סדרת הסיורים הקלאסיים של תגליות
במלאת  20שנה למכון ישראלי לארכיאולוגיה ,בחרנו להציע לקהל תגליות
סדרה ייחודית של סיורים שהפכו במשך השנים לקלאסיקות של תגליות.
לא הסתפקנו בחזרה למקומות בהם אהבתם לטייל בעבר .הקפדנו לדרוש מהמדריכים ,אשר
נבחרו בקפידה בעיקר על בסיס המעורבות האישית שלהם בחקר האתרים ,לתכנן את הסיורים
תוך מתן דגש על חשיפות חדשות באתרים ותובנות חדשות במחקר.
תוכלו כמובן להירשם לכל אחד מהסיורים בנפרד ,אבל אנו מציעים הנחה משמעותית לרוכשים
את הסדרה במלואה ובנוסף ,רוכשי הסדרה יוזמנו לערב הגאלה שנערוך במוזיאון ארץ-ישראל
ב.3.3.2022-
רשימת הסיורים (פירוט בהמשך הקובץ):
09.12.21
30.12.21
21.01.22
22.02.22
11.03.22
31.03.22
29.04.22
19.05.22

|
|
|
|
|
|
|
|

נצרת – חוויית חג המולד
בית שערים וציפורי  -מרכזים יהודיים בגליל בתקופה הרומית
קיסריה ואתריה  -חלון הראווה של ממלכת הורדוס
מצדה  -גנים מלכותיים ומחנה פליטים במצדה שלא הכרתם
אפולוניה  -רצף היסטורי מרתק ותגליות ממחקרים חדשים
הר עיבל והר גריזים – פולחן ,מקדש ומזבח
מנהרות הכותל והר ציון  -שכבות של היסטוריה נסתרת
הרודיון  -פאר היצירה של המלך הורדוס

כללי:
המחיר הכולל של הסיורים לנרשמים לסיורים בודדים ₪ 1,720
לנרשמים לכל סדרת הסיורים תינתן הנחה של  20%והעלות תהיה ₪ 1,380
המחירים כוללים הדרכה ,כניסות לאתרים ואוטובוס צמוד
עד  5תשלומים
ההרשמה לסדרה בטופס ייעודי שיפורסם באתר תגליות
הנרשמים לסדרה כולה יוזמנו לערב הגאלה לכבוד
 20שנה לעמותת מכון ישראלי לארכיאולוגיה ,ערב שיכלול ארוחת קוקטייל,
הרצאה מיוחדת לאירוע מפי פרופ' ישראל פינקלשטיין ומופע אמנותי.
פרטים נוספים באתר  , www.tagliot.comנשמח לענות לשאלות
במייל  tagliot@tagliot.comאו בטלפון 08-6611330

נצרת

חוויית חג המולד
בהדרכת איילת אורפז | יום חמישי9.12.21 ,
נצרת היא אחד המקומות הקדושים ביותר לנצרות והמתאימים ביותר
לחוות את אווירת חג המולד .ישוע חי שם את רוב שנותיו והיה מזוהה עם
המקום עד רגעיו האחרונים .לקראת חג המולד נצא לסיור בנצרת ,שיוביל
אותנו בין כנסיות מרהיבות ,רחובות מקושטים ,ועץ אשוח ענק .נבקר
בכנסיית הבשורה ,בכנסיית יוסף הקדוש ,בכנסיית גבריאל ובבית מרחץ
עתיק ,שעורר מחלוקת בין הארכיאולוגים“.

צילום :שלום נוריאני

 11:00יציאה מתל אביב ,רכבת סבידור מרכז ,מפרץ התחנות על דרך נמיר
 12:30איסוף והפסקת בוקר בביג יקנעם
 22:00חזרה משוערת
חובה להגיע עם נעלי הליכה ,כובע ,מים וארוחת צוהריים וערב
יש להקפיד על מסיכות במקומות הסגורים
מחיר הסיור  240 -שקלים

בית שערים וציפורי

מרכזים יהודיים בגליל בתקופה הרומית
בהדרכת רונה אביסף | יום חמישי30.12.21 ,
בית שערים וציפורי הן שתי ערים השזורות יחדיו בסיפור ההיסטורי של יהדות
הגליל בתקופה הרומית -ביזנטית .בשנים האחרונות נערכו בשתיהן חפירות
שחשפו ממצאים חדשים ,בין השאר בריכות ומאגרי מים בציפורי ,ומבנים ואגפים
חדשים במערות הקבורה בבית שערים .בנוסף ,נחנכו באתרים סרטוני תצוגה
חדשים ,הזורים אור על נדודי הסנהדרין ורבי יהודה הנשיא ,חותם המשנה .את
היום נקדיש לסיור בבית הקברות של בית שערים ,כולל החפירות החדשות
במערת הארונות ,בור ה"סליק" ומערות המנורה .בציפורי נבחן את הבריכות
החדשות ,בית הכנסת המחודש ומיצגים הקשורים לשביל הסנהדרין.

