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 1990 –קרן מושקוביץ 

 1992 –דוד -קרן בן

 1992 –מלגה לתלמידי תואר שני  -צבי -יד יצחק בן

 1994 –קרן פיליפ ורבקה מאיר 

 1999 –מלגה לתלמידי תואר שלישי  -צבי -יד יצחק בן

 1998, 1996, 1994, 1993, 1991 –אילן -ות של אוניברסיטת ברועדת המלג

 2001-2002 –דוקטורט -מלגת מחקר לפוסט –קרן הזכרון לתרבות יהודית, ניו יורק 

 2008 –אילן -פרס ע"ש פנחס חורגין, אוניברסיטת בר

 

 הרצאות בכנסים מדעיים:

 , אריאל1993, הכנס השלישי –מחקרי יהודה ושומרון "נחלות אפרים ומנשה בספר דברי הימים",  .1

 התיישבות וביטחון בדרום הר חברון בעת העתיקה,", של יהודה לפי הרשימות המקראיות דרומה" .2

 גן -, רמת1994אילן, -ישראל, אונ' בר-הכנס הארבעה עשר של המחלקה ללימודי ארץ

, 1994, ביעיהכנס הר –מחקרי יהודה ושומרון ", צרויה, שר צבא דוד-קבורתו של יואב בן מקום" .3

 אריאל

4. “Earthly Jerusalem in the Book of Chronicles: Contemporary or Historical?”,  New 

Studies on Jerusalem –The Second Conference, Ingeborg Rennert Center of 

Jerusalem Studies, 1996, Ramat-Gan 

, 1995, הכנס החמישי –י יהודה ושומרון מחקר", בגבולות מדינת יהודה בתקופה הפרסית השינויים" .5

 אריאל

, אריאל )עם א' 1997, הכנס השביעי –מחקרי יהודה ושומרון ", בין השבטים אשר ובנימין הקשרים" .6

 פאוסט(

, י"א-הכנס ה –מחקרי יהודה ושומרון "ארץ גשן, גבעון והספר הדרומי של ממלכת שאול",  .7

 , אריאל2001

 , תל חי2001, הכנס השלישי –חקרים חדשים על הגליל מ"הגליל בממלכות שאול ודוד",  .8

9. “Who was the Chronicler’s Audience?”, The Southeastern Commission for the 

Study of Religion, 2002, Atlanta 

10. “From Goshen to Gibeon: The Southern Frontier of the Early Monarchy”, The 

Southeastern Commission for the Study of Religion, 2002, Atlanta 

11. “Chronological Aspects of the Chronicler’s Genealogies”, The Society of Biblical 

Literature – American Academy of Religion, 2002, Toronto 

12. “Geographical Aspects of the Chronicler’s Genealogies”, The Society of Biblical 

Literature – American Academy of Religion, 2003, Atlanta 
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, די"-הכנס ה –מחקרי יהודה ושומרון "מעמדו הפוליטי של שבט בנימין וסיפורו של יוסף",  .13

  , אריאל2004

 , תל חי2004, הכנס השלישי –מחקרים חדשים על הגליל "הגליל בספר דברי הימים",  .14

-הכנס ה –מחקרי יהודה ושומרון הערות למלכות דוד בחברון",  –"בחברון מלך שבע שנים  .15

  אריאל ,2005, "וט

16. “The Southern Frontier of Yehud and the Creation of Idumea”, The Fourteenth World 

Congress of Jewish Studies, 2005, Jerusalem 

מחקרי יהודה "בעל שלישה, בעל פרצים, בעל חצור ובעל תמר: על שמות אתרים בהר המרכזי",  .17

 , אריאל2006, ט"ז-הכנס ה –ושומרון 

זהות ישראלית ויהודית בתקופת המקרא ובימי הבית השני: הלאום בספר שופטים", "תפישת  .18

 גן-, רמת2008, שבטיות, לאום ודת

19. “The Contribution of Historical Geography for the Atlas”, MedArchNet/DAAHL, 

November 2008, San Diego 

 , אריאל2009, י"ט-הכנס ה –מרון מחקרי יהודה ושו"האם ארון הברית היה נוכח בקרב מכמש?",  .20

21. “Sheshonq I and the Negev Haserim”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, 

November 2009, New Orleans  

עיצוב הזכרון והתודעה ההיסטורית בספר דברי "דמותם של יואב ושמואל בראי ספר דברי הימים",  .22

 גן-, רמת2010, הימים

23. “Joshua and Judges: Literary Features and Historical Reality”, The Ancient Near East in 

2010, HaifaJune , Centuries BCE: Culture and History th10-ththe 12 

של המחלקה ללימודי ארץ  30-ויעלו ויתרו את הארץ, הכנס ה"הצעת זיהוי חדשה לח'רבת קיאפה",  .24

