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שם ומספר הקורס:  
מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית של ארץ-ישראל 
16103
סוג הקורס: שיעור
מרצה: ד"ר נירה אלפרסון-אפיל
שנת לימודים:     תשע"ח                סמסטר: שנתי                       היקף שעות:  2 ש"ש

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

מטרת הקורס היא להקנות ידע בסיסי בארכיאולוגיה פרהיסטורית תוך מתן דגש על שיטות העבודה, היבטים כרונולוגיים ותרבותיים. בנוסף להצגת תופעות מרכזיות בפרהיסטוריה של העולם, הקורס שם דגש על תיאור הרצף הארכיאולוגי הפרהיסטורי בארץ ישראל, למן היישוב הקדום ביותר (הפליאולית התחתון) ועד להופעתן של חברות מורכבות בתקופה הניאוליתית. 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)
    
רשימת נושאים 
מדעי העזר בארכיאולוגיה פרהיסטורית
כרונולוגיה, סטרטיגרפיה, שיטות תיארוך 
פלאו-אקלים ושינויי האקלים בפלייסטוקן
התפתחות האדם וההומינידים הקדומים
ליתיקה וסיתות כלי אבן 
האתרים הקדומים בעולם ואתרי המפתח האפריקאים הגדולים
היציאה מאפריקה והישוב הקדום של אירופה 
הפליאולית התחתון בלבנט
הפליאולית התיכון באירופה (האדם הניאנדרטלי, הישויות התרבותיות המוסטריות)
הפליאולית התיכון בלבנט
הפליאולית העליון באירופה (ישויות תרבותיות מרכזיות, האמנות הכתלית)
הפליאולית העליון בלבנט
האפי פליאולית בלבנט (הישויות התרבותיות, מיקרוליתיזציה)
האפי פליאולית בלבנט: התרבות הנטופית
המהפכה הניאוליתית
הניאולית הקדם קיראמי והקיראמי

מהלך השיעורים: (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים)

    ההוראה היא פרונטלית בעיקרה, תוך שימוש במצגות.

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב) 

מס'
השיעור
נושא השיעור
קריאה מומלצת*
הערות
1
הקדמה: מהו אתר פרהיסטורי? סוגי האתרים, אופי הממצא 
2, 5

2
מדעי העזר בארכיאולוגיה פרהיסטורית
2, 5

3
'מבוא' לכרונולוגיה: מושגי יסוד, סטרטיגרפיה, מסגרת הזמן במחקר הפרהיסטורי (זמן גיאולוגי, זמן ארכיאולוגי), שיטות תיארוך
3, 4, 5

4
'מבוא' לפלאו-אקלים והשינויים האקלימיים בפלייסטוקן, המכניזם של שינויים אקלימיים
2

5
'מבוא' להתפתחות האדם, ההומינידים הקדומים, מאפיינים מורפולוגיים כלליים
1, 4

6
'מבוא' לליתיקה וסיתות כלי אבן, הרכב המכלול, זיהוי פריטים מסותתים וסיווגם
1, 2, 5
הכרות עם כלי אבן
סרטון הסבר
7
השימוש במכלולי האבן במחקר הפרהיסטורי (מאובן מנחה, טיפולוגיה, טכנולוגיה) התפתחות טכנולוגיית הסיתות לאורך זמן


8
האתרים הקדומים ביותר בעולם וכלי האבן הראשונים, מאפייני האתרים וטיפוסי הכלים המסותתים, טיפולוגיה של הפליאולית התחתון


9
אתרי המפתח האפריקאים הגדולים, אולדובאי גורג' וקובי פורה, פרשנות האתרים ותיאורית אתרי הבסיס (Home Base) 
4, 5

10
היציאה מאפריקה – האתרים הקדומים מחוץ לאפריקה והישוב הקדום של אירופה 


11
הפליאולית התחתון בלבנט
מסגרת כרונולוגית, ישויות תרבותיות, אבני היד
2, 
6-11, 16

12
הפליאולית התחתון הקדום בלבנט (אתר עובידייה)


13
הפליאולית התחתון התיכון בלבנט (אתר גשר בנות יעקב)


14
הפליאולית התחתון המאוחר  בלבנט, הישויות התרבותיות השונות (האשלית המאוחרת והאשלו-יאברודית, מערת טאבון)


15
הפליאולית התיכון והתרבות המוסטרית באירופה. האדם הניאנדרטלי, הישויות התרבותיות המוסטריות, הסברים לשונות הנצפית בין מכלולי האבן, טכניקות הסיתות
1, 2, 15, 18

