מרחב מרכז

09:00
דברי פתיחה וברכות
פרופ׳ ירון עוז ,רקטור אוניברסיטת תל אביב
מר ישראל חסון ,מנכ״ל רשות העתיקות
09:15
הרצאת פתיחה
ידין דודאי (מכון ויצמן למדע; אוניברסיטת ניו יורק):
זיכרון היחיד ,זיכרון הרבים – מדוע העבר הוא כבר לא מה שהיה פעם
10:00
מושב ראשון :עיצוב הזיכרון
יו״ר ומגיב :שלמה בונימוביץ (אוניברסיטת תל אביב)
נילי ואזנה (האוניברסיטה העברית):
זיכרון "הערים העומדות על תילם" בסיפור כיבוש הארץ
עודד ליפשיץ (אוניברסיטת תל אביב):
"לזכור ולשכוח" – על דרכי העיצוב של "מיתוס הארץ הריקה"
אלי הדד (רשות העתיקות) ,איאן שטרן (היברו יוניון קולג׳)
ומיכל ארצי (אוניברסיטת חיפה):
זיכרונות יורדי ים – גרפיטי של ספינות ממרשה
יותם טפר (רשות העתיקות):
"מגידו וקורין לו לג'ון" – זיכרון ושכחה בטופונומיה ובממצא ,מרחב לגיו/כפר עותנאי
11:30
הפסקת קפה
12:00
מושב שני :קצר ולעניין
יו״ר ומגיב :יובל גדות (אוניברסיטת תל אביב)
בר אפרתי (אוניברסיטת תל אביב):
מתנה מהאבות הקדמונים – בחירה ואיסוף של פריטי צור מכוסים פטינה להכנת
כלים במערת קסם ( 200,000–420,000שנים לפני זמננו)
מאיר פינקל (אוניברסיטת תל אביב):
גל עד פרהיסטורי – אתרי חציבה וסיתות של אבן כאתרי זיכרון
יצחק מרמלשטיין (רשות העתיקות):
הזיכרון שבדלת – עיטוריהן של דלתות אבן במערות קבורה יהודיות ושומרוניות
בתקופה הרומית–ביזנטית
איילת דיין (רשות העתיקות) ולאה די סגני (האוניברסיטה העברית):
כתובת מבית קברות מהתקופה הביזנטית ביפו
רוני טואג (רשות העתיקות):
זיכרונות מלחמת העולם הראשונה – ממצאים ממחנה בריטי מערבית לרמלה
חמי שיף (אוניברסיטת תל אביב):
שימור – בין עתיקות להריסות

13:00
הפסקת צהריים
14:00
מושב שלישי :זיכרון קולקטיבי
יו״ר ומגיב :גדעון אבני (רשות העתיקות והאוניברסיטה העברית)
יניר מילבסקי (רשות העתיקות):
גולגולת מכוירות – "זיכרון" ומרקם חברתי בתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב׳
אמיר גילן (אוניברסיטת תל אביב):
פולחן וזיכרון היסטורי בעולם החיתי
יובל שחר (אוניברסיטת תל אביב):
"כנישתא דמרדתא" – קהילת קיסריה מנציחה את עברה
אברהם טנדלר (רשות העתיקות; אוניברסיטת בר אילן):
מזכרות ונכסי משפחה ברקורד הארכאולוגי – מה לאסימון ממנזר ביזנטי במצרים
בבית מהתקופה האסלאמית הקדומה בח' זכרייה?
15:30
הפסקת קפה
15:45
מושב רביעי :טופוגרפיה של זיכרון
יו״ר ומגיב :אמיר גורזלזני (רשות העתיקות)
יצחק פז (רשות העתיקות) ואיתי אלעד (רשות העתיקות):
זיכרון ישן ותודעה חדשה – עיצוב מחדש של מוטיבים כפריים במסגרת גיבוש התודעה
העירונית בעין אסור בתקופת הברונזה הקדומה 1ב'
קרן קובלו-פארן (רשות העתיקות):
זהות והמשכיות – היבטי זיכרון קולקטיבי בתקופת הברונזה הביניימית
שועה קיסילביץ (אוניברסיטת תל אביב ורשות העתיקות):
זיכרון של פולחן ופולחן של זיכרון – יהודה בראשית תקופת הברזל ב כמקרה מבחן
יאנה צ׳חנובץ (אוניברסיטת תל אביב ורשות העתיקות) וכפיר ארביב (רשות העתיקות):
זיכרון קצר – ארכאולוגיה היסטורית של המגרשים הרוסיים

לפרטים נוספים :מרחב מרכז ,רשות העתיקות03-5414735 :
המכון לארכאולוגיה ,אוניברסיטת ת"א03-6409417 :
niritshi@tauex.tau.ac.il

