
 הכנס השנתי הראשון של 
 הקתדרה לתולדות המחקר של ידיעת הארץ 
והארכיאולוגיה ע”ש זאב וילנאי במכללה האקדמית כנרת 
בשיתוף המכון לחקר ארץ ישראל וישובה ביד יצחק בן־צבי

יום חמישי | 12.5.2022, י”א באייר תשפ”ב | 16:30-9:30 | בזום 
ובשידור ישיר באתר יד יצחק בן־צבי

בזום

דברי ברכה    9:30

אלוף במיל. מתן וילנאי, נציג המשפחה   

פרופ’ ריכב )בוני( רובין, ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן־צבי   

ד”ר ראובן גפני, ראש המחלקה ללימודי ארץ ישראל, המכללה האקדמית כנרת   

מושב א: ידיעת הארץ - מקומות ואנשים   9:45 

יו”ר: ד”ר חיה כץ, המכללה האקדמית כנרת   

האם המהנדס הגרמני ‘עיגל פינות’? כיצד נערך סקר הגולן של גוטליב שומכר    

שלום אריאל, אוניברסיטת חיפה    

‘סלעי הנוצרים’: גילויו המחודש של אתר פולחן נוצרי למרגלות הר קרני חיטין    

ד”ר רפי לואיס, אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית אשקלון, ד”ר רונה אבישר לואיס,    

החברה לחקירת א”י ועתיקותיה ואוניברסיטת חיפה, פרופ’ שמעון גיבסון, אוניברסיטת צפון    

קרולינה שבשרלוט וד”ר דרור בן־יוסף, רשות הטבע והגנים.   

הנבטים בנגב ואברהם נגב – על ממצא ארכיאולוגי, פרשנות היסטורית,     
והבניית העבר במחקר ובספרות הישראלית    

פרופ’ גדעון אבני, רשות העתיקות   

הפסקה   11:00

מושב ב: כיוונים בחקר הארכיאולוגיה   11:15 

יו”ר: ד”ר אמנון רמון, יד יצחק בן־צבי   

ארכיאולוגיה קהילתית לפני “ארכיאולוגיה קהילתית”? נהריה, 1941    

ד”ר רז קלטר, אוניברסיטת הלסינקי   

ארכיאולוגיה וחינוך: הגן הארכיאולוגי בכרמיאל ופרויקט ה’הנחלה’    

הראל גוטפריינד, אוניברסיטת אריאל   

סאנגרים, תעלות ועתיקות: תרומת הארכיאולוגיה לחקר מלחמת העולם    
הראשונה בארץ    

אסף פרץ ויוסי אלישע, רשות העתיקות    

לאן נעלמה הכנסייה של עין אל־חניה? עדויות ישנות וחדשות על מקום הימצאה    

ליאת עוז, רשות העתיקות והאוניברסיטה העברית    

הפסקת צהריים   12:45

מושב ג: חידושים בתולדות המחקר הארכיאולוגי   13:45 

יו”ר: ד”ר יקי אשכנזי, המכללה האקדמית כנרת   

הענקת מלגת וילנאי לחוקרים צעירים     

הזוכה: מרדכי לאש, אוניברסיטת אריאל   

גלגולה של ההגדרה ‘עתיקה’ בחוק העתיקות הישראלי    

פרופ’ רוני רייך, אוניברסיטת חיפה   

איך חוק נולד: גילויים חדשים אודות התפתחות חוקי העתיקות בארץ ישראל    
מהתקופה העות’מנית ועד ימינו    

בועז גרוס, אוניברסיטת תל־אביב   

בין ארכיאולוגיה לאתנוגרפיה: יחס החברה הערבית לארכיאולוגיה    
ד”ר חיה כץ, המכללה האקדמית כנרת   

הפסקה   15:00

מושב ד: ‘פני ים המלח: המסעות לחקר המקום הנמוך בעולם’:   15:15 

מושב לכבוד ספרו של חיים גורן     
יו”ר: פרופ’ ריכב )בוני( רובין, יד יצחק בן־צבי   

חוקרים וצילומי ים המלח במאה התשע־עשרה    
פרופ’ שמעון גיבסון, אוניברסיטת צפון קרולינה בשרלוט    

החיפוש אחרי ערי הכיכר: תולדות המחקר הארכיאולוגי סביב ים המלח    
פרופ’ חיים בן־דוד, המכללה האקדמית כנרת   

‘נראה שהוא נמוך משמעותית מהאוקינוס’: החוקרים ג’ורג הנרי מור וויליאם ג’    
ביק בים המלח    

פרופ’ חיים גורן, המכללה האקדמית תל־חי   
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