
13:45-12:50 מושב שלישי:

טכנולוגיה וחדשנות במחקרי הטבע 

יו"ר: פרופ' תמר דיין, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' זהר עמר, אוניברסיטת בר אילן וד"ר אבשלום קרסיק, רשות 
העתיקות, ביצי תרנגולת מעיר דוד ומשמעותן

פרופ' גיא בר-עוז, אוניברסיטת חיפה וד"ר יותם טפר, אוניברסיטת חיפה 
ורשות העתיקות, חקלאות ברת קיימא בתקופה הביזנטית בנגב

יעל אלקיים, אוניברסיטת בר אילן, ארכיאוגמולוגיה - תחום מחקר חדש 
בישראל

10:45-9:20 מושב ראשון:

גידולי תרבות וחיות משק 

יו"ר: פרופ' אפרים לב, אוניברסיטת חיפה והטכניון

פרופ' אהוד ויס, אוניברסיטת בר אילן, הגנטיקה והמורפולוגיה של 
צמחי התרבות הראשונים בארץ ישראל

ד"ר אלישע גוטויין, מנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני,         
מראה הכבשים והבקר בעבר על-פי הממצא הארכאולוגי בישראל 

ובשכנותיה, במסופוטמיה ובארצות הים התיכון

ד"ר לידר ספיר-חן, אוניברסיטת תל אביב, חמורים וגמלים - ההיסטו־
ריה של שימוש בחיות משא ורכיבה לאור הממצא הארכאוזואולוגי 

ד"ר הרי פריס, מנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, דלועיי מאכל 
בארץ ישראל מהעת העתיקה ועד ימי הביניים

16:15-14:45 מושב רביעי: 

תמורות בטבע הארץ בעת החדשה

יו"ר: פרופ' יוסי כץ, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' אבי פרבולוצקי, מנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, תצורות 
צומח בישראל מבט מהעבר אל העתיד

ד"ר עוזי פז, מכללת בית ברל, עולם החי של ארץ ישראל בין טריסט־
ראם למנדלסון

פרופ' יוסי לשם, אוניברסיטת תל אביב, פרופ' חיים גורן, המכללה 
האקדמית תל-חי וגב' חנה עמית, ירושלים, האב שמיץ, כומר וזואולוג 

בארץ ישראל בראשית המאה העשרים

המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה
ע”ש מרטין (זוס)

הפקולטה למדעי היהדות

 הטבע והחקלאות בארץ ישראל הקדומה

Iisa.biu.ac.ilאתר המחלקה:
Israel-Studies.Dept@biu.ac.ilאימייל: 03-5318350 טלפון:

14:45-13:45 הפסקת צהרים

11:10-10:45 הפסקה

12:50-12:30 הפסקה

התכנסות 

ברכות ודברי פתיחה:

08:30

פרופ' אמנון אלבק, סגן הרקטור אוניברסיטת בר-אילן09:00

פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן, ראש המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה

מר שאול גולדשטיין, מנכ“ל רשות הטבע והגנים

12:30-11:10 מושב שני:

עולם הטבע המקראי 

יו"ר: פרופ' אברהם אופיר שמש, אוניברסיטת אריאל

ד"ר אלה צחר, מכללת אורנים, תרומת הממצא הארכאוזואולוגי 
לשחזור הרכב חיות הבר בתקופת הברונזה והברזל

ד"ר יואל מלמד, אוניברסיטת בר אילן, "אתן במדבר ארז שיטה והדס 
ועץ שמן" - תרומתה של הבוטניקה הארכיאולוגית להבנת נופי העבר

ד"ר דפנה לנגוט, אוניברסיטת תל אביב, חקלאות מטעים מתמחה 
ביהודה ובפלשת תחת כנפי האימפריה האשורית

ד"ר אלישבע דיין, אוניברסיטת בר אילן, "מסורת" - המדד לזיהוי החי 
במקרא

יום חמישי י"א באייר תשע"ט, 16 במאי 2019, באולם פלדמן (בנין 301), 
אוניברסיטת בר אילן

16:15: רב שיח בנושא:

יובל שנים למבצע השבת חיות התנ"ך לישראל

מנחה: פרופ' תמר דיין, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר עוזי פז, מכללת בית ברל 

פרופ' דוד זלץ, אוניברסיטת בן גוריון בנגב ורשות שמורות הטבע

ד"ר נועם ורנר, גן החיות התנ"כי, ירושלים

 הזמנה לכנס שנתי בנושא -


