אוניברסיטת תל אביב
הפקולטה למדעי הרוח
המכון לארכיאולוגיה

רשות העתיקות
מרחב ירושלים

האוניברסיטה העברית
הפקולטה למדעי הרוח
המכון לארכיאולוגיה

יום א' של הכנס יתקיים
ב– 18באוקטובר  ,2017כ"ח בתשרי תשע"ח

חברת מוריה
חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

* ההרצאות תתקיימנה באנגלית

הרשות
לפיתוח ירושלים

חידושים
בארכיאולוגיה
של ירושלים
וסביבותיה
הכנס האחד-עשר
יום א' של הכנס יתקיים
ב– 18באוקטובר  ,2017כ"ח בתשרי תשע"ח
ההרצאות באנגלית
יום ב' של הכנס יתקיים
ב– 19באוקטובר  ,2017כ"ט בתשרי תשע"ח
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

 08:30התכנסות וכיבוד קל
 09:00ברכות
 09:15מושב ראשון :על כתפי ענקים
בחינת ממצאי חפירה ישנים לאור ממצאים חדשים
מושב מיוחד לציון  30שנים לפטירתו של יגאל שילה
יו"ר ומגיביב :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

 13:00הפסקת צהריים
 14:00מושב שלישי :שילוב ארכיאולוגיה במרקם
העירוני הירושלמי
יו"ר ומגיב :גיורא סולר
שלמה אשכול ,מהנדס העיר ירושלים :ארכיאולוגיה בלב
העיר — פיתוח ירושלים בשילוב ארכיאולוגיה
שמואל גוארג ,בצלאל ,האקדמיה לאומנות ועיצוב ,ירושלים:
ליפתא — עקרונות לתכנית שימור בפרספקטיבה חדשה.
איתן קימל ,קימל אשכולות אדריכלים :מחלל למקום —
ליצור חיים חדשים בחלל הארכיאולוגי

 10:45הפסקת קפה

 15:30הפסקת קפה

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

 15:45מושב רביעי :חמישים שנות ארכיאולוגיה
ישראלית בירושלים

 11:15מושב שני" :עבר מתמשך"
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

יו"ר ומגיב :עמוס קלונר
רוני רייך ,אוניברסיטת חיפה ורשות העתיקות :חמישים
שנות ארכיאולוגיה בירושלים ()2017-1967
יובל ברוך ,רשות העתיקות :תהליכי התקדשות אתרים
ארכיאולוגים בירושלים
ניל א .סילברמן ,אוניברסיטת מסצ’וסטס ,אמהרסט:
ארכיאולוגיה ודימויה המשתנה של ירושלים מאז 1967

 17:15נעילה

לפרטים נוספים:
יובל גדות ygadot@gmail.com 052-5776674
ג'ו עוזיאל joeuziel@gmail.com 052-4769768
יחיאל זלינגר yehiel@israntique.org.il 052-4284840

 08:20התכנסות
 08:40ברכות

ב– 19באוקטובר  ,2017כ"ט בתשרי תשע"ח

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

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

 09:20מושב ראשון :אותיות ומספרים —
על כתיבה ומנהל בירושלים הקדומה
יו"ר ומגיב :חגי משגב
כריס רולסטון :ירושלים וסביבתה בשחר ההיסטוריה
המקראית — עדות אפיגרפית מתקופת הברזל ב’( 1באנגלית)
מה ניתן ללמוד מהכתיבה על מעמדה של ירושלים וראשית
המלוכה? (באנגלית)
מגיבים:
		

יום ב' של הכנס יתקיים

ישראל פינקלשטין ובנימין זאס
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

 11:25הפסקת קפה

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

 13:00הפסקת צהריים
 14:00מושב שלישי :העיר הראשונה? ירושלים
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

 15:40הפסקת קפה
 16:00מושב רביעי :לפתוח או לא לפתוח?
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 TEMPLIבירושלים — תרגיל לבנאים
במאה השתיים–עשרה

