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Fourth International Conference), 24-27 July 2012, The Oriental Institute, University of
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 מחקרי," גאוגרפיה היסטורית והיסטוריוגרפיה, ארכאולוגיה: "זיהויה ותפקידה של ח'רבת קיאפה.42
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 של המחלקה ללימודי34 - אתניות ולאומיות בארץ ישראל לאורך התקופות (הכנס השנתי ה,"השני
.2014  ביוני19 ,)ישראל וארכאולוגיה-ארץ
“Why did Zerubbabel’s Adversaries Emphasize their Foreign Origins?”, European .48
Association of Jewish Studies 10th Congress, Paris, July 21, 2014
“By Whose God did Goliath Curse and Where did David Take his Head?, Three Notes on .49
1 Samuel 17”, Colloquium Biblicum Lovaniense LXIII, Katholieke Universiteit Leuven,
July 30, 2014
“‘My Father was a Wandering Aramean’: Biblical Views of the Ancestral Relationship .50
Between Israel and Aram”, Wandering Arameans: Arameans outside Syria: Textual and
Archaeological Perspectives, Institut für Altes Testament der Universität Leipzig, 21-23
.October 2014
“And There Was Peace between Israel and the Amorites” (1 Sam 7:14): Israelites and .51
Canaanites in Late Iron I”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, San Diego,
.22-25 November 2014.
“And There Was Peace between Israel and the Amorites” (1 Sam 7:14): Israelites and .52
Canaanites in Late Iron I”, Archaeology and Text: Toward Establishing a Meaningful
Dialogue between Written Sources and Material Finds, Ariel University, 10-12 May
2015.
“The Jordan River in Biblical Geography: The Border of the Land or a Part of the Land?”, The .53

River Jordan (ARAM Forty First International Conference) , The Oriental Institute,
.University of Oxford, July 13-15, 2015
, כנס במעבה ההר השישי במערב בנימין,"? גבול הארץ או חלק מן הארץ: "נהר הירדן במקרא.54
.2015  באוקטובר8 ,חשמונאים
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“The Role of the Levites in Chronicles: Past, Present, or Utopia?”, The Society of Biblical .55

Literature Annual Meeting, Atlanta, 21-24 November 2015.
“Understanding Athaliah”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, Atlanta, 21- .56

24 November 2015.
“Mixed Marriages in the Book of Chronicles - A Reflection of Social Attitudes in Persian- .57
Period Yehud”, IX Congress on Transeuphratesia in the Persian Period: Unity and
Diversity, Institut Protestant de Théologie de Paris, 7-9.4.2016 (with Iris Hakak-Marsh)
“Aram and Arameans in the Book of Chronicles”, Dependency and Autonomy in .58
Intercultural Relations: Israel and Aram as a Case Study, Institut für Altes Testament der
.Universität Leipzig, June 5th-9th, 2016
“The Boundary between Judah and Israel”, XXII Congress of the International .59

Organization for the Study of the Old Testament, Stellenbosch, South Africa, 4-8 July,
.2016
“Aram and Arameans in Chronicles”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, San .60

.Antonio, 19-22 November 2016
- אוניבריסטת בר, ירושלים לדורותיה," ירושלים בימי שיבת ציון בחזון ובמציאות:' " 'היינו שמחים.61
.30.3.2017 ,אילן
“The Chronicler’s Presentation of the History of Israel: Between History, Historiography .62

and Utopia”, SBL-EABS International Meeting, Humboldt University, Berlin, 8 August
2017.
“Levites and ‘Reforming Kings’ in Chronicles”, The Society of Biblical Literature Annual .63
Meeting, Boston, 18-21 November, 2017
“‘We were like Dreamers’: Persian-Period Jerusalem in Vision and in Reality”, The .64
Society of Biblical Literature Annual Meeting, Boston, 18-21 November, 2017
“Persian-Period Jerusalem in the Shadow of Destruction”, Writing and Re-Writing History .65
by Destruction, Institut für Altes Testament der Universität Leipzig, May 14-17, 2018
“The Chronicler’s Re-Writing of the History of Israel: Why and How?”, Writing and .66
Rewriting History: Ancient Israel and Near Eastern Cultures, Johannes GutenbergUniversität Mainz, June 17-20, 2018
“Judges, Elders and Officers in Chronicles”, SBL-EABS International Meeting, Helsinki, .67
July 30 – August 3, 2018
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“The Role of Amalek in the Transfer of the Monarchy from Saul to David”, The Society of .68
Biblical Literature Annual Meeting, Denver, 17-20 November, 2018
“The Chronicles of the Kings of Judah - Deliberations and Choices in the Composition of .69
a Commentary”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, Denver, 17-20
November, 2018
“David, Hiram and Solomon: A Look at the Geography”, Between Israel, Aram and .70
Phoenicia: Archaeological and Historical Perspectives - The Minerva Center for the
Relations between Israel and Aram in Biblical Times 4th Annual Conference – Bar-Ilan
University, May 27-29, 2019.
20.6.2019 , אריאל,29 - מחקרי יהודה ושומרון – הכנס ה," נסיכה ישראלית בממלכת יהודה: "עתליה.71
.)(הרצאת פתיחה
“Were there Levites in the Second Temple?”, EABS Annual Conference, University of .72
.Warsaw, 11-14 August 2019
“Was Kiriath-jearim in Judah or in Benjamin, and was Benjamin in Israel or in Judah?”, .73
American Schools of Oriental Research Annual Meeting, San Diego, 19-22 November,
2019
“One Ark, Two Arks, Three Arks, More?”, The Society of Biblical Literature Annual .74
Meeting, San Diego, 23-26 November, 2019
“Kiriath-jearim and the Border between Judah and Benjamin”, The Society of Biblical .75
Literature Annual Meeting, San Diego, 23-26 November, 2019
“Memories of the Assyrian Exile in Persian-Period Yehud”, Mass Deportations: To and .76
from the Levant during the Age of Empires, Tel Aviv University, January 8–9, 2020
: המאיר לארץ – סוגיות בחקר החברה היהודית ותרבותה,"? "האם שרו הלויים בבית המקדש השני.77
16.1.2010 , רמת גן,אילן- אוניברסיטת בר,אילן לרגל פרישתו-מחווה לפורפ' מאיר בר

