
ארץ יהודה הייתה לאורך ההיסטוריה מוקד ההתרחשויות בארץ ישראל. מלכים ומורדים, רודפים ונרדפים גולים 
ושבים — כולם יצאו ובאו ממרחב זה. גם המרחב הטבעי של ארץ יהודה הוא ייחודי ובו נפגשים ההר והמדבר, 
המזרח והמערב ויוצרים מרחב נוף מורשת ייחודי במרחב הארץ ישראלי. בשל ייחודו של האזור הוא היה במשך 

השנים למוקד מחקר עבור חוקרים מתחומים שונים ובכנס נשמע על החידושים בחקר חבל ארץ זה.

הכנס יתקיים על פי כללי התו הירוק

הכנס מוכר יום חמישי ערב ל"ג בעומר, י"ז באייר )29.4(

כהשתלמות 

תו תקן

כנס מחקרי
 ארץ יהודה
לזכרו של ד"ר דוד עמית
5

9:00 התכנסות
9:30 דברי ברכה:

ד"ר מוטי פרידמן, יו“ר מכון הקק“ל 
לתולדות ההתישבות והציונות

ויפקד מקום דוד – פרופ' יהושע שוורץ, 
יו"ר מועצת רשות העתיקות

ממשיכים בדרכו – עמיחי נעם, סמנכ"ל 
בית ספר שדה כפר עציון

 מושב ראשון:
 העת העתיקה ביהודה

10:00-11:30

יו"ר - ד"ר צבי גרינהוט, רשות העתיקות

 אוסטרקונים חדשים מהרודיון –
 פרופ' אסתר אשל, אוניברסיטת בר-    

אילן, המחלקה לתנ"ך והמחלקה        
ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

מאיפה הכסף? מקורות הכסף של ממלכת 
יהודה – ד"ר צילה אשל, אוניברסיטת 
אריאל בשומרון, החוג לארץ ישראל 

וארכיאולוגיה ואוניברסיטת חיפה, מכון 
זינמן לארכיאולוגיה

חידושים בחקר מערכות המסתור בהר חברון - 
מעזבונו של דוד עמית ז"ל – ד"ר דביר רביב, 

אוניברסיטת בר אילן, המחלקה ללימודי ארץ 
ישראל וארכיאולוגיה

בורות ונרות: תוצאות ראשוניות משלוש 
עונות חפירה בחורבת בית נטיף ושוליה – 

עומר שלו, מורן בלילה, איתי אביב וניקולס 
בננסטיין, רשות העתיקות

11:30-11:45 הפסקה

 מושב שני:
 מדעי הטבע

11:45-13:00

יו"ר - ד"ר ציונה בן-גדליה, מו"פ מזרח, 
יו"ש ובקעת הירדן

"עופות דורסים בשידור חי" - כיצד ממקסמים 
חשיפת ערכי שמירת טבע לקהל הרחב? - 

גלעד פרידמן דן אלון, החברה להגנת 
הטבע, מרכז הצפרות הישראלי, יותם 

אורחן האוניברסיטה העברית, המחלקה 
לאקולוגיה אבולוציה והתנהגות, יריב 

מליחי ואורי נווה, רשות הטבע והגנים, יוסי 
לשם, אוניברסיטת תל-אביב, המחלקה 

לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים

השבת היחמורים לטבע – ד"ר נעם ורנר, 
זואולוג גן החיות התנ"כי ירושלים

שלא יעלמו ציפורי השיר מנופי הבתה אלי 
חביב, אסף מירוז ועמוס סבח, רשות 

הטבע והגנים

13:00-13:45 הפסקת צהריים

 מושב שלישי:
 היסטוריה עת חדשה

13:45-15:15

יו"ר - פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן, 
ראש המחלקה ללימודי ארץ ישראל 
וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר אילן

אסירות כלא בית לחם: חיי יום יום מאחורי 
הסורגים – ד"ר נעמה טייטלבאום-קריא, 

JTS -מכון שוקן למחקר היהדות

איש חולם ובעל מעשים – מפעלו של שמואל 
צבי הולצמן בגוש עציון - ד"ר יוחנן בן-יעקב, 

בית ספר שדה כפר עציון

בין לימוד בישיבה לגיוס לשרות צבאי: 
ישיבת סלבודקה )חברון( כמקרה מבחן – 

ד"ר משה ארנוולד

"אל הר הפרדס, מערת עדולם וחורבות 
תקוע": טיולי הנוער העברי  להרודיון, נחל 

תקוע ומערת חריתון, בשנות טרם מדינה - 
ד"ר יורם אלמכיאס, המכללה האקדמית 

אורות ישראל ואוניברסיטת בר אילן

עלויות הכנס

45 ₪ כניסה

49 ₪ ארוחת צהריים 

)בהרשמה מראש בלבד(

לפרטים והרשמה חפשו בגוגל: בית ספר שדה כפר עציון


