סדרת סיורים בעקבות תגליות "סקר דרום השומרון"
בהדרכת הארכיאולוג ד"ר דביר רביב
המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ,אונ' בר-אילן
במהלך סדרת סיורים זו נכיר מקרוב תגליות נבחרות שנחשפו לאחרונה במסגרת 'סקר דרום
השומרון'  -מחקר ארכיאולוגי רב היקף שנערך בין השנים  2017-2014בשיתוף פעולה בין
אוניברסיטאות בר-אילן ואריאל ויחידת קמ"ט ארכיאולוגיה ביו"ש .במהלך הסדרה יוצגו
תגליות ארכיאולוגיות ולצדן תובנות היסטוריות חשובות ,שבמקרים רבים שינו לחלוטין את
פני התמונה ההיסטורית המקובלת במחקר של אזור זה.
סיור ראשון  -יום שישי 08/02/19
בעקבות עולי רגל ,אחוזות פקידים ומורדים
אזור הסיור  -חלמיש (נווה צוף) ובית אריה
אתרים :ח' חבלתא ,תל תמנה ,מערת עבוד ומקטע עבוד
נפתח את היום בביקור בח'רבת חבלתא (שביישוב חלמיש)  -אתר כפרי מימי בית שני
ומהתקופה הביזנטית ,בו מוצגים מתקנים ופריטים ארכיטקטוניים מהאתר ומסביבתו .לאחר
מכן ניסע לתל תמנה ונתרשם מהשרידים שתועדו במקום ,ביניהם קברים מרשימים ומקווה
טהרה ציבורי מימי הבית השני .מתמנה ניסע לביקור
במערת עבוד – מערה קרסטית גדולה ,שבה התגלו
ממצאים מתקופות שונות ,ביניהן ימי מרד בר-כוכבא
(הביקור במערה כרוך בהליכה רגלית ,הלוך וחזור ,של
כ 400-מטר בסה"כ לאורך מדרון טרשי ,וכן כניסה עם
פנסים לאולם הראשון ,ללא צורך בזחילה) .נסיים את
היום בביקור במקטע עבוד – בית קברות מפואר מימי
הבית השני (הביקור כולל צעידה קצרה לאורך דרך
עפר).

סיור שני  -יום שישי 08/03/19
תגליות בספר ובמדבר של דרום-מזרח השומרון
אזור הסיור  -כוכב השחר ומגדלים
אתרים :בקעת סמיה ,ח' ג'בעית ,מערת אל-ג'נב ,ראש מעלה לבונה
נפתח את היום במסלול מעגלי קצר בבקעת סמיה (הסמוכה לדרך אלון ,צפונית לכוכב
השחר) ,במהלכו נשמע על התגליות מאתרי הבקעה ומערותיה .לאחר מכן נמשיך בנסיעה
לביקור בח'רבת ג'בעית ,בה התגלו שרידים מתקופות שונות ,ביניהם קברים מימי בית שני,
מערכת מסתור בר-כוכבאית וכנסיה ביזאנטית.
מג'בעית נמשיך בנסיעה למערת אל-ג'נב – מערה
קרסטית גדולה ,שבה התגלו ממצאים מתקופות
שונות ,ביניהן התקופה ההלניסטית וימי
המרידות ברומאים (הביקור באתר זה כרוך
בהליכה רגלית ,הלוך וחזור ,של כ 400-מטר
בסה"כ והגעה לפתח המערה ,ללא כניסה פנימה
וללא צורך בזחילה) .נסיים את היום במסלול
קצר באזור ראש מעלה לבונה ,במהלכו נבקר
במערת קבורה מימי בית ראשון ונערוך תצפית
על עמק לבונה ואתריו.
סיור שלישי  -יום שישי 12/04/19
תגליות באזור מודיעין ומעלה בית חורון
אזור הסיור  -בית חורון
אתרים :תצפית מבית חורון ,רכס שייח' זיתון (רכס הראש) ,ח' כריכור או ח' בד עיסא
נפתח את היום בתצפית ממצפה מתת שביישוב בית חורון ,מכאן נשקיף על מעלה בית חורון
והאתרים השוכנים בסביבתו .לאחר מכן נמשיך בנסיעה לשייח' זיתון (רכס הראש) ,רכס
נישא שממנו נשקף נוף מרהיב ובו נחפרו לאחרונה סדרת יישובים כפריים מימי הבית השני
ומהתקופה הביזנטית .לאחר הביקור באתרי הרכס
נמשיך בנסיעה לאזור מודיעין ,לביקור בח'רבת
כריכור או בח'רבת בד עיסא  -אתרים כפריים מימי
הבית השני ומהתקופות הרומית המאוחרת
והביזנטית ,שנחפרו לאחרונה.

המחיר לסדרה 3 ,סיורים
₪ 560
המחיר לסיור בודד
₪ 215
*כל הסיורים בתאום ביטחוני עם הצבא
בקבוק זכוכית מימי בר כוכבא ,צלם-בועז לנגפורד

ההרשמה במשרדי תגליות
08-6611330

