החברה לחקירת ארץ -ישראל ועתיקותיה ,רשות העתיקות,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  -המחלקה למקרא ,ארכאולוגיה והמזרח
הקדום

הקונגרס הארכאולוגי
הארבעים וארבעה בישראל
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הקמפוס ע"ש משפחת מרקוס

יום חמישי ,ג' בסיון תשע"ח
 17במאי 2018

תכנית
09:00 – 08:30
09:15 – 09:00

11:15 – 09:15

התכנסות  -אולם זוננפלד (בנין )73
ברכות -
פרופ' חיים היימס – דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה
הלל גבע – מנהל החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה
ד"ר עומרי ברזילי – מנהל תחום מחקר והתמחויות בארכאולוגיה רשות העתיקות
מושב ראשון :באר שבע וסביבתה .יו"ר  -פטר פביאן
יעל עבאדי-רייס דימיטרי ייגורוב וטליה אבולפיא:
אחרי שישים שנה –החפירות המתחדשות בחורבת בתר
צילה אשל ,נעמה יהלום-מאק ,יגאל אראל ואיילת גלבוע:
מטמון הכסף מתקופת הברזל בערד
צבי לדרמן :סוסים' ,מחסנים' ומערכות אספקת מים –
שאלות ישנות ,גילויים חדשים
זאב הרצוג :תרומת חקר מפעלי המים בממלכת יהודה לתיארוך תקופת הברזל 2א' המאוחרת
עדי ארליך :מבט מחודש על הפולחן במקדש ההלניסטי בתל באר שבע
דוידה אייזנברג-דגן וולדיק ליפשיץ :שלהי התקופה הביזנטית בבאר שבע ,תופעת החללים החפורים ונטישתם

11:45 – 11:15

הפסקה

13:15 – 11:45

מושבים מקבילים
מושב שני :חידושים במחקר הארכאולוגי (א) יו"ר  -עפר מרדר

(אולם אורן (כנסים א' – בנין ) 26

קטיה ז'וטובסקי ,אנה אייריך-רוז ,חי אשכנזי ואבי גופר :נחל ירמות – 38אתר ניאוליתי חדש סמוך לבית שמש
טל קן-צפור – מירון :כלי נשק ממתכת מתקופת הברונזה התיכונה  IIבאגן המזרחי של הים התיכון-
היבטים כלכליים וחברתיים.
גולן שלוי ואיילת גלבוע :חפירה ישנה ,גילויים חדשים :חשיפת סודותיו של תל שקמונה
חיה כץ :המצודה בהר אדיר :עדות לנוכחותם של גויי הים בגליל העליון?
נעמה יהלום-מאק ,נאוה פניץ-כהן ,רוברט מולינס ורוחמה בונפיל :צלמית ראש גבר ייחודית מתקופת
הברזל IIא באבל בית מעכה
יוסי גרפינקל :מאתיים השנים הראשונות של ממלכת יהודה בשפלה

מושב שלישי :מחקרים באנתרופולוגיה .יו"ר  -ישראל הרשקוביץ

אולם ברקן (כנסים ב' – בנין )70
הילה מאי ,יוליה אברמוב ,יוסי נגר ,נמרוד גצוב ועומרי ברזילי:
"הציווי הטריטוריאלי" :עדויות ראשונות ללחימה מאורגנת בדרום הלבנט
עומרי י' עבאדי :איפה הילד? על מנהגי קבורת הילדים ביהודה בהשוואה לנוהג בתרבות הרומית-הלניסטית
חנניה היזמי ,יבגני אהרונוביץ ,דותן טרואבמן ויוסי נגר :גילויים חדשים מבית הקברות בקומראן
אנט לנדס-נגר :בית הקברות בבית צפאפא ,ירושלים – האומנם קבורת איסיים? תיארוך מחודש לתקופה
הרומית המאוחרת על סמך החפירות שנערכו לאחרונה
יוסי נגר ,חיים כהן בועז זיסו::חתכים בגולגולת כעדות ל"נקמת דם"? מקרה בן אלף שנה נחשף
איתי נודל ורחל שריג :חידושים באנתרופולוגיה דנטלית :מה אפשר ללמוד משיניים?
14:15 – 13:15

הפסקת צהריים

16:00 – 14:15

מושבים מקבילים
מושב רביעי :חידושים במחקר הארכאולוגי (ב) .יו"ר  -איתמר טקסל

אולם אורן (כנסים א' – בנין )26
עוזי עד ,עידו רוזנטל ופטר גנדלמן :קיסריה ,מבנים מהתקופות הרומית
והביזנטית מתחת לגשר הצלבני הצפוני.
אנסטסיה שפירו ,גבי מזור וואליד אטרש :פטרולוגיה של הבולות מחפירות ניסה-סקיתופוליס ההלניסטית
)תל אצטבה)
זאב ספראי :עיר ועיור ומה שביניהם
אלי הדד ,נתן בן-ארי ואלון דה-גרוט :בית שמש – שיקומה של העיר במאה השביעית לפנה"ס
מיכל דוד ,עוזי אבנר ,ליאורה קולסקה הורביץ ,עמרי לרנאו ואהוד ויס :מוצא המינים :שרידי המזון
באתרי המכרות בנחל עמרם
מידד שור :אפיון חומרי המליטה בחפירות המחודשות של המסגד הקדום בטבריה
מושב חמישי :פולחן לאורך התקופות .יו"ר – מוטי אביעם

אולם ברקן (כנסים ב' –בנין )70

אברהם פאוסט :הפולחן הישראלי :מוסכמות ובעיות
ברברה אסטאפורוב :שלבי התנצרותו של המרחב הכפרי בתחומי הפרובינקיה
המאות הד'-ז' לסה"נ :תחומה של בית גוברין /אלבתרופוליס כמקרה מבחן

פלאיסטינה פרימה בין

מיכל ארצי ,חיים כהן וערן מאיר :בית הכנסת בחוף כורסי :חפירות 2015-2017
ג'ודי מגנס :פסיפסי בית הכנסת בחוקוק
מיכאל איזנברג :מתחם פולחני מן התקופה הרומית מחוץ לחומותיה של סוסיתא
דניאל וורגה ופדריקו קוברין :יישוב מסוף העת העתיקה ותחילת ימיי הביניים בשדרות :ההיבט הפולחני של
הפער היישובי
עוזי אבנר :כנסיה פתוחה ומסגד פתוח בבאר אורה

