
ארץ ישראל בספרות היוונית והלטינית

 )8.5.17  יום שני, י"ב באייר תשע“ז )
17:30-09:15 | צריף הנשיא, יד יצחק בן-צבי, רח' אבן גבירול 14, ירושלים

machonei@ybz.org.il | 02-5398822 הכניסה חופשית | לפרטים

ם: פרופ' ריכב )בוני( רובין
צילו

 09:15 
התכנסות

  11:15-09:45 
מושב פתיחה 

ד"ר סטפני בינדר | ברכות 

פרופ' חנה כותן  
האוניברסיטה העברית | יו"ר

פרופ' דניאלה דוויק המחלקה 
ללימודים קלאסיים, 

 אוניברסיטת בר-אילן
האתגר העתיק של 

הגאוגרפיה הטקסטואלית 

פרופ' יוסף גייגר החוג 
ללימודים קלאסיים, 

האוניברסיטה העברית  
סופרים יווניים מאוחרים על 

ארץ ישראל

פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ 
החוג ללימודים קלאסיים, 

 אוניברסיטת תל אביב
הרודוטוס וסוריה הקרויה 

פאלאיסטינה

 11:45-11:15 
הפסקה

  14:15-11:45 
מושב שני: התקופה ההלניסטית 

פרופ' אלברט באומגרטן אוניברסיטת בר אילן | יו"ר
פרופ' ישראל שצמן החוג להיסטוריה, 

 האוניברסיטה העברית
סטראבו וסופרים אחרים על גיורם של האדומים

פרופ' בצלאל בר-כוכבא החוג לתולדות ישראל, 
 אוניברסיטת תל אביב

עוד הערות על תיאור ארץ יהודה בגאוגרפיקה של 
סטארבו

ד"ר יובל שחר התכנית הרב-תחומית במדעי 
 הרוח,  אוניברסיטת תל אביב

הגליל של יוספוס - מסורות יהודיות במסגרת הלניסטית 
 פרופ' צבי בן-אברהם האקדמיה הלאומית למדעים 

ומר אהרון רוני שדה החוג למדעים גיאו-ימיים 
 אוניברסיטת חיפה 

הפיזיוגרפיה של אגם ים המלח בספרות היוונית 
והרומית לאור המחקר המודרני 

פרופ' אבשלום לניאדו  החוג להיסטוריה, 
 אוניברסיטת תל אביב

המרטיר פיוניוס איש סמירנה ומסעו לים המלח 

 15:30-14:15 
הפסקת צהריים

 17:30-15:30 
 מושב שלישי: 

העת העתיקה המאוחרת
פרופ' יהושע שוורץ אוניברסיטת 

בר אילן | יו"ר

פרופ' זאב ספראי המחלקה 
ללימודי ארץ ישראל, 
 אוניברסיטת בר-אילן

פלשתינה ברשימתו של נילוס 
דוקספטריוס 

ד"ר הלל ניומן החוג לתולדות 
 ישראל, אוניברסיטת חיפה
הר הבית בכתבי הירונימוס 

פרופ' דורון בר מכון שכטר 
 למדעי היהדות

 המסע מבורדו )333 לסה"נ(: 
בין ראליה לדמיון 

פרופ' ריכב )בוני( רובין  המחלקה 
 לגאוגרפיה, האוניברסיטה העברית
תרומתה של מפת מידבא כמקור 

למחקר ארץ ישראל בתקופתה 
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