 גן-, רמת2010, ישראל

25. “Conquered and Unconquered: Reality and Ideology in the Geography of Joshua”, 

Colloquium Biblicum Lovaniense - The Book of Joshua and the Land of Israel, July 2010, 

Leuven, Belgum 

26. “The Inheritance of the Land according to Joshua, Judges Samuel and Kings”, The Society 

of Biblical Literature Annual Meeting, November 2010, Atlanta 

מה קרה להיסטוריה היהודית? כנס אקדמי "תקופת המקרא בנרטיב אחד של ההיסטוריה היהודית",  .27

 גן.-, רמת2010 על דרכי החקר וההוראה של ההיסטוריה היהודית,

, מכללת אורות ישראל, 2011, בין מקרא, בלשנות וארכאולוגיה מקראיתהמעגלה?",  –"חרבת קיאפה  .28

 אלקנה.

, יד יצחק בן צבי, 2011, שמות מקומות בארץ ישראלפתרון חדש",  –שק "החקרים/חגרים ברשימת שי .29

 ירושלים.
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30. “Baal Worship in Early Israel: An Onomastic View”, The Society of Biblical Literature 

International Meeting, July 2011, London (invited lecture) 

31. “Joshua and Judges: Historiography and Historical Reality”, The Society of Biblical 

Literature International Meeting, July 2011, London 

, כנס מערב בנימין השני –במעבה ההר ", היווצרות הזהות השומרונית בין שלטון אשור לשלטון פרס" .32

 , חשמונאים.2011אוקטובר ב 23

33. “The Character of Joab in the Book of Chronicles”, The Society of Biblical Literature 

Annual Meeting, 19-22 November 2011, San Francisco. 

34. “The Identification and Function of Khirbet Qeiyafa: A New Suggestion”, The Society of 

Biblical Literature Annual Meeting, 19-22 November 2011, San Francisco. 

 ,עשר-חידושים בחקר ירושלים, הכנס השבעהאומו העברי של רבשקה: היסטוריה מול רטוריקה", "נ .35

 גן.-, רמת2011דצמבר ב 29

, אוניברסיטת 2012במאי  15, יהודי לבנון: זהות ומורשת"דוד, חירם ושלמה: יחסי ידידות או תלות?",  .36

 גן.-אילן, רמת-בר

של המחלקה ללימודי א"י  32 -)הכנס ה התיישבות הנגב: נוף, אוכלוסיה,"שישק והחצרים בנגב",  .37

 גן.-אילן, רמת-, אוניברסיטת בר2012במאי  31וארכאולוגיה(, 

38. “What is the Purpose of the Genealogical Introduction to the Book of Chronicles?”, Lists 

in Epigraphy, Administration and History of the Pre-Modern Age, 5 June 2012, Mandel 

Center of Jewish Studies, The Hebrew University in Jerusalem.  

סכסוכים ומחלקות בקהילות ישראל "הסכסוך על זכות השיבה: התמודדות שבי ציון עם עם הארץ",  .39

 גן. -אילן, רמת-, אוניברסיטת בר2012ביוני,  21-20, לדורותיהן

40. “The Formation of Idumean Identity”, The Idumeans  and the Nabataeans (Aram Thirty 

Fourth International Conference), 24-27 July 2012, The Oriental Institute, University of 

Oxford. 

41. “The Development of Religious Identity in Idumea”, Jewish Religion in Light of New 

Inscriptions and Papyri, 19 May 2013, Bar-Ilan University, Ramat-Gan.  

מחקרי "זיהויה ותפקידה של ח'רבת קיאפה: ארכאולוגיה, גאוגרפיה היסטורית והיסטוריוגרפיה",  .42

 , אריאל.2013ביוני,  13, 23 -הכנס ה –יהודה ושומרון 

43. “Rab-shakeh's Hebrew Speech: History vs. Rhetoric”, Society of Biblical Literature 

International Meeting, 7-11 July 2013, St. Andrews, Scotland.  
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44. “Why Did the Adversaries of Judah and Benjamin Emphasize Their Foreign Origins?”, 

Society of Biblical Literature International Meeting, 7-11 July 2013, St. Andrews, 

Scotland. 

45. “By Whose God did Goliath Curse and Where did David Take his Head?”, International 

Organization for the Study of the Old Testament (IOSOT) 21st Congress, 4-9 August 

2013, Ludwig-Maximilians-University, Munich, Germany 

46. “The Concern with Mixed Marriages in Ezra-Nehemiah in Light of Epigraphic Evidence”, 

The Society of Biblical Literature Annual Meeting, 23-26 November 2013, Baltimore. 

