
כינוס
ברכות 

פרופ' יהושע שוורץ, ראש מרכז רנרט
דברי פתיחה

פרופ' אברהם פאוסט וד"ר אייל ברוך

מושב א':  יו"ר  רוני רייך
אברהם פאוסט - 

גרשון גליל - יין חלק: הכתובת העברית הקדומה
ביותר שנמצאה בירושלים

שון-זליג אסטר - 

דיון
הפסקה

מושב ב': יו"ר עמוס קלונר
דן גיל ואביהו בורג - אימות התשתית הקרסטית של 
המערכות להספקת מים בעיר דוד המקראית על סמך 

תופעות קרסט דומות בישראל
דויד גורביץ' - הבריכה ליד קברי המלכים והבריכה 

שלא הייתה
איל רגב - שגשוג שהוביל לחורבן: החברה היהודית 

בירושלים ערב המרד הגדול
אבי סולומון - מקומו של שער קיפונוס לאור הממצא 
הארכאולוגי מחפירות הגשר הגדול במנהרת הכותל 

המערבי
יוסף פטריך - על מספר שערי העזרה והשערים 

שבסורג - מצב הידע והצעה חדשה
דיון

הפסקת צהריים

מושב ג': יו"ר עמנואל פרידהיים
אלי שוקרון - בור מסתור מהמרד הגדול בירושלים

זאב ספראי - זכרון המקדש ריאליה וארכיטקטורה דמיונית: חלק ג‘
יהושע פלג - "היהודים הלא נאמנים למסורת האבות" בימי 

הקיסר טריאנוס 
פרץ ראובן - פריטים ארכיטקטוניים מן התקופה הרומית 

המאוחרת שנמצאו בהר הבית ותרומתם להבנת הפעילות 
הרומית במתחם

דיון 
הפסקה

מושב ד': יו"ר בועז זיסו
אברהם גיסר וזאב ח' (ז'אבו) ארליך - "ועצמותיכם" וגם "ועצמותם"!

 חורת 'הגרפיטי' שהתגלה כתלמיד חכם: על משמעותה של כתובת
 "וראיתם" החרותה בכותל המערבי

אברהם דוד - יצחק הכהן שולאל: אחרון הנגידים במצרים 
 (1517-1502)

בת שבע גרסיאל - מעמד ירושלים באסלאם בתקופה הצלבנית 
(1187-1099)

מיכאל ארליך - השכונות היהודיות של ירושלים ערב הכיבוש הצלבני

דיון

8:30
8:45

9:00

9:20

9:40

10:40
10:50

11:10

11:30

11:50

12:10

12:30

14:30
14:50
15:10

15:30

         

16:20

16:40

17:00

חידושים בחקר ירושלים
יום ה', כ"ג בטבת תשע"ד (26.12.2013) באולם מינץ, בניין 403, בקמפוס אוניברסיטת בר-אילן

הכנס מוקדש לזכרו של ישראל שלם ז"ל, עמית במרכז רנרט
כניסה חופשית, לפרטים ניתן לפנות למרכז רנרט ללימודי ירושלים, 

אוניברסיטת בר-אילן

טל: 03-5317703

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

                            מכון ריבלין לתולדות ארץ ישראל וההתיישבות

מרכז אינגבורג רנרט ללימודי ירושלים
מתכבדים להזמין את הציבור לכנס השנתי התשעה עשר בנושא:

10:00

10:20

15:50
16:00

17:40

נחשון זנטון - התאים החצובים ומערה אחת: 
עדויות לפולחן מתקופת הברזל ב‘ במדרון המזרחי 

של עיר דוד
אלון דה גרוט ומיכל ויינברגר-שטרן - על יין, שמן 

וגבעונים: היישוב מתקופת הברזל ב'-ג' בחר' 
אל בורג' בצפונה של ירושלים 

 תהליך גידולה הטריטוריאלי והדמוגרפי
של ירושלים בתקופת הברזל: מתי, כמה ולמה?

מדוע לא כבש סנחריב את

12:50
13:00

של גניזת קהיר
ומעורבותו בענייניה של הקהילה הירושלמית לאורה 

ג'רלד פינקלשטיין, אנט נגר, רינה אבנר ויעקב ביליג -

18:00

ירושלים - מבט השוואתי לנוהג האשורי 

החפירות מחוץ

17:20

 לשער החדש (מסלול הרכבת הקלה) אחרי שלוש שנים של מחקר


