvA1T1DGiYRP2pNRbCRZLGw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Tkf9PSblEYwpgDIsm4EmvvA1T1DGiYRP2pNRbCRZLGw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Tkf9PSblEYwpgDIsm4EmvvA1T1DGiYRP2pNRbCRZLGw/edit
https://docs.google.com/forms/d/11uXU26jjk4h0DpS2VROArW3ZvO9T_0jIpM-lWNT3ItM/edit
https://docs.google.com/forms/d/11uXU26jjk4h0DpS2VROArW3ZvO9T_0jIpM-lWNT3ItM/edit
https://docs.google.com/forms/d/11uXU26jjk4h0DpS2VROArW3ZvO9T_0jIpM-lWNT3ItM/edit
https://docs.google.com/forms/d/11uXU26jjk4h0DpS2VROArW3ZvO9T_0jIpM-lWNT3ItM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ppTuYxJYvp3zdObs-AKCY2KMU7Bk6f93Ybu9y96Wp28/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ppTuYxJYvp3zdObs-AKCY2KMU7Bk6f93Ybu9y96Wp28/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ppTuYxJYvp3zdObs-AKCY2KMU7Bk6f93Ybu9y96Wp28/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ppTuYxJYvp3zdObs-AKCY2KMU7Bk6f93Ybu9y96Wp28/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ppTuYxJYvp3zdObs-AKCY2KMU7Bk6f93Ybu9y96Wp28/edit
https://docs.google.com/forms/d/1eg11ofLElz3o2PlD_OdV--oGdofRrffpthSXYfYDwOg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1eg11ofLElz3o2PlD_OdV--oGdofRrffpthSXYfYDwOg/edit
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--OdV_

oGdofRrffpthSXYfYDwO

g/edit 

מבוא לארכיאולוגיה 

של א"י בתקופת 

 הברונזה והברזל

מוזיאון  -בירושליםמוזיאונים  פרופ' איילת גלבוע  .12

 רוקפלר, מוזיאון ישראל

 קישור להרשמה:

https://docs.google.com/fo

rms/d/1Lne1El40lQnNhQ

K9lqpjwj3ihdSLQehLNIq

HkEXcq5o/edit 

עדיפות לתלמידי 

 הקורס:

מבוא לארכיאולוגיה 

של א"י בתקופת 

 הברונזה והברזל

15.06.2023 

     

 :רק לתלמידי הקורס הרלוונטי מיועדים –קמפוסים ימי סיור ב 

 

     

מוזיאון שער הגולן  -קמפוס צפון פרופ' דני רוזנברג  .13

  II)קיבוץ שער הגולן( אוהלו

 נחל עמוד–)בית קברות כנרת( 

 

לתמידי הקמפוס 

 בלבד

08.12.2023 

מוזיאון עין -תל צף -קמפוס צפון פרופ' דני רוזנברג  .14

 הר חרובים-גבעת קיפוד-דור

לתלמידי הקמפוס 

 בלבד

13.01.2023 

-בנות יעקב גשר -צפוןקמפוס  פרופ' דני רוזנברג  .15

מוזיאון מעיין -הגושרים-בייסמון

תל -ברוך )קיבוץ מעיין ברוך(

 עינן-חי

לתלמידי הקמפוס 

 בלבד

19.01.2023 

קמפוס כרמל: נחל מערות ונחל  פרופ' ראובן ישורון  .16

 אורן 

לתלמידי הקמפוס 

 בלבד

10.03.2023 

לתלמידי הקמפוס  קמפוס כרמל: מיסליה וספונים  פרופ' ראובן ישורון  .17

 בלבד

17.03.2023 

לתלמידי הקמפוס  קמפוס כרמל: אתרי חוף הכרמל פרופ' ראובן ישורון  .18

 בלבד

24.03.2023 

קמפוס כרמל: רקפת ואתרי  פרופ' ראובן ישורון  .19

 חדרה

לתלמידי הקמפוס 

 בלבד

31.03.2023 

לתלמידי הקמפוס  החולה  קמפוס חצור ועמק ד"ר שלומית בכר   .20

 בלבד

*יעודכן תאריך 

 בהמשך*

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1eg11ofLElz3o2PlD_OdV--oGdofRrffpthSXYfYDwOg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1eg11ofLElz3o2PlD_OdV--oGdofRrffpthSXYfYDwOg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1eg11ofLElz3o2PlD_OdV--oGdofRrffpthSXYfYDwOg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Lne1El40lQnNhQK9lqpjwj3ihdSLQehLNIqHkEXcq5o/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Lne1El40lQnNhQK9lqpjwj3ihdSLQehLNIqHkEXcq5o/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Lne1El40lQnNhQK9lqpjwj3ihdSLQehLNIqHkEXcq5o/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Lne1El40lQnNhQK9lqpjwj3ihdSLQehLNIqHkEXcq5o/edit

