לאור טביעות החותם על קנקנים
עודד ליפשיץ

 / 16:30ברכות
פרופ' ריכב (בוני) רובין ,ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה,
יד יצחק בן־צבי
פרופ' יובל גדות ,החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום,
אוניברסיטת תל אביב

 / 16:45מושב ראשון
יו"ר :פרופ' עמי מזר ,האוניברסיטה העברית
פרופ' נדב נאמן ,אוניברסיטת תל אביב
מנהל אימפריאלי והטביעות על קנקנים ביהודה
פרופ' אהרן מאיר ,אוניברסיטת בר-אילן
'כל מה שרצית לדעת על מנהל (ביהודה)  -ולא העזת לשאול'
ד"ר דפנה לנגוט ,אוניברסיטת תל אביב
'איש תחת גפנו ותחת תאנתו'? עדויות לחקלאות מתמחה
תחת חסות האימפריה האשורית ביהודה ובפלשת
נריה ספיר ,רשות העתיקות
האתר החדש במורדות ארנונה
והמשמעות של  32טביעות החותם שהתגלו בו

 / 17:45הפסקה

ממלכת יהודה
בעידן האימפריות
יום עיון חגיגי לרגל צאת ספרו
של פרופ' עודד ליפשיץ:
'עידן האימפריות :היסטוריה ומנהל
ביהודה לאור טביעות החותם על קנקנים'

עודד ליפשיץ הוא פרופסור להיסטוריה של עם ישראל בתוכנית ללימודי 'ישראל
הקדום' ,בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב .הוא
מופקד על קתדרת אוסטריה לארכיאולוגיה של ארץ־ישראל בתקופת המקרא וראש
המכון לארכיאולוגיה ע"ש סוניה ומרקו נדלר .בין ספריו בעברית' :ירושלים בין חורבן
להתחדשות' (הוצאת יד יצחק בן־צבי ,ירושלים תשס"ד); 'מה לוחשות האבנים? 3000
שנה של היסטוריה נשכחת ברמת רחל' (יחד עם י' גדות ,ב' ארובס ומ' אומינג ,הוצאת
יד יצחק בן־צבי ,ירושלים תשע"ד).

בשער :ידית נושאת טביעת 'למלך-חברון' מחפירות רמת רחל
© כל הזכויות שמורות למשלחת חפירות רמת רחל ,המכון
לארכיאולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב  צילום :פאבל שרגו
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עודד ליפשיץ

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

להרשמה
ישירה >>

קנקנים בגדלים שונים ובמגוון צורות היו בשימוש נרחב בכל רחבי העולם הקדום.
לסוג זה של כלי חרס היה תפקיד חשוב בהובלת התוצרת החקלאית הנוזלית (כמו
יין ושמן) ובאחסונה .לתוצרת זו היה מקום מרכזי בחקלאות ,בכלכלה ,בסחר ובתזונה
של בני אדם במזרח הקדום .קנקני האגירה הסגלגלים ,האופייניים ליהודה לאורך זמן,
הם חלק ממשפחה גדולה וענפה זו של קנקנים .משלהי המאה הח' לפנה"ס הוטבעו
טביעות חותם על רבות מידיות הקנקנים האלה :טביעות 'למלך' בשלהי המאה הח'
ובראשית המאה הז' לפנה"ס ,חרותות מעגליות וטביעות ורדה בהמשכה של המאה
הז' לפנה"ס ,טביעות אריה במאה הו' לפנה"ס ,לאחר חורבן ירושלים ,וטביעות 'יהוד'
בתקופה הפרסית ובתקופת בית תלמי ובית סלווקוס (משלהי המאה הו' ועד שלהי
המאה הב' לפנה"ס) .בצד מערכת זו פעלו ביהודה מערכות 'אד-הוק' של טביעות
חותם :הטביעות ה'פרטיות' ערב מסע סנחריב ,טביעות 'מוצה' לאחר חורבן ירושלים
וטביעות 'ירושלים' לאחר ראשית ביסוסה של המדינה החשמונאית.
מאפייניה של מערכת מנהל שבמרכזה קנקנים מוטבעים מוכרים במקומות רבים
במזרח הקדום ,ובפרקי זמן ארוכים .החידוש הוא בהיקף הגדול ,בגיוון ,בהמשכיות
וברציפות של כ־ 600שנה במנהל הקנקנים ביהודה .פרק זמן זה חופף את תקופת
היותה של יהודה ממלכה וסאלית ופחווה בשלטון האימפריות הגדולות ששלטו במזרח
הקדום .עובדה זו חשובה להבנת ההיסטוריה של ממלכת יהודה בעידן האימפריות
האשורית ,המצרית והבבלית ,ולאחר מכן לתולדותיה של פחוות יהודה בשלטון בבל,
פרס ,בית תלמי ובית סלווקוס.
בספר זה נפרס מכלול הנתונים על מנהל הקנקנים ביהודה ,מוצע הסבר לקיומו לאורך
 600שנות השיעבוד של יהודה לאימפריות הגדולות ומוצג שחזור מפורט של מערכת
המנהל ביהודה בשלהי ימי הבית הראשון ובמרבית ימי הבית השני .על רקע דיון זה
מציע המחבר בחינה מחודשת של תולדות יהודה בתקופה ארוכה זו ,שפרקים מרכזיים
בה מוארים באור חדש.

עידן האימפריות

יום חמישי | י"ט בטבת | 19:15-16:30 | 27.12.18
יד יצחק בן־צבי ,אבן גבירול  ,14ירושלים

 / 18:15מושב שני
יו"ר :ד"ר עומר סרגי ,אוניברסיטת תל אביב
הלל גבע ,האוניברסיטה העברית
והחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה
מפת ירושלים מסוף ימי ממלכת יהודה ועד ימי ממלכת
החשמונאים לאור טביעות החותם העבריות
ד"ר לידר ספיר-חן ,אוניברסיטת תל אביב
כלכלת בעלי החיים ביהודה ובישראל ו'השלום האשורי'
פרופ' ישראל פינקלשטיין ופרופ' יובל גדות,
אוניברסיטת תל אביב
הארכיאולוגיה של ימי מנשה,
 24שנים מאוחר יותר
האימפריות
מגיב :פרופ' עודד ליפשיץ
מה השתנה במחקר
טביעות החותם על
במהלך הערב
ידיות של קנקנים
יימכר הספר
ולמה זה חשוב?
במחיר השקה

היסטוריה ומנהל ביהודה
לאור טביעות החותם על קנקנים
עודד ליפשיץ

