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  "הארץ-ויתרו אתויעלו "
  

  הנכם מוזמנים להשתתף 
  

ש "ישראל וארכיאולוגיה ע-די ארץ של המחלקה ללימושלושיםכנס השנתי הב
החוג לארכיאולוגיה ותרבויות בשיתוף עם , אילן-אוניברסיטת בר, )זוס(מרטין 
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  רייני בהגיעו לגבורות' אנסון פ' לכבוד פרופ
  

  )6.5.2010 (ע"ב אייר תש"כ', יום ה
  

  אוניברסיטת בר אילןבקמפוס , 403בניין , הכנס יתקיים באולם מינץ
   

   התכנסות ורישום– 9:00 – 8:30
  

   ברכות: 9:20 – 9:00
  אילן-  אוניברסיטת בר,סגן הרקטור,  חיים טייטלבאום' פרופ
  אילן-אוניברסיטת בר, )זוס(ש מרטין "ישראל וארכיאולוגיה ע-ראש המחלקה ללימודי ארץ, רהם פאוסטאב' פרופ
  אוניברסיטת תל אביב, ש יעקב אלקוב"לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום עאש החוג ר, שלמה בונימוביץ' פרופ

  
  רכיאולוגיהא: '  מושב א– 11:00  - 9:20

  זאב הרצוג' פרופ: ר"יו
   המרכזי בתקופת הברונזה המאוחרתףהיסטוריה וארכיאולוגיה של מישור החו,  גיאוגרפיה-יובל גדות 

 עדויות אפיגרפיות להמשכיות כנענית בתקופת הברזל –שפחת חנן  מ- שלמה בונימוביץ וצבי לדרמן 
  בצפון שפלת יהודה 

    מכלול בולות מתל עיטון והתפתחות המנהל בממלכת יהודה– פאוסט רהםאב
  ויאשיהו מנקודת ראות ארכיאולוגית  הרפורמה הפולחנית של חזקיהו-זאב הרצוג 

   
  הפסקה: 11:30 – 11:00

  
  לשון ומקרא: ' מושב ב– 13:30 – 11:30

  שלמה יזרעאל' פרופ: ר"יו
  יהמקרא" שראלי"במצבת מרנפתח ו" ישראל "-ישראל קנוהל 

  'א והיחסים בין יהודה לאשור בימי סרגון ב" ישעיה ל–שון זליג אסטר 
  התהוותו ומהימנותו ההיסטורית: שע ספר יהו- גרשון גליל 
  ית הצפונית מערבית מערכת היחסות בשמ-דניאל סיון 

עמרנה על פי השיטה - אל ארבע הערות פילולוגיות חדשות הנוגעות ללשונות מכתבי -חיים כהן 
  ל"הלד זמשה ' לפילולוגיה שמית משווה של פרופ

   
  הפסקת צהריים: 14:45 – 13:30



  
   גיאוגרפיה היסטורית: ' מושב ג– 16:30 – 14:45

  יהושע שוורץ' פרופ: ר"יו
   שנה אחרי בן אריה35, גיאוגרפיה היסטורית -זאב ספראי 
   שנים אחרי25 - לזיהוייה של גת פלשתים -אהרן מאיר 

  ם של רמת רחל מחשבות נוספות על שמה הקדו–עודד ליפשיץ 
  רבת קיאפה' הצעת זיהוי חדשה לח–יגאל לוין 

   
  הפסקה: 16:50 – 16:30

  
  היסטוריה: ' מושב ד– 19:00 – 16:50

  יסור בועז ז" ד:ר"יו
  Dr. Paul Wright, director, Jerusalem University College: ברכות

  סמליותם ומדרשיהם:  שמות אומות וארצות-אביגדור הורוויץ 
  A New Proposal for Tamar/Tadmor in 1 Kings 9:18 -בריאן שולץ 
   הקשר הפניקי לספינקס היווני–אהרן דמסקי 
  די בימי יהודה אריסטובלוס האם הגליל לא היה יהו–סטיבן נוטלי 

   
  רייני' אנסון פ' פרופ: דברי סיכום
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