
חידושים
בארכיאולוגיה
של ירושלים
וסביבותיה

כנס העשור

יום א' של הכנס יתקיים ב–26 באוקטובר 2016, 
כ"ד בתשרי תשע"ז, 

באודיטוריום, יד בן צבי, רח' אבן גבירול 14, ירושלים 

 יום ב' של הכנס יתקיים ב–27 באוקטובר 2016,
כ"ה בתשרי תשע"ז, 

באולם ע"ש דן וואסונג בבניין רבין למדעי היהדות,
קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית בירושלים

לפרטים נוספים:
 

גיא שטיבל 050-6433441
guystiebel@post.tau.ac.il

יובל גדות 052-5776674
ygadot@gmail.com

ג'ו עוזיאל 052-4769768
joeuziel@gmail.com

קטיה ציטרין-סילברמן 054-5553992
katya.cytryn@mail.huji.ac.il

עמית ראם 052-4284846
reem@israntique.org.il

האוניברסיטה העברית
הפקולטה למדעי הרוח
המכון לארכיאולוגיה

רשות העתיקות
מרחב ירושלים

 הרשות 
לפיתוח ירושלים

חברת מוריה 
חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

 חידושים בארכיאולוגיה 
של ירושלים וסביבותיה

כנס העשור

הנחפרים  החדשים  הארכאולוגיים  באתרים  סיורים 
בן–צבי  יד  מדריכי  בהדרכת  אלה  בימים  בירושלים 

וארכאולוגים מהמשלחות החופרות.

הזדמנות נדירה וחד–פעמית לבקר בחפירות הארכאולוגיות 

המתבצעות כעת  בעיר דוד ובמנהרות הכותל. בסיור נשמע 

הסברים מפי מדריכי יד בן–צבי ונפגוש את הארכיאולוגים 

המנהלים את החפירות.

המועד: יום שישי, כ"ו תשרי, 28.10.2016
היציאה לסיורים בשעות 9:00, 10:00 ו11:00

משך כל סיור כ–3 שעות
עלות הסיור: 50 ש"ח למשתתף

· קיום הסיור מותנה במספר הנרשמים. כל הקודם זוכה!
· יש להגיע לסיור עם נעלי הליכה סגורות ובלבוש צנוע

· יש להישמע להוראות הבטיחות שינתנו על ידי המדריכים
· הסיור כולל הליכה רגלית מעיר דוד לרחבת הכותל

סיור מיוחד לאתר החפירות ברמת רחל
את  ייקח  החפירות  משלחת  חבר  בידי  שיודרך  הסיור 

המשתתפים אל גן המלך, מתקני המים ובמיוחד יציג את 

תרבות המשתה והשלטון של שלהי תקופת המקרא

קיום הסיור מותנה במספר הנרשמים. כל הקודם זוכה!

 להרשמה ופרטים נוספים באתר האינטרנט של 

act.ybz.org.il  יד יצחק בן צבי

had@ybz.org.il 02-5398855 להרשמה טלפונית

15:30−15:10   הפסקת קפה

מושב רביעי: דרך, מקום וזיכרון   15:30
יו"ר ומגיבה: רינה טלגם  

קטיה ציטרין-סילברמן ואבי משיח: הסבילים של סלימאן:   

