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א. מטרות הקורס: לימוד ודיון על הגליל וסביבתו הגאוגרפית הקרובה בתקופה ההלניסטית, הרומית והביזנטית. עיסוק במיוחד בממצא הארכיאולוגי ובתרומתו להבהרת שאלות היסטוריות.
ב. תוכן הקורס: מבוא ותולדות המחקר; זהותם של תושבי הגליל ושכניהם בתקופה ההלניסטית; המעבר לשליטה חשמונאית; אופיה של אוכלוסיית הגליל במאה הא' לסה"נ; המרד הגדול בגליל; שאלת המעבר לגליל ומרד בר כוכבא; מסחר, כלכלה וגבולות בתקופה הרומית; הגליל היהודי במאה הג'; בתי הכנסת; הגליל הנוצרי; הכיבוש המוסלמי.    מהלך השיעורים: הרצאה ודיון  
    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
מס' השיעור
נושא השיעור
קריאה נדרשת
 הערות
1
מבוא, תולדות המחקר וסוגי מקורות.

Leibner 2009: 6-7; Schürer
1973

כל השיעורים והמצגות יועברו באמצעות 
Powerpoint.
2
הגליל מהכיבוש האשורי ועד לתקופה ההלניסטית. 
*גל 1990, 142 - 143; *קליין תשכ"ז: 1 - 8;Horsley 1995: 39-52.
*פרנקל תשמ"ג: 225 – 228;
 *Frankel et al. 2001: 108-110;  Herbert and Berlin 2003. 

3
המעבר לשלטון חשמונאי.

*רפפורט תשנ"ג; תשס"ג: 19 – 33;
Bar-Kochva 1977 ;*פרנקל תשנ"ז;Barag ;1992-1993; Syon 2004: 226-235;   אדן-ביוביץ תשנ"ז; *ליבנר תשע"ב.

4
הכיבוש הרומי והשפעתו. 
*Horsley 1995: 111-127; 
Charlesworth 2016*
 
5
רשת הערים בגליל ובסביבתו – 
ציפורי, טבריה, סוסיתא, גדרה, עכו וצור
וייס תשס"ו*; 

Millar 2006

6
מהורדוס ועד סוף המאה הא' לסה"נ.
*כשר תשמ"ח; *וייס תשס"ח.

7
המרד הגדול בגליל.
רפפורט *תשמ"ג: 5 -14, 36 – 51; *תשס"ג;Berlin 2002.; *ליבנר תשס"ד: 363 – 366.

 
8
סוגיית מרד בר כוכבא בגליל
*אופנהיימר תשל"ז; *מור תשנ"ב; Eck ;2003  *ליבנר תשס"ד: 363 – 366; *Leibner & Bijovsky 2013.

9
הגליל במאות השניה והשלישית.
התפתחות בית הקברות בבית שערים.  
 *לוין תשמ"ב; *אופנהיימר תשנ"א; *Schwartz 2001: 129-161; 
Weiss 2010; Safrai 2014; Weiss 2015 
 
10
סוגיית בתי הכנסת הגליליים
  *Levine, 2005, 174-249 
מאגנס, תשס"ב
Magness et al. 2014
Leibner 2010
Leibner and Miller 2010
Weiss 2005
Weiss 2010a


11
רשתות מסחר בגליל הרומי
אדן-ביוביץ' תשס"ט*


12
הגליל הנוצרי בשלהי העת העתיקה
*אופנהיימר תשנ"א: 89 -90, 134 – 156; *Goodman 1983: 41-53.
Arubas and Talgam 2014
 
13
מפוליס – למדינה, הכיבוש המוסלמי בגליל והגליל העומאי. 
Avni 2014*
מילר תשע"ו*
קטעי הקריאה הרלוונטים ימסרו במהלך השנה


* חובה (מאמרים וקטעים מספרים.)
ג.חובות הקורס:
   קריאת חומר. השתתפות ביום הסיור. מבחן בכתב.
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מבחן סופי
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