החפירה הלימודית בעוג'א אל פוקא סתו תש"פ
תנאים וזמנים
מרצה :פרופ' דוד בן-שלמה
א.

לוח הזמנים של הקורס (תאריכים) ושעות פעילות

הקורס יכלול מרכיב עיוני ומרכיב מעשי .ביום הראשון של כל שבוע חפירה נקיים מפגשים עיוניים
מרוכזים בו נלמד על תולדות האתר ,שיטות החפירה ועבודת השדה של הארכיאולוג וכן שיטות
התיעוד.
עונת חפירות הקיץ בעוג'א אל פוקא נמשכת שבועיים (  20 - 9לפברואר  .)2020על מנת להשתתף
בקורס ( 2נ"ז) על הסטודנט להשתתף בשבוע אחד לפחות (אחד השבועות ,מתוך השניים) במהלך
החפירה.
שבוע החפירה מתחיל ביום ראשון בשעה  08:00ומסתיים ביום חמישי או שישי בשעה .16:00
הקורס מתנהל באתר החפירה בפצאל .המגורים בפצאל במבנה עם שירותים מקלחות מיטות ומטבח.

לו"ז יומי
לוח הזמנים במהלך החפירה (בימי א' – ה') הוא כדלהלן:










– 06:00קפה
 – 06:30הסעה לאתר
 – 07:00הסעה לאתר
 09:30 – 09:00ארוחת בוקר בשטח
 11:00-11:15הפסקת פרי ( בשטח)
 15:00 – 11:15המשך עבודה באתר
 – 15:30ארוחת צהריים ( בפצאל)
 – 17:00- 16:00שטיפת חרסים ומיון ו/או סדנה ( במלון בירושלים)
 – 18:00ארוחת ערב

בימי ו' ,תחילת הלו"ז כרגיל .סיום העבודה בשטח וחזרה מהאתר בשעה14:30
מספר פעמים בשבוע יתקיימו הרצאות על ידי אחד מאנשי הצוות או מרצה אורח;
ב.

מטלות הקורס

משתתפי הקורס חייבים להשתתף במלוא מכסת  5ימי החפירה בשטח (כולל השתתפות בשטיפה
ומיון של חרסים ובשיעורים העיוניים שיינתנו במהלך ימי החפירה אחרי שעות העבודה בשדה,
בסיורים – על פי לוח הזמנים וההנחיות בשטח) ובכתיבת דין וחשבון על עבודתם על פי הנחית
המרצה.
אופי פעילות החפירה
ג.
החפירה הארכיאולוגית היא המעבדה של המחקר הארכיאולוגי וכלי העבודה המרכזי של חוקר
השדה.
משתתפי הקורס יידרשו למלא את כל הפעולות המקובלות בחפירה ארכיאולוגית ,הכוללות גם
עבודות בשטח.
משמעת ועמידה בלוח זמנים
ד.
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 עבורה קורס.
מדיניות ההיעדרויות במהלך הקורס
ה.
סטודנט אשר נעדר היעדרות כלשהי מסיבות לא מוצדקות במהלך הקורס תתבטל המשך השתתפותו
בקורס ,לא יקבל ציון על הקורס ולא יוחזר לו שכר הלימוד עבור הקורס .היעדרות מוצדקת של
סטודנט על פי מסמכים העולה על יותר משני ימי חפירה ,תגרור אוטומטית ביטול ההשתתפות בקורס,
הסטודנט לא יקבל ציון על הקורס ולא יוחזר לו שכר הלימוד עבור הקורס.

מכיוון שתאריכי החפירה נופלים בתקופת הבחינות ,כל סטודנט רשאי לצאת יום בשבוע להיבחן .חייבים
לבוא לשבוע מלא (לא ניתן לצבור ימים).

מדיניות פרישה מהקורס
ו.
לקורס מועד רישום מיוחד אשר יסתיים ב .20.01.20 -הואיל ומדובר בקורס שיש לו עלויות רבות עבור
האוניברסיטה ,במקרה שסטודנט יבחר לפרוש מהקורס אחרי התאריך  , 20.01.20לא יוחזר לסטודנט
שכר הלימוד עבור הקורס.
ניקוד ומרכיבי הציון הסופי
ז.
הקורס מקנה  2נקודות זכות אקדמיות במחלקה למורשת ישראל .הציון על הדין וחשבון והעבודה
שיגיש הסטודנט הוא הציון הסופי של הקורס.
ח.

שכר לימוד

העלויות של קורס החפירות מתחלקות לשנים:
 .1סטודנטים ישלמו עבור כל שבוע חפירה עלות רגילה של קורס
מורשת ישראל באוניברסיטה ( תמורת  2נ"ז )
 .2עלות לינה ,אוכל והסעות במידה ותהיה יש לתאם עם המרצה
פרופ' בן שלמה דוד (למעט סטודנטים של החוג א"י וארכיאולוגיה)

מייל לתיאום עם פרופ' בן שלמה davben187@yahoo.com :

את הטופס החתום יש להעביר למזכירות החוג לא"י וארכיאולוגיה.
ניתן לעשות פנייה במערכת הפניות ולצרף את הטופס .
-----------------------------------------------------------------------------

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

__________
שם הסטודנט

__________
חתימה

__________
ת.ז.

__________
תאריך

