
המקום הקדוש בישראל כמוקד
של דבקות, עימות ומחלוקת

סדרת ימי עיון
בעריכת פרופ' אלחנן ריינר

יום שלישי, כ"ג באייר תשע"ה, 12 במאי 2015, בשעות 13:00–19:30
מכון ון ליר בירושלים, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים, טל' 02-5605222

מירון - למי היא שייכת?
13:15–13:00

דברי ברכה:
•  פרופ' מנחם בלונדהיים, החוג להיסטוריה והמחלקה לתקשורת,   

  האוניברסיטה העברית בירושלים; מרכז דעת המקום
דברי פתיחה:

•  פרופ' אלחנן ריינר, החוג להיסטוריה של עם ישראל,
  אוניברסיטת תל-אביב; מרכז דעת המקום

13:15–14:30 – מושב ראשון: מירון, סוגיות וראשי פרקים
יו"ר: פרופ' ירחמיאל כהן, מנהל אקדמי מרכז דעת המקום; החוג להיסטוריה 

של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים
•  ד"ר דורון בר, דיקן מכון שכטר למדעי היהדות

  קבר רבי שמעון בר יוחאי והילולת ל"ג בעומר בראשית שנות מדינת ישראל
•  פרופ' אלחנן ריינר

  מירון: הצעה להיסטוריה אלטרנטיבית
•  הרב שלמה שלוש, מנהל אתר הרשב"י במירון

  חיי היום-יום באתר הרשב"י במירון 

14:30–16:00 – מושב שני: מירון, ֶהקדשות ורשויות המדינה
יו"ר: ד"ר דורון בר

•  הרב מתתיה שרים, חבר ועדת החמישה; יו"ר ההקדש הספרדי צפת ומירון  
  השפעת קדושת רשב"י: עבר, הווה ועתיד

•  עו"ד ארז קמיניץ, משנה ליועץ המשפטי לממשלה )אזרחי(
  מעורבות המדינה במירון: היבטים קניינים

•  יוסף הירש, מנהל האגף למעקב אחר תיקון ליקויים במשרד מבקר המדינה 
  מצב קבר רשב"י במירון וההיערכות לל"ג בעומר: ממצאי מעקב

16:00–16:30 – הפסקת קפה

16:30–17:30 – מושב שלישי: על ההילולא וסדריה
יו"ר: בנימין זאב וכסלר, יד יצחק בן-צבי, מנהל ההוצאה לאור 

•  רפ"ק מיכה טובול, ראש ענף רישוי ואבטחה, מחוז צפון, משטרת ישראל
  אתר מירון – רישוי ואבטחה 

•  נצ"מ אילן מור, ראש הזרוע המבצעית, אגף התנועה, משטרת ישראל
  משטרה ועלייה לרגל

הקרנת סרטי וידיאו משטחי ההילולא ודיון

17:30–19:00 – מושב רביעי: מירון וה'ציון', תכנון ושימור
יו"ר: פרופ' עירית עמית כהן, ראש מסלול תכנון, שימור ופיתוח נוף ומורשת, 

אוניברסיטת בר-אילן 
•  אדריכל ערן מבל, מתכנן מתחם מירון 

  תכנון מתחם הרשב"י במתח שבין אתר דתי לאתר לאומי / נופי / ארכיאולוגי
•  אדריכל אורי מירוסלבסקי, מתכנן ציון הרשב"י

  ציון הרשב"י: התאמת מבנה קדום לאתגרים עכשוויים
•  דינה אבשלום גורני, רשות העתיקות 

  מירון הקדומה ושילובה בפיתוח המתחם המקודש

19:00 דברי סיכום
פרופ' יורם בילו, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,

האוניברסיטה העברית בירושלים 

לא תתאפשר חניה בשטח המכון )חניה מוסדרת ברחובות הסמוכים(
תמונות שתצולמנה במהלך האירוע תפורסמנה באתר המכון וברשתות החברתיות.

www.daat-hamakom.comהכניסה חופשית | www.vanleer.org.il
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מרכז לחקר
תרבויות מקום
בעולם היהודי

המודרני

נתמך ע"י תכנית מרכזי המצוינות של הועדה לתכנון 
ותקצוב והקרן הלאומית למדע )1798/12(

https://www.facebook.com/vanleer.institute?ref=hl

