
סיור בעקבות 100 שנה למסע הגדודים העבריים בבנימין

מפגש חניון נחל שילה - הגדודים העבריים  13:30
חניה, רישום והסעה לנקודת התחלת המסלול  

בחניון נחל שילה - הגדודים העברים  

תחילת מסלול  14:00
4 ק"מ - מסלול הסיור - מגבעת הֹראה לחניון הגדודים העברים  

מחקרים בתנ״ך וארכאולוגיה
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17.7.2018 | ִשיֹלה הקדומה

19:00
ן ו ש א ר ב  ש ו מ

תנ"ך וארכאולוגיה
יו"ר המושב:

חנניה היזמי - קמ"ט ארכאולוגיה
*

ד"ר יפה גיסר
מתפילת חנה לתפילת האדם

*
ד"ר גלית רגב

עורכרת פרסומים, קמ"ט, רשות העתיקות
דרכי מסחר קדומות, מתכות,

קטורת  וִשיֹלה
*

יודן פלייטמן
ארכאולוג חופר/חוקר

חידת המבנה הציבורי למרגלות
תל ִשיֹלה – החפירה החדשה

20:15
י נ ש ב  ש ו מ

אתגרי הבטחון של ישראל 
בסימן 100 שנה

ללחימת הגדודים העבריים 
בארץ ישראל

יו"ר המושב:
יוסי אחימאיר - יו"ר מכון ז'בוטינסקי

*
סא"ל במיל' גדעון מיטשניק

מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי
“השלשלת נמשכת:

מהגדודים העבריים דרך ההגנה 
ועד לצה”ל -  חזון ומעשה”

*
אלוף )במיל'( גרשון הכהן

חיוניות ההתישבות
לשיווי המשקל הביטחוני

ב“ה

הסעות בהרשמה מראש:
מירושלים - בנייני האומה

מראש העין - רכבת ראש העין צפון
הרשמה ותשלום להסעות באתר:

www.a-shiloh.co.il

לפרטים:

ִשיֹלה הקדומה
02-5789111/22

visit@telshilo.org.il

תערוכה נודדת על מעגל החיים של
זאב ז‘בוטינסקי

ב׳בית קדם׳

“שא
אל על
מבט

עיניים...”

החטיבה להתיישבות
ההסתדרות הציונית העולמית

קצין מטה
ארכאולוגיה מועצה אזורית מטה בנימין

משרד החקלאות
ופיתוח הכפר CENTER FOR THE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF EARLY JEWISH SETTLEMENT IN ERETZ ISRAEL

חדש! 
המשכן הולוגרמת 

יציאה לסיורים מודרכים בִשיֹלה הקדומה   16:00-16:30

טקס חנוכת אנדרטת ׳הגדודים העבריים בבנימין׳  17:30
בצומת ִשיֹלה  

שר התיירות ח"כ יריב לוין במעמד   
ראש מועצה אזורית מטה בנימין מר אבי רואה   

ארוע הוקרה למורי הדרך עם שר התיירות ח"כ יריב לוין  18:00

פתיחת כנס ִשיֹלה ה-7  18:45
אבי רואה - ראש מועצה אזורית מטה בנימין ברכות:   

ח"כ יריב לוין - שר התיירות   
רעיה ברמה - דברים לזכרה של רחל ארליך ז"ל   


