הפקולטה למדעי היהדות
המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס)

כנס חוקרים צעירים
יום חמישי ,כ"ח באדר תשע"ח 15 ,מרץ 2018
אולם וייספלד (בנין  ,301קומת קרקע) ,אוניברסיטת בר-אילן
9:00-9:30

התכנסות

9:30-9:45

פרופ' אמנון אלבק ,סגן הרקטור אוניברסיטת בר-אילן

9:45-11:10

פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן ,ראש המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
מושב ראשון  -עיצוב החברה :מבט מבפנים

Vanessa Workman Deciphering ancient metal
workshops – an investigation into early ironworking
דניאל פוקס מטבע הדברים :אקלים וכלכלה ב"מאה הנעלמת"
בארץ ישראל

ילדים וחינוך ,יו"ר :ד"ר נירה אלפרסון-אפיל

13:00-13:30

מושב שלישי  -מושב פוסטרים :גווני המחלקה במבט ויזואלי

אשרת רביבו "הילדים של חורף שנת שבעים ושלוש" :מלחמת יום-הכיפורים

13:30-14:15

הפסקת צהריים

בעיתונות הילדים והנוער הישראלית ,כבבואה לחברה הישראלית
עמרי עבאדי איפה הילד? על מנהגי קבורת הילדים ביהודה

14:15-15:40

מושב רביעי  -דת ולאומיות :קשרים והקשרים ,יו"ר :ד"ר אבי פיקאר
אלמוג גמדני מוקד בית הכנסת בתקופת בית שני והמשנה
"עצם העניין" – משמעותם של מכלולי עצמות אסטרגלי

עדי פלג ידיעת הארץ במדים :ארץ ישראל כאמצעי לחינוך לאומי-צבאי

מריה ינוחינה

תרבות חומרית כמעצבת חברה ,יו"ר :ד"ר אבנר אקר

מתל אצ-צאפי/גת בתקופת הברזל 2א'.

?Nathaniela Orbach Nahal Patish – A Philistine site
הדר אחיטוב ארכיאולוגיה ניסויית – הפקת כלי כתישה בתרבות הנטופית

דקלה בר-אורין עיצובה של מתנחלת – נשים בגל ההתנחלויות הראשון
ויקטוריה קניש התקדשותה של ירושלים בימי בית ראשון

 11:10-11:30הפסקת קפה

15:40-16:00

הפסקת קפה

 11:30-13:00מושב שני  -סוגיות תרבותיות :יחסי פנים וחוץ ,יו"ר :ד"ר יונתן רובין

16:00-17:00

חלוקת פרסים

תמר רוזמרין זאב גלגולי זיהוי שמות בעלי החיים – מהמקרא ועד לשון ימינו

פרס הצטיינות לדוקטורנט ומאסטרנט ע"ש פרופ' חנן אשל ז"ל

יואל ליאון דיפלומטיה ועליה – שירות החוץ הישראלי והעלייה ממושבות

פרס הצטיינות לדוקטורנט ע"ש פרופ' אנסון רייני ז"ל
פרס הצטיינות לדוקטורנט ע"ש ד"ר שמעון שטרן ז"ל

אורי קראוסהר מדור התנ"ך לדור המלחמה – כישלון הקמתו של בית התנ"ך

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

העולמי בירושלים כתוצר של תמורות ושינויים

הפרסים באדיבות משפחות חברי הסגל שהלכו לעולמם,

צרפתיות בצפון אפריקה

מרכז יסלזון ומרכז רנרט

טלפון 03-5318350 :אימייל Israel-Studies.Dept@biu.ac.il :אתר המחלקהlisa.biu.ac.il :

