לימודי ארץ ישראל

ציר  - 60בדרכי אבות

מיהדות
עושים
ענייןלכל
יהדות

תאריך

שם המרצה

 | 09:00-10:30נושא ההרצאה

שם המרצה

 | 11:00-12:30נושא ההרצאה

 | 7.11.22יג חשוון

ד"ר דביר רביב

ההר הטוב הזה  -סקירה גיאוגרפית  -היסטורית של חבל ההר המרכזי

ד"ר עודד לאוב

הגיאולוגיה ועיצוב הנוף של חבל ההר המרכזי

טבע וצבע בהר המרכזי ומה שנותר

ד"ר אריה בורנשטיין תנך וארכיאולוגיה  -הילכו שנים יחדיו?
ויעתק משם ההרה  -ההר המרכזי בתק הברונזה התיכונה בהתאמה לסיפורי האבות

הרי יהודה בתקופת ההתנחלות ובתקופת המלוכה

ד"ר אריה בורנשטיין שלושת שלבי ההתנחלות בהר המרכזי  -המקרא אל מול הממצא הארכיאולוגי

 | 14.11.2022כ חשוון עמוס סבח
 | 21.11.22כז חשוון

ד"ר יצחק מייטליס

סיור  - 1בהדרכת עדנה אשד  :בדרך להר ( -נחל יתלה ,שביל התנך ,יד השמונה ,חאן שער הגיא)

 | 28.11.22ד כסלו
 | 5.12.22יא כסלו

יהושע לביא

נדודי המשכן במקרא ובארכיאולוגיה

מרדכי לאש

תולדות המחקר הארכיאולוגי ביהודה ושומרון

 | 12.12.22יח כסלו

ד"ר אהרון טבגר

בצל האימפריות  -חבל ההר מחורבן שומרון ועד שיבת ציון

אפרת נתן

שומרון ושומרונים בימי שיבת ציון

חופש חנוכה

 | 19.12.22כה כסלו
 | 02.01.2023ט טבת

ד"ר דביר רביב

 | 9.1.23טז טבת

ד"ר אורית פלג-ברקת אמנות ואדריכלות תחת שלטון החשמונאים

בעקבות מלכים ומורדים  -חבל ההר בתקופה החשמונאית

ד"ר אורן גוטפלד

מצודות ,מערות ומנהרות  -חידושים בחקר צפון מדבר יהודה

אריה רוטנברג

מדינת החשמונאים -האם הגשמת חזון מתתיהו והמורדים?

סיור  - 2בהדרכת אפרת נתן :פרשיות מקראיות בארץ בנימין ( -בית אל ,שילה ,מעלה לבונה ,תצפית לנחל מכמש)

 | 16.1.23כג טבת
 | 23.1.23א שבט

ד"ר דביר רביב

יהודים ,שומרונים והרודיאנים  -יהודה ושומרון בשלהי ימי הבית השני

ד"ר עמרי עבאדי

חידושים בחקר קבורה בחבל ההר בימי הבית השני

 | 30.1.23ח שבט

יהושע לביא

הארכיאולוגיה של הטהרה

ד"ר עמרי עבאדי

עיר מקדש  -על הארכיאולוגיה של העלייה לרגל בימי הבית השני

 | 6.2.23טו בשבט

גרשון בר כוכבא

מקדש בלהבות  -סיפור הקרב האחרון

ד"ר דביר רביב

ימי מאבק  -חבל ההר בימי מלחמת בר-כוכבא

 | 13.2.23כב שבט

סיור  - 3בהדרכת חזקי בצלאל :מערב בנימין פינת דרום הר אפרים ( -מעיין מאיר ,יער אום צפא ,גבעת ההליסטון ,גבעת היקבים)
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תאריך

שם המרצה

 | 09:00-10:30נושא ההרצאה

שם המרצה

 | 11:00-12:30נושא ההרצאה

 | 20.2.23כט שבט

ד"ר איתן קליין

התקופה הרומית המאוחרת ביהודה  -ערים ,דרכים ,מחנות צבא ומתיישבים

ד"ר עודד לאוב

בתי הכנסת בהר המרכזי מימי בית שני ועד לכיבוש המוסלמי

 | 27.2.23ו אדר

ד"ר עמיחי שוורץ

התפתחות תיאורי המסע בארץ הקודש לאורך ההיסטוריה

ד"ר ענת אביטל

פסיפסי יהודה שומרון והשרון מהתקופה הביזנטית :האם כך נראה פייסבוק הקדמונים?

 | 6.3.22יג אדר

ד"ר עמיחי שוורץ

בין שכם לחברון :על מקום קבורתו של יוסף הצדיק

ד"ר איל דוידסון

הצלבנים בהר

 | 13.3.23כ אדר

אריה קליין

חברון בירת ארץ יהודה

אריה קליין

חברון החדשה :חורבן ותקומה

סיור  - 4בהדרכת אריה קליין :בתוככי חברון ( -חברון ואתריה ,דרום הר חברון-נבי-יקין ,אביגיל ואתרי יער יתיר)

 | 20.3.23כז אדר
 | 27.03.2023ה ניסן

חופש פסח

 | 03.04.2023יב ניסן

חופש פסח

 | 10.04.2023יט ניסן

חופש פסח
סיור  - 5בהדרכת יאיר אלמקייס :נזירים וחולמים במערב השומרון ( -תצפית נחל קנה ,המרפסת של המדינה ,דיר קלעה ,חרבת כורכוש)

 | 17.4.23כו ניסן
 | 24.4.23ג אייר

אורי אהלי

עמק דותן בין שואה לתקומה :מאתר השמדה מתוכנן לקרב גבורה

חגי הוברמן

ושבו בנים לגבולם :חידוש ההתיישבות ביוש לאחר מלחמת ששת הימים

 | 1.5.23י אייר

דניאלה וייס

גוש אמונים

עוד זאב לב

של מי הקרקע הזו? אתגרים משפטים ביהודה ושומרון

 | 8.5.23יז אייר

דוידי בן ציון

כשהשומרון פוגש את הביטחון

אפרת נתן

חגי ישראל בנוסח שומרון

סיור  - 6בהדרכת ד"ר אריה בורנשטיין :מהמזבח הקדום בהר עיבל למקדש השומרוני בהר גריזים

 | 15.5.23כד אייר
 | 22.5.23ב סיוון

יוחנן בן יעקב

ההתיישבות בגוש עציון בשנות ה20-40

נדב פרנקל

מלכה נפלה מלכה גם קמה

 | 29.5.23ט סיוון

אריה רוטנברג

חידושים בחידוש ההתיישבות בגוש עציון

אפרת נתן

אנו עולים -עם רחל ינאית ויצחק בן צבי בשבילי ההר

 | 5.6.23טז סיוון

בנימין טרופר

חקלאות ההר הקדומה במבחן הזמן :נחל המעיינות

ירון רוזנטל

קיבוצים בגוש  -בין קיבוץ מתחדש לקיבוץ מסורתי

 | 12.6.23כג סיוון

טיול יומיים  -בהדרכת אריה רוטנברג ונדב פרנקל  -גוש עציון :עבר הווה ועתיד ( -הרודיון ,דרך האבות ,האלון הבודד ,המנזר הרוסי ,מצפור האלף ועוד)...
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