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االفتتاحية

نرش مجلة هو اعالن نوايا هام، اما نرش العدد الثاz منها هو 'ثابة بداية لتقليد. هذه املجلة هي جزء من مواجهة التحديات التي تقف امام 

الحفريات اآلثارية الج?هرية ا= تتم باللد، التحديات صعبة ومعقدة وعىل الصعيد اليومي، ولكن رغم ذلك فاملرشوع يتسع ويحظى باهت?م 

واسعا.

شافيت  ألون  غادوت،  يوفال  اشكنازي  مقال حي  املنصة.  هذه  عىل  األوىل  للمرة  تنرش  اصلية  بحوث  تقدم  العدد  هذا  يف  األوراق  من  العديد 

املعلومات  بيانات  قاعدة  عىل  ويعرضها  القد�ة،  البلدة  وحول  ارجاء  يف  عقدت  حفرية   ٥٠ من  معلومات  مرة  ألول  يجمع  شموءييل،  وأورين 

املعلومات  نظام  سيتم نرش  التاريخ.  مر  املختلفة وعىل  الفرتات  من  االستيطان  أ]اط  إنشاء  إعادة  تم  الورقة  (GIS). يف هذه  الجغرايف  األثرية 

قريبا عىل موقع www.ancientlod.com، إليصاله للباحثi والجمهور العام.

اللد. من بi القطع التي نوقشت هي أعمدة رخام والجرانيت األحمر،   ساهم موشيه فيرش 'قال عن قطع رخام وحجر مستوردة وجدت يف 

وتيجان كورنثية، التي تم دمجها يف بناء املسجد العمري. ويضم املقال نقاش حول قاعدة طاولة من الرخام، نحتت عىل شكل رئس أسد.

يقدم أم� جورزيلزاz ملخص بحثه عن ارضية الفسيفساء الشه�ة يف اللد، التي تم الكشف عنها ألول مرة يف عام ١٩٩٦ يف حفريات سلطة األثار 

وبإرشاف من الدكتورة املرحومة مريم ا£ سار. يقدم هذا املقال اهمية الفسيفساء عىل املستوى املحيل والدويل.

والكنيسة.  املذبح   iب الفاصل   zاأليقو الحاجز  دراسة  عىل  الدراسة  هذه  وتركز  اللد.  يف  جورج  القديس  كنيسة  حول  بحث  تريسرت  تايل  تقدم 

تظهر تريسرت يف بحثها الجوانب الفنية وكذلك النزاعات واملواجهات السياسية الدولية واملحلية التي تركت أثرها عىل هذا الحاجز، والتي تعكس 

بدورها ما دار وراء الكواليس أيام اعادة إنشاء الكنيسة يف أواخر القرن التاسع عرش.

تخطيط  أسس  لتداول  تخطيط  تضم خرباء  عقد جلسة  اخرتنا  لذلك،  القد�ة.  املدينة  تطوير  عملية  املدينة يف  لدمج سكان  اللد  مؤ®ر  ويهدف 

املدينة القد�ة. وضمن هذا السياق فان مقاالت غيورا سوالر، كميل ساري وألون شافيت, ®ثل مناهج ومبادئ مختلفة لتخطيط املدينة القد�ة 

القريب  املايض   iب ل�بط  التاريخية،  املدينة  منازل  الجداريات يف  الذي درس  فركش  مقال شاي  جاء  الختام  فيها. ويف  التنمية  عمليات  وإلدارة 

ودراسته يف الحارض.

ويف  املؤ®رات  يف  أبحاثهم  ونرش  اللد  مدينة  تاريخ  دراسة  إلثراء  للمساهمة  زمالئنا  وندعو  العدد  هذا  يف  ساهموا  الذين   iالباحث جميع  نشكر 

االعداد الالحقة من مجلة ”اللد- ديوسبوليس، مدينة االله“.

