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ÌÈ¯·„ È‡Â·Ó 

ח נער� בירושלי� הכנס השנתי של החוג ללימודי אר� ישראל "בחודש סיוו� תשס

, Ô·‡· ·Â˙Î :Ï‡¯˘È ı¯‡· ˙ÂÈ¯·Ú ˙Â·Â˙Î': שהוקדש לנושא, של מכללת הרצוג

‰˘„Á‰ ˙ÚÏ ‰˜È˙Ú‰ ˙Ú‰Ó' .באותו הכנס לימי� הפכו כמה מ� ההרצאות שנישאו 

ארבעה מ� . ÏÚ ‡˙¯ואלו מהווי� חלק נכבד מגיליו� זה של , למאמרי� כתובי�

ה� , לכתובות שונות באר� ישראל ובסביבותיה, המאמרי� בגיליו� מוקדשי� לפיכ�

, עוסקי� במגוו� סוגיות, לעומת�, שאר המאמרי�. בעת העתיקה וה� בעת החדשה

חב של הנושאי� הנלמדי� בחוג המשקפות במידה מסוימת ג� את המגוו� הר

 .ללימודי אר� ישראל במכללת הרצוג

במידע האצור על אחת מ� הכתובות ר יואל אליצור "במאמר הראשו� עוסק ד

תו�  – מפת מידבא – הנודעות והמשמעותיות ביותר בסביבתה של אר� ישראל

ו ביחס אליו שלאור� הדורות הוצע, התמקדות בניסיו� לזיהוי מחודש של נחל זרד

עוסק , במקביל לדיו� במידע המצוי במפת מידבא. מספר זיהויי� גאוגרפיי� אפשריי�

כמו ג� המידע המצוי עליו , המחבר בניתוח המידע המקראי על אודות נחל זרד

מתו� השוואת המקורות כול� מציע המחבר זיהוי מחודש של . בברייתא דתחומי�

 .שניות משמעותיותשהוא בעל השלכות פר, נחל זרד המקראי

. ר חיי� ב� דוד ד� א� הוא בשמות מקומות וזיהוי� במרחב האר� ישראלי"ד

) פלסטינה(במוקד המאמר כמה עשרות אבני מיל מ� הפרובינקיות הרומיות יהודה 

המציינות את שמות הערי� , שבחלק� התחתו� מופיעות כתובות תכליתיות, וערביה

ניתוח השמות המופיעי� על אבני . לאורכהשבה� החלה הדר� שאבני המיל מוצבות 

, ולעתי� מספק מידע ייחודי על שינויי� דמוגרפיי�, המיל מעלה שאלות שונות

 . יישוביי� ותרבותיי� באזורי� שוני� באר� ישראל ובסביבתה

שמצפו� ' קבור בני ישראל'המתמקד באתר , ג� מאמרו של דניאל משה לוי

ות מקראיי� ואול� במקרה זה מתבססת הצעת עוסק בזיהוי שמות ומקומ, לירושלי�

כי א� , הזיהוי החדש של המחבר לא על ניתוח פילולוגי של כתובות שנמצאו באתר

כמו ג� על  – מקראיי��מקראיי� ובתר – על ניתוח טקסטואלי של מקורות שוני�

כ� מציע המחבר . עיו� מחודש באופיו הגאוגרפי של האתר ושל סביבתו הקרובה

וא� מציע , את מקו� קבורת� של הרוגי פילגש בגבעה' ור בני ישראלקב'לזהות ב

 ).ַעְזָמֶות( חיזמא –לקשור לכ� את ש� היישוב הסמו� 

ר חנ� בירנבוי� עוסק באופיו המשתנה של חג "הלכתי של ד�מאמרו ההיסטורי

. הסוכות בימי הבית השני ובמסורות השונות על החג ועל ציונו לאור� הדורות

בירושלי� כולה או בכל ,  בשאלה הא� נחוג החג בבית המקדש בלבדהמאמר מתמקד

