חפירה לימודית בעוגא אל פוקא
Study Excavation at Auja el-Foqa

פרופ' דוד בן-שלמה
שנת הלימודים :תש"פ
סמסטר :סתיו
נקודות זכות 2 :או 4
דרישות מוקדמות :אין
תיאור הקורס:
חפירה ארכיאולוגית היא המעבדה של המחקר הארכיאולוגי וכלי עבודה מרכזי בעבודת השדה
ואיסוף הנתונים למחקר.
הקורס יכלול שבועיים מלאים (חמישה ימים בשבוע שני-שישי) של חפירה ,הרצאות וסיורים .ביום
הראשון של החפירה יינתן הסבר על האתר ,תולדותיו שיטות החפירה והתיעוד הארכיאולוגי.
תאריכי החפירה 9:בפברואר עד ה 20בפברואר ( 2020יש להשתתף בשבוע או שבועיים מתוך השניים).
יש להדגיש כי מדובר בקורס שמתקיים בתנאי מחנה סגור .אנו נשהה במלון קפיטול בירושלים.
בחפירה משתתפים חוקרים ומתנדבים מהארץ מחו"ל וזו הזדמנות נפלאה להיחשף לחוקרים
וסטודנטים מרקעים שונים ומאזורים שונים מן העולם .הפרויקט הוא חדשני וזוהי החפירה
הארכיאולוגית הראשונה המתבצעת באתר זה.

מטרות הקורס
להקנות לסטודנט הכשרה בסיסית במתודה ובפרקטיקה של מחקרה שדה :מיומנויות חפירה ,זיהוי
מרכיבים ארכיאולוגיים ותיעודם שיטות תיעוד שונות זיהוי ממצאים וטיפול ראשוני בהם

נושאי הקורס
מהו אתר ארכיאולוגי? תולדות המחקר אודות אזור הבקעה והשומרון; סקר זרטל ותוצאותיו; מהן
מטרות החפירה הארכיאולוגית בכלל ומהן שאלות המחקר בפרויקט החפירות של עוגא פוקא
ופרויקט בקעת הירדן הדרומית; שיטות החפירה; שיטות התיעוד תוך התנסות מעשית;
הכרת מושגי יסוד כגון :לוקוס ,סל ,שכבה ,תכנית וחתך.

מטלות הקורס
משתתפי הקורס חייבים במלוא מכסת ימי החפירה ( 10ימים בסך הכל ל  4נ"ז או  5ימים ל  2נ"ז)
ובכתיבת דין וחשבון על עבודתם ,על פי ההנחיות המצורפות .נוסף על כך בכל הפעילויות שיתקיימו
במסגרת החפירה (שטיפת חרסים ,מיון חרסים ,הרצאות ,סיורים וכדו').

לו"ז יומי

לוח הזמנים במהלך החפירה (בימי א' – ה') הוא כדלהלן:
 -6:00קפה
 -6:30הסעה לאתר
 – 7:00 תחילת העבודה בשטח האתר


 – 9:30–9:00ארוחת בוקר (בשטח)



 – 11:00–9:30המשך העבודה באתר



 – 11:15–11:00הפסקת פרי (בשטח)



 – 15:00–11:15המשך העבודה באתר



 –15:30ארוחת צהריים (בפצאל)



 – 17:00–16:00שטיפת חרסים ומיון ו/או סדנה (במלון בירושלים)



 –18:00ארוחת ערב

-

 – 19:00–18:30 הרצאה
בימי ו' ,תחילת הלו"ז כרגיל .סיום העבודה בשטח וחזרה מהאתר בשעה .14:30

-

מספר פעמים בשבוע יתקיימו הרצאות על ידי אחד מאנשי הצוות או מרצה אורח;