 17:40מושב חמישי :הודעה מיוחדת —
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
מגיבים:
			

 18:20נעילה

שלומית וקסלר-בדולח
גבי מזור

The Hebrew University of Jerusalem
The Faculty of Humanities
Institute of Archaeology

The Jerusalem
Development
Authority

Israel Antiquities Authority
Jerusalem Region

The First Day of the Conference
will be held on 18th of October, 2017

Tel-Aviv University
The Faculty of Humanities
Institute of Archaeology

Moriah –
The Jerusalem
Development Co.

Yad Izhak Ben-Zvi
Institute for Research
of Eretz Israel

The lectures will be presented in English

8:30
9:00

Gathering
Opening remarks

9:15

Session 1: Standing on the Shoulders of
Giants: Reassessing past excavations in light
of new finds, in memory of Yigal Shiloh on
the occasion of 30 years since his passing
Session Chair and Discussant: Alon de-Groot

New Studies in
the Archaeology
of Jerusalem
and Its Region

Jodi Magness, University of North Carolina:
Robert W. Hamilton's Excavations at the Damascus Gate
Ziony Zevit, American Jewish University:
Critical Biblical Studies, The Unexcavated IA Temple, and
Excavated Cult Sites in and Around Jerusalem
Yuval Gadot, Tel-Aviv University: The Last Slice of the Pie The Possibility to Enhance Jerusalem's Chronological Sequence
through the Excavation of Y. Shiloh's Sections in Area E

10:45 Award Presentation of the David Amit Prize for

The Eleventh Annual Conference
18th, 19th and 20th of October, 2017
On the third day of the conference, 20th of
October 2017, tours of current archaeological
excavations will be given by the Megalim
Institute and the Excavators

Hebrew University, Mount Scopus Campus,
in the Yitzhaq Rabin Jewish Studies Building

Young Archaeological Researchers, 2016–2017

11:00 Coffee break
11:15 Session 2: Past Progressive:

The Ever-changing Image of the Past

Session Chair and Discussant: Israel Lee Levine

Ayala Zilberstein, Tel–Aviv University and Israel
Antiquities Authority: Josephus and Mattathias – What
Josephus knew about the Hellenistic Jerusalem and What We
know Today
Tessa Rajak, University of Reading: Travelling and Digging
with Josephus - Perspectives on the Temple Mount in the
Nineteenth Century
David Kroyanker, Architect, "Yakir Yerushalaim":
The British contribution to the rebuilding and preservation of
Jerusalem, at a time when the local penny still had it's hole

13:00 Lunch Break
14:00 Session 3: Archaeology and

Jerusalem’s Urban Fabric

Session Chair and Discussant: Giora Solar
Shlomo Eshkol, Jerusalem Municipality:
Archaeology at the Heart of the City - Urban
Development and Archaeology in Jerusalem
Shmuel Groag, Bezalel Academy for Art and
Design, Jerusalem: Lifta - Perspectives for a New
Preservation Plan
Eitan Kimmel, Kimmel Eshkolot Architecture:
From Space to Place - Bringing new life into the
archeological space

15:30 Coffee break
15:45 Session 4: Fifty Years of Israeli

Archaeology in Jerusalem

Session Chair and Discussant: Amos Kloner
Ronny Reich, Haifa University and Israel
Antiquities Authority: Fifty Years of Archaeology
in Jerusalem (1967-2017) - An Overview
Yuval Baruch, Israel Antiquities Authority:
The Process of Sanctification of Archaeological
Sites in Jerusalem
Neil Asher Silberman, University of
Massachusetts, Amherst: Archaeology and the
Evolving Image of Jerusalem since 1967

17:15 Concluding remarks

Yuval Gadot 052-5776674 ygadot@gmail.com
Joe Uziel 052-4769768 joeuziel@gmail.com
Yehiel Zelinger 052-4284840 yehiel@israntique.org.il

