
חפירה לימודית בסוסיתא - ספטמבר 2017 
החלה ההרשמה...

סוסיתא שוכנת סמוך לחופה המזרחי של הכינרת ונישאת לרום של 350 מ’ 
מעליה. באתר נתגלו שרידים המתוארכים לתקופות ההלניסטית-אומאית. 
בספטמבר 2017 תתקיים חפירה לימודית באתר. העונה נתמקד בחפירת 

בית המרחץ הדרומי וכמה אזורי בדיקה מעניינים דוגמת התיאטרון והמתחם 
המקודש. בראש הפרויקט הבינ”ל עומד ד"ר מיכאל איזנברג מטעם המכון 

לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה.   והחוג
מחזורים שבועיים: החפירה מחולקת לשני

3.9-7.9 .1
10.9-14.9 .2

א.  ציוד שרטוט:

על המשתתפים להביא הציוד הבא:
.A-4 וכן מספר גיליונות שקופים בגודל A-4 3 גיליונות מילימטריים בגודל ●

.A-4 לוח שרטוט – קלסר פלסטיק קשיח במידות של לפחות ●
● עפרונות רגילים לשרטוט ומחק.

● מהדקים גדולים להידוק הנייר על-גבי משטח השרטוט.
● סרגל קנ“מ )משולש(.

● מטר מדידה קפיצי באורך של כ 5 מ‘.
● מחוגה )בינונית בגודלה ומעלה(.

ב. ציוד אישי:

 ● נעלי עבודה בטיחותיות גבוהות או נעלי טיולים מוגנות – ראו הוזהרתם, 
סטודנטים בסנדלים וכד‘ לא יורשו להיכנס לשטח החפירה.

● בגדי עבודה נוחים וכובע. 
● ציוד אישי לשינה )שמיכות ומצעים מסופקים בקיבוץ(, ציוד לרחצה ולפעילות אחה"צ.

ג. סדר יום:

העבודה תתקיים בימים א'-ה'

השכמה – 04:30 
קפה בוקר –  04:45 

יציאה לשטח – 05:00 

ארוחת בוקר - 08:45 - 09:00
סיום חפירה –  12:15

 ארוחת צהריים ומנוחה - 13:00 - 15:30 
 פעילות אחה"צ מידי יום: מיון קראמי, רישום, קטלוג, סיורים, מדידות וכיו' - 15:30–  18:30

 ארוחת ערב והרצאות – 18:30 

הגעה לחפירה:

על משתתפי החפירה להגיע לקיבוץ עין-גב )לא לכפר הנופש, אלא לחניון המרכזי( בו תשהה המשלחת. יש להגיע במוצ“ש )לא 
יאוחר לשעה 21:00( קודם ליום תחילת שבוע החפירה הרלוונטי. במידה וישנן שאלות נא, לפנות למיכאל בטלפון: 04-8249392 )פנימי 

  hippos@research.haifa.ac.il :3392( ורצוי במייל
 עם התקרב החפירה נא, לפנות בשאלות לגבי סידורי הגעה, לינה וכו‘ למנהל הלוגיסטית של המשלחת, מר בגרט אלברדיאן, 

 נייד: 0545955171 . תינתן עדיפות לסטודנטים להם החפירה הינה במסגרת חובות החוג.
המשלחת משקיעה אמצעים רבים כדי להבטיח תנאי לינה, אירוח וארוחות ברמה גבוהה בדומה לשירותים אותם מקבלים מתנדבים 

מחו“ל המשלמים עבור חוויה זו. העבודה קשה ואין אחר-צהריים ללא פעילות משלימה דוגמת הרצאות או סיור לאתרים בצפון.
 http://hippos.haifa.ac.il :ניתן לעיין באתר הבית של פרויקט סוסיתא בו מופיע מידע נוסף וחומר רקע




