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 .' ב רשימת הסיורים המעודכנת והסופית לסמסטר ב"מצ

 (סיור הגיבושכולל שינוי במועד )שימו לב לשינויים המסומנים בצהוב 

 
!! בברכת סמסטר מוצלח

 גלית
 
 

 תשעד' סיורים סמסטר ב

 
 

חובה לקורס מבוא   הר ברקן בגלבוע, בית אלפא,  סיור לגן לאומי בית שאן27.2.2014
 119.1813קלאסי 

הסיור , 19.00: שעת חזרה, 7.20ק פוסט 'צ, 7.10מרכז זיו , 7.00חיפה ' יציאה מאונ
 . עדי ארליך' בהדרכת דר

  
בחירה לקורס   מערת אורן ומערת אצבע , צומת נחל אורן,  סיור לנחל מערות7.3.2014
 119.1000קרירה אנושית , 119.3227צייד אנושי , 119.1205אדם ונוף 

מינה עברון ' הסיור בהדרכת פרופ. 14.30 שעת חזרה משוערת 8.00חיפה ' יציאה מאונ
.  עוז-גיא בר' ופרופ

 

 119.1109חובה לקורס מבוא קלאסי   .בית שערים,   סיור לציפורי13.3.2014
. 18.00שעת חזרה משוערת . 6.50חיפה ' אונ, 6.40מרכז זיו , 6.30ק פוסט 'יציאה מצ

 .רוני רייך' הסיור בהדרכת פרופ
 

צייד אנושי , 119.1205בחירה לקורס אדם ונוף   סיור לחי בר ולנחל גלים21.3.2014 
119.3227 
מינה עברון ' הסיור בהדרכת פרופ. 13.00 שעת חזרה משוערת 8.30חיפה ' יציאה מאונ

. עוז-גיא בר' ופרופ
 

פולן , 119.1205בחירה לקורס אדם ונוף   סיור לאוניברסיטת תל אביב3.4.2014
119.4590 
הסיור בהדרכת . 17.00שעת חזרה משוערת . 6נסיעה דרך כביש , 8.30חיפה ' יציאה מאונ

.  עוז-גיא בר' מינה עברון ופרופ' פרופ
 

פתוח לתלמידי הקורס . 119.2094חובה לקורס סקר  (סקר בלבד) סיור לפצאל 3.4.2014
 (אינו מזכה ביום סיור) בלבד

שעת חזרה משוערת . (לכוון עכו) 6.20פוסט '  צק6.10 מרז זיו 6.00חיפה ' יציאה מאונ
.  שי בר' הסיור בהדרכת דר. 18.00

 
 

 (תלמידי החוג כל התארים+ אנשי סגל החוג ) סיור גיבוש חוגי 24.4.2014
פרטים בהמשך  
 

 (אינו מזכה ביום סיור) פתוח לתלמידי הקורס בלבד (סקר בלבד) סיור לפצאל 1.5.2014
שעת חזרה משוערת . (לכוון עכו) 6.20פוסט '  צק6.10 מרז זיו 6.00חיפה ' יציאה מאונ

.  שי בר' הסיור בהדרכת דר. 18.00
 

  119.1000חובה למבוא הפרהיסטורי  סיור לכרמל  8.5.2014
נווה דוד , שמורת נחל מערות



הסיור . 14.00 שעת חזרה משוערת 8.20חיפה ' אונ, 8.10מרכז זיו , 8.00ק פוסט 'יציאה מצ
.  דני נדל' בהדרכת פרופ

 
חובה לקורס מבוא מקראי .  סיור דרום לתל ערד תל באר שבע תל לכיש א15.5.2014
119.1107 

שעת חזרה . 6נסיעה דרך כביש , 6.20חיפה ' אונ, 6.10מרכז זיו , 6.00ק פוסט 'יציאה מצ
.  איילת גלבוע' הסיור בהדרכת דר. 18.00משוערת 

 

בחירה ברכת השילוח , IIתעלה , נקבת השילוח, פיר וורן:  סיור לירושלים22.5.2014

 119.2099למפעלי מים 
שעת חזרה . 6נסיעה דרך כביש , 6.20חיפה ' אונ, 6.10מרכז זיו , 6.00ק פוסט 'יציאה מצ
.  18.00משוערת 

 
 

מערת , IIאהלו , מוזיאון שער הגולן, עובידיה, צמח, עמק יזרעאל:  סיור לצפון22.5.2014

חובה למבוא הפרהיסטורי  . קרית שמונה א, מוזיאון מעיין ברוך, גשר בנות יעקב, עמוד
119.1000 
הסיור . 18.00שעת חזרה משוערת . 6.20פוסט '  צק6.10 מרז זיו 6.00חיפה ' יציאה מאונ

 סטודנטים 25. דני נדל' בהדרכת פרופ
 

, מתחם מקודש בבניאס, עומרית, קדש נפתלי, בית ברעם, גליל עליון:  סיור לצפון29.5.2014
 בחירה לכולם שמורת הטבע בבניאס 

הסיור . 18.00שעת חזרה משוערת . 6.20פוסט '  צק6.10 מרז זיו 6.00חיפה ' יציאה מאונ
.  עדי ארליך' בהדרכת דר

 
 

 119.1000חובה למבוא הפרהיסטורי  .דני נדל'  סיור לדרום בהדרכת פרופ29-30.5.2014
 באר שבע שדה בקר עין עבדת מצפה רמון בקעת עובדה אילת 6 חיפה כביש 29.5.2014

 (לינה באכנסית נוער)
פוגארות עין עברונה עפיפונים  (קרבת קיבוץ אילות) אילת אתרים בעיר עפיפון 30.5.2014

 6באר שבע כביש /בסמר חצבה כביש הבקעה
 6.20חיפה ' אונ, 6.10מרכז זיו , 6.00ק פוסט ' יציאה מצ29.5.2014: איסוף' נק

  17.00: 2.5.2014שעת חזרה משוערת ב
 

 
 119.1107חובה לקורס מבוא מקראי תל דן תל חצור בית ירח :  סיור צפון5.6.2014
הסיור . 18.00שעת חזרה משוערת . 6.20פוסט '  צק6.10 מרכז זיו 6.00חיפה ' יציאה מאונ

.   איילת גלבוע' בהדרכת דר
 

, מרכז דוידסון, פרק ליד הר הבית, מוזיאון ווהל ברובע היהודי:  סיור לירושלים5.6.2014
 119.3230בחירה לירושלים בית שני מצבות קדומות בנחל קדרון 

שעת חזרה . 6נסיעה דרך כביש , 6.30חיפה ' אונ, 6.20מרכז זיו , 6.10ק פוסט 'יציאה מצ
.  רוני רייך' הסיור בהדרכת פרופ. 18.10משוערת 

 
  

חובה לקורס מבוא מקראי מוזיאון ישראל , מוזיאון רוקפלר:  סיור לירושלים12.6.2014
119.1107 

שעת חזרה . 6נסיעה דרך כביש , 6.20חיפה ' אונ, 6.10מרכז זיו , 6.00ק פוסט 'יציאה מצ
.  איילת גלבוע' הסיור בהדרכת דר. 18.00משוערת 

 


