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كلمة طاقم التحرير
نحن فخورون بأن نقّدم لكم قرائنا االعزّاء المجلّد الثامن من مجلّة (اللد «ديوسبوليس – مدينة االله»). 

من الواضح أن هذا المجلّد يعبّر عن نضج المجلة بعدة طُرق، فهو يتضمن مقاالت نوعية ثرية للغاية، منها أبحاث أثرية قائمة على 
توليفة من اإلكتشافات في حفريات مختلفة، والدراسات التاريخية المتنوعة حول العصور القديمة والفترات الالحقة. باإلضافة الى 
ذلك  يتم تدوين قضايا الحفاظ على التراث التي تم تناولها من منظور معماري ووطني. كمجلة (ناضجة) ستجد فيها مقاالت تتوافق 

مع الدراسات التي نشرناها في مجلدات سابقة.

يُفتح هذا المجلد بمقاالت تقّدم صورًة مكانيًة لمنطقة اللد. المقاُل األوُل بقلم إيتسيك باز يتناول استعادة عمليات االستيطان في 
منطقة عيميك لود وحوض نهر أيالون (وادي الصرار) في العصر البرونزي المبكر. يخّصص باز المقال لذكرة البروفيسور الراحل رام 
جوفنا، الباحث المقتدر والمدرس المخضرم الذي انتقل إلى رحمة الله العام الماضي. كرس جوبنا سنوات عديدة للتنقيب والبحث 
المكاني في المواقع األثرية من العصر البرونزي المبكر في عيميك لود. يقدم أهرون تبغر تحليالً جغرافياً وتاريخياً لقائمة العائدين 
من األسر البابلي في سفَري عزرا ونحميا. يحاول من خالله معالجة مسألة صحة القائمة وتحديد وقت كتابتها. تشمل القائمة لود 
(اللد)، وحديد (الحديثة)، وأونو (كفر عانة)، التي كّونت جيبًا يقع غربي المنطقة العامرة في وسط تخم سبط بنيامين التقليدي 

فيقدم تبغر شرًحا إلدراج هذه المدن في القائمة.

يعتبر خبراُء لواء المركز لسلطة اآلثار اإلسرائيلية شركاًء مهميَن في مجلة (اللد "ديوسبوليس – مدينة االله") منذ إنشائها حيث أنه منذ 
العام الماضي أصبح اللواء شريًكا في المبادرة فظُهرت ثمار الشراكة في هذا المجلد. جمع شاحار كريسبين، ابراهام ش. تندلر وأريوال 
يكوئيل معلوماٍت حول القبور والمقابر من العصر الروماني على مرحلتيه المبكرة والوسطى وهم يجرون ألول مرة نظرة بحثية شاملة 
على عادات الدفن في المدينة خالل تلك الفترة. بناًء على خضم البحث الذي يفترض أنه تم الدفن خارج مسطح المنطقة العامرة، 
يحاول الباحثون تحديد مسطح اللد المأهول خالل الفترة قيد الدراسة. يطرح ابراهام (أفي) َساسون وألون شافيت توليفة لدراسات 
تناولت الكبابير ومعامل الشيد في منطقة موديعين. كان هذا الجزء من البالد مورداً رئيسياً للشيد لبناء مدينة اللد والرملة المجاورة. 
يجمع المقال بين تحليل نتائج المسح الميداني، جنبًا إلى جنب مع التوثيق التاريخي والتكنولوجي والمرئي للكبابير ومعامل الشيد 

ويعتبر مرجع شامل وأول من نوعه لمن يرغبون في تعميق فهمهم لظاهرة كبابير ومعامل الشيد القديمة.

قّدم روعي مروم في المجلّد السابق دراسًة تاريخيًة مفّصلة عن قرية جنداس بالقرب من مدينة اللد. في هذا المجلد يقّدم مروم 
صورًة تاريخيًة شاملة لناحية اللد اإلدارية بأكملها طوال العهد العثماني. هذه دراسة بالغة األهمية ألنها تحتوي ألول مرة مناقشة 
علمية لنّص وقفية مؤّسسة (العمارة العامرة) لخاصكي سلطان، مصدر عثماني يوّضح بالتفصيل النواحي السكنية واالقتصادية لمنطقة 
اللد وسكانها في منتصف القرن السادس عشر. يفحص رام شواف العمليات الحضرية التي حدثت في اللد في النصف األول من 
 Vernacular :القرن العشرين. ابان تلك الفترة شهدت المدينة تغييرًا جذريًا في التخطيط من مدينة ذات نسيج عام (باالنكليزية
architecture) إلى مدينة نامية تتضمن مبادئ التخطيط الغربية لمدينة الحدائق. يسلط شواف الضوء على التأثير الحاسم لزلزال 
عام 1927م على تنمية المدينة. في المجلد السابق، وصف ساسون بئر الزئبق وشجرة الجميز المجاورة لها، والتي كانت تستريح 
هنريتا سولد عندها فاختار أساف زلتسر هذا الموقع التذكاري الوطني كحالة اختبار لموقف الدولة ومؤسساتها من مواقع التراث 

الوطني. 

