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כנס חוקרים צעירים

היאהיומיומיתהשגרתיתהעבודהדווקא":ואמרהחוקריםאתוברךהכינוסאתפתח,אילן-ברבאוניברסיטתהרקטורסגן,אלבקאמנון'פרופ

'פרופ.החוקריםשלהבאהדוראתולהכשירידעלהוסיףהיאוהמטרההמטרהאלדברשלבסופושמובילההעבודהוהיאהמאתגרתהעבודה

לגישותולהיחשף,עושיםאחריםאנשיםמהולראותלפגושהזדמנותהיאחוקריםביןשלמפגששלכזוהזדמנות"הוסיףאלבק

."הכינוסקיוםעלהמחלקהאתמברךואניביותרמפרהדברהיאמדעניםביןאינטראקציהשכןושונותחדשות

שלההמשמעותייםהדרךמציוניאחדהואהמחלקהשלצעיריםחוקריםכינוס":הבאיםאתבירכהפרידמן-רוזנברגלילך'פרופ,המחלקהראש

פרידמן-רוזנברג'פרופהוסיפהעוד."ייחודיותהאתלהבליטמיטיביםוהםהמחלקהמהותאתמשקפיםהמגווניםהכינוסתוכני.השנהבמהלך

המציגיםהמחקרתלמידיעל,(אלבזושירהדודמיכל)הכנסמארגנותמהדוקטורנטיותהחל,שלנוהמחקרתלמידיעלככולורובומבוססהכינוס"

רואיםאנו.לעולמםשהלכוהמחלקהסגלחבריש"עבפרסיםזכואשרהמצטייניםבחוקריםוכלה,ידיהםתחתהמתגבשהמחקריהיבולאת

בחשיבותהפומביתההכרהלנוכחדרכםבראשיתהמצוייםלחוקריםמשמעותיתעידודזריקתמשמשבהיותו,במיוחדגדולהחשיבותזהבכינוס

."מחקרם

אתלאחרונהשסיימהרביבואשרת.וחינוךבילדיםהתמקדהראשוןחלקו.מבפניםמבט-החברהבעיצובעסקהכינוסשלהראשוןהמושב

עמריהדוקטורנטשלהרצאתו;הכיפוריםיוםבמלחמתהילדיםמעיתוניהמשתקפיםהישראליתהחברהמאפייניאתהציגה,שלההמאסטרעבודת

.לאומי-הצבאיהחינוךשלהמבטמנקודתהארץידיעתאתתיארהפלגעדיוהדוקטורנטית,העתיקהבעתילדיםקבורותבמנהגיהתמקדהעבאדי

,הפלישתיתהתרבותמרכיביאתאורבךנתנאלההדוקטורנטיתניתחהובו,חברהכמעצבתחומריתבתרבותעסקהמושבשלהשניחלקו

.הפרהיסטוריתבעתכליםליצירתהשונותהשיטותאתשיחזראחיטובהדרוהמאסטרנט

שמותשעברוהשינוייםאתהציגהזאב-רוזמריןתמרהדוקטורנטית.וחוץפניםיחסיעלבדגש,זוויותמכמהתרבותיותבסוגיותעסקהשניהמושב

שלהעלייהמאמצינוכחצרפתעםישראלמדינתשלהחוץיחסיאתחשףליאוןיואלהדוקטורנט,ימינולשוןועדמהמקראחייםבעלי

.עולמייםתרבותייםשינוייםהמשקףך"התנביתשלהקמתוכישלוןאתתיארקראוסהראוריהמאסטרנט.אפריקה-צפוןמארצותיהודים

אתהנוכחיםבפניחשףפוקסדניאלוהדוקטורנט,להןהנלוותוההשפעותקדומותמטלורגיותבסדנאותהתמקדהורקמןונסההדוקטורנטית

.האנושותעלהאקליםבהשפעותהעוסקת'הנעלמתהמאה'סוגיית

.מחקרותלמידיסגלחברישלפוסטריםשלשורהבאמצעותויזואליבאופןהמחלקהמחקריפירותאתהציגהשלישיהמושב

בעתהכנסתבתישלבמקומםהתמקדהגמדניאלמוגהמאסטרנטשלהרצאתו.והקשריםקשרים:ולאומיותבדתעסקהרביעיהמושב

המאבקאתאפיינהאוריין-ברדקלההמאסטרנטית;לפולחןחייםבעלישלבעצמותהשימושאתהציגהינוחינהמריההדוקטורנטית.העתיקה

התקדשותהתהליךאתתיארהאשרמחקרהאתקנישויקטוריההמאסטרנטיתהציגהולבסוףהדסהביתבפרשתשהתבטאכפילאומי-הנשי

.ירושליםשל

בהנחייתה של  , בתחומםש מרצי המחלקה שהלכו לעולמם לתלמידי מחקר מצטיינים "שיאו של הכינוס היה במושב חגיגי שבו חולקו פרסים ע

.רעות אודםבוגרת המחלקה 
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דבר מארגנות הכנס