הנשים הנכריות בעזרא ונחמיה ומקומה בעיצוב הזכות היהודית בראשית ימי הבית  "פרשת גרוש .47

של המחלקה ללימודי  34 -)הכנס השנתי האתניות ולאומיות בארץ ישראל לאורך התקופות השני", 

  . 2014ביוני  19 ולוגיה(,ישראל וארכא-ארץ

48. “Why did Zerubbabel’s Adversaries Emphasize their Foreign Origins?”, European 

2014 , Paris, July 21,Congress thAssociation of Jewish Studies 10 

49. “By Whose God did Goliath Curse and Where did David Take his Head?, Three Notes on 

1 Samuel 17”, Colloquium Biblicum Lovaniense LXIII, Katholieke Universiteit Leuven,  

July 30, 2014 

50. “‘My Father was a Wandering Aramean’: Biblical Views of the Ancestral Relationship 

Between Israel and Aram”, Wandering Arameans: Arameans outside Syria: Textual and 

Archaeological Perspectives, Institut für Altes Testament der Universität Leipzig, 21-23 

October 2014. 

51. “And There Was Peace between Israel and the Amorites” (1 Sam 7:14): Israelites and 

Canaanites in Late Iron I”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, San Diego, 

22-25 November 2014.. 

52. “And There Was Peace between Israel and the Amorites” (1 Sam 7:14): Israelites and 

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. 

53. “The Jordan River in Biblical Geography: The Border of the Land or a Part of the Land?”, The 

River Jordan (ARAM Forty First International Conference) , The Oriental Institute, 

University of Oxford, July 13-15, 2015. 

, כנס במעבה ההר השישי במערב בנימין"נהר הירדן במקרא: גבול הארץ או חלק מן הארץ?",  .54

 . 2015באוקטובר  8חשמונאים, 
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55. “The Role of the Levites in Chronicles: Past, Present, or Utopia?”, The Society of Biblical 

Literature Annual Meeting, Atlanta, 21-24 November 2015. 

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

24 November 2015. 

57. -A Reflection of Social Attitudes in Persian -Mixed Marriages in the Book of Chronicles “

ersian Period: Unity and Congress on Transeuphratesia in the PIX , ”Period Yehud

)Marsh-Iris Hakak9.4.2016 (with -Institut Protestant de Théologie de Paris, 7, Diversity 

58. “Aram and Arameans in the Book of Chronicles”, Dependency and Autonomy in 

Intercultural Relations: Israel and Aram as a Case Study, Institut für Altes Testament der 

Universität Leipzig, June 5th-9th, 2016. 

59. “The Boundary between Judah and Israel”, XXII Congress of the International 

Organization for the Study of the Old Testament, Stellenbosch, South Africa, 4-8 July, 

2016. 

60. “Aram and Arameans in Chronicles”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, San 

Antonio, 19-22 November 2016. 

-, אוניבריסטת ברירושלים לדורותיה" 'היינו שמחים': ירושלים בימי שיבת ציון בחזון ובמציאות",  .61

 .30.3.2017ילן, א

62. “The Chronicler’s Presentation of the History of Israel: Between History, Historiography 

and Utopia”, SBL-EABS International Meeting, Humboldt University, Berlin, 8 August 

2017. 

63. “Levites and ‘Reforming Kings’ in Chronicles”, The Society of Biblical Literature Annual 

Meeting, Boston, 18-21 November, 2017 

64. “‘We were like Dreamers’: Persian-Period Jerusalem in Vision and in Reality”, The 

Society of Biblical Literature Annual Meeting, Boston, 18-21 November, 2017 

65. “Persian-Period Jerusalem in the Shadow of Destruction”, Writing and Re-Writing History 

by Destruction, Institut für Altes Testament der Universität Leipzig, May 14-17, 2018 

66. “The Chronicler’s Re-Writing of the History of Israel: Why and How?”, Writing and 

Rewriting History: Ancient Israel and Near Eastern Cultures, Johannes Gutenberg-

Universität Mainz, June 17-20, 2018 

67. “Judges, Elders and Officers in Chronicles”, SBL-EABS International Meeting, Helsinki, 

July 30 – August 3, 2018 
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68. “The Role of Amalek in the Transfer of the Monarchy from Saul to David”, The Society of 

Biblical Literature Annual Meeting, Denver, 17-20 November, 2018 

69. “The Chronicles of the Kings of Judah - Deliberations and Choices in the Composition of 

a Commentary”, The Society of Biblical Literature Annual Meeting, Denver, 17-20 

November, 2018 

70. “David, Hiram and Solomon: A Look at the Geography”, Between Israel, Aram and 

Phoenicia: Archaeological and Historical Perspectives - The Minerva Center for the 

Ilan -Bar –Annual Conference   thRelations between Israel and Aram in Biblical Times 4

University, May 27-29, 2019. 

 20.6.2019, אריאל, 29 -הכנס ה –מחקרי יהודה ושומרון הודה", "עתליה: נסיכה ישראלית בממלכת י .71

 )הרצאת פתיחה(. 

