 התכנסות/ 16:30
 ברכות/ 17:00
 גב' שרה ארנסון:יו"ר
, ראש המכון לארכיאולוגיה,פרופ' יוסף גרפינקל
האוניברסיטה העברית
, ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה,פרופ' ריכב רובין
יד יצחק בן־צבי
 קיסריה,רוטשילד- מנהל קרן אדמונד דה,מר גיא סברסקי
על פעילות הקרן לפיתוח קיסריה רבתי

: מושב ראשון/ 17:20
קיסריה כמרכז אינטלקטואלי בשלהי
העת העתיקה
 האוניברסיטה העברית,שי- פרופ' עודד עיר:יו"ר
 האוניברסיטה העברית,פרופ' מארן ניהוף
 תובנות חדשות מהדרשות על:אוריגנס ויהודי קיסריה
 בספריית מינכן2012-תהילים שנמצאו ב
 האוניברסיטה העברית,ד"ר דוד סתרן
?מה אנו יודעים על בית מדרשו של אוריגנס בקיסריה

 הפסקת קפה/ 18:20
: מושב שני/ 18:50
חידושים במחקר הארכיאולוגי של קיסריה

d in Caesarea from the early 1990s by archaeological
ll finds uncovered in these and earlier excavations,
m, transformed ancient Caesarea into a world-class
asis of a variety of historical sources and the many
tory of Caesarea in detail and to provide the visitor

chaeological guide. The historical review starts with
ea – and concludes with the founding of Kibbutz
n and Byzantine periods when Caesarea reached its
y Muslim and Crusader periods, when the city was
as just a pile of rubble, and in the 19th-century the
ns.

phs, maps, plans and graphical reconstructions. The
ected bibliography for further reading.

sity of Jerusalem, directed the excavations at Caesarea
governor's palace, the complex of warehouses with
m. Prof. Patrich is a leading authority on Caesarea.

he southwest

2018  פברואר: ??? ש"ח | הדפסה:מחיר

ערב עיון לרגל השקת המהדורה האנגלית של
:הספר בהוצאת יד יצחק בן־צבי
Joseph Patrich, A Walk to Caesarea:
A Historical-Archaeological Perspective

A Historical-Archaeological Perspective
Joseph Patrich

במהלך הערב
יימכר הספר

במחיר השקה

20:00-16:30 | 17.1.19 | יום חמישי | י"א בשבט
, האוניברסיטה העברית,במכון לארכיאולוגיה
)302  ירושלים (אולם,הר הצופים

Joseph Patrich

rs: an internal route along the Mediterranean coast,
north and a peripheral route related to the ruins east
wall. Also are included a tour along the aqueducts of
tz Sdot Yam and to the archaeological exhibition in
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the Roman and Byzantine periods, is one of Israel's
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 האוניברסיטה העברית, ד"ר עוזי ליבנר:יו"ר
 רשות העתיקות,ד"ר פטר גנדלמן
 התפתחות החזית המערבית של במת:בין הבמה לים
המקדש לאורך התקופות לאור החפירות החדשות
 רשות העתיקות,ד"ר עוזי עד
חידושים בחקר מחסני הנמל
 האוניברסיטה העברית,פרופ' יוסף פטריך
 על מלאכת:דברי סיכום ותודה
עשיית הספר
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