
הפקולטה למדעי היהדות

המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס)

מתכבדים להזמין את הציבור 

לכנס השנתי ה – 31 
של המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה המוקדש לזכרו של 

פרופ' חנן אשל ז"ל
הכנס יתקיים ביום ה', ז' בסיוון התשע"א (9 ביוני 2011)

בבנין ננוטכנולוגיה, אזור מדעי הטבע 206, קמפוס אוניברסיטת בר-אילן

כניסה חופשית

לפרטים ניתן לפנות למזכירות המחלקה 

ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

deptle@mail.biu.ac.il ,03-5318350 

כינוס

ברכות 

פרופ' חיים טייטלבאום, רקטור אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר דוד יסלזון מייסד מרכז יסלזון לחקר תולדות ישראל 
לאור האפיגרפיה

8:30

8:00

פרופ' אבי פאוסט, ראש המחלקה ללימודי ארץ-ישראל 
וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס), אוניברסיטת בר-אילן

דברים לזכר חנן: גב‘ שלומית הראל-קנדי

מושב א': מחקרי קומראן  

יו"ר ד"ר אסתר אשל

פרופ' עמוס פרומקין: גיאולוגיה ותנאים סביבתיים 

במערות קומראן

9:00

פרופ' איל רגב: 

כמה קבוצות היו בעדת קומראן? על ההבדלים בין המגילות, 

ח' קומראן והאיסיים

 9:20

פרופ' בריאן שולץ: היש מערכה ימית במלחמת בני אור 

בבני חושך? 

 9:40

ד"ר שני צורף:  "נומינליזם", "ריאליזם" ו"פחד מנשים": נישואין 

בכתבי קומראן ובדברי יוספוס על האיסיים

10:00

גב‘ שלומית הראל-קנדי: המועדים בין קומראן וחז"ל: 10:20

הבדלים בהלכה ובתפיסת עולם

10:40  דיון

הפסקה10:50

מושב ב': גיאוגרפיה-היסטורית ותגליות ארכיאולוגיות 

ד"ר מוטי אביעם: ירושלים שבגליל - העדות הארכיאולוגית 

לחשיבות ירושלים והמקדש אצל יהודי הגליל

 11:20

ד"ר ינון שבטיאל: חידושים בחקר מערכות המסתור בגליל11:40

ד"ר נחום שגיב: היישוב היהודי בפראיה (עבר-הירדן) בימי 12:00

הבית השני

בגליל ובעבר-הירדן  

יו"ר ד"ר זאב משל

ד"ר חיים בן-דוד: החיפושים אחרי "הרודיון האחרת" בעבר-הירדן 12:20

ד"ר דורון שר-אבי: הגירת יהודים מעבר-הירדן המזרחי לאור 

התעודות מנחל צאלים

12:40

13:00דיון

הפסקת צהרים13:10

מושב ג': גילויים חדשים בשומרון, ביהודה ובפלשת

יו"ר פרופ' עמוס קלונר

פרופ' אהרן מאיר: כתובות אלפבתיות קצרות מתקופת הברזל 2א 

מתל צפית/גת ותרומתן להבנת תהליך תפוצת הכתיבה בפלשת 

14:20

ד"ר יואל אליצור: זיהוי קרית יערים  14:40

ד"ר מתתיהו סוריאנו, ד"ר איציק שי וד"ר ג'ו עוזיאל: לשאלת מיקומה 

של לבנה המקראית

15:00

מר אהרן טבגר: פחוות שומרון בתקופה הפרסית - האמנם פחווה 

גדולה ועשירה?

15:20

מר איתן קליין: משמעות תפוצת ארונות קבורה שומרוניים בצפון יהודה15:40

מר דביר רביב: עדכון תפוצת מערכות המסתור בצפון יהודה - 

דרום השומרון

16:00

דיון 16:20
הפסקה 16:30

מושב ד': חידושים במחקר הארכיאולוגי והגיאוגרפי-היסטורי
יו"ר פרופ' ישראל שצמן

פרופ' זאב ספראי: הלכות סעודה בראי הסעודה הרומית 16:50

מר רם בוכניק: עצמות בעלי-חיים מקומראן  17:10

גב' רבקה אליצור-ליימן: מבט חדש על קמעות ארמיים עתיקים17:30

ד"ר גיא שטיבל: 'בתרועה ביום מלחמה בסער ביום סופה' – כלי 

נשיפה צבאיים רומיים, בין הלכה לראליה

17:50

ד"ר בועז זיסו: כתובות וחרותות מן התקופה הרומית 

במערות ח' ערקאן אל-חאלא, בקרבת בית גוברין

18:10

דיון וסיכום הכנס 18:30


