
הסמינר המחלקתי של החוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

"שניים אוחזין" - דיון ידידותי על מחלוקות ארכאולוגיות

הסמינר יעסוק בשורת נושאים מרכזיים בעולם הארכאולוגי, אשר נמצאים במחלוקת. 

לכל מפגש יוזמנו שני מרצים, וכל המפגשים יתקיימו במתכונת קבועה: לאחר הקדמה קצרה של הצגת הנושא במחלוקת 
יתקיימו שתי הרצאות של כחצי שעה, שבהן יציגו המרצים את עמדתם, ינסו להבהיר מה מהותה של המחלוקת, מה סיבותיה, 

ומה משמעותה. 

לאחר שתי ההרצאות יתקיים דיון פתוח עם חברי הסגל והסטודנטים.

מנחה הסדרה: פרופ' עודד ליפשיץ
הסמינר יתקיים באופן קבוע בבניין גילמן, חדר 220.     

כדי להקל על השתתפות הורים צעירים ובעלי משפחות, הוזזה שעת הסמינר לימי רביעי בשעות 15:45-14:15.      

קפה וכיבוד קל יוגשו בשעה 14:00.     

סימסטר א'

אתיקה ארכיאולוגית בתפר בין האקדמיה למדינה: על מה אפשר להתפשר?17.10
פרופ' רפי גרינברג, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' יובל גדות, אוניברסיטת תל אביב

הכרונולוגיה של תקופת הברזל: זה שעולה וזה שיורד 24.10
פרופ' ישראל פינקלשטיין, אוניברסיטת תל אביב 

פרופ' עמי מזר, האוניברסיטה העברית 

מליון שנה של אבני יד בתרבות האשלית: מדוע ולמה?7.11
פרופ' רן ברקאי, אוניברסיטת תל אביב 

פרופ' גונן שרון, המכללה האקדמית תל חי

סוגיית מיקומו של המחנה הרומי הנעלם בירושלים28.11
ד"ר גיא שטיבל, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר שלומית וקסלר-בדולח, רשות העתיקות

התרבות החומרית הפלשתית - בחזרה לקו ההתחלה?12.12
פרופ' שלמה בונימוביץ, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אהרן מאיר, אוניברסיטת בר-אילן

הארכיאולוגיה החוזית – הזדמנות או איום?26.12
עו"ד רדואן בדחי, היועץ המשפטי של רשות העתיקות 

ד"ר אלון שביט, עמותת מכון ישראלי לארכאולוגיה

המעורבות האשורית בדרום הלבאנט והשפעתה על התרבות המקומית, המנהל, הכלכלה והחברה9.1
ד"ר עידו קוך, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' גונאר להמן, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב 

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין 
המכון לארכאולוגיה ע"ש סוניה ומרקו נדלר                      
החוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום ע"ש יעקב מ. אלקוב

The Lester and Sally Entin Faculty of Humanities
The Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology

The Jacob M. Alkow Department of Archaeology and Ancient Near Eastern Cultures



סימסטר ב'

ירושלים והיישוב הכפרי במעבר לתקופה הפרסית6.3

פרופ' יובל גדות, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' אבי פאוסט, אוניברסיטת בר-אילן

 האם התרבויות המאוחרות של תקופת הניאולית הקיראמי הן ניאוליתיות או כלכוליתיות – 20.3
הרהורים על בית מדרשו של קפלן

פרופ' אבי גופר, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר יניר מילבסקי, רשות העתיקות

3.4Provenance matters –  
working with scientifically excavated and with “other” cuneiform tablets
Prof. Daniel Schwemer, University of Würzburg (Chief Epigraphist, Boǧazköy/Hattuša)
Prof. Yoram Cohen, Tel Aviv University

רשות העתיקות והארכיאולוגיה הישראלית – מעמד מדעי, רגולציה, ניגודי עניינים ותהליכי הפרטה10.4

פרופ' עודד ליפשיץ, אוניברסיטת תל אביב 
פרופ' גדעון אבני, רשות העתיקות

ארכאולוגיה וטקסט – טקסט וארכאולוגיה: בית אל כמקרה מבחן1.5

פרופ' עודד ליפשיץ, אוניברסיטת תל אביב 
פרופ' ישראל פינקלשטיין, אוניברסיטת תל אביב

סטודנטים מציגים חידושים ומחלוקות שעלו במסגרת מחקריהם לתואר שלישי:22.5

פרופ' רן ברקאי: הקדמה
תמר רוזנברג-יפת: לימוד אינדיבידואלי או העברה תרבותית? דיון במנגנוני הלמידה המעורבים בהופעה, אימוץ 

והטמעה של חידושים טכנולוגיים בפלאולית התחתון

Dr. Lidar Sapir-Hen: Introduction
Abra Spiciarich: Urbanism and Purity: Animal Remains from Ancient Jerusalem

פרופ' עודד ליפשיץ: הקדמה
דבי סנדהאוס ראם: שאלת הזהות החברתית-תרבותית וביטוייה השונים בתרבות החומרית על רקע מפגש תרבויות

סטודנטים מציגים חידושים ומחלוקות שעלו במסגרת מחקריהם לתואר שלישי )המשך(:5.6

פרופ' יורם כהן: הקדמה
מתן גולדבלט: חוזה ״כאילו״: שימוש במסמכים משפטיים כדי לגבור על משפט מנהגי במזרח הקדום

Prof. Yuval Gadot: Introduction
Sabine Kleiman: Ceramic Traditions in the Judean Shephelah: Questions of Ethnic, Cultural and Territorial Affiliations 

פרופ' ישראל פינקלשטיין: הקדמה
אסף קליימן: תאריכה של שכבה VIII בחצור: על כרונולוגיה, תרבות חומרית וזהות

סטודנטים מציגים חידושים ומחלוקות שעלו במסגרת מחקריהם לתואר שלישי )המשך(:12.6

Prof. Oded Lipschits: Introduction
Vanessa Linares: Organic Residue Analysis: The problem with palmitic and stearic acids in the identification 
of plant and animal fats

ד"ר גיא שטיבל: הקדמה
איילה זילברשטיין: בימים ההם בזמן הזה - החקרא הנעלמה והפולמוס על מקומה

סיכום הסמינר החוגי והרמת כוסית לכבוד סוף הסימסטר