צילום :רונה אביסף

 07:30יציאה מתל אביב ,רכבת סבידור מרכז ,מפרץ התחנות על דרך נמיר
 09:00איסוף והפסקת בוקר באלונים
 18:00חזרה משוערת
חובה להגיע עם נעלי הליכה ,כובע ,מים וארוחת צוהריים
יש להקפיד על מסיכות במקומות הסגורים
מחיר הסיור  230 -שקלים

קיסריה ואתריה

חלון הראווה של ממלכת הורדוס
בהדרכת פרופ' בועז זיסו | יום שישי21.1.22 ,
קיסריה נוסדה על ידי המלך הורדוס באתרה של "מגדל סטרטון" ,עיר חוף
הלניסטית קטנה .הצלחתה ושגשוגה של העיר היו פועל ישיר של החלטת
המלך לבנות בה נמל גדול ועמוק ,באמצעות מיטב הטכנולוגיה הרומית.
הורדוס הפך את קיסריה לבירה מנהלית ולחלון ראווה של ממלכתו .העיר
המשיכה לשגשג במהלך התקופה הרומית והביזנטית ,כל עוד תיפקד
נמלה וכל עוד שימשה כבירה אזורית .בעקבות הכיבוש המוסלמי מעמדה
וחשיבותה ירדו ,ואחרי התקופה הצלבנית היא ננטשה ,עד למאה הי"ט.
בעיר נערכו חפירות רחבות היקף שחשפו את מערכת הרחובות ,מבנים
פרטיים וציבוריים מפוארים ומבני בידור להמונים ,כגון תיאטרון ,אמפיתיאטרון
ושני מבני קירקוס (זירות מרוצי סוסים ומרכבות) .חשיפתה של קיסריה
ומלאכת השימור באתר נמשכות גם בימים אלה.
הסיור יאיר באור חדש אזורים מוכרים משכבר ,ויתמקד במכלולים שנפתחו
לקהל לאחרונה ,בעקבות עבודות חפירה ,שימור ושחזור.

צילום :פרופ' בועז זיסו

 07:30יציאה מתל אביב ,רכבת סבידור מרכז ,מפרץ התחנות על דרך נמיר
איסוף אפשרי בתאום מראש ,לאורך כביש 2
 17:00חזרה משוערת
חובה להגיע עם נעלי הליכה ,כובע ,מים וארוחת צוהריים
יש להקפיד על מסיכות במקומות הסגורים
מחיר הסיור  220 -שקלים

מצדה

גנים מלכותיים ומחנה פליטים במצדה שלא הכרתם
בהדרכת ד''ר גיא שטיבל וד"ר נחום שגיב | יום שלישי22.2.22 ,
מצדה הוא אחד האתרים המוכרים ביותר בארץ ,אז
לכאורה מה יש לחדש? בארבע השנים האחרונות חודשו
החפירות באתר מטעם משלחת חפירות של אוניברסיטת
תל-אביב .החפירות שופכות אור חדש על האירועים
שהתחוללו באתר ובעיקר על מי שהתגורר שם; החל
בתרבות הגנים וחקלאות מלכותית בארמונות המלך
הורדוס ,המשך במחנה הפליטים של מצדה בימי המרד
הגדול וכלה במנזר מרדא ,שהתקיים באתר בתקופה
הביזנטית .איזה יין שתה המלך ,מה היה מראה בריכת
השחייה שלו ומה היו מקורות המים שלה? מי היו
הפליטים שהגיעו לאתר במהלך מרד החורבן ,ואיך
עושים ארכיאולוגיה של נזיר בודד אחד? אלו הם חלק
מהמפגשים והשאלות שנעלה במהלך הסיור.
לאחר סיור בהדרכת ד"ר שטיבל בראש ההר במצדה,
ימשיך את ההדרכה ד"ר שגיב .נרד לדרגה התחתונה של
הארמון הצפוני .נשוב על עקבותינו ונרד בשביל הסוללה
ונתמקד בתהליכי הקמתה.
נתאר את המשטח למרגלות גבעת הקברים שעליו הוצבו
בליסטראות של הרומאים שהמטירו אבנים למרחק רב
וחיפו על מלאכת שפיכת הסוללה והבקעת החומה של
מצדה .נתאר את שרידי אמת המים שהובילו מנחל
מצדה לבורות המים שלמרגלות האתר .שניים-עשר
בורות המים האדירים ,אשר נחצבו בימיו של הורדוס,
הכילו ביחד  41,000קוב מים.
ככל שיוותר זמן ,נתאר את שביל הרץ ואת הדייק הסמוך
והמחנות החמישי והשישי.

