
 מכון ישראלי לארכיאולוגיה )ע"ר(, רשות העתיקות – מרחב מרכז
והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל )ע"ר(

מתכבדים להזמינכם לכנס השנתי השמיני לתולדות לוד העתיקה

כנס לוד
מהמושבה המצרית ועד לאימפריה הבריטית 

יום חמישי, י"ח באייר תשפ"ב )ל"ג בעומר(, 19 במאי 2022
תיכון למדעים עתיד - לוד, רחוב חיים משה שפירא 33, לוד 

התכנסות16:00
דברי ברכה 16:30 

מושב ראשון: לוד וסביבתה - מחקרים מרחביים
יו"ר ד"ר אלון שביט, מנכ"ל מכון ישראלי לארכאולוגיה

ד"ר איציק פז || עמק לוד באגן הירקון-איילון – 16:40
מעבדה ללימוד מערכי היישוב בתקופת הברונזה 

הקדומה
ד"ר אהרון טבגר || לוד, חדיד ואונו ברשימת שבי 17:00

הגולה: מציאות התיישבותית, היסטורית ומדינית
שחר קריספין, אברהם טנדלר ואריולה יקואל || 17:20

טיפוס קבורה חדש בעיר לוד וגבולותיה של העיר 
בתקופה הרומית על סמך פריסת בתי הקברות

ד"ר רועי מרום || לוד והמרחב העורפי שלה בתקופה 17:40 
העות'מאנית 

הפסקה18:00

מושב שני: סוגיות בשימור המורשת של לוד 
יו"ר עו"ד טל בן נון גלז, מנהלת מחוז מרכז, המועצה לשימור 

אתרי מורשת בישראל

פרופ' אבי ששון וד"ר אלון שביט || תעשיית הסיד 18:30
בשפלת לוד

אדריכל רם שואף || לוד – בנייה, הרס, שימור – 18:50
התכנון המנדטורי והשפעתו על חזות העיר כיום

ד"ר אסף זלצר || ממקום מנוחה ל"אתר לאומי - 19:10
פינת הנרייטה סאלד" בלוד

המשורר ארז ביטון, חתן פרס ישראל לספרות 19:30
ולשירה || לוד של ילדותי 

דברי סיכום 20:00 

ההשתתפות בכנס כרוכה בהרשמה מראש, ההרשמה ללא עלות
להרשמה באתר תגליות: לחץ כאן

tagliot@tagliot.com :ניתן להירשם גם במייל בכתובת
לציין שם מלא וטלפון של כל משתתף

סיור במרכז הארכיאולוגי פסיפס לוד לבאי כנס לוד השמיני14:00
בהדרכת ד"ר אמיר גורזלזני, מנהל החפירה באתר הפסיפס, רשות העתיקות

מספר המקומות מוגבל ולפיכך הסיור מיועד לבאי הכנס אשר ירכשו את כרך ח' של כתב העת לוד, "דיוספוליס – עיר האלוהים"
או את הספר השטן מהלך בעיר האלוהים || הספרים ימכרו במחיר עלות ויימסרו לרוכשים במהלך הכנס.

סיום הסיור ומעבר עצמאי לתיכון למדעים עתיד15:30 

https://bit.ly/כנסלוד8

