
בנושא עיון  יום 

ארץ-ישראל בימי-הביניים (1517-634):
 מגמות דמוגרפיות, חברתיות ותרבותיות

9:30  הרצאת פתיחה  
פרופ' ראובן עמיתי, דיקן הפקולטה למדעי הרוח, 

האוניברסיטה העברית בירושלים
הערות על ההיסטוריוגרפיה הישראלית על אודות       

ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הטרום-מודרנית

הצגת אתר האינטרנט של תוכנית המחקר

10:00 מושב ראשון: חידושים בחקר הארכיאולוגיה        
של ארץ-ישראל בימי הביניים המוקדמים והמאוחרים 

(1517-634)

יו"ר: רחל מילשטיין, האוניברסיטה העברית 

קטיה ציטרין-סלברמן, האוניברסיטה העברית 
טבריה המוסלמית - ממצאי חפירות 2010 במסגד           

יום השישי

חגית נול, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
דפוסי יישוב בערבה בתקופה האסלאמית הקדומה

תאופיק דעאדלה, האוניברסיטה העברית 
מתחם מאִמלא - בית חיים לאצולה הממלוכית

11:30 הפסקה

12:00 מושב שני: מלומדים ולימוד בארץ-ישראל בתקופה 
האסלאמית הקדומה: מחקר פרוסופוגראפי 

יו"ר: דפנה אפרת, האוניברסיטה הפתוחה

עמר עבד-רבו, האוניברסיטה העברית 
המקרה של ירושלים בתקופה הפאטמית והסלג'וקית 

(1099-1098 ;1098-1073 ;1073-970)

עופר אפרתי, האוניברסיטה העברית 
המקרה של טבריה בתקופה האסלאמית הקדומה 

(1099-634)

עמיקם אלעד, האוניברסיטה העברית 
המקרה של קיסריה בתקופה האסלאמית הקדומה 

(1099-640)

15:00-13:30 הפסקת צהריים 

15:00  מושב שלישי: אסלום המרחב הארץ-ישראלי

יו"ר: מרים פרנקל, האוניברסיטה העברית בירושלים

יוסף דרורי, אוניברסיטת בר-אילן
נתונים על כפרים בסביבת ירושלים בהסכם יפו 1229

משה יגור, האוניברסיטה העברית 
בתי כנסת בארץ-ישראל בתקופה המוסלמית - עדויות 

מן הגניזה
דניאלה טלמון-הלר

ִבדעות ("חידושים מגונים") מארץ-ישראל

17:00-16:30 הפסקה

17:00 מושב רביעי: מבט ממעוף הציפור

יו"ר: מילכה רובין, האוניברסיטה העברית

רוני אלנבלום, האוניברסיטה העברית 
משברים אקלימיים והאצה בתהליך האסלום: עדויות 

מן המאה ה-11

גדעון אבני, רשות העתיקות
התעצמות ודעיכה - שינויים במפה היישובית של 

ארץ-ישראל במאות 11-8 לאור המחקר הארכיאולוגי

יהושע פרנקל, אוניברסיטת חיפה
התפשטות האסלאם בארץ-ישראל: התבוננות מחודשת 

בסוגיה ישנה

 

יד יצחק בן-צבי
המכון לחקר ארץ-ישראל ויישובה

האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למדעי הרוח

המכון ללימודי אסיה ואפריקה

הקרן הלאומית למדע

ilana@ybz.org.il :טל': 02-5398822  *  דואר אלקטרוני

יום רביעי, י"ד בשבט תשע"א (19 בינואר 2011)
יד בן-צבי, רחוב אברבנאל 12, ירושלים

הכנס אורגן על ידי משתתפי  תכנית המחקר 
"התהוות החברה המוסלמית בארץ-ישראל (1500-600)" 

(ISF)  הנערך בחסות הקרן הלאומית למדע


