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חידושים בארכיאולוגיה
של ירושלים וסביבותיה

הכנס החמישה-עשר

ימים רביעי וחמישי
19–20 באוקטובר 2022 | כ"ד-כ"ה בתשרי תשפ"ג

לצפייה בשני ימי הכנס לחץ כאןלחץ כאן

יום רביעי, ה-91 באוקטובר 2202
כ"ד בתשרי תשפ"ג

באודיטורים של מוזיאון ידידי ישראל (FOZ), ריבלין 20, ירושלים

יום חמישי,  ה-20 באוקטובר 2022
כ"ה בתשרי תשפ"ג

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

14:00 – 16:00  ניתן להקדים ולקיים סיור במוזיאון
התכנסות16:30
ברכות17:00

מושב ראשון
כנסיית הקבר ומקומות פולחן נוצריים בירושליםכנסיית הקבר ומקומות פולחן נוצריים בירושלים  )מושב באנגלית(

יושב ראש ומגיב: איליה ברקוביץ

17:10Antonia Moropoulou | The Holy Sepulcher in 
Jerusalem: Challenges and Cooperation for the 
Rehabilitation of the Holy Aedicule

17:35Amit Re’em and Moshe Cain | Deciphering the 
Engraved Cross in the Holy Sepulchre.

18:00Estelle Ingrand-Varenne | The Frankish Royal 
Tombs in the Church of the Holy Sepulchre: 
Epigraphical Evidence of their Existence and their 
Disappearance

18:20Eugenio Alliata and David Yeger | The New 
Byzantine Church and the Crusader Hospital in 
Gethsemane

הפסקת קפה18:40

מושב שני
פולחן בירושלים וסביבתה – מקום הפולחןפולחן בירושלים וסביבתה – מקום הפולחן

יושבת ראש ומגיבה: לי-היא חבס

שועה קיסילביץ, )עידו קוך ועודד ליפשיץ( | בדמותו 19:00
ובצלמו: אל או שליט? תבליט אבן מתקופת הברזל ב'1 

מהמקדש בתל מוצא
ליזה לוריא | תנועה ופורטביליות בפולחן אסלאמי בראי 19:20

אוסף מוזיאון ישראל בירושלים
מיכאל טשרנין ושי הלוי | כתובות וגרפיטי באולם 19:40

הסעודה האחרונה בהר ציון

התכנסות8:30
ברכות9:00
יחיאל זלינגר | ארכיאולוגיה, שימור ופיתוח במרחב 9:20

ירושלים בשנת תשפ"ב

מושב ראשון
פאר ומותרות בירושלים וסביבותיה פאר ומותרות בירושלים וסביבותיה 

יושבת ראש ומגיבה: שירלי בן-דור - אביאן

רלי אבישר )יפתח שלו, יובל גדות ועידו קוך( | שנהבים 9:40
מתקופת הברזל מחפירות חניון גבעתי

יעקב ביליג ואורית פלג-ברקת | חפירות הצלה בשראפת: 10:10
האם נתגלו שרידי אחוזה חשמונאית מדרום לירושלים?

10:30Frankie Snyder, )Moran Hagbi and Nahshon 
Szanton( | Putting it All on the Table: From King 
Herod’s Imitation of Roman Furnishings to the 
Bitumen Tables of the Wealthy of Jerusalem’s 
Lower City

עדי זיו-אסודרי )נעמה יהלום-מאק, אריאולה יקואל, 10:50
עוזי עד, אופיר תירוש ויגאל אראל( | ארון קבורה 
מעופרת מחפירות מוצא: מחקר השוואתי ואנליזה 

איזוטופית של העופרת
דיון11:10

הפסקת קפה11:20

חלוקת מלגות11:40

מושב שני
דרום הר הבית והעופלדרום הר הבית והעופל

יושבת ראש ומגיבה: שלומית וקסלר-בדולח

אריאל וינדרבוים | הבעיה עם הברזל 2א' המאוחר של 12:00
ירושלים בראי חפירות העופל

ויויאנה ר' מוסקוביץ | בין פומפי וירושלים: גרם המדרגות 12:20
של הקשת הגדולה )קשת רובינסון(

יובל ברוך )דורון ציטרון וורדית שוטן-הלל( | אודות 12:40
ההיכל ואבירי ההיכל: הערות ארכיאולוגיות בנוגע לדרומו 

של הר-הבית בתקופה הצלבנית
דיון13:00

הפסקת צהרים13:10

מושב שלישי
ירושלים בתי מרחץ סביב להירושלים בתי מרחץ סביב לה
יושב ראש ומגיב: גיא שטיבל

הלל גבע | להתרחץ כמו רומאי: חדרי מרחץ בסגנון רומי 14:00
בבתי האמידים של העיר העליונה בירושלים

ארלטה קובלבסקה ורחל בר-נתן | בתי המרחץ בשועפט 14:15
והופעת תרבות הרחצה הציבורית ביהודה

בני ארובס | בית היוצר הלגיונרי בבנייני האומה: החלוץ 14:30
של טכנולוגית בתי המרחץ הרומיים במזרח האימפריה

דוד יגר | חמאם אל-עמוד: גילוי חדש של בית מרחץ 14:45
עות'מאני בירושלים

דיון15:00

הפסקת קפה15:10

מושב רביעי
מאלכסנדר מוקדון ועד אלכסנדר ינאי מאלכסנדר מוקדון ועד אלכסנדר ינאי 

יושב ראש ומגיב: יפתח שלו

דונלד צבי אריאל | עדויות ארכאולוגיות למצור אנטיוכוס 15:30
השביעי סידטס על ירושלים

איילה זילברשטיין | 'כי מציון תצא טָהֳָרה': ראשית 15:50
עידן הטהרה  לאור גילויים של כלי קירטון חשמונאיים 

בירושלים.
: 16:10 עוזי ליבנר (גדעון גולדנברג ונעה גולדברג( | חורבת עורבה

אתר מבוצר מן התקופה ההלניסטית בעמק האלה
16:30 יוסף שפייזר (בועז זיסו ויחיאל זלינגר) | המרחב הכפרי 

של ירושלים וסביבותיה בתקופה החשמונאית
דיון16:50

מושב חגיגי
ירושלים של הדמיוןירושלים של הדמיון
יושב ראש: שחר פוני

גידי דר, דוד פולונסקי ומיכאל פאוסט | "אגדת חורבן": 17:00
בין ארכאולוגיה לדמיון

אריאל תשבי | ייצוגים דמיוניים של ירושלים ושל בית-17:20
המקדש במפות מן המאות ה-15 עד ה-18 

נחשון זנטון | אגדת חורבן מנקודת מבט ארכיאולוגית 17:40
דיון ונעילה18:00

https://israntique-org-il.zoom.us/j/88287385491
https://israntique-org-il.zoom.us/j/88287385491



