בס"ד

חדשות שוטפות

מדור הֹ)" -לא) תֵ לֵ ְך ָרכִיל בְּעַ מיָך"
ויקרא ,י"ט ,ט"ז

ברכות לפרופ' זהר עמר ,לד"ר שון זליג אסטר ולראש
המחלקה פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן על פרסום ספרים
חדשים הנוגעים לתחומי מחקרם:

בימים אלו סטודנטים עלומים עומלים
על הקמת חדר רווחה לסטודנטים
מהמחלקה ללימודי א"י וארכאולוגיה.

 .1זהר עמר :ספר החילוקים -בין בני תימן לבין בני הצפון.

 .2שון זליג אסטר:

בתכנון :פינות ישיבה ,שולחנות
עבודה ,מיקרוגל ומקרר כשרים
ופלורליסטים.

Reflections of Empire in Isaiah 1-39: Reactions to
Assyrian Ideology, Society of BIblical Literature.
 .3לילך רוזנברג -פרידמן:

הצלחנו לאתר את הסטודנטים
העלומים ואנו מפרסמים שמותיהם
כאן לראשונה :אורפז הורן ,מורן
בביאן ואיתן מאיר.

Birthrate Politics in Zion: Judaism, Nationalism and
Modernity under the British Mandate.

תודה
סיור בקורס 'ארכיאולוגיה של השדה' צילום :פרופ' ב .זיסו

***
לאחר אינספור הצעות חכמות ומתחכמות,
מצחיקות ,שנונות ,שונות ומשונות נבחר שם חדש
לקמפוס המחלקתי" :קמפושטח" -מלאכת מחשבתו
של תלמיד המחלקה ומורה הדרך הנודע מר ארז
גירון .ישר כוח!!

החתונה היוונית של יונתן החשמונאי /פרופ' איל רגב
מספר שנים לאחר שיהודה המקבי ,אחיו יונתן ושמעון ויהודים רבים אחרים נלחמו ביוונים-סלבקים לביטול גזירות השמד ,טיהור המקדש ועצמאות פוליטית ,הגלגל החל להתהפך .מלך סלבקי חדש עלה לשלטון ומינה את יונתן
לכוהן גדול בירושלים .בתמורה ,יונתן עזר לו להילחם בטוען אחר לכתר הסלבקי ,דמטריוס הראשון שברח משבי ברומא .יונתן החל לקבל מתנות מאנטיוכיה שבסוריה .שמלה בצבע ארגמן (שיא האופנה אז) ,סיכת זהב ,כתר של
זהב ,ואת התואר הנכסף "רע המלך" .השיא היה כשיונתן הוזמן לחתונה של אלכסנדר בלאס עם הבת של המלך התלמי ממצרים .החתונה נערכה בעכו ,וחלק מן המוזמנים המקומיים לא אהבו את נוכחותו של יונתן ,שרק לפני
מספר שנים נלחם בהם .אבל המלך לא רצה לשמוע .הוא היה צריך את עזרתו של יונתן .לא ברור מה יונתן אכל ושתה בחתונה ההיא .יש להניח שהוא חזר לירושלים קצת רעב .אבל הכבוד ...יונתן המשיך להילחם לצד בעלי בריתו
הסלבקים ה'טובים' נגד ה'רעים' .אבל זה היה משחק מסוכן .טריפון ,שר צבא ששלט בפועל באנטיוכוס ה 6-הצעיר הפך מ'טוב' ל'רע' כשנמאס לו מיונתן ,שבה אותו ורצח אותו .מאז החשמונאים שמרו מרחק מן הסלבקים ,ולא
הוזמנו יותר לחתונות .וכאן עולה השאלה האם ,עד כמה ולמה החשמונאים התייוונו? האם לא יכלו להתאפק? על כך  -צפו בסרטון https://www.youtube.com/watch?v=6f560F5m9PE&t=31s
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