תאריך עדכון29/05/2018 :

תנאי קורס חפירה לימודית בגליל
מרצה :ד"ר יונתן אדלר
א .לוח הזמנים של הקורס (תאריכים) ושעות פעילות
הקורס יכלול מרכיב עיוני ומרכיב מעשי .החפירה הלימודית עצמה תתקיים באתר עינות אמיתי למשך
שבועיים ,בין התאריכים ( 12.8-24.8ימי א'–ו') .כל שבוע חפירה (שישה ימים) מקנה שתי נ"ז .כל סטודנט
רשאי להצטרף לשבוע חפירה אחד (תמורת  2נ"ז) או שני השבועות (תמורת  4נ"ז).
לוח הזמנים במהלך החפירה (בימי ב' – ה') הוא כדלהלן:
 – 5:30 תחילת העבודה בשטח האתר
 – 9:30–9:00 ארוחת בוקר (בשטח)
 – 11:00–9:30 המשך העבודה באתר
 – 11:15–11:00 הפסקת פרי (בשטח)
 – 13:00–11:15 המשך העבודה באתר
 – 14:00–13:30 ארוחת צהריים (במחנה)
 – 15:00–14:00 שטיפת חרסים ומיון ו/או סדנה
 – 17:30–15:00 מנוחת צהריים
 – 18:30–17:30 הרצאה
-

-

 – 18:30 ארוחת ערב ושחרור
ביום א'12.08 ,וביום א' ,19.08 ,מגיעים למחנה בהגעה עצמית (המיקום המדויק יתפרסם בהמשך)
בשעה  .9:30אחרי שיעורי מבוא וארוחת צהריים ,נצא לשטח בשעה ( 13:00עבודה עד השעה .)19:00
ביום ו' ,17.08 ,וביום ו'  ,24.08תחילת הלו"ז כרגיל .סיום העבודה בשטח וחזרה למחנה בשעה .12:00
אין ארוחת צהריים.

ב .מטלות הקורס
משתתפי הקורס חייבים להשתתף במלוא מכסת  6ימי החפירה (כולל השתתפות בשטיפה ומיון של חרסים
ובשיעורים העינויים שיינתנו במהלך ימי החפירה אחרי שעות העבודה בשדה – על פי לוח הזמנים דלעיל)
ובכתיבת דין וחשבון אחד על כל שבוע חפירה על פי הנחית המרצה (סטודנט שמשתתף בשבוע אחד של
חפירה חייב להגיש דו"ח אחד ואילו סטודנט שמשתתף בשבועיים של חפירה חייב להגיש שני דו"חות).

ג .אופי פעילות החפירה
החפירה הארכיאולוגית היא המעבדה של המחקר הארכיאולוגי וכלי העבודה המרכזי של חוקר השדה.
משתתפי הקורס יידרשו למלא את כל הפעולות המקובלות בחפירה ארכיאולוגית ,הכוללות עבודות פיזיות
מאתגרות בשטח.
ד .משמעת ועמידה בלוח זמנים
כדי שהחפירה תשיג את מטרותיה המדעיות והלימודיות ,יינתן דגש על משמעת ועמידה בלוחות הזמנים
שנקבעו על ידי המרצה .סטודנט שאינו עומד בלוח הזמנים או אשר אינו נשמע להוראות המרצה בשטח,
תתבטל המשך השתתפותו בקורס ,לא יקבל ציון על הקורס ולא יוחזר לו שכר הלימוד עבור הקורס.
ה .מדיניות ההיעדרויות במהלך הקורס
ההשתתפות בכל הפעילויות שנמנו בסעיף א' חובה .סטודנט אשר נעדר היעדרות כלשהי מסיבות לא
מוצדקות במהלך הקורס תתבטל המשך השתתפותו בקורס ,לא יקבל ציון על הקורס ולא יוחזר לו שכר
הלימוד ושאר העלויות עבור הקורס .היעדרות מוצדקת של סטודנט מסיבות רפואיות (המגובה במסמכים)
העולה על יותר מיום חפירה אחד תגרור אוטומטית ביטול ההשתתפות בקורס ,הסטודנט לא יקבל ציון על
הקורס ולא יוחזר לו שכר הלימוד עבור הקורס.
ו .מדיניות פרישה מהקורס
לקורס מועד רישום מיוחד (השונה משאר מועדי הרישום באוניברסיטה) אשר יסתיים ביום .30.07.18
הואיל ומדובר בקורס שיש לו עלויות רבות עבור האוניברסיטה ,במקרה שסטודנט יבחר לפרוש מהקורס
אחרי התאריך  30.07.18לא יוחזר לסטודנט שכר הלימוד עבור הקורס.
הראשונים להירשם יכולים לבחור בשבוע הראשון ( )17.08–12.08או בשבוע השני ( – )24.08–19.08או
בשניהם – עד שאחד מהשבועות מתמלא ב 15-סטודנטים .סטודנטים שנרשמים אחרי שאחד השבועות
מתמלא יירשם לשבוע שטרם התמלא בלבד.
רישום לקורס ישירות מול רכזת המחלקה -גב' תפארת יהב tiferetya@ariel.ac.il 51.3.4 -
ז .ניקוד ומרכיבי הציון הסופי
סטודנטים בחוג ללימודי ארץ-ישראל חייבים בשבוע חפירה ואינם מקבלים עבור אותו שבוע נקודות זכות
אקדמיות.

עבור סטודנטים שאינם מהחוג (וכן עבור סטודנטים מחוג שכבר קיימו את חובת ההשתתפות בשבוע
חפירה) ,השתתפות בשבוע אחד של קורס החפירה מקנה  2נקודות זכות אקדמיות במחלקה למורשת
ישראל .השתתפות בשבועיים של קורס החפירה (רק לסטודנטים שאינם מהחוג) מקנה  4נקודות זכות
אקדמיות במחלקה למורשת ישראל.
השתתפות פעילה בחפירה ובהרצאות תהווה  50%מהציון הסופי של הקורס ,והציון על הדין וחשבון שיגיש
הסטודנט יהווה  50%מהציון הסופי של הקורס.
ח .שכר לימוד
העלויות של קורס החפירות מתחלקות לשנים:
 .1העלות הרגילה של כל קורס מורשת באוניברסיטה:
א .סטודנטים הלוקחים קורס זה כקורס מורשת ישלמו עבור כל שבוע חפירה (תמורת  2נ"ז)
עלות של קורס מורשת רגילה .כלומר ,סטודנטים המשתתפים בשבועיים חפירה תמורת  4נ"ז
ישלמו שכר לימוד עבור שני קורסי מורשת.
ב .סטודנטים מהחוג ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה הלוקחים קורס זה כחלק מחוק
לימודיהם ואינם מקבלים על כך נקודות זכות פטורים מתשלום שכר לימוד על הקורס.
 .2עלות לינה 3 ,ארוחות ביום והסעות הנה כ ₪ 240-לכל יום חפירה .סה"כ  ₪ 1440לשבוע חפירה.
ט .פתיחת קורס חפירה לימודית ועלות נלווה (לינה ,ארוחות והסעות) מותנת ברישום של  13סטודנטים
לשבוע
---------------------------------------------------------------------------------

אני החתום/החתומה מטה מסכים/מסכימה לכל תנאי הקורס המפורטים במסמך זה.

___________________
שם הסטודנט/ית

___________________
ת.ז.

______________________
תאריך

