 / 15:45התכנסות
 / 16:00ברכות
פרופ’ ריכב (בוני) רובין ,ראש המכון לחקר ארץ ישראל
ויישובה ,יד יצחק בן־צבי
פרופ’ עודד ליפשיץ ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ’ נדב נאמן ,אוניברסיטת תל אביב

 / 16:15מושב ראשון
יו”ר :ד”ר גיא שטיבל ,אוניברסיטת תל אביב
ד”ר עידו קוך ,אוניברסיטת תל אביב
ארכיאולוגיה של קולוניאליזם בדרום הלבנט
פרופ’ יובל גדות ,אוניברסיטת תל אביב
ִּמ ְצ ִרים  ,כנענים ומה שביניהם

החוג לארכאולוגיה
ותרבויות המזרח
הקדום

האימפריות
בצל
קולוניאליזם בארץ ישראל ובדרום
הלבנט  -ממצרים הקדומה ועד
האימפריה הבריטית

ערב עיון לרגל צאת ספרו של ד"ר עידו קוך
ִ'צלה של מצרים' בהוצאת יד יצחק בן־צבי

 / 17:30מושב שני
יו”ר :פרופ’ יובל גדות ,אוניברסיטת תל אביב
ד”ר גיא שטיבל ,אוניברסיטת תל אביב
‘גשר מעל מים סוערים’ :המלך הורדוס
כגורם מגשר בין רומא ויהודה
ד”ר אנה גוטגרץ ,אוניברסיטת חיפה
מ’דיוקנה של חברה קולוניאלית’ לחברת מהגרים ימי
ביניימית :פרשנויות להתיישבות הפרנקית בלבנט -
מבט היסטורי והיסטוריוגרפי
פרופ’ יואב אלון ,אוניברסיטת תל אביב
על אדונים ומשתפי פעולה:
עידו קוך
השלטון הבריטי משני עברי הירדן
עידו קוך

במשך כ־ 400שנות שלטון האימפריה המצרית בכנען היו
מגעים קרובים בין פקידי השלטון המצרי לבין האוכלוסייה
המקומית בכנען ,מגעים שהובילו לעיצוב זהותה החברתית,
התרבותית והדתית של האליטה הכנענית .ספר זה בוחן
את הממצאים הארכאולוגיים מתוך גישה פוסט־קולוניאלית
מודרנית ,ולומד מהם על מערכת הקשרים בין תושבי השפלה
ומישור החוף הדרומי של ארץ ישראל לבין השלטון המצרי:
כיצד חווה הנשלט את השלטון ואת תרבותו? כיצד השפיעה
התרבות המקומית על דפוסי השלטון הקולוניאלי? כמו כן
בוחן הספר את התמורות שחלו בחברה הכנענית לאחר תום
שלטון האימפריה :איזו מורשת השאירה התקופה הארוכה של
השלטון הזר על האוכלוסייה המקומית? כיצד הושפעו הדת,
התרבות והזהות החברתית של תושבי כנען ,ובעיקר אלו
של האליטות ,מהניתוק מן התרבות המצרית הדומיננטית?
מסקנות הספר אינן ממעיטות מחשיבות הגורמים ה״חיצוניים״
בעיצוב המאורעות ההיסטוריים ,אך הן מוסיפות ממד נוסף
להבנת התקופה שעיקרו תפקידה הפעיל של האוכלוסייה
המקומית בעיצוב האירועים .בספר נסקרים ממצאי המחקר
הארכאולוגי החדש מן השפלה וממישור החוף הדרומי של ארץ
ישראל מהאלף השני ומראשית האלף הראשון לפסה״נ.

צלה של מצרים

צלה של מצרים

יום חמישי | י"ב בטבת | 19:00-16:00 | 20.12.18
בניין גילמן ,אולם  ,449אוניברסיטת תל אביב

 / 17:00הפסקה

במהלך הערב
יימכר הספר

ד״ר עידו קוך השלים את לימודי התואר השלישי בחוג
לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל
אביב ופרסם מאמרים העוסקים באזור השפלה בתקופת
הברונזה והברזל .ספר זה מבוסס על עבודת דוקטור
שנכתבה בהנחיית פרופסור נדב נאמן ופרופסור עודד ליפשיץ
והוגשה בשנת .2015

הכניסה חופשית בהרשמה מראש
act.ybz.org.il | 02-5398855

להרשמה
ישירה >>

במחיר השקה

בשער הקדמי :לוחית זהב ועליה תיאור אלה עירומה על סוס ,לכיש,
תקופת הברונזה המאוחרת ,המאה ה־13לפני הספירה ,אוסף רשות
העתיקות.
צילום השער :אלי פוזנר,מוזיאון ישראל ,ירושלים

עיצוב עטיפה :תחיה רוזנטל ,ירושלים
מחיר 92 :ש״ח
אפריל 2018

מפגשים בין־תרבותיים בדרום־מערב כנען
בתקופת הברונזה המאוחרת
ובראשית תקופת הברזל

