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  אוניברסיטת בר-אילן                                             
תאריך עדכון:7.3.18
שם ומספר הקורס:
הגיאוגרפיה של הקהילה הנוצרית 16-612-01  
שם המרצה: פרופ' יהושע שוורץ
סוג הקורס: הרצאה
שנת לימודים: תשע"ט                      סמסטר: שנתי                   היקף שעות: 2  ש"ש 
 אתר הקורס באינטרנט:           


א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):לימוד המקורות הספרותיים-היסטוריים ובחינת השרידים הארכיאולוגיים המעידים על התפתחות הקהילה הנוצרית בארץ ישראל בתקופה הרומית-ביזאנטית


ב. תוכן הקורס: ברית החדשה, ממצא ארכיאולוגי נוצרי, מחקר
    מהלך השיעורים: פרונטאלית וסוקראטית 
1. מבוא
2-8- הגיאוגרפיה בבשורות הסינופטיות (מתי, מרקוס ולוקס)
9-10- יוחנן
11-12- מעשי השליחים
13-14- יהודים נוצרים
15-19- ארכיאולוגיה נוצרית-יישובית וארכיאולוגיה נוצרית מונומנטאלית
20-23- הנזירות
24-26- גיאוגרפיה נוצרית יישובית בתקופה הביזאנטית

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: אין

 חובות / דרישות / מטלות: מבחן וסיורים

 מרכיבי הציון הסופי: מבחן ציון מספרי

ד. ביבליוגרפיה: (חובה)
הבשורות ה על-שם מרקוס, מתי, לוקס, יוחנן
מעשי השליחים 
י' גייגר, 'התפשטות הנצרות בארץ-ישראל- מראשיתה עד ימי יוליאנוס', בתוך צ' ברס ואחרים (עורכים), ארץ-ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי, א, (ירושלים, תשמ"ב), עמ' 233-218
ז' רובין, התפשטות הנצרות בארץ-ישראל מימי יוליאנוס עד תקופת יוסטיניאנוס, שם, עמ' 251-234
י' צפריר,  ארץ-ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי, ב,  (ירושלים, תשמ"ה), עמ' 284-221
י' הירשפלד, המדבר של העיר הקדושה: מנזרי מדבר יהודה בתקופה הביזאנטית (ירושלים, תשס"ב).
י' מגן, 'מנזר מרטריוס במעלה אדומים', קדמוניות י"ח (תשמ"ו), עמ' 62-92
ע' שיאון, 'נזירות מדבר הירדן', קדמוניות, כ"ט (תשנ"ו), עמ' 32-25
ז' רובין, 'פרשת הקומס יוסף וכו' ', קתדרה כו (תשמ"ג), עמ' 116-105
א' לימור, מסעות ארץ הקודש: עולי רגל נוצרים בשלהי העת העתיקה, תיאורי מסע לטיניים, ירושלים תשנ"ח, עמ' 18-3 , עמ' 130-19 (נוסע מבורדו ואגריה)  
א' לימור, 'אגריה בהר נבו', קתדרה כ"ז (תשמ"ג), עמ' 68-49
 אנציקלופדיה חדשה לחפירות, ג', עמ' 1038-1029 (הר נבו)
אורה לימור, "קבר פלגיה: חטא, חרטה וישועה בהר הזיתים", קתדרה, 118 (תשס"ו), עמ' 13-40.
ש' טלמון, 'שומרוני טוב או ישראלי טוב', קתדרה, פ (תשנ"ו), עמ' 30-19
צ' גרינהוט, 'קבר של משפחת קיפא בצפון תלפיות בירושלים', קדמוניות, כ"ה (תשנ"ג), עמ' 14-11
ר' רייך, 'כתובות על גבי גלוסקמאות מקבר משפחת קיפא בירושלים', שם, עמ' 115-114
ד' בהט, אטלס כרטא הגדול לירושלים, עמ' 73-62
י' פטריך, נזירות מדבר יהודה בתקופה הביזאנטית, מפעלם של סבאס ותלמידיו, ירושלים תשנ"ה, עמ' 108-3
אריה קופסקי, 'פטרוס האיברי ושאלת המקומות הקדושים', קתדרה, צ"א (תשנ"ט), עמ' 96-79
ברוריה ביטון-אשקלוני, 'פטרוס האיברי עולה לרגל', שם, עמ' 112-97
ברוריה ביטון-אשקלוני ואריה קופסקי, 'נזירות עזה בתקופה הביזנטית', קתדרה צ"ו (תש"ס), עמ' 69-110
איל רגב, "ממלכת כוהנים או גוי קדוש? מעמדו של המקדש בנצרות הקדומה", קתדרה, 113 (תשס"ה), 5-34
מיכאל ארליך ודורון בר, "תיאור ירושלים בחיבור 'מסע מבורדו': היבטים גאוגרפיים ותאולוגיים", קתדרה, 113 (תשס"ה),  35-52.
איל רגב, "מקדש או משיח? 'משפטו' של ישו, המקדש והמדיניות הרומית", קתדרה, 119 (תשס"ו), 13-36.


 חומר מחייב למבחנים: שיעורים, ביבליוגרפיה, סיורים 




