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עוסקי� בחקר ממוקד של , ÏÚ ‡˙¯מרבית המאמרי� המופיעי� בגיליו� זה של 

במסגרת זו נדו� בייחוד : אתרי� או של מקומות התיישבות שוני� באר� ישראל

כמו ג� דמויותיה� של חכמי� , מי של האתרי� השוני�זיהוי� ההיסטורי והש

 .והתפתחות� היישובית לאור� השני�, שפעלו בה� ובסביבת�

רבת 'מוקדש לאתר ח, הפותח את הגיליו�, מאמר� של אית� קליי� וחזקי בצלאל

ולממצאי� הארכאולוגיי� מתקופת המקרא , מערב הרי אפרי��שונה שבדרו��א

ושל , מ� ניתוח מפורט של הממצא הארכאולוגי מהאתרעל ס. שנמצאו בו ובסביבתו

שונה ע� �רבת א'מציעי� הכותבי� לזהות את ח, סביבתו הגאוגרפית הקרובה

 . עירו של אלקנה, "הרמתי� צופי�"

, המצוי בדרו� הגול�, מאמרו של אור� זינגבוי� עוסק בניתוח האתר עי� תעינה

מציע הכותב , מרי המצוי באתרלאחר תיאור הממצא החו. בסמו� למושב גבעת יואב

 ולראות באזור דרו� הגול� את ,חנינה' ישובו של האמורא רי לזהות במקו� את

  . שבו חי ופעל חכ� זהמרחב ה

ולניסיונות לחדש בה את היישוב , מאמרו של יוס� לנג מוקדש לעיר רמלה

במחקרו המפורט ורחב היריעה . 'ט ובראשית המאה הכ"היהודי בשלהי המאה הי

בתקופה , וקר הכותב מאות אזכורי� ועדויות על אודות היישוב היהודי ברמלהס

תו� ניסיו� לקבוע מה היו הגורמי� שהביאו לניסיונות החוזרי� ונשני� , זאת. הנדונה

ומה היו ; כיצד התפתח היישוב הזעיר לאור� השני�; של יהודי� להתיישב בעיר

 . הגורמי� שהביאו לבסו� לחיסולו

המוזכר , יר לאור עוסק באפשרויות שונות לזיהוי היישוב בית דלימאמרו של מא

במאמר סוקר המחבר את . בצורות שונות במספר מקורות תנאיי� ותלמודיי�

, באר� ישראל ומחוצה לה, ניסיונות הזיהוי השוני� שהוצעו לבית דלי לאור� השני�

בהסתמ� ג� , תזא. בדרו� הר חברו�, ומציע זיהוי מחודש של האתר בכפר בית עולא

 . על פרשנות חדשה להקשר ההיסטורי שבו נאמרו דבריו של נחמיה איש בית דלי

אהבת ", המוקדש לסיפורו הנודע של אברה� מאפו, מאמרו של ישראל רוזנסו�

תו� ניתוח� מבחינה ,  בספרי�ישראלי המופיע מוקדש לתיאורי הנו� האר�, "ציו�

  .גאוגרפית ואידאולוגית ג� יחד, ספרותית

וכולל בתוכו , "ח הארגמוני�צמדרי� למפ"מהווה למעשה  מאמרו של זהר עמר

 ; אופ� הובלת� ושימור�; מחיר�;למחקרהזמיני�  מקורות החלזונות סקירה של

ת ג� אלבאר מתו� ניסיו� , זאת .�פיצוח� ותהלי� הוצאת בלוטות הצבע וייבוש

המאפשרי� ני� כמותיי� נתולהציג ,  הנוגעי� לכ�המקורות ההלכתיי� וההיסטוריי�

למציאות ג� ובמידת מה להעניק ממד ראלי יותר , כיו�תהלי� הלהערי� את עלות 

 .עברה



שסיי� לאחרונה את תפקידו , ר אייל ב� אליהו"בגיליו� זה אנו נפרדי� מחברנו ד

בקיאותו . 'תבונות'ושימש מספר שני� ג� כמנהל הוצאת , ‡˙¯ ÏÚכחבר מערכת 

 . כולה'תבונות'כמו ג� של הוצאת , ‡˙¯ ÏÚאופיו של ומרצו סייעו רבות בעיצוב 

 

 המערכת