بالتوازي مع هذه المجلة، بدأ نشر نظيرها باللغة اإلنجليزية على الشبكة العنكبوتية في الموقع الجديد للمعهد اإلسرائيلي لآلثار 
(www.israeliarchaeology.org). ندعو الباحثات والباحثين العاملين في مدينة اللد ومحيطها في مجاالت التاريخ واآلثار والتراث 
والثقافة والمحافظة على اإلرث الحضاري والعمارة والفن والدين ن يرسلوا نسًخا من أبحاثهم للنشر لدينا. كما ندعو زمالئَنا لمساعدتنا 

في نشر خبر وجود المجلة بين الباحثين المهتمين بذلك في إسرائيل والخارج. 

نتمنى لكم قراءة ثرية 

ولكم تحياتنا - أعضاء طاقم التحرير 



Editorial note

We are proud to present to readers the eighth volume of the journal Lod, “Diospolis – City of God”. It 

is evident that this volume expresses the maturity of the journal in many ways. This volume includes 

very diverse articles; archaeological research based on the synthesis of finds from various excavations, 

historical studies, both about antiquity and of later periods as well as conservation issues that have been 

addressed from an architectural and national perspective. As a ”mature”, journal you will find in it articles 

that correspond with studies we have published in previous volumes.

The volume is opened by articles that present a spatial picture of the Lod area. Yitzhak Paz deals with 

the restoration of settlement processes in the Lod Valley and the Ayalon Basin, in the Early Bronze Age. 

Paz dedicates the article to Prof. Ram Gophna, a great researcher and teacher who passed away last year. 

Gophna devoted many years to excavations and spatial research at the Early Bronze sites of the Lod 

Valley. Aharon Tavger presents a geographical-historical analysis of the list of returnees in the books of 

Ezra and Nehemiah. He tries to deal with the question of the authenticity of the list and with the definition 

of its time of editing. The list includes Lod, Hadid and Ono, which are a kind of enclave west of the 

territory that is mostly in the heart of the traditional allotment of Benjamin. Tavger offers an explanation 

for including these cities in the list.

Scholars of the Central Region of the Israel Antiquities Authority have been important partners in the 

journal Lod, “Diospolis – City of God” since its inception. As of last year, the IAA central region is 

a partner in this journal and the fruits of the partnership are evident in this volume. Shahar Krispin, 

Avraham S. Tendler, Eriola Jakoel compiled information about tombs and cemeteries dating to the Early 

and Middle Roman period and they are conducting for the first time comprehensive research concerning 

burial in the city during this period. Based on a research model that assumes that burial took place outside 

the living area, the researchers try to reconstruct the inhabited area of   Lod during the period they studied. 

Avi Sasson and Alon Shavit present a synthesis of studies that dealt with lime kilns in the Modi'in area. This 

region was a major supplier of lime for construction to the city of Lod and neighboring Ramla. The article 

combines an analysis of survey findings, along with historical, technological and visual documentation 

of the kilns and is a comprehensive and initial review for anyone seeking to deepen understanding of the 

ancient lime kiln industry.

In the previous volume, Roy Marom presented a historical overview of the village of Jindas, near the 

city of Lod. In this volume, Marom presents a comprehensive historical picture of the entire district of 

Lod in the Ottoman period. The importance of the review is, among other, in the presentation of an initial 

Hebrew translation of Waqfit Haski Sultan, a historical Ottoman document that illuminates in detail the 

settlement in the Lod sub-district and its residents’ economy. Ram Shoeff examines urban processes that 

occurred in Lod in the first half of the 20th century. This was a time when the city underwent a dramatic 

planning change from a town with a vernacular texture to a developing city that incorporated the Western 

planning principles of a garden city. Shoeff highlights the crucial impact of the 1927 earthquake on the 

city's development. In the previous volume, Sasson presented Bir el Zeibaq and the sycamore tree next to 

it, which served as Henrietta Szold's resting place. Assaf Selzer chose this national memorial site as a test 

case for the state and its institutions' attitude to national heritage sites.

Alongside this publication, an online English version of the journal is being developed, to be published 

in the new website of the Israeli Institute of Archeology, at: www.israeliarchaeology.org. We call on 

researchers involved in Lod and its surroundings, in the fields of history, archeology, cultural heritage, 

preservation, architecture, art and religion to refer publications to us. We call on our colleagues to help us 

spread the word of the journal among researchers, in Israel and abroad.

We wish you an enriching read,

Sincerely, the Editorial Board,
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