The Second Day of the Conference
will be held on 18th of October, 2017
Lectures will be in Hebrew unless otherwise stated

8:20
8:40
9:00

9:20

Gathering
Opening remarks
Yehiel Zelinger: Archaeology, Preservation and
Development in the Jerusalem District,
2016–2014

First Session: Letters and Numbers Writing and Administration in Early
Jerusalem
Session Chair and Discussant: Hagai Misgav

Key Note Christopher Rollston: Jerusalem and its
Environs at the Dawn of Biblical History - Iron II A
Epigraphic Evidence (In English)
Respondents: Israel Finkelstein
Amihai Mazar
Alex Wiegmann, Hagai Misgav and Zarza
Friedman: "The Mikveh of the Inscriptions" on the
Hebron Road, Jerusalem
Guy Stiebel and Benjamin Isaac: On the Road to
Betar and the Daughter of the Caesar - New Evidence
Nitzan Amitai–Preiss, Anat Cohen–Weinberger
and Beni Har–Even: Stamped Jar Handles and their
contribution to understanding the administrative
system of Jerusalem's Rural Hinterland in the Early
Islamic Period

11:25 Coffee break

11:45 Second Session: Craftsmanship in

Jerusalem and its Reflection on Society
Session Chair and Discussant: Zvi Greenhut

Liora Freud: Changes in pottery production and their
reflection on Judahite society in the Iron Age-Persian
Period transition
Danit Levi and Ron Be’eri: The potter’s workshops at
ַ
Binyane Ha-’Umma as a Tool for Understanding Historical
and Cultural Changes in Jerusalem from the Second
Century BCE to the Second Century CE
Yonatan Adler: Purity without a Temple: Chalkstone
Vessel Production and Use in the Period between the
Revolts as seen Through the Assemblage from Shu‘fat

13:00 Lunch break
14:00 Third Session: The Earliest City? Jerusalem

In the Middle Bronze Age

Session Chair and Discussant: David Ussishkin
Shua Kisilevitz, Zohar Turgeman–Yaffe, Nathan Ben–Ari,
David Ilan, Nimrod Marom, Lior Weissbrod, Yossi Nagar,
and Dafna Langgut: New Insights into Burial Customs
during the Middle Bronze Age in the Jerusalem Region, In
Light of Recent Excavations at the Manahִ at Spur
Shahar Batz: The Middle Bronze Age Fortifications at Beitar
(Kh. el Yehud) and its Relationship to Jerusalem
Shirly Ben–Dor–Evian: Execrating an Invisible City:
Jerusalem and Egypt in the Middle Bronze Age
Aren M. Maeir: Assessing Jerusalem in the Middle
Bronze Age - A 2017 perspective

15:40 Coffee break
16:00 Fourth Session: Open and Shut: Cultural

Openness and Resistance

Session Chair and Discussant: Orit Peleg–Barkat
David Ben–Shlomo: Jerusalem’s Trade Networks in the Iron
Age II - A View from the Microscope
Nahshon Szanton and Dvory Namdar: Olive Oil,
Palm Oil and Jerusalem's Regional Connections with
Jericho during the Early Roman Period
Yana Tchekhanovets and Doron Ben-Ami:
Liturgical vessels' recycling in Umayyad Jerusalem New evidences from the Givati excavations
Yehiel Zelinger, Michal Haber and
Vardit Shutan–Hillel: Jerusalem’s Via Templi A Twelfth Century Builder’s Exercise

17:40 Special Announcement:

The Excavations at Wilson’s Arch
Session Chair: Walid 'Atrash

Joe Uziel, Tehillah Leiberman and Avi Solomon:
The Best Show in Town - Two Years of Excavation
Beneath Wilson’s Arch
Respondents:

Shlomit Weksler–Bdolah
Gabi Mazor

18:20 Concluding remarks

