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Abstract 
Over the last forty years, Herzog College has revolutionized the study of the 
Bible through pioneering methods, utilizing critical tools to promote in-depth 
study of biblical texts. 

Our challenge was to create access to the high level content, research, and 
experience that was accumulated over forty years through groundbreaking 
technology, for an audience with varying backgrounds. 

Extensive work has been done to identify a myriad of biblical locations and 
place them on an interactive modern-day map. Map based study processes 
have been developed to elucidate various events related to each biblical 
locations in juxtaposition with its modern-day identification.  

The significance of the maps as a study device has led to extensive 
development and improvement. A new version of the maps, will include a 
layering feature, enabling a simultaneous view of location, relevant biblical 
verses, and the relevant historical era, with an interchanging terrain, satellite, 
biblical, and modern map. 

Keywords: Technological Measures, 21st Century Skills, Interactive Maps, 
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 תקציר
שנות מחקר, ניסיון  40אתר התנ"ך של מכללת הרצוג מנגיש בצורה ידידותית, 

ויצירה  של החוקרים במכללה, לקהל בעל ידע מגוון בתנ"ך, תוך חידוש ויצירה 
 להפוך את המורכב לפשוט. –מתמשכים, כאשר האתגר הוא 

ודה מקיפה בנגשה של כל במשך שנתיים מאז עלה האתר לאוויר נעשתה עב
המקומות המוזכרים בתנ"ך בזיהויים השונים שלהם על המפות הרלוונטיות של 
המזרח הקדום. פותחו תהליכי למידה מבוססי מפה להבנת אירועים שונים 
המוזכרים באתר. נעשה עבודת מחקר גדולה לאפשר את הזיהוי המחקרי של 

 המקומות ולאתר אותם על המפה. 

כלי למידה משמעותי ולכן הושקע רבות בפיתוח ובטיוב שלהם. המפות מהוות 
בחודש נובמבר האחרון, עלתה גרסה חדשה של המפות המאפשרות בעזרת 
השכבות השונות לראות במקביל את המיקום, הפסוקים הרלוונטיים, התקופה 
ההיסטורית הרלוונטית ומאפשרת לבחור את מפת הבסיס, בין מפה עדכנית 

 רית של התקופה והמקום המתאימים. לבין מפה היסטו
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