
 

 

 

 
 
 

 ע"ש פרופ' יאיר פרג ז"ל 18-כנס מורשת מודיעין והחשמונאים ה
 , יום רביעי, חג חנוכה1.12.2021כ"ז בכסלו תשפ"ב, 

 אולם עינן, קניון עזריאלי, מודיעין
 

 דברי פתיחה וברכות 9:00

 ראשון: מודיעין וחנוכה, בימים ההם בזמן הזהמושב  10:40 -9:20
 יו"ר המושב: ד"ר אהרון טבגר, אוניברסיטת אריאל ומדרשת הרי גופנא

   :האם יש דרך להכריע בין ההצעות שהוצעו לאיתור פרופ' יואל אליצור, האוניברסיטה העברית
 מדויק של מודיעין הקדומה?

 להחייאת אילן: -ד"ר דותן גורן, הקתדרה ללימודי תולדות קק"ל ומפעליה, אוניברסיטת בר
 מולדת החשמונאים: היאחזות הנח"ל 'מבוא מודיעים'

 גבורת נשים בסיפור  –נשים ונפלאותמתניה, מורת דרך וחוקרת עצמאית: -ד"ר אביבית שוויקי
  חנוכה

 סיפור חנוכה  –"מה רבו הסיפורים" אביב: -אשרת רביבו, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל
 בעיתונות הילדים הישראלית

 הפסקה וכיבוד קל 10:40-11:00

מושב שני: מושב רשות העתיקות, מחקרים ארכיאולוגים על התקופה החשמונאית וגבעות  11:00-12:20
 מודיעין

 יו"ר המושב: ד"ר עמית שדמן, ארכיאולוג מרחב מרכז של רשות העתיקות

  :ביריחו בחזרה אל ארמונות החשמונאיםד"ר רחל בר נתן, רשות העתיקות 
 :העיר שכבש שמעון: יפו ההלניסטית בפריחה ונסיגה  ד"ר יואב ארבל, רשות העתיקות 
  ,ישראל קורנפלד, רשות העתיקות, אברהם טנדלר, רשות העתיקות, וד"ר דביר רביב

 2021: חידושים מסקר ברפיליה אילן-אוניברסיטת בר
 :השפעות מצריות בגבעות מודיעין לאור פסלון הורוס הבז  אברהם טנדלר, רשות העתיקות

 מנחל ענבה
 

 הפסקת צהריים וכיבוד קל 12:20-12:50

 מושב שלישי: 'ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו..': צפונות הר הבית ובית המקדש השני 12:50-14:30
 הבית, הקרן לקידום הארכיאולוגיה בישראל.יצחק דבירה, פרויקט סינון העפר מהר יו"ר המושב: 

  :המצודות שנועדו לדכא את  –הבאריס, החקרא והאנטוניה ארנון סגל, עיתונאי מקור ראשון
 עבודת המקדש

  :איך אומרים עומרי י' עבאדי, האוניברסיטה העברית, החוג לארכיאולוגיה והמזרח הקדום
 החקרא היוונית בספרות חז"ל גיאוגרפי של-'חקרא' בעברית? על הזיהוי הטופונומי

  :חנוכת הבית פרופ' יוסף פטריך, האוניברסיטה העברית, החוג לארכיאולוגיה והמזרח הקדום
 וזריחת החמה

 המפעל  ברקת, האוניברסיטה העברית, החוג לארכיאולוגיה והמזרח הקדום:-ד"ר אורית פלג"
על עיטורי  –( 412יות טו, שראוי לספר עליו יותר מאשר על כל מה שנמצא תחת השמש" )קדמונ

 האבן בהר הבית ההרודיאני