16
הפליאולית התיכון בלבנט. המוסטרית הלבנטינית, רצף התרבויות לפי מערת טאבון וייצוגן באתרי הלבנט
2, 12-18

17
הפליאולית התיכון בלבנט. הומינידים (סחול קאפזה/עמוד טאבון), קבורות, תפיסת המרחב


18
הפליאולית העליון באירופה. ישויות תרבותיות מרכזיות, האמנות הניידת והכתלית
1, 21

19
הפליאולית העליון בלבנט. ישויות תרבותיות 'מקבילות' ומקורן (האחמרית, האוריניאקית ותעשיות המעבר), כלי עצם וקרן
2, 19-20, 22

20 
האפי פליאולית בלבנט. הישויות התרבותיות, זהויות תרבותיות טריטוריאליות, מיקרוליתים ומיקרוליתיזציה, קיות 
2, 26

21
האפי פליאולית בלבנט. התרבות הנטופית
2, 23-25, 27

22
המהפכה הניאוליתית, חקלאות וביות
2, 28-29

23
הניאולית הקדם קיראמי בלבנט, ישויות תרבותיות, מבנים פרטיים וציבוריים, פולחן
2, 28-33

24
הניאולית הקיראמי בלבנט, התרבות הירמוכית
2

* המספרים מתייחסים לרשימה הביבליוגרפית המצורפת, קריאת החובה מסומנת בגופן מודגש. יתר הפריטים ברשימת המקורות – רשות.


ג. חובות הקורס:

דרישות קדם: אין

חובות / דרישות / מטלות: נוכחות חובה

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי): תוצאות הבחינה (90%), השתתפות פעילה (10%)

ד. ביבליוגרפיה: 
כללי
קריאת החובה מסומנת בגופן מודגש

	בלפר-כהן, א. 1992.  תולדות האדם הקדמון. משרד הבטחון ההוצאה לאור.

	בר-יוסף, ע., גרפינקל, י. 2008. הפרהיסטוריה של א"י: תרבות האדם לפני המצאת הכתב. הוצאת אריאל, ירושלים.

	שובאל, שלמה. 2006. צפונות כדור הארץ. האוניברסיטה הפתוחה.


	Klein, R. 1999. The Human Career: Human Biological and Cultural Origins. Chicago, University of Chicago Press.


	Renfrew, C. and Bahn, P. 1996.  Archaeology: Theories, Methods, and Practice. London, Thames and Hudson. 


הפליאולית התחתון:

	Bar-Yosef, O., 1994. The Lower Paleolithic of the Near East. Journal of World Prehistory 8(3), 211-265.


	Bar-Yosef, O., and N. Goren-Inbar. 1993. The Lithic Assemblages of 'Ubeidiya: A Lower Palaeolithic Site in the Jordan Valley. Qedem Vol. 34. Jerusalem, Hebrew University Institute of Archaeology.



	Belfer-Cohen, A., and N. Goren-Inbar. 1994. Cognition and Communication in the Levantine Lower Palaeolithic. World Archaeology 26:144-157.

	Gilead, D. 1977. Some Metrical Studies of Acheulian Assemblages in Israel. Eretz-Israel 13, Moshe Stekelis memorial volume:38-48.

	Goren-Inbar N. 1995. The Lower Palaeolithic of Israel. In Levy T. E. (ed.), The Archaeoloy of Society in the Holy Land, pp. 93-109. London, Leicester University Press. 


	Goren-Inbar, N., C. S. Feibel, K. L. Verosub, Y. Melamed, M. E. Kislev, E. Tchernov, and I. Saragusti. 2000. Pleistocene Milestones on the Out-of-Africa Corridor at Gesher Benot Ya'aqov, Israel. Science 289:944-947.


הפליאולית התיכון:

	Arensburg, B., and A. Belfer-Cohen. 1998. “Sapiens and Neandertals: Rethinking the Levantine Middle Paleolithic Hominids,” in Neandertals and Modern Humans in Western Asia. Edited by T. Akazawa, K. Aoki, and O. Bar-Yosef, pp. 311-322. New York, Plenum Press.


	Bar-Yosef O. 2000. The Middle and Early Upper Paleolithic in Southwest Asia and neighboring regions. In Bar-Yosef O. and Pilbeam D. (eds.), The Geography of Neandertals and Modern Humans in Europe and the Greater Mediterranean, pp. 107-156. Cambridge, MA, Peabody Museum of Archaeology and Ethnography.


	Belfer-Cohen, A., and E. Hovers. 1992. In the Eye of the Beholder: Mousterian and Natufian Burials in the Levant. Current Anthropology 33:463-471.


