החוג לציוויליזציות ימיות מערכת שעות
תשפ"ב
סמסטר א'

שיעור חובה
שעה
08:15-10:00

10:00-12:00

יום ראשון

שיעור בחירה
יום שני
מבוא למבנה כלי שיט
פרופ' ד .צויקל
120.3083
מבוא לתרבויות הים התיכון
פרופ׳ א .יסעור לנדאו

120.2006

12:00-14:00

גיאוארכיאולוגיה כללית
וחופית
פרופ' ר .שחק-גרוס
120.3083

14:00-16:00

ציוויליזציות ימיות א'
ד"ר נ .מרום
120.2101

16:00-18:00

חקר הים התיכון
ד"ר ד .אדליסט
120.3044

18:00-20:00

שיטות מחקר מתקדמות
בארכיאולוגיה חופית
ותת ימית
(כולל שבוע שטח בין
הסמסטרים)
ד״ר ע .ננטה
120.3096

סמינר
יום שלישי
סדנת דגמי כלי שיט
ומתקני נמל
פרופ' ד .צויקל
120.4101
ספינות וספנות בעידן
המפרש (חלק א')
סמינר
פרופ' ד .צויקל
120.3065
היסטוריה סביבתית
של הים התיכון
ד"ר ד .פריזם
120.2109

סמינר חוגי
ד"ר ג .במבש
120.5001
בין הים למדבר:
כלכלת הנגב בעת
העתיקה (חלק א')
סמינר
ד"ר ג .גמבש
פרופ' ג .בר עוז
120.3900

יום רביעי

מידע נוסף
מבואות חובה כוללים את הקורסים הבאים :׳מבוא לציוויליזציות ימיות א'  +ב׳; ׳גיאוארכיאולוגיה כללית וחופית׳;
׳חקר הים התיכון׳.

תלמידי מסלול א׳ (עם תיזה) נדרשים לקחת את הקורס 'כתיבה מדעית' .מומלץ כי גם תלמידי מסלול ב' ילמדו קורס זה.

סיורים ,ד״ר ע .ננטה :תלמידים נדרשים להשתתף ב 6-סיורים לפחות במהלך לימודיהם בחוג .על התלמידים להגיש
דו"ח סיור לא יאוחר מחודש אחד ( )1לאחר קיום הסיור.

קורס ׳שיטות עבודה בים׳ יערך במשך שבוע בחופשה בין הסמסטרים ,וכן יכלול מפגשים כיתתיים במהלך סמסטר ב׳.
אחראית :ד"ר ד .צויקל.

הקורס ׳חפירה לימודית בארכיאולוגיה חופית ותת-ימית׳ יכלול שבועיים של חפירה בין הסמסטרים .אחראים :פרופ' א.
יסעור -לנדאו ופרופ׳ ר .שחק -גרוס.

הקורס ׳הפלגת מחקר׳ יתקיים בסמסטר ב׳ ויכלול מפגשים כיתתיים והפלגה במהלך הסמסטר .אחראי :ד"ר ג .גמבש.

הקורס ׳שיטות מחקר מתקדמות בארכיאולוגיה חופית ותת ימית׳ יכלול שבוע סקר בתום סמסטר ב' .אחראי :ד״ר ע.
ננטה.

הקורס 'גאוארכיאולוגיה מעשית' יתקיים במשך שבוע בתום סמסטר ב' .אחראים :ד"ר ד .פריזם ,פרופ' ר .שחק-גרוס.

* קורס במכון הבין-אוניברסיטאי באילת יוכר כחלק מתוכנית הלימודים ,עד היקף של  4שש"ס.

החוג לציוויליזציות ימיות מערכת שעות
תשפ"ב
סמסטר ב'
שיעור חובה

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

08:15-10:00

כתיבה מדעית
פרופ' ד .צויקל
(חובה למסלול עם תזה)
120.3601

סדנת דגמי כלי שיט
ומתקני נמל
פרופ' ד .צויקל
120.4102

קמפוס :חוף הכרמל
בתקופות הברונזה
והברזל
פרופ' א .יסעור-
לנדאו
ד"ר ד .פריזם

10:00-12:00

ציוויליזציות ימיות ב'
ד״ר ג .גמבש
120.2047

12:00-14:00

ישובים ומשאבים
חופיים
פרופ' ר .שחק-גרוס
120.3902

ספינות וספנות בעידן
המפרש (חלק ב')
סמינר
פרופ' ד .צויקל
120.3066
ניווט במצרים העתיקה
ד"ר ע .ננטה
120.3903

14:00-16:00

שיטות עבודה בים
פרופ' ד .צויקל
(פגישות אחת לשבועיים)
*ניתן גם כחלק עם התכנית
המשותפת עם ארכיאולוגיה
120.3041

שעה

יום ראשון

שיעור בחירה

סמינר

120.2053

סמינר חוגי
ד"ר גיל גמבש
120.5002

הפלגת מחקר
ד"ר ג .גמבש
(פגישות אחת לשבועיים)
120.3070
16:00-18:00

סחר ימי בממלכה
הצלבנית :אתרי חוף
וכלי חרס
ד״ר ע .שטרן
120.5075

18:00-20:00

שיטות סקר מתקדמות
בארכיאולוגיה חופית ותת
ימית
(כולל שבוע שטח לאחר
סמסטר ב')
ד״ר ע .ננטה

120.3096

בין הים למדבר :כלכלת
הנגב בעת העתיקה
(חלק ב')
סמינר
ד"ר ג .גמבש
פרופ' ג .בר עוז
120.3901
ישובים פרהיסטוריים
מוצפים ושינויים במפלס
הים
ד"ר אהוד גלילי
120.3097

גיאוארכיאולוגיה
מעשית
פרופ' ר .שחק-גרוס
ד"ר ד .פריזם
*קורס בינאוניברסיטאי

120.3911