 07:30יציאה מתל אביב ,רכבת סבידור מרכז ,מפרץ התחנות על דרך נמיר
 08:15איסוף והפסקת בוקר במתחם לידו אחרי צומת אלמוג
 18:00חזרה משוערת
חובה להגיע עם נעלי הליכה ,כובע ,מים וארוחת צוהריים
יש להקפיד על מסיכות במקומות הסגורים
מחיר הסיור  295 -שקלים (המחיר כולל עלייה ברכבל)

צילום :אבי צבאן

אפולוניה

רצף היסטורי מרתק ותגליות ממחקרים חדשים
בהדרכת חגי יוחנן | יום שישי11.3.22 ,
אפולוניה ארסוף התקיימה ברצף מהמאה ה 6-לפני הספירה ועד לשנת .1265
סיור עומק אל תוך ההיסטוריה המרתקת של האתר ,אשר נחפר החל
משנות ה 50-ועד ימים אלה.
נכיר את הווילה הרומית ואת הארמון הצלבני ,נשחזר כיצד נפלה העיר ומה
הוקם על חורבותיה ,נברר מהו ההקשר השומרוני ,ונסקור תגליות רבות
ומחקרים אשר גם בימים אלה שוקדים על פרסומם.

צילום :שלום נוריאני

הגעה עצמית
 09:00יציאה לסיור
 13:00סיום משוער
חובה להגיע עם נעלי הליכה ,כובע ,מים וארוחת צוהריים
יש להקפיד על מסיכות במקומות הסגורים
מחיר הסיור  120 -שקלים

הר עיבל והר גריזים
פולחן ,מקדש ומזבח

בהדרכת ד''ר אריה בורנשטיין | יום חמישי31.3.22 ,
מרום הרי שומרון :המתחם הפולחני בהר עיבל ,אתרי הר גריזים והרכס
המזרחי של השומרון.
הר גריזים והר עיבל ,המתנשאים משני צדי עמק שכם ,הם לב השומרון .נעלה
(בנסיעה ,ובליווי צה"ל) אל פסגת הר עיבל ומשם נרד קמעא אל המתחם
הפולחני שנחשף במורדות הצפוניים-מזרחיים של ההר ,שם ננסה להבין
האם המבנה ,שנחשף לפני למעלה מ 35-שנים על ידי משלחת בניהולו
של פרופ' אדם זרטל ז"ל ,קשור לסיפור "מזבח יהושע" בהר עיבל ...משם
ניסע אל הר גריזים ,ל"סיור וירטואלי" בתל בלטה (שכם הקדומה) .נסייר
בשרידים המרשימים של עיר המקדש השומרונית בפסגת ההר ,וניפגש
עם שומרוני בשכונת השומרונים בהר גריזים .נסיים את הסיור בתצפית
מרתקת מזרחה מ"הר כביר" או מ"הר שלושת הימים" שבגבעות איתמר.

צילום :יאיר קרליץ

 07:30יציאה מתל אביב ,רכבת סבידור מרכז ,מפרץ התחנות על דרך נמיר
הסיור באוטובוס ממוגן ומתואם מול צה"ל
 18:00חזרה משוערת
חובה להגיע עם נעלי הליכה ,כובע ,מים וארוחת בוקר וצוהריים
יש להקפיד על מסיכות במקומות הסגורים
מחיר הסיור  240 -שקלים

