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 יום ג' של הכנס יתקיים ב-20 באוקטובר 2017, 
ל תשרי תשע"ח. 

היום יכלול סיורים באתרים ארכאולוגיים חדשים
הנחפרים בירושלים בימים אלה בהדרכת מדריכי

 מגלי"ם וארכאולוגים מהמשלחות החופרות.
 

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

הזמנה זו אינה מהווה אישור כניסה עם רכב לאוניברסיטה העברית

האוניברסיטה העברית
הפקולטה למדעי הרוח
המכון לארכיאולוגיה

רשות העתיקות
מרחב ירושלים

אוניברסיטת תל אביב
הפקולטה למדעי הרוח
המכון לארכיאולוגיה

התכנסות וכיבוד קל  08:30
ברכות   09:00

מושב ראשון: על כתפי ענקים  09:15
בחינת ממצאי חפירה ישנים לאור ממצאים חדשים   

מושב מיוחד לציון 30 שנים לפטירתו של יגאל שילה   

יו"ר ומגיב: אלון דה גרוט  

ג’ודי מגנס, אוניברסיטת קרולינה הצפונית: חפירות    

רוברט המילטון בשער שכם

ציוני זביט, האוניברסיטה האמריקאית יהודית: המקדש   

החסר מתקופת הברזל ואתרי פולחן בירושלים וסביבתה

יובל גדות, אוניברסיטת תל–אביב: הפרוסה האחרונה של   

העוגה — על האפשרות לשפר את הרצף הכרונולוגי של 

ירושלים ע”י חפירת המחיצות של י’ שילה

הפסקת קפה  10:45

הענקת פרס דוד עמית   11:00 
למחקר ארכיאולוגי לשנת תשע"ז

מושב שני: "עבר מתמשך"  11:15
הדימוי המשתנה של העבר   

יו"ר ומגיב: ישראל לי לוין  

איילה זילברשטיין, אוניברסיטת תל–אביב ורשות העתיקות:    

 יוספוס ומתתיהו — מה ידע יוספוס על ירושלים ההלניסטית, 

ומה אנו יודעים?

טסה רג’אק, אוניברסיטת רדינג, אנגליה: לחפור ולסייר עם    

יוספוס — מבט על הר הבית במאה הי"ט לספה”נ

דוד קרויאנקר, אדריכל, “יקיר ירושלים” — “כשבגרוש היה    

 חור” — תרומת הבריטים לבנייתה מחדש ושימורה של 

ירושלים

הפסקת צהריים  13:00

מושב שלישי: שילוב ארכיאולוגיה במרקם   14:00 
העירוני הירושלמי

יו"ר ומגיב: גיורא סולר  

שלמה אשכול, מהנדס העיר ירושלים: ארכיאולוגיה בלב   

העיר — פיתוח ירושלים בשילוב ארכיאולוגיה

שמואל גרואג, בצלאל, האקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים:   

ליפתא — עקרונות לתכנית שימור בפרספקטיבה חדשה. 

איתן קימל, קימל אשכולות אדריכלים:  מחלל למקום —   

ליצור חיים חדשים בחלל הארכיאולוגי

15:30   הפסקת קפה

מושב רביעי: חמישים שנות ארכיאולוגיה   15:45 
ישראלית בירושלים
יו"ר ומגיב: עמוס קלונר  

רוני רייך, אוניברסיטת חיפה ורשות העתיקות: חמישים    

שנות ארכיאולוגיה בירושלים )2017-1967(

יובל ברוך, רשות העתיקות: תהליכי התקדשותם של    

אתרים ארכיאולוגים בירושלים

ניל א. סילברמן, אוניברסיטת מסצ’וסטס, אמהרסט:   

ארכיאולוגיה ודימויה המשתנה של ירושלים מאז 1967

נעילה  17:15
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* ההרצאות תתקיימנה באנגלית  הרשות 
לפיתוח ירושלים

חברת מוריה 
חברה לפיתוח ירושלים בע"מ



 

