
הפקולטה למדעי החברה והרוח

4000 שנה ביום חורפי אחד, בעמק הירדן

החוגים להיסטוריה, לימודי ארץ ישראל ומחשבת ישראל
שנת הלימודים תשע"ו

סיור לימודי, יום שני, 11.1.2016

סקיתופוליס – בית שאן (נטו באתר: 8:30 – 10:30)  .1
(8:30 – 9:00) ממרפסת הכניסה – כל הקבוצה יחד: תצפית על העיר העתיקה א.   

ועל התל. מסבירים:   

(9:00 – 10:30) חלוקה לשלוש קבוצות הנודדות בין שלוש תחנות ב.   

 

בל וואר - כוכב הרוחות – כוכב הירדן. ( נטו באתר: 11:00 – 12:00)  .2
מבצר צלבני –רותי סיור מרוכז לכל הקבוצה יחד   א.   

אתר "גשר" – ( נטו באתר: 12:30 – 14:30)  .3
(12:30 – 13:30) חלוקה לשלוש קבוצות נודדות בין תחנות א.   

(13:30 – 14:30) הליכה רגלית למשטרה הבריטית (10 דקות). הסבר: עמירם ב.   

טבריה –  ( נטו באתר: 15:00 – 17:00)  .4
חלוקה לשלוש קבוצות נודדות בין תחנות  א.   

פרעונים, רומים, יהודים, ביזנטים, צלבנים, ממלוכים, ערבים,
 עות'מאנים, ציונים ובריטים בבית שאן, בעמק הירדן ובטבריה

 

i.      ליאורה – התל והשרידים הפרעוניים 
ii.      ג'ק – המבנה הכללי של העיר הרומית - ביזנטית 

i.       עמירם – בבית המרחץ - חשיבות ארץ ישראל לאימפריה הרומית 
ii.      ג'ק – הקרדו וסביבותיו – דגש על התקופה הרומית – ביזנטית

iii.     רותי  - התיאטרון וסביבותיו – דגש על התקופה הביזנטית – מוסלמית. 

i.      יאיר וג'ק -  שלושת הגשרים
ii.     מירב -  החאן הממלוכי 

iii.    אודי  - ההתיישבות הציונית בעמק הירדן 

i.      יאיר - מסגד ט'אהר אל עומר
1.     היישוב היהודי בטבריה בעת העתיקה ובעת החדשה  ii.     משה  - 

              2.     טבריה וסביבתה כאייקון תרבותי יהודי
iii.    אבי קדיש – "התלמוד הטבריאני" - אתר הניקוד הטבריאני

 



אחראי אוטובוסים: יאיר, אודי.

ראשי תת קבוצות, לעת סיורים באתרים: יאיר, רותי, אודי.

לוחות זמנים - ברוטו
7:30 – 8:30         נסיעה לבית שאן

8:30 – 10:30       בבית שאן
10:30 – 12:00     נסיעה וסיור בכוכב הרוחות
12:00 – 14:30     נסיעה וביקור באתר "גשר"

14:30 – 17:00     נסיעה לטבריה ושהייה באתר
17:00 – 18:30     נסיעה לאורנים