בו , קיימנו גם השנה כנס חוקרים צעירים, כמיטב המסורת המחלקתית שלנו

.תלמידי מחקר במחלקה את מחקריהם המקוריים והחדשניים14הציגו 

זו הייתה הזדמנות להיחשף למגוון המחקרים  , תלמידים ומורים, עבורנו

ולהעצים את השותפות בינינו בכל  , להרחיב את דעתנו, הנערכים במחלקתנו

.על מכלול רבדיה, הנוגע לחקר ארץ ישראל

לראשונה התקיים מושב פוסטרים שהוקדש להצגת מחקרים באופן  , בנוסף

במטרה , פוסטרים של חברי סגל ותלמידי המחלקה15המושב כלל . ויזואלי

.להכיר את המחקרים והמדורים השונים הפועלים במחלקתנו

בין הפוסטרים בלטו במיוחד שתי עבודות סמינריוניות מצטיינות של תלמידי  

!כל הכבוד. איתמר ברקוו( אופנהיימר)הדר כהן-תואר ראשון 

מוזמנים בחום  , (410)בימים אלו הפוסטרים מוצגים בכניסה לבניין יהדות 

.לבוא לראות

אנו רוצות  . הכנס הוא תולדה של חצי שנה של עמל ולימוד, כמה מילים אישיות

תודה מיוחדת  . לכל מי שנתן יד לעזור. לכל מי שחקר והציג, לומר תודה לכולם

היה כיף ליזום  . מגן-פרידמן ולתמר אלבז-לילך רוזנברג' לראש המחלקה פרופ

!ולעשות

שירה אלבז ומיכל דוד

ההצטיינותחלוקת פרסי טקס 

ל"זרייניאנסון ' ש פרופ"לדוקטורנט עהצטיינות פרס 

יישוביים  , היבטים ארכיאולוגים: אשורית בפחוות שומרון-התקופה הניאו: יטאחגלעד 

.והיסטוריים

ל"חנן אשל ז' ש פרופ"עלמאסטרנטפרס הצטיינות 

.היהודאימן ההרודיון בכתב כתובות על חרס: עמיחי נעם

ל"ש חנן אשל ז"פרס הצטיינות לדוקטורנט ע

.בתקופה הרומיתסוסיתהתחום: שריה פרידמן

ל"ר שמעון שטרן ז"ש ד"עפרס הצטיינות לדוקטורנט

מאה שנות מאבק בארץ ישראל  : ארכיאולוגים וחפירות קברים, חרדים: רונית זילברשץ

(1979-1863.)

ל"יהודה פליקס ז' ש פרופ"פרס הצטיינות לדוקטורנט ע

מחבריו  , הטקסט: של אסף הרופא' ספר הרפואות'סוגיות מתוך : אמונה לוי

.לאור ניתוח מחודש של כתבי הידומקורותיו

,  ל"זרייניאנסון ' זכרם המבורך של פרופ: "אמרהאסתר אשל ' פרופ, נציגת המשפחות

כמו גם . ל יונצח היום"חנן אשל ז' ל ופרופ"יהודה פליקס ז' פרופ, ל"ר שמעון שטרן ז"ד

מלגות אלו ישתלבו במאמץ הרב . רנרטומרכז יסלזוןמרכז –שני המרכזים שתרמו 

ובמיוחד לעזור  , שנעשה במחלקתנו לעודד את התלמידים ולסייע להם ככל שניתן

".המוכיחים יכולת מחקרית גבוהה בדרכם קדימה, לצעירים המבטיחים

המצוינות המעולה ביותר אינה  : "אמרשריה פרידמן הדוקטורנט , נציג מקבלי הפרסים

אלא מרצון ומדחף פנימי לעשות  , מגיעה מרצון או מצורך להצטיין ולקבל פרס על כך

לכן  . אלא כאורח חיים, לא באופן חד פעמי או לטווח קצר, את הטוב ביותר שניתן

אנו מלאי הערכה על רצונכן  , משפחות יקרות של חברי סגל המחלקה שהלכו לעולמם
".להוקיר אותנו ולתמוך בפעילות ובעשייה המחקרית שלנו
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לחודש ניסן  האוויר תחזית מזג 

בברעםמבית הכנסת העתיק 

ישראלבארץהפרסיתבתקופההחלהבברעםהיהודיתההתיישבותראשית

המאהמןכתובתנמצאההעתיקהכנסתבבית.(ס"לפנה5-האו6-המאות)
.לויבןלוייוסה–המשקוףתורםאודותפירוטובה,לספירההשניה

:בכתביוברעםהיישובאתבאסולהמשה'רהזכיר1521בשנת

"בסיווןראינוהו אנחנו , אל תתמהו על השלג שבא בניסן"

!ונחדש ימינו כקדםמי ייתן 

דרורי על מסירת הידיעהיוסף ' לפרופותודה 

אסתר אשל' פרופ/ אגרת הפסח
גביעל.אלפנטינההיאביבשגרוליהודים,למצריםרגענשובפסחעלללמודכדיובכן?ממצריםשיצאנוחשבתם

.הפסחחגעללומדיםאנוהספירהלפניהחמישיתהמאהמןופפירוסאוסטרקון

:(משמאללעבריתתרגום)כתוב,ס"לפנה419לשנתמתוארכת,פפירוסגביעלהכתובהארמיתבאיגרת

עלשנכתבהבאיגרתמצויהפסחשלנוסףאזכור

האיגרתבסוף.צידיומשניהכתובאוסטרקוןגבי

חוגגהואמתי,הנמען,הושעיהאתהכותבשואל

:התינוקותשלוםמהשואלהואולבסוף.הפסחאת

נשכחולא,בשמחההפסחאתלחגוגשנזכה

!התינוקותעללהשגיח

דמות חשובה שעוסקת בענייני יהודה ומצרים לחברי הצבא היהודי שחנה , יש כאן תזכורת אודות מצוות חג הפסח מחנניה

.בפירוט התאריכים המתאימים, חנניה מפרט את האיסורים הנוגעים לחג. בדרום מצרים
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