שימור והחייאה 

עמית ראם ואיליה ברקוביץ': הארכיטקטורה, האומנות   

והכרונולוגיה של הכנסייה הצלבנית בהר ציון:  תגליות 

חדשות בחדר הסעודה האחרונה

אנט נגר: כנסייה ביזנטית בסמוך לבית נקופה לצד הדרך   

הקדומה בין יפו לירושלים

לי–היא חבס: הצלב במאוזולאום בחורבת הגרדי: קברי   

המקבים והפולחן הנוצרי של המרטירים המקבים

מושב מיוחד: פפירוס חדש ישן   17:00
יו"ר ומגיבה: אסתר אשל  

שמואל אחיטוב, איתן קליין ואמיר גנור: פפירוס ירושלימה  

מגיבים: חגי משגב ואהרן דמסקי   

נעילה  18:00

אוניברסיטת תל אביב
הפקולטה למדעי הרוח
המכון לארכיאולוגיה



יום א' של הכנס יתקיים ב–26 באוקטובר 2016, 
כ"ד בתשרי תשע"ז, 

באודיטוריום, יד בן צבי, רח' אבן גבירול 14, ירושלים 

* ההרצאות תתקיימנה באנגלית, לרשות הקהל יעמוד תרגום סימולטני

התכנסות  09:00
ברכות   09:30

מושב ראשון: ירושלים והאימפריות   09:45
יו"ר: רחל מילשטיין  

ישראל פינקלשטיין, אוניברסיטת תל–אביב: ירושלים   

והאימפריות

מרטין גודמן, אוניברסיטת אוקספורד: אגריפס השני   

בירושלים וחורבן המקדש בשנת 70 לסה"נ

אדריאן בועז, אוניברסיטת חיפה: מוסדות ציבוריים   

בירושלים הצלבנית

11:30−11:15   הפסקת קפה

מושב שני: ניהול ושימור מורשת בירושלים   11:30
יו"ר: מייק טרנר  

אלונה ניצן–שיפטן, הטכניון: המורשת של מי? שיקולים של   

עירוניות וארכיטקטורה 

תום לוי, אוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו: פרויקט   

הסייבר–ארכיאולוגי בעמק הקידרון  

כפר  של  תלת–מימדי  תיעוד  העתיקות:  רשות  חקלאי,  גיל   

ליפתא

14:00−13:00   הפסקת צהריים

מדעי  מחקר  הקבר:  כנסיית  שיקום  מיוחד:  מושב   14:00
אינטרדיסיפלינרי ומעקב מדעי על פרויקט השיקום
אנטוניה מורופולו, האוניברסיטה הטכנית הלאומית של אתונה  

מושב שלישי: גבולות העיר  14:30
יו"ר: אלחנן ריינר  

גארי קנופרס, אוניברסיטת נוטרדאם: ירושלים בימי נחמיה   

בנימין איזק, אוניברסיטת תל–אביב: איליה קפיטולינה —   

קולוניה רומית לא שגרתית לאור כתובותיה

גדעון אבני, רשות העתיקות והאוניברסיטה העברית:   

גבולות ירושלים בתקופה האסלאמית הקדומה 

16:15−16:00   הפסקת קפה

מושב חמישי: עיר מקדש וכלכלתה  16:15
יו"ר: עמיקם אלעד  

עודד ליפשיץ, אוניברסיטת תל אביב: כלכלה ומנהל   

בתקופת הברזל ובתקופה הפרסית

לאה די סגני, האוניברסיטה העברית: פולחן, עליה לרגל   

וכלכלה בתקופה הביזנטית 

נמרוד לוז, המכללה האקדמית גליל מערבי: חרם א–שריף   

וחפצי דת: כלכלת קדושה והתפתחות עירונית בירושלים 

הממלוכית 

נעילה  17:45

יום ב' של הכנס יתקיים ב–27 באוקטובר 
2016, כ"ה בתשרי תשע"ז, 

 באולם ע"ש דן וואסונג בבניין רבין למדעי היהדות,
קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית בירושלים

התכנסות  08:00
ברכות   08:30

ג'ו עוזיאל ורענן כסלו: ארכיאולוגיה, שימור ופיתוח במרחב   08:40
ירושלים בשנת תשע"ו

הרצאת פתיחה  09:10
איוון פרידמן: בנויה לתלפיות — ירושלים כעיר לצליינים   

בימי הביניים  

 

הענקת פרס דוד עמית למחקר ארכיאולוגי   09:40 
לשנת תשע"ז

מושב ראשון: בדרך אל ההר   10:00
יו"ר ומגיב: גדעון אבני  

יובל ברוך, רוני רייך ודבורה סנדהאוס: הר הבית — תוצאות   

החקירה הארכיאולוגית בעשור האחרון

אלון דה גרוט והלל גבע: "יורדים מההר" — תגובה   

לתיאוריית הר הבית כתל המקראי

יוסף פטריך ושלומית וקסלר–בדולח: "אולם הבונים   

החופשיים" — טריקליניום הורדוסי מורכב עם מזרקה 

מפוארת ממערב להר הבית

אסף אברהם ופרץ ראובן: "הקדש לסלע בית המקדש ומסגד   

אל–אקצא" כתובת מראשית התקופה המוסלמית בכפר נובא

11:30−11:10   הפסקת קפה

מושב שני: "אני עומד על החומה" — ביצורי ירושלים  11:30
יו"ר ומגיב: רוני רייך  

יוהנה רגב, נחשון זנטון, ג'ו עוזיאל ואליזבטה בוארטו:   

התיארוך המוחלט של ביצורי מעיין הגיחון 

רינה אבנר וכפיר ארביב: החפירות במגרש הרוסים: הקרב   

על "החומה השלישית" 

שמעון גבסון, רפאל לואיס וג'יימס טיבור: עושים שוק   

עם צלאח א–דין: ממצאי המאות הי"א–י"ג בחפירות השער 

האיובי בהר ציון 

14:00−13:00   הפסקת צהריים

 What have the Romans ever שלישי:  מושב   14:00
done for us?  — ירושלים של תקופת הנציבים

יו"ר ומגיב: יונתן פרייס  
נחשון זנטון, מיכל הבר, מורן חג'בי, ג'ו עוזיאל ודונלד צ'   

אריאל: בניה מונומנטלית בירושלים מימי הנציב פונטיוס 
פילטוס — מבט נומיסמטי מהרחוב המדורג

חנה כותן, אורטל כלף ופטר גנדלמן: כתובת בית שטראוס   
והשלטון הרומי בתקופת הנציבים 

הלנה רוט ודפנה לנגוט: חוטבי עצים ושואבי מים? על   
שימוש בעץ ומעמדות בעיר התחתונה של ירושלים 

בתקופה הרומית הקדומה 
יובל גדות: עירוניות יהודית תחת שלטון רומא: הקדשתו של   

הקדרון לפינוי האשפה העירונית במאה הא' לסה"נ


