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 בממלכה בתחומי שנחפרו העיקריים החוף אתרי את, הצלבנית ירושלים ממלכת תולדות את נסקור זה קורסב

 עם מעשית היכרות תוך( החרס כלי ממצא ואת עכו, תהשניי הצלבנית הממלכה ובירת הנמל עיר בראשםו

 הסחר רשתות דפוסי ושיחזור להערכת כמקור ישמשו, הים בדרך שנסחרו אלה ובעיקר, חרס כלי). הכלים

 חרס כלי של גיםסו אילו נבדוק). ג"י-ב"י מאות( הצלבנית בתקופה , הטווח ארוך והן הטווח קצר הן, הימי

 את נבחן. הים בדרך החרס כלי הועברו וכיצד זה משגשג סחר התפתח מדוע של בסוגיות נדוןו בים ונסחר

 כלי של םתפקיד ואת ,ובמערבו במזרחו, התיכון הים חוף לאורך שהתפתחו אלה כלים של הייצור מרכזי

 . זה זמן בפרק הפורח הימי הסחר ברשת משני כמטען החרס

 

 ורסהק דרישות

  בשיעורים מלאה נוכחות -

 בכיתה פעילה והשתתפות ביבליוגרפיה תקריא -

, הסמסטר סוף לקראת. לביצועה הנחיות יקבלו, מחקר לעבודת נושא יבחר סטודנט כל, הסמסטר במהלך -

 ).עמודים 10-כ( גמר עבודת כתיבת, לסיום. בכיתה ושל המחקר תוצאות את ציגי סטודנט כל

 

 הציון קביעת



 2 

 עבודת של וציון, בכיתה המחקר תוצאות הצגת, בשיעור הפעילה ההשתתפות שקלול תוך יקבע הסופי הציון

 . הגמר

 

 עיקריים נושאים
 מבוא ●

 המסחריים וקשריה הלטינית ירושלים ממלכת: היסטורי רקע ●

 )החוף אתרי על דגש( הצלבנית ממלכהב ארכאולוגי וממצא אתרים ●

 ) חומר, טיפולוגיה( חרס כלי חקרמ לש מתודולוגיה, חרס כלי ייצור ●

 וזהות חרס כלי, הכלים שימשו למה ●

 ייצורם ומקומות הצלבנית בממלכה צאושנמ חרסה כלי קבוצות ●

 שיט נתיביו )בלאסט( נטל, ספינות: התקופה של ימי רקע ●

 כמטען חרס כלי נושאות טרופות ספינות ●

 איטלקיות וקומונות ימי סחר ●

 ארכיאולוגיים וממצאים כתובים מקורות: הביניים מימי חרס כלי של והפצה ייצור ●

 ימי וסחר חרס כלי ●
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