התכנסות  08:20
ברכות   08:40

יחיאל זלינגר: ארכיאולוגיה, שימור ופיתוח במרחב ירושלים   09:00
בשנת תשע"ז

מושב ראשון: אותיות ומספרים —   09:20 
על כתיבה ומנהל בירושלים הקדומה 

יו"ר ומגיב: חגי משגב  

כריס רולסטון: ירושלים וסביבתה בשחר ההיסטוריה   

המקראית — עדות אפיגרפית מתקופת הברזל ב’1 )באנגלית(

מה ניתן ללמוד מהכתיבה על מעמדה של ירושלים וראשית   

המלוכה? )באנגלית(

ישראל פינקלשטין ובנימין זאס מגיבים:  

עמיחי מזר   

אלכסנדר ויגמן, חגי משגב וזרזה פרידמן: “מקווה הכתובות”   

בדרך חברון, ירושלים

גיא שטיבל ובנימין איזק: על הדרך לביתר ובת הקיסר —   

עדות חדשה 

ניצן עמיתי–פרייס, ענת כהן–וינברגר ובני הר–אבן: ידיות   

קנקנים נושאות טביעות ותרומתן להבנת מערך המנהל 

והמרחב הכפרי באזור ירושלים בתקופה אסלאמית הקדומה 

11:25   הפסקת קפה

מושב שני: לעבודה ולמלאכה —   11:45 
היבטים חברתיים של תעשייה ירושלמית

יו"ר ומגיב: צבי גרינהוט  

ליאורה פרויד: ממלוכה לפחווה — שינויים בייצור כלי   

החרס ובחברה היהודאית במעבר בין תקופת הברזל 

לתקופה הפרסית

דנית לוי ורון בארי:  בתי היוצר בבנייני האומה כראי   

לשינויים היסטוריים ותרבותיים בירושלים במאות הב’ 

לפסה”נ — הב’ לסה”נ

יונתן אדלר: טהרה ללא מקדש — ייצור כלי אבן גיר   

והשימוש בהם בתקופה שבין המרידות, לאור המכלול 

משועפט

הפסקת צהריים  13:00

מושב שלישי: העיר הראשונה? ירושלים   14:00 
בתקופת הברונזה התיכונה

יו"ר ומגיב: דוד אוסישיקין  

שועה קיסילביץ, זוהר תורג'מן-יפה, נתן בן–ארי, דוד אילן,   

נמרוד מרום, ליאור ויסברוד, יוסי נגר ודפנה לנגוט: מבט 

מחודש על הקבורה בתקופת הברונזה התיכונה באזור 

ירושלים לאור החפירות במורדות מנחת

שחר בץ: ביצורי הברונזה התיכונה בביתר )חר' אל יהוד(   

והקשרם לירושלים

שירלי בן–דור-אבין: מארות על העיר העלומה — ירושלים   

ומצרים בתקופת הברונזה התיכונה

אהרון מאיר: בחינת ירושלים בתקופת הברונזה התיכונה:   

מבט מ–2017

15:40   הפסקת קפה

מושב רביעי: לפתוח או לא לפתוח?   16:00 
על פתיחות וסגירות תרבותית בבירה 

יו"ר ומגיבה: אורית פלג–ברקת  

דוד בן–שלמה: קשרי החוץ של ירושלים בתקופת הברזל   

ב’ — מבט מהמיקרוסקופ

נחשון זנטון ודבורי נמדר: במה מדליקין? שמן זית,    

 שמן דקלים והקשרים בין ירושלים ליריחו בתקופה 

הרומית הקדומה 

יאנה צ’חנובץ ודורון בן–עמי: מחזור כלים ליטורגיים   

בירושלים האומיית — עדויות חדשות מחניון גבעתי 

יחיאל זלינגר, מיכל הבר וורדית שוטן–הלל:    

רחוב המקדש )VIA TEMPLI(, בירושלים — תרגיל לבנאים 

במאה השתיים–עשרה

מושב חמישי: הודעה מיוחדת —   17:40 
חפירות קשת ווילסון 
יו"ר ומגיב: ווליד אטרש  

ג’ו עוזיאל, תהילה ליברמן ואבי סולומון: ההצגה הכי טובה   

בעיר — שנתיים של חפירות מתחת לקשת וילסון

שלומית וקסלר-בדולח מגיבים:   

גבי מזור      

נעילה  18:20

לפרטים נוספים:
 ygadot@gmail.com 052-5776674 יובל גדות
joeuziel@gmail.com 052-4769768 ג'ו עוזיאל

yehiel@israntique.org.il 052-4284840 יחיאל זלינגר
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