
  

המכון לארכאולוגיה ע“ש סוניה ומרקו נדלר
החוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום ע“ש יעקב מ‘ אלקוב

בית הספר למדעי היהדות וארכאולוגיה ע“ש חיים רוזנברג
הפקולטה למדעי הרוח ע“ש לסטר וסאלי אנטין

התכנסות  9:00–8:30
ברכות  9:10–9:00

מושב ראשון:
יבנה/ימניה וצפונותיה

יו"ר המושב: אורן טל, אוניברסיטת תל-אביב

יבנה הקדומה: סקירה ראשונה   9:10 
של ממצאי חפירות הענק למרגלות תל יבנה  

ליאת נדב-זיו, אלי הדד, יוחנן )ג'ון( זליגמן,    
פבלו בצר ודניאל וורגה  

הגיאומורפולוגיה והסדימנטולוגיה  9:30 
של סביבות תל יבנה, מישור החוף הדרומי  

יואל רסקין, אורן אקרמן, יותם אשר,    
ג'ני מרכוס ונמרוד וילר  

ים-יבשה: על קשרי הגומלין וקווי הדמיון   9:50 
והשוני בין יבנה ויבנה-ים בין התקופה    

הפרסית לראשית התקופה הצלבנית  
איתמר טקסל  

נתיבי מסחר במזרח הים התיכון   10:10 
בשלהי העת העתיקה  

דבי צויקל  

10:30–10:50  הפסקת קפה  

מושב שני:
מירושלים ליבנה

 יו"ר המושב: אלכסנדר פאנטאלקין, 
אוניברסיטת תל-אביב   

כרם ביבנה: מציאות וסמל  10:50
יובל שחר  

"מדרום תפתח הטובה"? משולש היחסים   11:10 
יהודי-פגאני-רומי במישור החוף הדרומי    

לקראת המרד הגדול ובמהלכו  
גיא שטיבל  

"ותהא ארוני נקובה לארץ":   11:30 
בתי קברות מהתקופה הרומית ביבנה  
אלה נגורסקי, אריולה יקואל, פבלו בצר    

ודניאל וורגה  

11:50–12:00  הפסקת רענון

מושב שלישי:
יבנה — קצר ולעניין

יו"ר המושב: אמיר גולני, רשות העתיקות

"החתיכה החסרה": חפירה וסקירות   12:00 
בתל יבנה מתחת לרדאר, פרסום ראשון         

ברנע לוי שה-לבן ודוד וילנר )15 דקות(   

הרצאות בנות 7 דקות  

מבט אל אתר חדש מהתקופה הכלקוליתית    
שהתגלה ביבנה  
יעל עבאדי-רייס  

כבשנים לייצור כלי חרס מתקופת הברונזה    
התיכונה שנחשפו בחפירות יבנה מזרח   

גונר להמן, בת-עמי נוימאיר-פוטשניק    
ורויטל גולדינג מאיר   

עדויות ראשונות לתעשיית הפקת    
מח עצם בתקופה הרומית ביבנה:    

מבט  ארכיאוזואולוגי     
לי פרי גל, פבלו בצר ודניאל וורגה  

מבנה תעשייה מהתקופה הביזנטית     
שנחשף בשטח B ביבנה-מזרח  

גלית טל   

מקרה מבחן ביבנה:   
מה מקומה של הקהילה בחפירת הצלה?   

גלעד שטרן ודניאל וינברגר   

13:00– 14:00  הפסקת צוהריים 

מושב רביעי:
 יבנה ומקורותיה הכתובים 

אל מול הממצא הארכיאולוגי

יו"ר המושב: יאנה צ'חנובץ, אוניברסיטת בן-גוריון 

קרב יבנה   14:00
זאב ספראי  

כתובת על קליע מיבנה   14:20
יוליה אוסטינובה, פבלו בצר ודניאל וורגה  

יין אשקלון ועזה ותעשיית היין ביבנה  14:40
יוחנן )ג'ון( זליגמן , אלי הדד וליאת נדב זיו  

   :)Ibelin( המצודה הפראנקית איבלין  15:00 
  היסטוריה וארכיאולוגיה

ב"ז קדר   

15:20– 15:40  הפסקת קפה 

 מושב חמישי: 
תעשיית יבנה בתקופה הביזנטית 

יו"ר המושב: איתן איילון 

קוראים לזה הנגאובר:   15:40 
מפעל הגיתות של יבנה הביזנטית  

מור ויזל וחגית טורגה  

ייצור המוני של קנקנים לתעשיית היין   16:00 
של יבנה, כבשני יוצרים ערמות פסולת    

ומה שביניהם  
אורית צוף  

להטות שכם: ממצא, שימושים ושחזור   16:20 
כלים העשויים מעצמות שכמה של בעלי    

חיים שנמצאו בתל יבנה   
ענבר קטלב, אריאל שתיל, נטליה  סולודנקו,    

יותם אשר ולי פרי גל  

"הכל כלול": תעשיית הזכוכית ביבנה  16:40
יעל גורין-רוזן  

השונות ביין ובטרואר )Terroir( הישראלי  17:00
ערן פיק  

17:15– 17:30 שאלות ודברי סיכום 
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כנס יבנה 2022

לפרטים נוספים:
caesarea@israntique.org.il

niritshi@tauex.tau.ac.il
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