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שם ומספר הקורס:  מדעים בארכיאולוגיה 
 16-427  
מרצה: דר' נירה אלפרסון-אפיל
סוג הקורס: שיעור 
שנת לימודים:  תשע"ח                    סמסטר:  א                           היקף שעות: 1 ש"ש 

א. מטרות הקורס: מטרת הקורס להציג בפני הסטודנט שיטות מחקר שונות המשמשות את הדיסציפלינה הארכיאולוגית. תפקידן וחשיבותן של שיטות מדעיות שונות המשמשות במחקר הארכיאולוגי יוצגו ויידונו בכיתה בלוויית דוגמאות של יישומן במחקרים ארכיאולוגיים שונים.


ב. תוכן הקורס: הנושאים השונים שיידונו בקורס כוללים: סטרטיגרפיה, שיטות תיארוך (יחסיות ואבסולוטיות), ארכיאוזואולוגיה, בוטניקה ארכיאולוגית, אתנוגרפיה, אתנוארכיאולוגיה, טאפונומיה, תהליכי היווצרות אתרים (site formation processes).

מהלך השיעורים: השיעורים הם פרונטליים, בלוויית מצגות. בנוסף, יידרשו הסטודנטים להגיש תרגילים בנושאים שונים שיידונו בקורס


    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
מס' השיעור
נושא השיעור
1
מבוא כללי
2
סטרטיגרפיה
3
תיארוך יחסי (טיפולוגיה, סריאציה)
4-6
תיארוך אבסולוטי (פחמן14,אשלגן/ארגון, סדרות אורניום,TL, ESR) 
7
אתנוגרפיה
8
אתנוארכיאולוגיה
9
בוטניקה ארכיאולוגית
10
ארכיאוזואלוגיה
12 -11
טאפונומיה
13 - 12
תהליכי היווצרות אתרים
14  
חזרה וסיכום


ג. חובות הקורס:
דרישות קדם: אין

חובות / דרישות / מטלות: 
נוכחות בשיעורים
ביצוע תרגילים והגשתם במועד.
מבחן בסוף הסמסטר.

 מרכיבי הציון הסופי: 100% מבחן.
ד. ביבליוגרפיה:  

ספרי לימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:
רייך, ר. 1995. הזמנה לארכיאולוגיה. תל אביב:דביר

D.R. Brothwell and A.M. Pollard, Handbook of Archaeological Sciences, Chichester 2001.
P.E. McGovern, Science in Archaeology: A Review, American Journal of Archaeology 99 (1995), 79-142.

Renfrew C. & Bahn P. 2001. Archaeology – Theories, Methods and Practice. London: Thames and Hudson.
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