
יום חמישי כח' כסלו תשע"ט 

6.12.2018

כנס מורשת 
 מודיעין 

וחנוכה ה- 15

תשע"ט

 כנס מחקרי בנושאי 
 הגיאוגרפיה, ההיסטוריה והארכאולוגיה 

של ימי החשמונאים, מודיעין וסביבותיה 
ע"ש פרופ' יאיר פרג ז"ל

לפרטים והרשמה

08-6226799  // 08-6210274

hila_miz@modiin.muni.il

 רח' לב העיר 2, אולם עינן, קומה 2, קניון עזריאלי, 
בסמוך לתחנת רכבת מרכז
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8:30 - 9:00 התכנסות
9:00 ברכות ודברי פתיחה

9:20 - 10:40// מושב ראשון

עולמו של בית חשמונאי - בין טקסט וממצא 
ארכיאולוגי

יו"ר המושב - פרופ' עמוס קלונר

ד"ר יאיר פורסטנברג, אונ' העברית  9:20 
על טהרת ירושלים בתקופת החשמונאים

ד"ר אבנר אקר, אונ' בר-אילן   9:40 
על עולמם של אופולמוס וסופרים יהודים 

הלניסטיים בני זמנם של סופרי ספרי מקבים

גב' דבי סנדהוס, אונ' ת"א ורשות העתיקות  10:00 
 הכיבוש החשמונאי של בית שאן, 

העדויות הארכיאולוגיות

ד"ר מאיר בן שחר, מכללת שאנן  10:20 
מקבים ומורדים בגליל: חנוכה בפסיפס בית 

הכנסת שבחוקוק

10:40 - 11:00 הפסקה

11:00 - 12:30// מושב שני

חנוכה בראי התקופה
יו"ר המושב - פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן

מר נדב פרנקל, אונ' בר-אילן  11:00 
"בימים ההם בזמן הזה": קרבות המקבים 

ומלחמת העצמאות: גוש עציון כמקרה מבחן

ד"ר אביבית שוויקי, מכבים  11:20 
״ויהי אור ..״: נר חנוכה לאורו של נר שבת

מר אלכס וינרב,  M.A אונ' בר-אילן  11:40 
לכבוד מה חוגגים את חג החנוכה?

תכנית הכנס

מיכל ענבר פרפרי מנכלי"ת החברה מודיעין   12:00 
 מוזיאון החשמונאים: 

ממודיעין העתיקה למודיעין החדשה

12:30 - 13:00 הפסקת צהריים )יוגש כיבוד קל(

13:00 - 14:30// מושב שלישי

בין ירושלים למודיעין - חידושים ארכיאולוגיים
יו"ר המושב - פרופ' יובל גדות

מר אברהם ש' טנדלר, שחר קריספין,   13:00 
חגית טורגה ועידן יוניש, רשות העתיקות 

חפירת ההצלה האחרונה בחורבת זכריה   
 ושאלת ההתיישבות בגבעות מודיעין 

בתקופה האסלאמית הקדומה

מר אלי הדד, רשות העתיקות  13:20 
 "כעשר דקות הליכה צפונית 

 לאום אל-עומדאן..." מנזר, בית חווה 
ומבנה ציבור מהתקופה הביזנטית

ד"ר יפתח שלו ופרופ' יובל גדות,   13:40 
 רשות העתיקות ואונ' תל אביב

 ירושלים הקדם-חשמונאית: 
תגליות וחידושים מהחפירות בעיר דוד

גב' איילה זילברשטיין, רשות העתיקות   14:00
 ואונ' תל-אביב

בימים ההם בזמן הזה - עתיקות חדשות 
מירושלים ההלניסטית

 בתום הכנס יערך סיור מודרך בחפירות גבעת התיתורה

הרשמה במהלך הכנס 
נסיים בהדלקת נרות חגיגית


