המכון לארכאולוגיה ע“ש סוניה ומרקו נדלר
החוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום ע“ש יעקב מ‘ אלקוב
בית הספר למדעי היהדות וארכאולוגיה ע“ש חיים רוזנברג
הפקולטה למדעי הרוח ע“ש לסטר וסאלי אנטין

Ancestors

אבות קדומים ,זיכרון וזמן ,בחברות העבר
יום העיון השנתי ע"ש יוחנן אהרוני של המכון לארכאולוגיה באוניברסיטת תל אביב
לזכרם של פרופ' רם גופנא ,פרופ' שלמה בונימוביץ ופרופ' משה פישר
יום חמישי 24 ,בפברואר 2022
אולם  ,223בניין גילמן ,אוניברסיטת תל-אביב
 | 13.45התכנסות
 | 14:15ברכות והענקת מלגות
 | 14:30הרצאת פתיחה :ליאורה צרפתי | אוניברסיטת תל-אביב
העלאת קורבנות למען רוחות האבות בקוריאה של ימינו

 15:00מושב ראשון
אבות קדומים ,זיכרון וצמיחתה של
מורכבות חברתית
לזכרו של פרופ׳ רם גופנא
יושבת ראש :נעמה שפטלוביץ
אבי גופר | אוניברסיטת תל-אביב

מיסוד נופים חקלאיים וחברות פטריארכליות
בסוף התקופה הנאוליתית בדרום הלבנט

דינה שלם | מכללת כינרת ורשות
העתיקות

 16:00מושב שני
אבות קדומים ,זיכרון וזמן בחברות מרובדות
לזכרו של פרופ׳ שלמה בונימוביץ

 18:00מושב שלישי
אבות קדומים וזיכרון בעידן האימפריות
לזכרו של פרופ׳ משה פישר

יושב ראש :אסף יסעור-לנדאו

יושבת ראש :אורית צוף

רפאל גרינברג | אוניברסיטת תל אביב

אורן טל | אוניברסיטת תל-אביב

איך לא 'לעשות תיאוריה' בארכאולוגיה

שרית פז | אוניברסיטת תל אביב

חילופי עונות ,חילופי דורות :קהילה וזמן
בתרבות הקורה-ארקס

אברהם פאוסט | אוניברסיטת בר-אילן

הדרך לעולם הבא רצופה מסורת וסמלים
חדשים :מחשבות על המעבר לקבורה שנייה
בתקופה הכלקוליתית

ה"אבות" וה"זקנים" בתקופת הברזל:
בין מקרא ,אנתרופולוגיה וארכאולוגיה

האב ,האבן ורוח הקודם :זיכרון האבות
הקדמונים כפי שמתבטא במיקום המגליתים
בנוף בין האלף ה 5-לבין אלף ה 3-לפנה"ס
בלבנט ומעבר לו

17:00
הפסקת קפה

איציק פז | רשות העתיקות

17:30
מרצה אורחת :נורית ליסובסקי | הטכניון
נוף מקודש :תמורות בזמן ובמרחב

לצפייה בזום

קברים וקבורות ביבנה-ים בתקופות הרומית
והביזנטית :בין יהודים ,פגנים ונוצרים באתר
ובסביבתו

עדי ארליך | אוניברסיטת חיפה

נאסף אל אבותיו :חידושים ממערת הארונות
בבית שערים

איתמר טקסל | רשות העתיקות

ידיות קנקנים מוחתמות מתקופת הברזל
ועד לתקופה האסלאמית הקדומה ביהודה:
על אזוריּות ,זיכרון ומּודעּות לעבר

