
ימים שלישי ורביעי, ל בתשרי – א בחשון 9-10.10.2018
בית דניאל, רח' הברושים 1, זכרון יעקב

 סדנת חוקרים צעירים
של העת העתיקה

יום שלישי – 09.10.2018
התכנסות  9:45-9:30

פתיחה  10:00 - 9:45
ד"ר אייל בן-אליהו, אוניברסיטת חיפה

ברכת יו"ר החברה ההיסטורית הישראלית, פרופ' מירי אליאב-פלדון

מושב 1 – מקרא ומגילות   10:00-11:00

יו"ר: פרופ' נילי ואזנה, האוניברסיטה העברית

יעקב דולגופולסקי, ידע מרחבי והיכרות מרחבית במחזור הכיבוש )יהושע ב-יא(

רחל בורובסקי, מעמדם, זהותם ותפקידם של הכוהנים בספרות הנבואה

הפסקה  11:30-11:00

מושב  2 - ספרות יהודית מימי הבית השני   12:30-11:30
יו"ר: ד"ר הלל ניומן, אוניברסיטת חיפה

רועי דרור, כיצד תורגמו ביטויים יחודיים בעברית בתרגום השבעים: דוגמאות 
מתחום הגיאוגרפיה

איתי קגן, 'נטע צדק' בספרות בית שני: ירושה, בחירה וצדקה

ארוחת צהריים   14:00-12:30

מושב 3 – ספרות ואומנות בעולם הקלאסי  15:30-14:00
יו"ר: ד"ר גיל גמבש, אוניברסיטת חיפה

הילה ברוקמן, לשחזר את הרקלס: המיתוסים ההרקלאיים באפוס ההומרי

דור ידלין, מקור והשפעה: מיקוד טרגי בכדים אטיים

שרית שטרן, ארטמיס הטרגית – בין הומרוס לפולחן

הפסקה     16:00-15:30

מושב 4  – ארכיאולוגיה של ירושלים   17:30-16:00
יו"ר: ד"ר אורית פלג-ברקת, האוניברסיטה העברית

נחשון זנטון, העיר התחתונה של ירושלים ורחוב עולי הרגל בתקופת הנציבים 
הרומים

עומרי עבאדי, איזו משפחה? מבט מהקבר על הרכב המשפחה ביהודה בימי 
הבית השני

חן אנטלר, דלות החומר? שועפט כמקרה מבחן לכתיבת היסטוריה ללא 
היסטוריה כתובה

יום רביעי – 10.10.2018
ארוחת  בוקר   09:00-08:00

מושב 5 – היהודים בין היוונים והרומאים   10:30-09:00
יו"ר: ד"ר גיא שטיבל, אוניברסיטת תל-אביב 

יעל אסקוחידו, עבדות ויהדות במצרים התלמית לפי איגרת אריסטאס

 חגי אולשניצקי, הפטורים של יהודים משירות צבאי, המופיעים אצל יוספוס, 
והדרך, שהרומאים תפסו בה את היהודים והיהדות בשלהי הרפובליקה

ד"ר רן אורטנר, פרשת מסע המלחמה של המצביא הרומי קסטיוס גאלוס 
והלגיון ה-12 לירושלים בשנת 66 לסה"נ ותוצאתו המדינית והאסטרטגית - 

בחינה מחודשת

הפסקה   11:00-10:30

מושב 6 – שלהי העת העתיקה  12:30-11:00
יו"ר: פרופ' עודד עיר שי, האוניברסיטה העברית

אסנת רנץ, פייק ניוז: אלימות דתית בין יהודים לנוצרים בשלהי העת העתיקה

ישי גזונדהייט, מעבר וגיבוש ידע בבבל במאה הרביעית

שלמי אפרתי, 'וינח ביום השביעי': פרשנות ופולמוס יהודי-הלניסטי-נוצרי 
סביב מנוחת האל וישראל בשבת

ארוחת צהריים   14:00-13:00

מושב מסכם - מרצה אורח   16:00-14:00
פרופ' גיא בר-עוז, אוניברסיטת חיפה, איך לבנות את העתיד האקדמי בדרך 

שלך

הפקולטה למדעי הרוח
בית הספר להיסטוריה


