
מרכז אינגבורג רנרט ללימודי ירושלים

יום ה', כ"ח טבת תשע"ז (26.1.2017) באולם מינץ, בניין 403, 

בקמפוס אוניברסיטת בר-אילן

כינוס

ברכות: 

פרופ' יהושע שוורץ, ראש מרכז רנרט

פרופ' אברהם פאוסט, ד"ר אייל ברוך דברי פתיחה

מושב א' -  יו"ר צבי לדרמן

אמיר פלדשטיין - ממלכת ירושלים בתקופת אל עמארנה 
וראשית ההתנחלות

דוד אוסישקין - האם הייתה ירושלים יישוב מבוצר בתקופת 
הברונזה התיכונה? הצעה חילופית

גבריאל ברקאי ורוברט דויטש - בולה פיסקלית נוספת מעיר דוד

אהרון גרינר, גבריאל ברקאי 
ויצחק שמעון דבירה (צויג) - שברי צלמיות חרס מתקופת הברזל 

ב' מעפר הר הבית

אפרת בוצר וליאורה פרויד- שלבים לאורך התקופה הפרסית ביישוב 
הכפרי סביב ירושלים

דיון

הפסקה 

מושב ב' – יו"ר יוסף פטריך

מורן חג'בי - חשיבותן האסטרטגית של יהודה 
וירושלים במאה הב' לפסה"נ - מבט מן האתרים המבוצרים

דויד גורביץ - הסכר מימי החשמונאים של בריכת הסולטן

איל רגב - ככה בונים עם: כיצד החשמונאים עיצבו את הזהות 
הקולקטיבית של היהודים

חיים כהן - מאפייני הטיח במקוואות טהרה ובמתקני תעשיית 
השמן והיין בארץ ישראל, כאמצעי לזיהוי אתרים יהודיים משלהי 

תקופת הבית השני ותקופת התלמוד - מחקר ראשוני

זאב ספראי - דכא ליה

דיון

הפסקת צהריים

מושב ג' – 

סער גנור ויוסף גרפינקל - חורבת אל ראעי: אתר מתקופת הברזל 
בשפלת יהודה

שלמה בונימוביץ וצבי לדרמן - 

עידו קוך - חותמות מתקופת הברזל 2א בשפלה: מסקנות ראשונות 
על בעלי מלאכה, שימוש ואיקונוגרפיה

אברהם פאוסט -  

דיון

הפסקה 

מושב ד' – יו"ר יוסף דרורי

שמעון גיבסון ורפאל לואיס - על שיטת תיארוך טרסות במרחב ירושלים

ענת אביטל - גידולים וכלים חקלאיים בפסיפסים מן התקופות הרומית 
המאוחרת והביזנטית מירושלים ויהודה

בת שבע גרסיאל - תיאורי ירושלים בסיפורי נוסעים ותושבים מדתות 
שונות במאות  י' – ט"ו

איל דודסון - בין הגשר לעץ התות: בית העלמין היהודי בירושלים 
במאה הט"ז

שלמה לוטן - תיאור גורלה של ירושלים וממלכת הצלבנים בכתביו של
קיסר האימפריה הרומית פרידריך השני

אברהם דוד - מסעותיו של ר' משה בסולה לארץ-ישראל בראשית 
תקופת השלטון העות'מאני – דמותו ותרומתו להכרת הקהילה 

הירושלמית בעת הזאת
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מתכבדים להזמין את הציבור לכנס השנתי העשרים ושניים 

בנושא:

חידושים בחקר ירושלים

 הפקולטה למדעי היהדות
המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס) 

יו"ר דוד אילן

כתב יד גנוז, קבר 1 בבית שמש

תל עיטון וההשתלטות הישראלית על השפלה 
 בתקופת הברזל 2א    

והאבחון הראשוני של תקופת הברזל 2א