מנהרות הכותל והר ציון
שכבות של היסטוריה נסתרת

בהדרכת ד"ר אבי סלומון | יום שישי29.4.22 ,
סיור בתוך חללי מנהרות הכותל ,הנסתרים מעין הציבור .בסיור נתמקד במפלסי החיים מימי הבית השני .נצפה
במערכת קמרונות הגשר הגדול ,שחיבר בין העיר העליונה של ירושלים להר הבית ,בדגש על הקשת האחרונה
של הגשר ,הצמודה להר הבית .נסייר בשטחים בהם בוצעה בשלוש השנים האחרונות חפירה ,אשר במהלכה
נחשף מבנה דמוי תיאטרון (אודיאון) .נציג את שלבי החפירה ואת משמעות הגילויים והחשיפות במהלכה לחקר
הארכיאולוגיה וההיסטוריה של ירושלים ושל הר הבית.
נביט אל שרידי בית מרחץ רומי ונראה את 'עוגת' השכבות של ההיסטוריה הירושלמית .נתמקד בקמרון התקרה
מימי הממלוכים ,שמושתת בחלקו על שרידי קירות מימי הצלבנים ,הנשענים על קירות מהתקופה המוסלמית
הקדומה ,שמושתתים על שרידים מהתקופה הרומית ,אשר השתמשה במערכות ניקוז מימי הורדוס ,שנבנו על
מתקני מים מהתקופה החשמונאית ,שנחפרו לתוך רצפות מימי חזקיהו מלך יהודה ,מתקופת בית ראשון.
משם נמשיך להר ציון בעקבות תוואי החומה הדרומית של ירושלים ,שעריה הנסתרים והתהפוכות שחלו בהר
במהלך הדורות .בסיור נסקור את תולדות החומה ונחשוף גם אלמנטים הנסתרים מהעין ,נתמקד בשרידי החומות
העתיקות מתקופות שונות שנתגלו בהר ,ובחפירות ישנות וחדשות שנערכות באזור.

צילום :שלום נוריאני

הגעה עצמית
 09:00יציאה לסיור
 14:00חזרה משוערת
חובה להגיע עם נעלי הליכה ,כובע ,מים וארוחת צוהריים
יש להקפיד על מסיכות במקומות הסגורים
מחיר הסיור  145 -שקלים

הרודיון

פאר היצירה של המלך הורדוס
בהדרכת אסף בן חיים | יום חמישי19.05.22 ,
"...לימים הקים במקום יישוב ,זכר לניצחונו ,פיאר אותו
בארמונות מהודרים ובראש הגבעה בנה מצודה מבוצרת
היטב וקרא למקום הרודיון על שמו( "...מתוך תולדות מלחמת
היהודים ברומאים ,יוסף בן מתתיהו).
מבצר עגול מוקף בשתי חומות ובארבעה מגדלים ,במרכזו
ארמון מפואר ולמרגלותיו עיר תחתית מרשימה ששימשה
כמרכז מנהלי  -הרודיון היוותה פאר היצירה של הורדוס,
אשר החליט להיקבר בבוא יומו באתר מיוחד זה ,ולצורך
כך הוא הורה להקים עבורו מאוזוליאום מפואר.
שנים אחדות לפני מותו קיבל הורדוס החלטה נועזת ומיוחדת
 להפוך את כל ההר למאוזוליאום על ידי שפיכת עפר עלהמדרונות בשולי המבצר העגול ,בכדי להעניק לכל המונומנט
שנוצר צורת חרוט דמוי הר געש.
פרופ' אהוד נצר ז"ל חפר בהרודיון משנת  ,1972בין היתר
במטרה לגלות את מקום הקבר .באביב  2007נמצא
המאוזוליאום ,כשהוא מנותץ והרוס.
באוקטובר  2010מצא נצר את מותו באתר התיאטרון.
משלחת החפירות שהקים המשיכה מאז ,בראשות תלמידיו:
רועי פורת ,יעקב קלמן ורחל לוריס צ'אצ'י ,ובניהול לוגיסטי
של עמותת מכון ישראלי לארכיאולוגיה .המשלחת חשפה
אגפים וחלקים שונים מרהיבים ביופיים ,ובמקביל בוצעו
עבודות שימור נרחבות באתר .הרודיון היה לאחד האתרים
המרשימים והמפתיעים שהתגלו בארץ.
בסיור נצפה מלמעלה על העיר התחתית ונדבר על מערכות
המים המורכבות ,נעלה לראש ההר ,נבקר בפרוזדור הכניסה
שנחשף ,במערכת התת-קרקעית ,בקבר הורדוס ,בתיאטרון
המלכותי ובחדר הצפייה הפרטי של הורדוס ,ונשמע מאסף בן
חיים ,אחד הארכיאולוגים שהשתתף בחפירות ,על ממצאים
חדשים מהחפירות של השנים האחרונות.

 07:30יציאה מתל אביב ,רכבת סבידור מרכז ,מפרץ התחנות על דרך נמיר
 08:15איסוף והפסקת בוקר בלטרון
 17:00חזרה משוערת
חובה להגיע עם נעלי הליכה ,כובע ,מים וארוחת צוהריים
יש להקפיד על מסיכות במקומות הסגורים
מחיר הסיור  230 -שקלים

צילום :פטר-פן סטפנסקי

