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

. הקורס  ותוצאותיו  בעבר הירדן    מטרתו המרכזית של קורס זה היא לחשוף את הסטודנטים להיסטוריה של המחקר

הגיאוגרפיים   מאפייניו  של   זיהוי  ויכולת  הבנה  לסטודנטים  בו  של  יקנה  התהליכים שהתרחשו  ושל  זה  שטח  תא 

בתקופות הברונזה והברזל. הן המקורות החיצוניים והן הטקסט המקראי מעידים על הקשר ועל החשיבות של מרחב  

ילמד על אתרי מפתח במרחב, גבולות ותפרושת  הסטודנט  .  להבנת אירועי ותהליכים בתקופת הברונזה והברזל  זה

ישוב. הקורס יקנה לסטודנטים כלים להשוות את התהליכים שהתרחשו עבר הירדן ביחס לאתרים מקבילים בארץ  

 ישראל והסביבה.  

 תוצרי למידה : 

 ללמד את הכרונולוגיה האזורית.   .1

 נה היסטורית. הן מבחינה ארכיאולוגית והן מבחי הברונזה והברזללהכיר את מאפייני  .2

 . המרכזים המדיניים המקומיים ומיקומם מבחינה גיאוגראפית  להבין מהם  .3

 .  )ארם, אשור ומצרים(השפעות מדיניות החוץ של מעצמות שולטות את כיר י .4

 ושחזורם  םההיסטוריי האירועיםלהיחשף למגוון דעות עדכניות על   .5

 

 

 ב. תוכן הקורס: 

הקורס  עבר הירדן ואתריה בתקופת הברונזה והברזל.  והבנה של  הכרות  יאפשר  קורס  העיקרו של    רציונל, נושאים: 

אפשר לסטודנט היכרות מעמיקה ונרחבת על  מספר תחומי ידע: ארכיאולוגיה, גאוגרפיה והיסטוריה כדי לב  תמקדי

 והתרבות החומרית אשר משקפים מציאות זו. םכים ההיסטורייזה ועל התהלי גיאוגראפיאזור 

 

 

 לימוד פרונטלי עם מצגות, הקורס מלווה באתר מודל.    רים:מהלך השיעו

 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:  

 

 הערות   קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור 

תיחום התקופה    ציר זמן   -מבוא   1

ומאפייניה. תיאום  

 מרצה -ציפיות סטודנט

של עבר    הגאוגרפיה 2

 הירדן  

בשיעור זה גם נציג   

את מערכת הדרכים  

הקדומה ואוצרות  

 הטבע של אזור זה  

עבר הירדן במקורות   3

 חוץ מקראיים 

  

2001נאמן  עבר הירדן במקרא  4   

תפרושת הישוב   6 - 5

ומאפייניה בתקופת  

    הברונזה המאוחרת  

  



 

 

תפרושת היישוב     8 -7

ומאפייניה בתקופת  

 הברזל  

  

  Lipschits 2004 ממלכת עמון   7

  MacDonald 2020 ממלכת מואב   8

,  1992פינקלשטיין    ממלכת אדום  9
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    ערבים ודרכי מסחר 10

עבר הירדן תחת ארם  12 -11

 ואשור
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עבר הירדן תחת שלטון   13

 בבל  

  

     אחרית דבר  14

 

 חובות / דרישות / מטלות: 

  סיבה  ללא  הרצאות  שתי מעל    שייעדר   תלמיד.  שיעור  מדי  תיבדק, שמהשיעורים  85%של    נוכחות   חובת  יש   זה  בקורס

 .בקורסעבודה, ולא יקבל ציון  להגיש או  המסכמת לבחינה  לגשת יורשה לא מוצדקת
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