:ארגון כנסים
- "התיישבות וביטחון בדרום הר חברון בעת העתיקה" (הכנס הארבעה עשר של המחלקה ללימודי ארץ.1
) תשנ"ד (בשתוף עם ז' ספראי,גן- רמת,)ישראל
 תשנ"ח,גן- רמת," "תשעים שנה לייסוד המשרד הארצישראלי.2
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" .3דגמים בהתיישבות בעתות שינוי" (הכנס התשעה עשר של המחלקה ללימודי ארץ-ישראל) ,רמת-גן,
תשנ"ט (בשתוף עם ד' הכהן)
" .4תמורות בתרבות ובישוב בתקופה הפרסית" (במסגרת הקונגרס העולמי הארבעה עשר למדעי
היהדות) ,ירושלים ,תשס"ה
" .5הכנס הבינלאומי השמיני לחקר השם היהודי" ,רמת-גן ,תשס"ז
" .6זהות ישראלית ויהודית בתקופת המקרא ובימי הבית השני" ,רמת-גן ,תשס"ח
" .7הכנס הבינלאומי התשיעי לחקר השם היהודי" (במסגרת הקונגרס העולמי החמישה עשר למדעי
היהדות) ,ירושלים ,תשס"ט (בשתוף עם א' דמסקי).
" .8מלחמה ושלום במורשת ישראל – כנס חוקרים בינלואמי" (הכנס השלישי של המחלקה למורשת
ישראל) ,ירושלים ,תשס"ט (בשתוף עם א' שפירא).
" .9ויעלו ויתרו את הארץ" (הכנס ה 30-של המחלקה ללימודי ארץ ישראל) ,רמת-גן ,תש"ע (בשתוף עם
א' פאוסט וש' בונימוביץ).
 .10הכנס הבינלאומי העשירי לחקר השם היהודי ,רמת-גן ,תשע"א (בשתוף עם א' דמסקי וב' קוטלרמן).
 .11חידושים בחקר ירושלים ,כנס השמונה-עשר ,רמת-גן( 27.12.2012 ,בשתוף עם א' ברוך וא' לוי-רייפר).
Jewish Religion in Light of New Inscriptions and Papyri, 19 May 2013, Bar-Ilan .12
)University, Ramat-Gan (with E. Eshel and A. Lange
" .13היסטוריה כלכלית של היהודים במשך הדורות :מקורות ,מתודולוגיות ,נרטיבים" (הכנס הבינלאמי
השני של המחלקה לתולדות ישראל) ,5-6.6.2013 ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת-גן (בשתוף עם ג' בקון,
א' מירון וע' שרמר).
" .14הכנס הבינלאמי האחד-עשר לחקר השם היהודי" (במסגרת הקונגרס העולמי הששה עשר למדעי
היהדות) ,ירושלים ,תשע"ג( 29.7.2013 ,בשתוף עם א' דמסקי).
" .15הכנס הבינלאומי השנים-עשר לחקר השם היהודי" ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת גן18.3.2015 ,
(בשתוף עם א' דמסקי וע' ברייר).
" .16הכנס הבינלאומי השלשה-עשר לחקר השם היהודי"( ,במסגרת הקונגרס העולמי השבע עשר למדעי
היהדות) ,ירושלים ,תשע"ז( 7.8.2017 ,בשתוף עם א' דמסקי).
" .17הכנס הבינלאומי הארבעה-עשר לחקר השם היהודי" ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת גן3.6.2019 ,
(בשתוף עם א' דמסקי).
" .18המאיר לארץ – סוגיות בחקר החברה היהודית ותרבותה :מחווה לפורפ' מאיר בר-אילן לרגל
פרישתו" ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת גן( 16.1.2010 ,בשתוף עם עמנואל פרידהיים).
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עבודת שדה ארכיאולוגית:
השתתפות בסקר ארץ אפרים – 1987
חפירות חרבת סומקה (הר הכרמל) – 1988-1986
חפירות כפר חנניה – 1989
חפירות תל בית שמש – 1993-1990
חפירות תל צפית/גת – ( 2008-2005מרכז תכנית אקדמית)
מידע נוסף:
מורה דרך מוסמך ומלמד בקורסים שונים להכשרת מורי דרך ובמסגרות אחרות.
חבר מערכת בכתב העת "מורשת ישראל" ()2012 - 2008
חבר בחברה לחקירת א"י ועתיקותיה ,באגודה הישראלית לאשורולוגיה ,באגוד העולמי למדעי היהדות וב-
.Society of Biblical Literature
חבר במכרז מינרבה לחקר יחסי ישראל וארם בתקופת המקרא.

