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 *רשימת סיורים תשע"ז סמסטר ב'
 תאריך סיור -פתוח ל מסלול/אתרים שם המרצה 

 ארכיאולוגיה רגיל
 סיורי חובה

מיכאל   .1
 איזנברג

תלמידי  סמינר סיור ליוון הקלאסית
הסמינר 

119.3066 

מחצית ראשונה של 
 חודש פברואר

מינה עברון   .2
 וראובן ישורון

נחל מערות, חורבת קרתא 
 )עתלית(

 9.3.2017 ףאדם ונו

צפון: עמק יזרעאל, צמח,  דני נדל  .3
עובדיה, מוזיאון שער הגולן, 

, מערת עמוד, גשר IIאוהלו 
בנות יעקב, מוזיאון מעיין 

 ברוך, קרית שמונה

מבוא 
 פרהיסטורי

16.3.2017 

אפולוניה, אתר העתיקות  רביע חמיסה  .4
 בקיסריה

 23.3.2017 פתוח לכולם

מיכאל   .5
 איזנברג

און גן בית שאן, מוזי
 השלושה

מבוא 
 קלאסי

30.3.2017 

כרמל: נוה דוד, נחל אורן,  דני נדל  .1
נחל גלים, מערת אורנית, 

 גבעת אולגה, חפציבה.

מבוא 
 פרהיסטורי

20.4.2017 

כפר מעליא, מבצר המלך  רביע חמיסה  .2
במעליא, חורבת נחת, מבצר 

 המונפורט, מבצר יחיעם

 27.4.2017 פתוח לכולם

     

שדה בקר עין דרום:  18.5 דני נדל  .3
עבדת מצפה רמון בקעת 

אילת -19.5עובדה אילת. 
אתרים בעיר עפיפון )קרבת 
קיבוץ אילות( פוגארות עין 

עברונה עפיפונים בסמר 
 חצבה

מבוא 
 פרהיסטורי

18-19.5.2017 

יפתח   .4
 שליו/גולן שלוי

סיור דרום לתל ערד תל באר 
 שבע תל לכיש א

מבוא 
 מקראי

25.5.2017 

יפתחשליו/גולן   .5
 תל דן תל חצור בית ירח שלוי

מבוא 
 מקראי

8.6.2017 

יפתחשליו/גולן   .6
 שלוי

מוזיאון רוקפלר, מוזיאון 
 ישראל

מבוא 
 מקראי

15.6.2017 

 לאומית-תכנית בין
 קמפוסים 

דני נדל/רם   .1
 שואף/רוית לין

 26-28.4.2017 קמפוס נגב קמפוס נגב

 (ייתכנו ביטוליםבחירה )
אתרי פיקוח וחפירה במרחב  יותם טפר  .1

 חיפה ובמרחב צפון
רשות 

-העתיקות
עבר, הווה, 

 עתיד

23.4.2017 

סמינר  תל אסור שי בר  .2
 מקראי

4-5.5.2017 

 ירושלים הר חוצבים יותם טפר  .3
רשות משרדי ומעבדות 

רשות 
-העתיקות

28.5.2017 
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העתיקות בהר חוצבים, 
 ירושלים

עבר, הווה, 
 עתיד

 16.11.2016ת.עדכון     יים בתכנית הסיורים*יתכנו שינו


