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16-152-01  
סוג הקורס: שיעור, וסיור
מרצה: ד"ר א. אקר
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 אתר הקורס באינטרנט:          אין 


א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):
הכרת התרבות החומרית של התקופה הקלאסית, במתכונתה הרומית-ביזאנטית באתרים שונים באגן הים התיכון ובארץ-ישראל.
ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)
1. הצגת המסגרת ההיסטורית של התקופה, הכרונולוגיה ומאפייניה התרבותיים הכלליים. הרומאניזציה של ארץ-ישראל. גורל היישוב היהודי באזורים השונים של הארץ. חדירת הנצרות, והפיכתה מדת נרדפת לדת המדינה.
2. מערכות להובלת מים בעולם הרומי ובארץ-ישראל.
3. בתי מרחץ בעולם הרומי ובארץ-ישראל. מקוואות טהרה.
4. מבני בידור להמונים בעולם הרומי והביזאנטי: התיאטרון, האיצטדיון, האמפיתיאטרון, וההיפודרום; מרכיבים אדריכליים, תפקוד, המקורות היווניים, תפקוד ושינויים בעולם הרומי, יחס הנצרות הביזאנטית.
5. הבניה הנוצרית כביטוי לנצחון הדת החדשה: הטקס הנוצרי, הכנסיה הקדומה. אתרי פולחן, תפילה ותפילה נוצריים. האדריכלות הנוצרית.
6. אדריכלות בתי הכנסת, מרכיבים, מקורות השפעה, טיפולוגיה, עיטור אמנותי, כרונולוגיה.

    מהלך השיעורים: הרצאות בלווי מצגות דיגיטליות. ייערך סיור לקיסריה.

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים
מס' השיעור
נושא השיעור
קריאה מומלצת
1-2
מבוא כללי: המסגרת ההיסטורית, מאפיינים תרבותיים, רומאניזציה
אבי-יונה וספראי תשל"ד; 2005; צפריר תשמ"ט; צפריר תשס"ג.
3-4
דרכים ומערכות להובלת מים בעולם הרומי ובארץ-ישראל
Amit et al. 2002; Hodge 1992
5
בתי מרחץ בעולם הרומי ובארץ-ישראל ומקוואות
Yegul 1992; Fagan 1998
רייך תשע"ג
5-6
מבני בידור להמונים בעולם הרומי והביזאנטי. מבוא כללי; מבנה התיאטרון
וייס תשנ"ה
7-8
כנסיות
צפריר תשמ"ט; ברקאי ושילר תשס"ב
הירשפלד תשס"ב; פטריך תשנ"ה
9-10
בתי כנסת 
Levine 2000  פרקי הארכיטקטורה
11-12
אומנות: פיסול, פסיפסים, וציורי קיר
גרשט 1999;
טלגם תשנ"ט;
רוזנברג תשע"ג
13
סיכום וחזרה


ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: אין

 חובות / דרישות / מטלות: 
בחינה, 
השתתפות בסיור,
קריאת חובה: 
צפריר י', ארץ-ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי, כרך ב', הממצא הארכיאולוגי והאמנותי, ירושלים, תשמ"ח

מרכיבי הציון הסופי: 
מבחן 100%


ד. ביבליוגרפיה: 
אבי-יונה מ' וש' ספראי, אטלס כרטא לתקופת בית שני, המשנה והתלמוד, ירושלים, תשל"ד. 
אדלר י', השמירה על הלכות טהרה בתעשייה החקלאית של ארץ-ישראל בתקופת הבית השני והמשנה, ירושלים וארץ-ישראל, 5-4, תשס"ז, עמ' 83-59
אופנהיימר א', כשר א' ורפפורט א' (עורכים), בתי-כנסת עתיקים, קובץ מחקרים, ירושלים, תשמ"ח.
אילן, צ., בתי-כנסת קדומים בארץ-ישראל, תל אביב, תשנ"א.
ברוך א' ועמר ז', תשס"ה, בית הכסא (Latrina) בארץ-ישראל בתקופה הרומית ביזאנטית, ירושלים וארץ-ישראל 2, עמ' 50-27.
ברקאי ג', שילר א' (עורכים), נצרות ונוצרים בארץ-ישראל, [אריאל 156-155], תשס"ב.
גרשט ר', 'פיסול', מתוך ר. גרשט (עורכת), ספר מוזיאון שדות ים לעתיקות קיסריה, תל-אביב,  1999, עמ' 15-49.
גיחון מ', מרחצאות רומיים בארץ-ישראל, קדמוניות 43-42, תשל"ח, עמ' 53-37.
הירשפלד י', המדבר של העיר הקדושה, ירושלים, תשס"ב
וייס ז', תרבות הפנאי הרומית והשפעתה על יהודי ארץ-ישראל, קדמוניות 109, תשנ"ה, עמ' 19-2.
טלגם ר', פסיפסי ארץ ישראל לאור תגליות השנים האחרונות, קדמוניות 116, תשנ"ט, 74-89.
מגן י', פלאביה נאפוליס – שכם בתקופה הרומית, ירושלים, תשס"ה
מגנס ג', 'מתי נבנו בתי הכנסת הגליליים ?', קתדרה 101, תשס"ב, עמ' 70-39.
נגב י', חפירות בחלוצה בשנת 1980, קדמוניות 56-55, תשמ"ב, עמ' 128-122
סג"ל א', התיאטראות בארץ-ישראל בעת העתיקה, ירושלים, תש"ס.
עמית ד', בתי הכנסת בחורבת מעון ובחורבת ענים והיישוב היהודי בדרום הר חברון, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשס"ג (ר' גם מאמר של עמית בקתדרה 68)
פורת י', "מתקנים להצגות, למרוצים ולאתלטיקה בקיסריה", קדמוניות 125, תשס"ג, עמ' 42-25
פטריך י', נזירות מדבר יהודה בתקופה הביזאנטית, ירושלים, תשנ"ה
פטריך י', קיסריה: ארמון הפרוקורטור הרומי והמושל הביזאנטי, מכלול מחסנים ותאי הזינוק באצטדיון הרומי, קדמוניות 124, תשס"ג, עמ' 86-66
צפריר י', ארץ-ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי, הממצא הארכיאולוגי והאמנותי, ירושלים, תשמ"ח, עמ' 264-223. 
צפריר י', 'בתי-הכנסת במרות ובכפר נחום ותאריכם של בתי-הכנסת הגליליים – עיון מחודש', ארץ-ישראל כ, תשמ"ט, עמ' 344-337.
צפריר י', 'על מקור עיצובם האדריכלי של בתי הכנסת הקדומים בגליל – הערכה מחודשת', קתדרה 20, תשמ"א, עמ' 46-29.
צפריר י', ארץ-ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי, כרך ב', הממצא הארכיאולוגי והאמנותי, ירושלים, תשמ"ח
צפריר י', תרבות רומא בארץ-ישראל ומפעלי הבנייה של הורדוס, בתוך: י' בן-אריה וא' ריינר (עורכים), וזאת ליהודה, מחקרים בתולדות ארץ-ישראל ויישובה,  ירושלים, תשס"ג, עמ' 104-91.
רוזנברג ס', 'עיטורי הפנים בארמונות הורדוס', בתוך: ס' רוזנברג וד' מבורך, הורדוס : מסעו האחרון של מלך יהודה, ירושלים, תשע"ג.  
רייך ר', מקוואות טהרה בתקופת בית שני, המשנה והתלמוד, ירושלים, תשע"ג.
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