	Bordes, F. 1972. A Tale of Two Caves. London, Thames and Hudson.


	Garrod, D. A. E., and D. M. A. Bate. 1937. The Stone Age of Mount Carmel. London, Clarendon Press.


	Hovers, E. 2009. The Lithic Assemblages of Qafzeh Cave. Oxford, Oxford University Press.


	Stringer, C. and Gamble, C. 1993. In search of The Neandertals. London: Thames and Hudson.



הפליאולית העליון:

Bar-Yosef, O. 2002. The Upper Paleolithic Revolution. Annual Review of Anthropology 31:363–93. 

	Belfer-Cohen A. and Goring-Morris A. N. 2003. Current issues in Levantine Upper Paleoltihic research. In Goring-Morris A. N. and Belfer-Cohen A. (eds.), More Than Meets the Eye: Studies on Upper Paleolithic Diversity in the Near East, pp. 1-12. Oxford: Oxbow Press.

	Bahn P. 1998. The Cambridge Illustrated History of Prehistoric Art. Cambridge: Cambridge University Press.


	Gilead I., 1995. The Foragers of the Upper Paleolithic Period Levy, In: Thomas E. (Ed.). The Archaeology of Society in the Holy Land. pp. 124-140. London: Leicester University Press.


האפי פליאולית:

	Bar-Yosef O. 1998. The Natufian culture in the Levant, threshold to the origins of agriculture. Evolutionary Anthropology 6: 159-177.

	Belfer-Cohen, A. 1991. The Natufian in the Levant. Annual Review of Anthropology 20: 167-186.


	Edwards, P.E. 1989. Problems of recognizing earliest sedentism: the Natufian example. Journal of Mediterranean Archaeology 2/1: 5-48.


	Goring-Morris, A. N. 1988. Trends in the Spatial Organization of Terminal Pleistocene Hunter-Gatherers Occupations as viewed from the Negev and Sinai. Paléorient 14:231-244.


	Valla F. R, The first settled societies - Natufian (12,500-10,200 BP). In: Thomas E. (Ed.). The Archaeology of Society in the Holy Land. pp.  170-187. London: Leicester University Press.


הניאולית:    

	Banning, E.B. 1998. The Neolithic Period. Triumphs of architecture, agriculture, and art. Near Eastern Archaeology 61(4):188-237.


	Bar-Yosef, O. 2004. East to West - Agricultural origins and dispersal into Europe. Current Anthropology 45  (Supplement):S1-S3.


	Belfer-Cohen, A. & A.N. Goring-Morris 2003. Recent developments in Near Eastern Neolithic research. Paléorient 28(2): 143-148.


	Hodder, I. 2007. Çatalh Höyük in the context of the Middle Eastern Neolithic. Annual Review of Anthropology 36:105-120.


	Kuijt, I. and A.N. Goring-Morris 2002. Foraging, farming and social complexity in the Pre-Pottery Neolithic of the south-central Levant: A review and synthesis. Journal of World Prehistory 16(4): 361-440.


	Watkins, T. 2004. Building houses, framing concepts, constructing worlds. Paléorient 30(1):5-24.





קישורים לאתרי אינטרנט

	ARCHAEOLOGY.INFO – אתר המכיל מידע ואיורים בנושא אבולוציה וטיפוסי הומינידים קדומים. בנוסף יש באתר מילון מונחים (באנגלית) המבאר מושגים רבים השגורים בעגה המקצועית הארכיאולוגית:

http://www.archaeologyinfo.com

	NOAA Paleoclimatology – אתר העוסק בפלאו-אקלים ומכיל מידע ואיורים רבים. תחת סעיף "Education" ניתן למצוא תיאור והגדרה של מחקר פלאו-אקלימי ושל תחומי מחקר שונים הקשורים בו (בין היתר – גלעיני קרח, פולן, טבעות עצים): 

http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/" http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/

	BIOLOGICAL ANTHROPOLOGY TUTORIALS – אתר המכיל מידע ואיורים רבים בנושא האבולוציה של האדם. מכיל גם מילון מונחים מורחב:


http://anthro.palomar.edu/tutorials/biological.htm

	Encyclopedia of Archaeology (Science Direct) – אנציקלופדיה מקוונת המכילה מאמרים רבים בכל נושא שהוא בארכיאולוגיה. לפרהיסטוריה של א"י חפשו:
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The 21st Century: A World Overview/Geographic Overviews/ASIA/WEST/Palaeolithic cultures

	http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780123739629" http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780123739629


	אתר העמותה הישראלית לפרהיסטוריה - 

http://www.prehistory.org.il/" http://www.prehistory.org.il/





