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ארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד
מרצה: ד"ר אבנר אקר
סוג הקורס: שיעור ודיון
שנת לימודים:  תשפ"א                  סמסטר: ב                         היקף שעות: 2 ש"ש  
	מטרות הקורס: הכרת מהלך ההיסטוריה המדינית והחברתית בארץ ישראל מימי המרד הגדול (66-70 לספירה) ועד לכיבוש המוסלמי (638 לספירה). 
	תוכן הקורס: עיונים במקורות הספרותיים, הדוקומנטריים, והארכיאולוגיים בליווי קריאה בספרות המחקר. 
	מהלך השיעורים: הרצאה. 
	ציון: בחינה.

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים (בבליוגרפיה תצורף בהמשך):
מס' השיעור
נושא השיעור
1
פריודיזציה/תיקוף – 70 עד 638 לספירה – מקורות וגבולות הפרובינקיה יהודה
קריאה: י' שצמן, מיהודה לשלוש פלסטינות, מתוך: פטריך, פלג, ובן-יוסף, קום התהלך בארץ, (ירושלים, תשע"ו), עמ' 1-2
2
שנת שבעים לספירה
קריאה מתוך: רפפורט ומור, יהודה ורומא
3
הסדרי אספסיאנוס וטיטוס בארץ ישראל בתום המרד
קריאה מתוך: רפפורט ומור, יהודה ורומא
4
הממלכה הנבטית והפרובינקיה ערביה
קריאה: 
Paolo Cimadomo (2018) The controversial annexation of the Nabataean Kingdom, Levant, 50:2, 258-266, DOI: 10.1080/00758914.2019.1614769
5
יהודה הכבושה – תקופת בין המרידות באזור ירושלים
קריאה: מרים פוצ'י בן זאב, מתוך גפני, מחקרים בתולדות ישאל
6
סוגיית הקמת אליה קפיטולינה והקודמות למרד בר כוכבא
קריאה: מתוך אשל וזיסו, מרד בר כוכבא ...
7
מרד בר כוכבא 
קריאה: מתוך אשל וזיסו, מרד בר כוכבא
8
היישוב היהודי בגליל 
קריאה: מתוך ספראי ורגב, ארץ ישראל בתקופת המשנה...
9
סוגיית מעמד הרבנים ובית הנשיא
קריאה: מתוך ספראי ורגב, ארץ ישראל בתקופת המשנה...
10
עליית הנצרות בארץ ישראל
קריאה: אופנהיימר מתוך, ברס ואחרים...
11
שינויים בגבולות הפרובינקיה:
י' שצמן, מיהודה לשלוש פלסטינות, מתוך: פטריך, פלג, ובן-יוסף, קום התהלך בארץ, (ירושלים, תשע"ו)


ספרות יסוד שתלווה את הקורס:
E. Schürer, The history of the Jewish people in the age of Jesus Christ (175 B.C. - A.D. 135). A new English version revised and edited by G. Vermes - F. Millar - M. Black - M. Goodman, 3 vols., 1973/87

S. Schwartz, The Ancient Jews from Alexander to Muhammad (Key Themes in Ancient History), (Cambridge 2014)


ח' אשל, וב' זיסו, מרד בר כוכבא – העדות הארכיאולוגית, (ירושלים, 2015)

צ' ברס ואחרים (עורכים), ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי, כרך א' (ירושלים תשמ"ב)

י' גפני (ליקט), מחקרים בתולדות ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, (ירושלים 1994)

ז' ספראי, א' רגב, ארץ ישראל בתקופת בית שני המשנה והתלמוד מהכיבוש היווני עד ימי האסלאם 333 לפה"ס-647 לספירה, (ירושלים, 2010).

א' רפפורט, מ. מור, יהודה ורומא מירידת בית חשמונאי עד רבי יהודה הנשיא – יחידות 6-7, (תל אביב תשנ"ח).