זאת מתו� ניתוח מעמיק של ההתייחסויות השונות לחג הסוכות , רחבי אר� ישראל



בספר היובלי� ובמספר , בתורה והתייחסויות שונות אל החג במגילת המקדש

 .מקורות נוספי� בני התקופה

 העוסק בתיעוד כתובות ובניתוח� ר איל דודסו� הוא מאמר נוס�"מאמרו של ד

המחבר מתמקד בכתובות יהודיות מ� הרובע היהודי בירושלי� באמצע . ההיסטורי

ובמרכזו מספר כתובות הקדשה של בית תלמוד התורה הספרדי , ט"המאה הי

כתובות אלו אוצרות בתוכ� מידע חדש וייחודי .  שטר� תועדו1860בירושלי� משנת 

על אופי פעילותה של העדה הספרדית בעיר , הקמתועל קורות תלמוד התורה ו

 . ועל הקשרי� שבינה לבי� קהילות ספרדיות במקומות אחרי�, באות� השני�

נתי ברונר עוסק במאמרו בגאוגרפיה היסטורית יישובית של אר� ישראל וסוקר 

: את שני הניסיונות העיקריי� של ההתיישבות היהודית בבקעת הירד� בעת החדשה

והניסיו� , ט" ההתיישבות החקלאית ביריחו ובסביבתה בשלהי המאה היניסיונות

לצד סקירת� . 'להתיישבות עירונית בבית שא� במחצית הראשונה של המאה הכ

משווה המחבר בי� מאפייני הניסיונות השוני� בכל אחד מ� האתרי� ומנסה להציע 

 .הסבר מדוע לא צלחו ולא החזיקו מעמד לאור� שני�

פנה את נקודת המבט אל כתובות ארצישראליות נוספות מ� העת ראוב� גפני מ

מ� , לוחות הזיכרו� וההקדשה בבתי הכנסת של ירושלי�: החדשה שטר� נחקרו

במאמר מוצגי� המרכיבי� התרבותיי� והחברתיי� השוני� . 'ט והמאה הכ"המאה הי

� כמו ג� מפתחות שוני, הניתני� לפיענוח באמצעות כתובות ההקדשה והזיכרו�

 . ככלי להכרת הקהילות ובתי הכנסת שבה� הוצבו, לניתוח� של הכתובות השונות

אפרי� קליימ� ד� ' פרופ: במדור הערות ותגובות נדוני� בקצרה מספר נושאי�

מתו� זיקה , בשאלה הא� הייתה טבריה מרכז של גידול עופות בימי המשנה

; ה"ו ה"פתא ש� פב ושל התוס"לפירושי� השוני� של הסוגיה בבבא מציעא כד ע

ר יצחק מייטליס שבי� ודני� באופיי� הדתי של הפולחני� "זאב הרצוג וד' פרופ

; ובשאלה הא� הוקדשו לפולח� אלילי או עברי, והמזבחות בתל ערד ובבאר שבע

סולמה 'ישראל רוזנסו� מציעי� פירושי� שוני� למינוח ' והרב משה נוסבאו� ופרופ

 . למונח זהי "לאור פירושו של רש', של צור

 המערכת

 

* * * 

 ÔÂ˜È˙˙ÂÚË 

גנבא "ה'(ר אברה� אופיר שמש "במאמרו של הרב ד, הקוד� של כתב העתבגיליו� 

, טוÏÚ ‡˙¯ , ' חומר רפואי אקזוטי עתיק יומי�– שבתשובת רב האי גאו� "דסתר

, זוטעות . פורסמה בטעות תמונה של נמיה תחת הכותרת לוטרה, )99' עמ, ט"תשס

 המערכת שלא נעשתה על ידי, שמקורה בזיהוי שגוי באוצר התצלומי� הלאומי

 . על הטעותי�למתנצאנו . בידיעתו של המחבר


