
קמפושטח

ינוחינהמריה , זיסובועז ' פרופ: צילום|50: עותקים' מס| ' ח"תשע'בשבט ה' א17.1.2017: תאריך הדפסה| אחיטוב . ה: עורך| 3: 'גיליון מס

ד"בס

צפון מדבר יהודה

דביר רביב  

הכוללזהמעיןסיורמוציאהשמחלקתנוהראשונההפעםזוהי.יהודהמדברבצפוןיומייםבןנודדסיור–לקמפושטחיצאנו,שישי-חמישיבימים,כשבועלפניבדיוק

בסביבותוהסתיים(אדם-בנימיןגבעליישובבסמוך)המדברשבגבולאדםבניביישובהחלהקמפושטח.נודדשלובמתכונת(מ"ק28-ככ"בסה)ממושכתהליכה

בהתאם,וארכיאולוגייםהיסטוריים,גיאוגרפייםנושאיםמגווןבקמפושטחשולבוישראלארץללימודילמחלקהכיאה.יריחובקעתעלהמשקיףקיפרוסמבצר

קיפרוס,הביזנטיתהמדברנזירות,ולקיפרוסליריחוהמיםאמות,אדומיםמעלה,המפלטמערות,מרדפיםארץ,אלוןדרךדוגמת)פקדנושאותםוהנופיםלאתרים

מהמרציםבמקבילשצמח,הקמפושטחרעיון.מזרחייהודהשלהמפנקבליוויו,ומרציםסטודנטים50-כהשתתפובקמפושטח.(שוניםגיאולוגייםונושאים

.שניםרבתמסורתשללראשיתהובתקווהמחלקתנושלאופייהלנוכחמתבקשזהמעיןסיור.דופןיוצאבאופןוחווייתילימודיכסיורהתממש,ומהסטודנטים
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גרסטמןיאיר–מסלולסיכום

פתחנו בתצפית  , התחלנו ליד היישוב בני אדם

ושמענו הסבר מאהרון מאיר על קרב 360°

. בסביבהובואדיותבמכמששאול והפלישתים 

.עלינו וירדנו בהמשך המסלול שתוכנן

שעבור  )ולאחר התרעננות , הגענו לעין פואר

והסבר על ( חלקנו כללה גם טבילה במים

המשכנו  , הפסיפס בכנסיה הביזנטית באתר

ש "עלינו עלייה תלולה למצפה ע. במסלול

עברנו את היישוב אלון ואת הכניסה  . אורית

,  הואדיירדנו במתווה , לחוות ארץ בראשית

ושוב עלייה תלולה במיוחד לכיוון ראס אדומים  

שם שוכן מבצר הרודיאני כאשר מעליו במעלה 

משם ירדנו לכיוון  . ההר יש מצודה צלבנית

הגענו למקום  , מצפה יריחו בשביל רחב ונוח

הלינה עם חשיכה והעברנו את הלילה בלינת  

.שטח

יצאנו  ( למעשה עוד קצת לפני)עם שחר 

התחנה הראשונה  . ממצפה יריחו לנחל קלט

שם אכלנו ארוחת בוקר  , הייתה עין פארה

למדנו על אמות המים שהובילו  , והתפללנו

מהמעיינות לכיוון מזרח והלכנו לאורך האמה 

.שצמודה לגדה הצפונית של הנחל

בדרך עצרנו להסבר על ארץ המרדפים ועל  

. דמותם של מפקדים בכירים שלחמו במקום

לאחר מכן ירדנו כדי לראות את מנזר סנט  

מקרוב וטיפסנו עלייה תלולה כדי לראות  ' ורג'ג

בתצפית שבה דיברנו  , את המנזר מהצד השני

לאחר מכן  . על מנזרים ונזירות ופיתוח המקום

ששוכן מעל  קיפרוסמ למבצר "המשכנו כק

למדנו על הארכיאולוגיה של יריחו ועל  . יריחו

בהמשך עלינו  . מקומה המיוחד בבקעת הירדן

ומיהרנו  , למצודה עצמה ואז סיימנו את הסיור

.הביתה לשבת
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(:דוקטורנטית לעתיד)סויבלמןמאת ברכה -קצת על הקמפוס
ממסלוליםסטודנטיםבווהשתתפוחשוביםאתרים,מרהיביםנופיםשילבהוא,ומגבשמהנהמאודהיההקמפוס

מה.שהייתההטובההאווירהליצירתתרמוגםאךהלימודיהתוכןאתלסיורשהוסיפוהמחלקהמןסגלואנשישונים

היאאלאהפרונטלייםהקורסיםבמסגרתבלימודיםלהשקיערקלאהסטודנטיםאתמעודדתשהיאזהבמחלקהשיפה

.הלימודיםאלהשטחאווירתאתְהשנהבמהלךהמוסיפים,הקמפושטחכמו,מהניםטיוליםמארגנת
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!?בעיניי' ארץ'מה הכי -סטודנטים מצייצים
האיש והעגלה-סבא יהודה 

.

אדם מיוחד וידען גדול

.מתחילים לאכול–כשמופיע בשטח 

בטיפוס מאומץ ובסתם הליכה

.עם בואו תישמע אנחת רווחה

ואם מישהו יפתח בטענות ומענות

.  הברבוניותהוא ישלוף במהרה את סיר 

.                                                         שאתך נמשיך לצעוד תמיד על בטן מלאהיתןיהודה היקר תישאר לנו בריא וחזק ומי 


