
התכנסות  09:00

ברכות   09:30

  10:10 – 09:40
המיתוס של יהודים-נוצרים והארכיאולוגיה הגלילית

ד"ר יאנה צ'חנובץ | אוניברסיטת בן-גוריון

הגליל כנוף מולדת של ישוע ותלמידיו הוא מוקד מחקר חשוב לארכיאולוגים 
העוסקים משך יותר ממאה השנים האחרונות בשחזור העולם החומרי בו צמחה 
הנצרות הקדומה. החפירות בעשרות השנים האחרונות באתרים הגליליים, בהם: 
ציפורי, טבריה ומגדל תרמו רבות לא רק להבנת היהדות של התקופות הקלאסיות, 
אלא גם להבנת הסביבה בה צמחה הנצרות הקדומה. אחת מהשאלות המסקרנות 
ביותר של המחקר היא איפיון הקהילות הנוצריות הקדומות ביותר בגליל, אשר 
חבריהן היו דווקא יהודים. בהרצאה נבחן האם תוצאות  החפירות הארכיאולוגיות 
בכפר נחום ובנצרת, תומכות בקיום קהילות אלו? האם בגליל התפתחה כת נוצרית 
מיוחדת במינה אשר שילבה את חוקי היהדות עם אמונה בישוע המשיח? האם 

בכלל ניתן לעקוב אחרי השרידים החומריים של אמונה דתית מתגבשת?

 10:40 – 10:10
מקומה של הנצרות הקדומה במפה החברתית של סוף ימי בית שני לאור הממצא 

הארכיאולוגי, ומדוע התפתחה דווקא במאה הראשונה לספירה?
פרופ' איל רגב | המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

תהליכים ייחודיים אירעו בארץ-ישראל דווקא בתקופה בה פעלו ישו, פטרוס 
ופאולוס. תהליכים אלה ִאְפשרו ואולי אף עודדו את הופעת הנצרות הקדומה, 

כמו גם את הופעתן של תנועות אחרות. 
החברה היהודית השתנתה, ואת שינויי העומק ניתן לראות דרך ניתוח חברתי 
של הממצאים הארכיאולוגים: טהרה, קבורה ועוד. ההרצאה מבוססת על ספרו 

.The Social Archaeology of Late Second Temple Judaea של פרופ' רגב

הפסקה  10:40

 11:50 – 11:20
השתקפותם של סיפורי הברית החדשה בכותרות הצלבניות שנתגלו בנצרת

גאדה בולוס

בשנת 1909 נתגלו חמש כותרות עמודים  שהוסתרו באופן מסודר באחד מבתי 
העיר הסמוכים לבית מרים ההיסטורי. הכותרות גולפו באבן גיר מקומית והן 
מתארות את פועלם של ישוע והשליחים. לפי הניתוח האומנותי הן תוארכו 

לתקופה הצלבנית. 
ההרצאה תתמקד בסיפורים מרכזיים מהברית החדשה ואופן השתקפותם בכותרות.

 12:20 – 11:50
האם הכירו כותבי האוונגליונים את ארץ הקודש? מפת היישובים, האתרים והגבולות 

בברית החדשה
יסכה הרני

מפת ארץ ישראל של ישוע, כוללת  ישובים לא רבים. ספרי הבשורה, כשמם 
כן הם, מבשרים תאולוגיה, אבל לא משרטטים גאוגרפיה. בהרצאה זו נתוודע 
לקורפוס היישובים והאזורים המוזכרים בברית החדשה ולמסלולי ההליכה של 

ישוע, העולים מהם. 

  12:50 – 12:20
משמעות הממצאים הארכיאולוגיים עבור עולי רגל מאמינים נוצרים - בגישה 

תיאולוגית-פילוסופית
האב, ד"ר פיוטר זלזקו | סגן הפטריארך הלטיני בישראל וד"ר לארכיאולוגיה

בהרצאה יציג האב פיוטר דוגמאות למודלים של דתיות מנקודת המבט הנוצרית 
המודרנית. הוא ינתח גישות שונות של מבקרים באתרים הקשורים לברית החדשה. 
באתרים הסובבים את הכנרת, בהם: כפר נחום, מגדלה, כורזין, טבריה, הר האושר 
ובית ציידא, מבקרות קבוצות רבות של עולי רגל נוצרים. ההרצאה תנסה לנתח 
את הסיבות ל"פופולריות" של אתרי עתיקות מסוימים ולהיעדר הפופולריות 
של אתרים אחרים. ההקשר של האתרים לנרטיב של הברית החדשה, גם אם הוא 
נסמך על ידי ממצאים ארכיאולוגיים, לעיתים אינו מהווה גורם מכריע. מודלים 

שונים של דתיות עשויים להאיר מעט את התופעה.
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