נושאי ההרצאות בקורס (בשעות הערב)
 .1סקר אדם זרטל בהר מנשה
 .2בקעת בתקופות הקדומות
 .3בקעת הירדן בתקופת הברזל א
 .4בקעת הירדן בתקופת הברזל ב
 .5תל יריחו
 .6התיאוריות השונות על התנחלות שבטי ישראל

מרכיבי הציון הסופי
השתתפות פעילה בחפירה ובהרצאות תהווה  50%מהציון ו 50%-יהיה משקלו של הדין וחשבון שיוגש
לאחר החפירות (מועד ההגשה – עד סוף סמסטר הקיץ).
עלויות הקורס
העלויות של קורס החפירות מתחלקות לשנים:

 העלות הרגילה של כל קורס מורשת באוניברסיטה.1
.) אין עלות לתלמידי החוג(מספר המקומות מוגבל. אוכל, עלות לינה.2

ביבליוגרפיה
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Zertal, A. Ben-Yosef, D. And Cohen, O. 2005. Khirbet ‘Aujah el-Foqa (‘Atharoth) – A Fortified
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הנחיות להגשת הדין וחשבון והעבודה המסכמת בקורס חפירה לימודית:
עבודה זו מהווה חלק מהציון הסופי לקורס .יש לכתוב את העבודה בצורה אקדמית (כלומר
רשימה ביבליוגרפית ,הפניות וכמובן עריכה ועיצוב ראוי).
סטודנטים הלוקחים קורס של  2נ"ז  :שבוע חפירה אחד:
 .1כתבו על האתר של עוגא אל פוקא וסקר בקעת הירדן בתקופת הברזל א .הסיכום צריך
לכלול התייחסות לנושאים הבאים:
א .תיאור גיאוגרפי (קצת על האזור ,מקורות המים ,הכלכלה ,דרכים ראשיות,
אתרים שכנים וכדו) ,סקר אדם זרטל
ב .מדוע הוחלט לחפור באתר
ג .התקופות בהם האתר היה מיושב (על פי הסקר ועל פי החפירה);
ד .מהם שטחי החפירה השונים ,ומה התגלה בכל שטח (מהם השרידים
הארכיטקטוניים העיקריים בשטח זה ,לאיזו תקופה הממצא שייך
 .2יש למלא (בעזרת מנהלי החפירה) את הטפסים הבאים:
א .דף לוקוס/קיר
ב .יומן סלים
ג .יומן גראפי
 .3כתבו בקצרה על שבוע החפירה בו אתם השתתפתם (היכן עבדתם ,מה עשיתם ,אילו
הרצאות שמעתם וכל תוספת אישית אחרת שתמצאו לנכון) .כתבו את המסקנות
מהחפירה כפי שאתם רואים .יש לכלול נספח גרפי – ובו חומר גרפי כמו תמונות ,תכניות
וציורים.
סטודנטים הלוקחים קורס של  4נ"ז  :שני שבועות חפירה:
בנוסף לסעיפים  3–1לעיל:
 .4פרטו על היחסים הסטרטיגפיים בין הלוקוסים שנחפרו בריבוע שחפרתם בו
 .5כתבו עבודה של כ  6–5עמודים על אחד הנושאים הבאים תוך שימוש במקורות
הביבליוגרפיים המתאימים (ביעוץ עם המרצה) ושילוש מטרותיה של החפירה הנוכחית:
א .התיאוריות השונות במחקר על ראשית ההתנחלות של שבטי ישראל באזור ההר
המרכזי
ב .האתר של הר עיבל :עובדות ופרשנות
ג .סקר אפרים וסקר מנשה :תוצאות עיקריות ,והבדלים בשיטות המחקר
מקורות:
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*Zertal, A. Ben-Yosef, D. And Cohen, O. 2005. Khirbet ‘Aujah el-Foqa (‘Atharoth) – A Fortified
Town from the Iron Age in the Southern Jordan Valley. Judea and Samaria Studies 14:
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את העבודה יש להגיש עד לתחילת שנת הלימודים הבאה.
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