
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כנס מחקרי בנושאי ארכיאולוגיה וגיאוגרפיה

היסטורית של הרי שומרון, אפרים ובנימין וחקר 

  קרקעיים באזור ההר-מערות וחללים תת

  ע"ש פרופ' חנן אשל ז"ל

 

 

 ( 19.11.0114 היום ראשון, כה תשרי התשע"

 'גלנווד'באולם 

 מודיעיןל מונאים הסמוךחשביישוב  

8:31  - 8:11        התכנסות
 

9:11   – 8:31                  ברכות ודברי פתיחה
 בנימין-ראש המועצה האזורית מטהאבי רואה, 

 מנהלת מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדןפרופ' מרים ביליג, 
לאור מרכז יסלזון לחקר תולדות ישראל דוד יסלזון, ד"ר 

 האפיגרפיה
 דברים לזכרו של יובל פלג ז"ל -אליהו -ד"ר אייל בן

 דברים לזכרו של ד"ר דיוויד ליווינגסטון ז"ל -פרופ' עמוס ארליך 
  

  ארכיאולוגיה ומקרא בחבל בנימין ובסביבתו  - מושב ראשון
  ז"ל ליוינגסטוןד יוילזכרו של ד"ר ד

11:45  – 9:11          זאב ח' )ז'אבו( ארליךיו"ר: 

 מבט ראשון – 1בקעת הירדן בתקופת ברזל  ||יוסף -ד"ר דרור בן

Dr. Bryant Wood || David Livingston’s Legacy at 

Kh. el-Maqatir 

 מקדש שלמה: חידות ופתרונות ||פרופ' יוסף גרפינקל 

השתתפותם של אנשי בנימין בבניית חומת  ||ד"ר שון זליג אסטר 
 ירושלים בימי נחמיה

 

  קרקעיים-חללים תתחידושים בחקר  - ינמושב ש

10:15  – 11:11            פרופ' יוסי פטריך יו"ר:

גיל מערות קרסטיות ומילויין: השלכות על  ||פרופ' עמוס פרומקין 
 התפתחות תבליט ההר בארץ ישראל

המסתור שמתחת לבתי הכנסת מערכות  ||ד"ר ינון שבטיאל 
מבט משווה לגליל בעקבות גילוייה של מערכת : בדרום הר חברון

 מסתור מתחת לבית הכנסת בחוקוק

 בשפלת יהודה 'חדשות'מערכות מסתור  ||ד"ר איתן קליין 
 

13:11  –10:15  צהריים הפסקת

    השונותהר אפרים ובסביבתו בתקופות ב מחקרים - שיילמושב ש

 14:31 – 13:11              פרופ' אדם זרטל יו"ר:
שינויים בהבנת תקופת הברונזה הביניימית בעקבות  || ד"ר שי בר

  מייתה-מקרה מבחן חרבת אל-גילויים חדשים במזרח השומרון

היבטים אתניים של יישובים ומערכות חקלאות  ||ד"ר מוטי היימן 
  בסביבת מודיעין

צלבני לפני קרב קרני ריימון מגופנה, אציל  ||פרופ' איוון פרידמן 
 חיטין

מתיישבי : לנוכח עיר מלכות ישראל הראשונה ||ד"ר יוסי שפנייר 
עטרות ונווה יעקב חווים חיים בנחלת בנימין בתקופת המנדט

   

  רשימות, כתובות ותעודות באזור השומרון  – ירביעמושב 

16:15  – 14:45           פרופ' יואל אליצור יו"ר:

Chris Mckinny || Dividing the Spoil: Assessing the 

Benjaminite Boundary Lists and Tribal Allotment  

 כתובת לטינית באזור רמאללה  || ארליך ()ז'אבו 'חאב ז

 הכתובות בכנסייה הצפונית של שילה י ||סגנ-ד"ר לאה די

פירות המעוטרים על פסיפסים מן התקופות הרומית  ||ענת אביטל 
  והביזנטית ממרחב השומרון

 17:45 – 16:15 סיור לבית הכנסת העתיק במודיעין עילית 

18:15  – 17:45 ערב חמה  ארוחת

 ערב מיוחד לזכרו של יובל פלג ז"למושב 

  אל-הר בית בחקרחידושים  -סקר דרום השומרון החדש 

 19:31 – 18:15    חנניה היזמי, קמ"ט ארכיאולוגיה ביו"ש יו"ר:

 אל-מיקומו של האתר המקודש מחוץ לבית ||אהרן טבגר 

-הר בית אל בשלהי ימי הבית השני ועד מרד בר  ||דביר רביב 
 כוכבא לאור תוצאות סקר ארכיאולוגי

יישוב מימי בית שני והתקופה  –חורבת ערטיס  ||אבן -הר מיןבני
 הביזאנטית בהר בית אל

  -)ע"ר( מדרשת הרי גופנא
חינוך והכרת הסביבה במערב 

וחבל  , דרום השומרוןבנימין
 , 71937מודיעין, ד.נ. מודיעין 

 www.gofna.022.co.il  
  10-6568894טל':

gmail.c@midreshet.gofna

om 

הסעות לכנס בתשלום יצאו )בהרשמה   בלבד! יוגש כיבוד קל.₪  11הכניסה בתשלום סמלי: 
האומה בירושלים. ההסעות חזרה יצאו בסוף -אביב מרכז ומבנייני-מראש( מתחנות הרכבת תל

  למעוניינים תינתן במקום ארוחת צהריים בתשלום )כשרה(. .10-6568894הכנס. להרשמה: 

 ה ההרבכנס יוצג לראשונה ספר המאמרים 'במעב  ובהרשמה מראש. היציאה לסיור בתשלום
 בלבד!( יזכה לכניסה חינם לכנס.₪  61  -קובץ רביעי'. כל הרוכש את הספר )במחיר מיוחד  -

http://www.gofna.022.co.il/
mailto:midreshet.gofna@gmail.com
mailto:midreshet.gofna@gmail.com

