דרך ארץ

בס"ד

דף העדכונים של המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן
יום עיון בכפר עציון
עמיחי נעם

אני שמחה ונרגשת להודות למרכז יסלזון ולד"ר דוד וימימה יסלזון ,על מלגות הצטיינות שחולקו לתלמידי המחלקה,

ולשאת דברים בשם מקבלי המלגות לשנה"ל הזו .אני מרגישה שיש לי את הזכות ללמוד במחלקה שלנו; מחלקה
שאני גאה להיות חלק ממנה ,החל מהתואר הראשון וכלה בימים אלה שבהם אני לקראת סיום הדוקטורט שלי .זוהי
מחלקה הנמצאת בחוד החנית של החייאת ההיסטוריה של עם הספר ,וחקר המרחב הגיאוגרפי של ארץ ישראל;
מחלקה אשר משקיעים בה במחקר אקדמי ,איכותי ,ופורץ דרך .אני חושבת שכל תלמידי המחלקה שותפים
לתחושה שסגל המחלקה ,ואליו מצטרפים גם אנשי הסגל המנהלי ובראשן תמר וטלי ,רואים בתפקידם שליחות .אנו
תלמידי המחלקה ,מרגישים כי ניתן לבוא ולהתייעץ עם אנשי המחלקה ברמה המקצועית ,אך גם ברמה האישית.
אנו מרגישים כי המחלקה ללימודי ארץ ישראל אינה רק מסלול לימוד ,אלא גם בית להתפתחות אישית .על כן אני
מנצלת במה זו להודות בשמי ובשם מקבלי הפרסים לסגל המחלקה על הליווי האישי ומקצועי שאתם נותנים לנו.

צילום :פלג לוי

פתחנו את יום העיון בבית ספר שדה כפר עציון ,בבוקר של
הרצאות בסגנון TEDמאת מיטב מרצי המחלקה ,שהציגו
חידושים מחקריים הנוגעים לגוש עציון רבתי .ההרצאות
כללו נושאים מרתקים ,בהם :כלכלה ומסחר באזור בעת
העתיקה (פרופ' אהוד ויס) ,מקומן של נשים בגוש עציון
בשנות הארבעים (פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן) ,נוכחות
מרד בר כוכבא בגוש עציון (פרופ' בעז זיסו) ,מדיניות
ההתיישבות בהר וייחודיות ההתיישבות בכפר עציון לנוכח
הN -ההתיישבותי ומרכזיות העמק (ד"ר אבי פיקאר).
לאחר מכן נערך טקס חגיגי ומרגש שבו העניקה המחלקה
מלגות הצטיינות ע"ש ד"ר דוד וימימה יסלזון ,ל25-
סטודנטים מצטיינים מכל התארים .הסטודנטים ברכו את
ראש המחלקה פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן על השינוי
המבורך שהיא מביאה למחלקה מאז הכנסה לתפקיד ,הן
במישור המקצועי והן במישור הבינאישי.
בחלק השני של היום יצאנו לסיור מעגלי בן כמה שעות
בסביבות כפר עציון ,בהובלת עמיחי נועם תלמיד המחלקה.
מרבית מרצי המחלקה שנכחו בסיור ,המחישו את מחקריהם
בשטח .הסיור הסתיים במפגש עם יוחנן בן-יעקב ,מוותיקי
המקום ,שהעניק לסיור המחקרי פן אישי .את היום המלא
והגדוש סיכמנו בארוחה ובשירה מסביב למדורה ,שארגנו
הסטודנטים לציון סיום שנת הלימודים .היה מיוחד לראות
כיצד השטח מתחבר למחקר ואיך האקדמיה יוצאת ממגדל
השן ונוגעת במרחב הפיזי והאנושי שמחוצה לו .החיבור עם
בי"ס שדה כפר עציון היה נפלא למימוש מטרה זו של שילוב
בין הכיתה ,לשטח ולקהילה; שילוב שהוא ממאפייניה
הבולטים של המחלקה.

בשם מקבלי המלגות
נעמה טייטלבאום קריא
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צילום :פלג לוי ,לילך ,אורפז
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