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שם ומספר הקורס: על אבן, חרס וגומא – סוגיות באפיגרפיה בארץ ישראל (16-158) 
סוג הקורס: הרצאה
מרצה: ד"ר אבנר אקר
שנת לימודים:  תשע"ח           סמסטר:     ב                       היקף שעות: 1  ש"ש
 אתר הקורס באינטרנט:           


א. מטרות הקורס: היכרות בסיסית עם תחום האפיגרפיה תוך כדי לימוד הכתובות ההיסטוריות המוכרות ביותר מארץ ישראל.
ב. תוכן הקורס: הקורס סוקר במהרה את התפחות הכתב ואת מחקר האפיגרפיה, מציג כמה מעיקרי האיפגרפיה של תקופת הברזל ומתמקד בכתובות המוכרות מארץ ישראל בתקופה הקלאסית תוך דיון בהקשרן ההיסטורי. 

מהלך השיעורים: לפני כל שיעור יועלו הכתובות הרלוונטיות לאתר הקורס ואלו הם קריאת החובה הנדרשת.

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

מס' השיעור
נושא השיעור
קריאה נדרשת/מומלצת
1
מבוא, התפתחות הכתב ומהי אפיגרפיה ומה תועלתה ללימוד ההיסטוריה.
סקירת קורפורה אפיגרפיים חשובים, בספרות וברשת. 
משגב תש"ס
Millar 2002 

2-3
כתובות תקופת הברזל והתקופה הפרסית.
ארון אחירם
כתובת הנקבה
מכתבי לכיש
אבישור, כתובות פניקיות; דמסקי,  "תהתפך כסא מלכה"; 
טלשיר, "וזה דבר"; אחיטוב, הכתב והמכתב;
טור-סיני, תעודות לכיש; אחיטוב, הכתב והמכתב
4
הפפירוסים מואדי דליה וכיבושי אלכסנדר הגדול
DJD XXIV, XXVIII
5-6
התקופה ההלניסטית – 
מכתבי המלכים הסלווקים:
כתובת חפציבה, כתובת יבנה ים, כתובת הליודורוס.
CIIP III
טל 2006
Jones 2009
Cotton et al. 2017
Landau 1966
7
כתובות ירושלים בימי בית שני
Millar 2014
כתובות נבחרות מתוך:
CIIP I.1

8-9
פגנים יהודים ונוצרים בכתובות קבורה
בתי הקברות של בית שערים, יפו, ירושלים עזה ואשקלון.
כתובות נבחרות מתוך:
שובה 1972
CIIP I.2
CIIP III
Price 2012
10-11
כתובות בתי כנסת וכתובות כנסיות משלהי העת העתיקה
נוה 1978;
רוט-גרסון 1987; 
נוה 1992;
Madden 2014

12
בעקבות הקיסר – ביקורו של הדריאנוס במזרח 128-132 לספירה
אבנר ואחרים 2014
Isaac 1998
13
הכתובות כעדות לשפת דיבור - האם דיברו לטינית בקיסריה?
Eck 2009
Isaac 2009
CIIP II



ג. חובות הקורס: קריאת הכתובות. מבחן מסכם.

 מרכיבי הציון הסופי השתתפות פעילה, הכנה כנדרש לכל שיעור ובחינה מסכמת.
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