רשות העתיקות
מרחב מרכז

אוניברסיטת תל-אביב
הפקולטה למדעי הרוח
החוג והמכון לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

”במרכז“

כנס שנתי משותף למרחב מרכז ,רשות העתיקות ולחוג ולמכון לארכאולוגיה באוניברסיטת תל-אביב

תנועה

) (Motion, Movement and Mobility
יום ה' 26 ,באפריל  ,2018אוניברסיטת תל-אביב ,בניין גילמן ,אולם 223

08:40

התכנסות וכיבוד

09:00

דברי פתיחה וברכות

10:00-09:15

מושב פתיחה :בדרך כל בשר
אדריאן טאנר ) ,(Memorial University of Newfoundlandמחבר הספרBringing Home Animals: Religious Ideology and Mode of Production :
 of the Mistassini Cree Hunterורן ברקאי )אוניברסיטת תל-אביב( בדו-שיח על תנועת בעלי חיים ובני אדם )באנגלית(

11:00–10:00

מושב א' :על הדרך
יו“ר :צבי גרינהוט
עומרי עבאדי ובועז זיסו )אוניברסיטת בר-אילן( :עולי רגל ,דרכים וקברים בדרך לירושלים בימי הבית השני
אורי דוידוביץ' ורועי פורת )האוניברסיטה העברית בירושלים(" :לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה" – דרכים מדבריות
גיא שטיבל ,חי אשכנזי ועומר זאבי )אוניברסיטת תל-אביב(" :זה שעולה או זה שיורד" – בחינה מחודשת של "שביל הרץ" במצדה

11:20–11:00

הפסקת קפה

12:40–11:20

מושב ב' :דרך ארץ – חברה בתנועה
יו"ר :עופר מרדר
ישראל הרשקוביץ )אוניברסיטת תל-אביב( ומינה עברון )אוניברסיטת חיפה( :תנועת האדם הקדמון – מהיכן להיכן?
דפנה לנגוט )אוניברסיטת תל-אביב(" :לח לך מארצך – "...אירוע אקלימי לח סביב  55-45000שנה לפני זמננו וקשר אפשרי ליציאת ההומו סאפיינס המודרני מאפריקה
רון בארי )רשות העתיקות( :מנהגי קבורה כנעניים כראי להגירה של אוכלוסייה באלף השני
יוסף גרפינקל )האוניברסיטה העברית בירושלים( :חמשת השלבים המרכזיים באבולוציה של הריקוד

13:30–12:40

מושב מיוחד :קצר ולעניין
יו"ר :יוסף )ג'ו( עוזיאל
נחשון זנטון )רשות העתיקות ואוניברסיטת תל-אביב(" :דרך האבנים האדומות" – הרחוב המדורג בירושלים
מעיין שמר )רשות העתיקות( ורן ברקאי )אוניברסיטת תל-אביב( :שוב אשובה לג'לג'וליה – חזרה של חבורות ציידים-לקטים פרהיסטוריות לנקודות מועדפות בנוף
גלעד יטאח )רשות העתיקות( :בדרך לעולם הבא? על חידת מבנה אבן כלקוליתי
איתי אלעד ויצחק פז )רשות העתיקות( :בדרך אל העיר :מרכזיותו של היישוב בעין אסור )אסוויר( בתקופת הב"ק א'
אברהם טנדלר )רשות העתיקות( :מים עומדים ,אמבטיות יושבים ומנהגים זורמים
רבקה אליצור–ליימן )אוניברסיטת תל-אביב(" :אם בקשת להריץ סוסים" – קמע יהודי לכבילת סוסים מאנטיוכיה

14:30–13:30

הפסקת צהריים

16:10–14:30

מושב ג' :חי ,צומח ,דומם – אובייקטים בתנועה
יו"ר :תמר דיין
מירב מאירי וישראל פינקלשטיין )אוניברסיטת תל-אביב( :תנועת בע"ח בתקופת הברונזה והברזל – מסקנות ממחקר דנ"א עתיק על חזירים ובקר
לידר ספיר–חן )אוניברסיטת תל-אביב(" :חמור קופץ בראש" – שינויים כלכליים וסימבוליים בשימוש בחיות משא
אודי ויס )אוניברסיטת בר-אילן( ואוריה עמיחי )רשות העתיקות( :מעברים בוטניים :הצמחים מהשוק העבאסי בירושלים
יאנה צ'חנובץ )רשות העתיקות( :חפצים בתנועה ,או מסעי הקבר הקדוש
חגית טורגה )רשות העתיקות(" :שוד ושבר" :סחר עתיקות בתקופה האסלאמית הקדומה

17:30–16:10

מושב ד' :דרך הים – מסחר ותנועה ימית
יו"ר :יוסף פורת
אסף יסעור-לנדאו )אוניברסיטת חיפה( :לקראת ארכאולוגיה אחודה של אדפטציה ימית בתקופת הברונזה והברזל
דניאל עין-מור )רשות העתיקות(" :מסע מים לים" – נוכחות יוונית בשלהי המאה הז' לפסה"נ במצד חשביהו
יעקב שרביט )רשות העתיקות( :״זבל של האחד אוצר לאחר״ – סיפורה של ספינה רומית מקיסריה
עדנה שטרן )רשות העתיקות( :הפעילות הימית ביפו בתקופה הממלוכית והעות'מאנית הקדומה :עדות כלי החרס מרמלה
מארגני הכנס :גיא שטיבל ודורון בן-עמי

לפרטים נוספים:
מרחב מרכז ,רשות העתיקות 03-5414735

המכון לארכאולוגיה niritshi@tauex.tau.ac.il

