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, גמ גיליונ זה עו�ק במגוונ אתרימ ארצ על אתרכמו מרבית הגיליונות הקודמימ של 

ישראליימ וב�וגיות הנוגעות לחקר ארצ ישראל לתקופותיה השונות: למנ תקופת 
המקרא, דרכ ימי הבית השני והתקופה שלאחר חורבנו וכלה בעת החדשה. מגוונ זה 
מבטא בראש ובראשונה את תחומי ההתעניינות והעי�וק של כותבי המאמרימ 

בה בעת גמ את תחומי העי�וק השונימ של החוג ללימודי ארצ ישראל  שבגיליונ זה, אכ
  במכללה האקדמית הרצוג, שכתב העת רואה אור במ�גרת פעילותו. 

של חיימ לחמיש, מוקדש ל�וגיות של פרשנות וראליה מקראית  ,המאמר הראשונ
ומתמקד בשמותיהמ ובאתריהמ המקראיימ המשוערימ של המקומות שנשאו את 

ככ נדונימ לעומקמ פ�וקימ שונימ ב�פרימ כדי , עינ דור או דאר. תוכ השמות דור
לימ, ומוצעת האפשרות המחודשת כי השמות ייהושע, שופטימ, שמואל א' ותה

  השונימ מכוונימ לאתרימ שונימ זה מזה ולא לאותו מקומ עצמו. 
המאמר השני, של יצחק מייטלי�, אינו עו�ק באתר מקראי ממוקד, כי אמ ב�וגיה 

עלת אופי אחר לחלוטינ: כינוייהנ העבריימ של רוחות השמימ בארצ ישראל ב
וב�ביבתה בתקופת המקרא. המאמר מתמקד בעיקר בכינויימ השונימ לרוח המזרחית, 
מציע לראות קשר בינ האופנ שבו כונו הרוחות בארצ ישראל ובמצרימ בעת העתיקה, 

וקדות, ביניהנ בניית תוכ ככ מציע הבנות חדשות במ�פר פרשות מקראיות ממבו
  ו במדבר. יהמשכנ ופרשת השל

ויותמ טפר, מוקדש ל"�ולמ הצוריימ" ולמקומו  טפר המאמר השלישי, של יגאל
המוצע כחלק ממערכ הדרכימ של עולי הרגל לירושלימ, שנ�ללו ברחבי הארצ בתקופת 

 '�ולמה של צור'הבית השני. במ�גרת המאמר מבקשימ המחברימ לראות גמ את 
כחלק ממערכ דרכימ זה, למרות היותו בגבולה הצפוני של הארצ, ומתייח�ימ 

  לאזכורימ שונימ שלו במקורות התלמודיימ והקדומימ. 
שני המאמרימ האחרונימ בגיליונ זה מוקדשימ ל�וגיות שטרמ נחקרו לעומקנ 

   :בקורותיה של ההתיישבות בגוש עציונ וב�ביבתו במאה השנימ האחרונות
אריה אולמנ �וקר לראשונה באופנ �דור ומעמיק, ותוכ התייח�ות מאמרו של 

למגוונ מקורות ראשוניימ חדשימ, את קורותיו והתפתחותו של אתר ההתיישבות 
 קדמכמו גמ את פעילותו ודמותו של מ – בית שעאר – גוש עציונ רהרו�ית באזו

כה עד היומ ההתיישבות הרו�ית במקומ, הנזיר לאזאר. פרק זה בקורות גוש עציונ ז
שהיה בעל משמעות רבה בעיצוב מפת  אפל�קירות ראשוניות ושטחיות בלבד, 

  ההתיישבות באזור ואופיה במחצית הראשונה של המאה העשרימ. 
מאמרו של ראובנ גפני, המוקדש לקיבוצ כפר עציונ בשנימ שלפני מלחמת 

חוד ביזמה העצמאות, עו�ק ביזמות השונות להקמת בית כנ�ת של קבע בקיבוצ, וביי



האחרונה להקמת בית כנ�ת על שמ רמ"א וקדושי קרקוב שנרצחו בשואה. �קירת 
היזמה הייחודית נעשית תוכ התייח�ות לדמויות שעמדו מאחוריה, לאופנ שבו נוהלה 
וכנ לתכניות האדריכליות הייחודיות שהוכנו במ�גרתה לבית הכנ�ת בקיבוצ, אשר לא 

  .תוצאותיהומומשו מעולמ, בגלל מלחמת העצמאות 
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