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עלות ההשתתפות ביום העיון ובסיור – 50 ₪ לאדם
הכניסה למיצג בתשלום 29 ₪ ובתשלום נפרד במקום

ארוחת צהרים בעלות 38 ₪ לאדם, בהזמנה מראש

יום עיון וסיור לקהל הרחב
ולתלמידי המחלקה ללימודי ארץ—ישראל וארכיאולוגיה

באוניברסיטת בר—אילן, לציון 45 שנות מחקר

המחלקה ללימודי ארץ—ישראל וארכיאולוגיה 
כבר עשרות  מובילה  בר—אילן  באוניברסיטת 
שנים את המחקר הרב—תחומי על ארץ—ישראל

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון נתכנס ליום 
עיון ייחודי המשקף את רב גוניותה של המחלקה. 
בהדרכת  וסיור  קצרות  הרצאות  בתוכנית: 
מוזמנים תלמידי  הסיור  מרצי המחלקה. לאחר 
האקדמית.  השנה  סיום  למסיבת  המחלקה 

יום חמישי | א' בתמוז תשע“ח | 14.6.18

9:45 צפייה במיצג החדש בכפר עציון למעוניינים )בתשלום נפרד(
11:00 התכנסות, קפה ועוגה

12:30-11:30 מושב בוקר
גוש עציון במבט מחקרי רב-תחומי: הצצה לעולמם של חוקרי המחלקה.

יו"ר המושב: פרופ' אייל רגב.
פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן: בין הסירים והנשק, בין דפי הגמרא והמשק -

גוש עציון במבט מעזרת הנשים.
פרופ' בעז זיסו, בר-כוכבא בסביבות גוש עציון: מבט ארכיאולוגי.

ד"ר אבי פיקאר, ביטחון והתיישבות בסביבות גוש עציון:
לפני קום המדינה, עד מלחמת ששת הימים ואחריה. 

פרופ' אהוד ויס, עדות בוטנית לקשרי ארמון בית שמש עם המעצמות במרחב:
קנוסוס, פלשת, מצרים.

13:30-12:45 הפסקת צהריים. בהזמנה מראש.

17:30-13:30 יציאה לסיור רגלי מעגלי לאוהבי לכת.
 בהנחיית עמיחי נעם ובהדרכת חוקרי המחלקה: ד"ר שון אסטר, פרופ' בעז זיסו,

 פרופ' איל רגב, פרופ' אהרון מאיר, ד"ר קובי כהן—הטב, ד"ר אבי פיקאר,
ד"ר נעמה ארום, פרופ' אהוד ויס. 

הסיור בעקבות תולדות גוש עציון בעבר הקרוב והרחוק:
דרכים רומיות ודרך האבות, הזוטה הלבנה והאלון הבודד, מרידות ומורדים בני אלפיים, 

הקרבות על גוש עציון במלחמת העצמאות וסיפורי האנשים והנשים של כפר עציון. 
בין האתרים בהם נעבור: מערות קבורה נסתרות, ההר הרוסי, תצפית אל עמק הברכה, 

גבעת החי"ש וחורבת סוויר, דרך האבות והאלון הבודד. 

17:30 מסיבת סיום לתלמידי המחלקה ולמוריה
לציון סיום שנת לימודים ומחקר פוריה. 

ההשתתפות ביום העיון ללא תשלום
לתלמידי המחלקה ולנרשמים כמתעניינים בלימודים במחלקה

ההרשמה

ליום העיון 

במשרדי בית ספר 

שדה כפר עציון

תוכנית ולו"ז:

אֹוְמִרים: ֶיְׁשָנּה ֶאֶרץ 
חקר הארץ במבט רב—תחומי

 שאול טשרניחובסקי

המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה


