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 8:00התכנסות

גיא שטיבל" :קרונה של ירושלים" — אודות נימפיאון הורדוסי
בירושלים
רוני אלנבלום :מים בירושלים — הצעה חדשה לתולדות הניאה

 8:30ברכות
 8:45הענקת פרס דוד עמית למחקר ארכיאולוגי
9:00

דורון בן–עמי :ארכיאולוגיה ,שימור ופיתוח במרחב ירושלים
בשנת תשע”ג

 9:15הרצאת פתיחה
ישראל פינקלשטיין :ירושלים והר יהודה בתקופה הפרסית
וההלניסטית — עוד מקרה של ארכיאולוגיה וטקסט
דיון

 9:50מושב ראשון :היבטים פולחניים באמנות
בירושלים וסביבותיה
		 יו”ר :צבי גרינהוט
אנה אייריך וחמודי חלאילה :פסלונים מהתקופה
הניאוליתית בתל מוצא
שועה קיסילביץ :ממצאים פולחניים מתקופת הברזל
בחפירות מוצא
אורית פלג-ברקת :אמנות ופולחן באיליה קפיטולינה
לי–היא חבס :תרומת הממצא מירושלים לתיארוך הרס
סמלים נוצריים בתקופה המוסלמית

14:40−13:40

הפסקת צהריים

 14:40מושב שלישי :בדרך המלך — על דרכים וביצורים
יו”ר :עודד ליפשיץ
חנניה היזמי ,מיכל הבר ויבגני אהרונוביץ :מהמקבים לבר
כוכבא — עדויות לביצורים ומרידות בחורבת עקד
שלומית וקסלר-בדולח ,נחשון זנטון ורון לביא :ביצורי
ירושלים מדרום לבריכת השילוח — תגליות חדשות
יותם טפר ויגאל טפר :המעלות המדורגים בדרכי עולי
הרגל לירושלים בימי הבית השני
חיים בן–דוד :כל הדרכים מובילות לירושלים — רשת
הדרכים הרומית אימפריאלית סביב לאיליה קפיטולינה
דיון

16:30−16:10

הפסקת מנחה

 16:30מושב רביעי :בין מלכים לפשוטי העם —
קברים וקבורה סביב לירושלים
יו”ר :גדעון פרסטר

דיון

11:50−11:20

דיון

הפסקת קפה

 11:50מושב שני :בגן המלך — מערכות מים וגנים
יו”ר :צבי צוק
דניאל עין–מור וצבי רון" :גולת הכותרת" — מעין מנהרה
ונקבה ממלכתי מתקופת הברזל באזור נחל רפאים
בועז גרוס :שימוש ראוותני במים והגן במתחם הארמוני
ברמת רחל
קתרין גליסון ורחל בר–נתן :גנים מלכותיים ביריחו

עמית ראם :קבר דוד בהר ציון — תיאוריות אל מול
המציאות ארכיאולוגית
קרן רז :האמנם קבורת פשוטי העם? קבורה בקברי פיר
במבט מרמת רחל
רועי פורת ,יעקב קלמן ורחל צ’אצ’י:
"קבר הורדוס" שבהרודיון — סקירה מעודכנת ,תובנות ויעדים
יוסף פטריך ובנימין ארובס :האמנם קבר הורדוס?
מתווה לדיון ומסקנות
דיון

 18:00נעילה
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