نتمنى لكم قراءة مث�ة
املحررين
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Editors Note

Producing an annual publication is a meaningful declaration of intentions, and with the publication 
of this second volume of Lod Diospolis City of God” we declare the beginning of a tradition
The community based archaeological project in Lod, headed by Israeli Institute of Archaeology 
(NPO faces difficult and complex challenges on a regular basis, but despite the many obstacles, our 
endeavor is spreading and receives much positive attention

Many of the papers in this volume present original research, published here for the first time

The paper written by Hai Ashkenazi,Alon Shavit,Yuval Gadot and Oren Shmueli gathers information 
from over fifty archaeological excavations conducted in the city, displayed and analyzed through 
a Geographic Information System (GIS The paper provides a comprehensive synthesis, for the 
first time, of the entirety of the archaeological excavations in the city to date This analysis enabled 
the authors to reconstruct the city’s various settlement patterns throughout the periods The data 
system will soon be available online at www ancientlod com, freely accessible to both scholars and 
the general public

Moshe Fischer contributed his paper on the research of marble and other imported stone items 
found in Lod Among the artifacts are marble and red granite columns, decorated with Corinthian 
capitals, which were incorporated in the Al Omri mosque as well as a marble made table leg,
masterfully engraved as the head of a lion

Amir Gorzelzani’s paper presents the famous Lod Mosaic, found in 1996 during an IAA excavation 
directed by the late Dr Miriam Avissar The uniqueness of the mosaic attracted worldwide 
multidisciplinary attention

Tali Traister presents her study of the immensely decorated Iconostasis of the St George church 
in Lod In the paper, Traister provides an artistic analysis as well as references to the international 
and local conflicts which took place when the church was established in the 19th century, and are 
reflected through a close examination of the artwork

The Lod Conference aims to involve the public in the development processes of the ancient city
Therefore, we have decided to include present a professional panel on stage at the conference, to 
discuss the plans for the old city The papers written by Giora Solar, Kamil Sari and Alon Shavit 
present different approaches and principles for the management and development of the City’s 
heritage Concluding this volume, we present Shai Farkah’s paper which describes wall painting 
traditions in Lod’s historical homes

We wish to thank the scholars who contributed to this volume, and call out to our colleagues,
each in their own field, to continue their research of Lod, and to publish their papers in the next 
conferences and volumes of Lod Diospolis, City of God

May you have a fruitful and enriching reading,
The Editors
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اللد: االستيطان من العرص الحجري الحديث وحتى اليوم
حاي اشكنازي, يوفال جادوت, ألون شافيت, أورين شمؤيلي

GIS Reconstruction of Ancient Lod Settlement Patterns
Hai Ashkenazi Yuval Gadot Alon Shavit and Oren Shmueli

11

رخام من اللد - ديوسبوليس: فصول بإعادة االستع?ل
فيشر موشيه 

Marble from Lod Diospolis Lessons in Recycling
Moshe Fischer

اللد نجم 
zاللوحات الجدارية الزخرفية يف مدينة اللد يف عهد االنتداب الربيطا

شاي فركش

The Star of Lod
Decorative Wall Paintings in the City of Lod During the British Mandate Period

Shai Farkash
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فيال من أواخر الفرتة الرومانية يف اللد:
ارضيات الفسيفساء الرائعة التي تم اكتشافها يف السنوات ١٩٩٦-٢٠١٤ حفريات سلطة اآلثار

كورزلزني أمير 

The Manor from the Late Roman Period at Lod
The Magnificent Mosaics Discovered during the Israel Antiquities Authority

Excavations
Amir Gorzalczany
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كنيسة قرب القديس جورج (الخرض) باللد
الفرتة والعوامل االجت?عية خالله? الكنيسة والحاجز األيقوz وانعكاس  بناء 

تريستر تاليا 

The Sepulchre Church of St George in Lydda Construction of a church and its Iconostasis as a
reflection of a Period and Community

Talia Traister
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