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שם ומספר הקורס: פלישתים וגויי הים  16-277-01
מרצה: פרופ' א. מאיר
סוג הקורס: הרצאה
שנת לימודים:   תשע"ח     סמסטר:   ב                       היקף שעות:  1 ש"ש 
 אתר הקורס באינטרנט:           
א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):
מבוא לנושא של הפלשתים וגויי הים.
ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)
בקורס זה נסקור את העדויות הארכיאולוגיות אודות גויי הים (ובתוכם הפלשתים) מסוף תקופת הברונזה המאוחרת ועד לשלהי תקופת הברזל. הקורס הנו בדגש ארכיאולוגי, אך ידונו אספקטים היסטוריים רלוונטיים. היות והקורס מיועד לתלמידים בכל הרמות (ללא צורך ברקע קודם). הקורס הוא שעור פרונטאלי שיכלול הקרנת מצגות. הקורס אינו מומלץ לסובלים "מאלרגיה" לארכיאולוגיה!
    מהלך השיעורים: (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים)
הקורס מיועד לתלמידים ללא רקע (שנה א' ומעלה). הקורס מבוסס על הרצאות פרונטאליות עם הרבה חומר ויזואלי (במצגות).
    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

מס' השיעור
נושא השיעור
קריאה נדרשת
 הערות
1
רקע כללי – סוף תק' הברונזה המאוחרת


2
עדויות ראשונות על גויי הים


3
עדויות ראשונות על גויי הים


4
ראשית התיישבות הפלשתים


5
ראשית התיישבות הפלשתים


6
מאפיינים של התרבות החומרית הפלשתית


7 
מאפיינים של התרבות החומרית הפלשתית


8
הפלשתים בתקופת הברזל ב


9
הפלשתים בתקופת הברזל ב


10
הפלשתים בתקופת הברזל ב


11
הפלשתים בתקופת הברזל ב


12
סופה של התרבות הפלשתית



ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: אין דרישות מוקדמות

 חובות / דרישות / מטלות:
השתתפות פעילה בשיעורים
	מבחן סוף קורס

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):
ציון מספרי על פי ציון סוף קורס

ד. ביבליוגרפיה: (רשות)
* ט. דותן. תשכ"ט. הפלישתים ותרבותם החמרית. ירושלים: מוסד ביאליק. (פרק מבוא)
* ט. דותן, ס. גיטין. תשנ"ד. "תל מקנה/עקרון - עלייתה ונפילתה של עיר פלישתית". קדמוניות 106-105: 28-2.
* ס. גיטין, ט. דותן וי. נווה. תשנ"ז. "כתובת-הקדשה מלכותית מעקרון". קדמוניות 113: 38-44.ד
* ש. אחיטוב, ט. דותן. תשמ"א. פלשת, פלשתים. בתוך:  האנציקלופדיה מקראית, כרך ו': 508-484. ירושלים: מוסד ביאליק.
* א. זינגר. 1990. מצרים, כנענים ופלשתים בתקופת ההתנחלות והשופטים". בתוך: נ. נאמן, י. פינקלשטיין (ע.), מנוודות למלוכה: היבטים ארכיאולוגיים והיסטוריים של ראשית ישראל: 401-348. ירושלים: יד יצחק בן-צבי.
* מאיר, א. תשס"ה. "מה בין גת פלשתים לירושלים המקראית? היבטים נבחרים והשלכות לשחזור ההיסטוריה של א"י בתקופת הברזל ב1". בתוך ברוך, א. ופאוסט, א. (עורכים) חידושים בחקר ירושלים, הקובץ העשירי, עמ' 62-51. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.
* א. שטרן (ע.) 1992. האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל. ירושלים: החברה לחקירת א"י ועתיקותיה. (הערכים: אשדוד; אשקלון; דיר אל-באלח; תל מקנה\עקרון; תל קסילה; תל צפית).

כמוכן, מומלץ לעיין באתר האינטרנט של חפירות תל צפית\גת בכתובת: www.dig-gath.org 

קיים כמות עצומה של ביבליוגרפיה בשפות לועזיות. למי שמתעניין, נא לפנות אלי לקבלת פרטים נוספים.

 חומר מחייב למבחנים: החומר הנלמד בקורס