72. “Were there Levites in the Second Temple?”, EABS Annual Conference, University of 

Warsaw, 11-14 August 2019. 

73. “Was Kiriath-jearim in Judah or in Benjamin, and was Benjamin in Israel or in Judah?”, 

American Schools of Oriental Research Annual Meeting, San Diego, 19-22 November, 

2019 

74. “One Ark, Two Arks, Three Arks, More?”, The Society of Biblical Literature Annual 

Meeting, San Diego, 23-26 November, 2019 

75. “Kiriath-jearim and the Border between Judah and Benjamin”, The Society of Biblical 

Literature Annual Meeting, San Diego, 23-26 November, 2019 

76. “Memories of the Assyrian Exile in Persian-Period Yehud”, Mass Deportations: To and 

from the Levant during the Age of Empires, Tel Aviv University, January 8–9, 2020 

סוגיות בחקר החברה היהודית ותרבותה:  –המאיר לארץ ", ?"האם שרו הלויים בבית המקדש השני .77

 16.1.2010אילן, רמת גן, -, אוניברסיטת בראילן לרגל פרישתו-מחווה לפורפ' מאיר בר

 

 

  

 : ארגון כנסים

-עשר של המחלקה ללימודי ארץ"התיישבות וביטחון בדרום הר חברון בעת העתיקה" )הכנס הארבעה  .1

 גן, תשנ"ד )בשתוף עם ז' ספראי(-שראל(, רמתי

 גן, תשנ"ח-"תשעים שנה לייסוד המשרד הארצישראלי", רמת .2
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גן, -ישראל(, רמת-"דגמים בהתיישבות בעתות שינוי" )הכנס התשעה עשר של המחלקה ללימודי ארץ .3

 תשנ"ט )בשתוף עם ד' הכהן(

הפרסית" )במסגרת הקונגרס העולמי הארבעה עשר למדעי  "תמורות בתרבות ובישוב בתקופה .4

 "הסהיהדות(, ירושלים, תש

 גן, תשס"ז-כנס הבינלאומי השמיני לחקר השם היהודי", רמתה" .5

 גן, תשס"ח-"זהות ישראלית ויהודית בתקופת המקרא ובימי הבית השני", רמת .6

י החמישה עשר למדעי "הכנס הבינלאומי התשיעי לחקר השם היהודי" )במסגרת הקונגרס העולמ .7

 היהדות(, ירושלים, תשס"ט )בשתוף עם א' דמסקי(.

)הכנס השלישי של המחלקה למורשת כנס חוקרים בינלואמי"  –"מלחמה ושלום במורשת ישראל  .8

 . )בשתוף עם א' שפירא( ירושלים, תשס"טישראל(, 

)בשתוף עם  ן, תש"עג-(, רמתשל המחלקה ללימודי ארץ ישראל 30-הכנס ה) "ויעלו ויתרו את הארץ" .9

 .א' פאוסט וש' בונימוביץ(

 גן, תשע"א )בשתוף עם א' דמסקי וב' קוטלרמן(.-הכנס הבינלאומי העשירי לחקר השם היהודי, רמת .10

 רייפר(.-)בשתוף עם א' ברוך וא' לוי 27.12.2012גן, -עשר, רמת-חידושים בחקר ירושלים, כנס השמונה .11

12. Jewish Religion in Light of New Inscriptions and Papyri, 19 May 2013, Bar-Ilan 

University, Ramat-Gan (with E. Eshel and A. Lange) 

"היסטוריה כלכלית של היהודים במשך הדורות: מקורות, מתודולוגיות, נרטיבים" )הכנס הבינלאמי  .13

ג' בקון, עם  גן )בשתוף-אילן, רמת-, אוניברסיטת בר5-6.6.2013השני של המחלקה לתולדות ישראל(, 

 א' מירון וע' שרמר(. 

לחקר השם היהודי" )במסגרת הקונגרס העולמי הששה עשר למדעי  רעש-"הכנס הבינלאמי האחד .14

 )בשתוף עם א' דמסקי(. 29.7.2013היהדות(, ירושלים, תשע"ג, 

 18.3.2015אילן, רמת גן, -עשר לחקר השם היהודי", אוניברסיטת בר-"הכנס הבינלאומי השנים .15

 ף עם א' דמסקי וע' ברייר(.)בשתו

עשר למדעי  שבע)במסגרת הקונגרס העולמי העשר לחקר השם היהודי", -"הכנס הבינלאומי השלשה .16

 )בשתוף עם א' דמסקי(. 7.8.2017, זהיהדות(, ירושלים, תשע"

 3.6.2019אילן, רמת גן, -עשר לחקר השם היהודי", אוניברסיטת בר-"הכנס הבינלאומי הארבעה .17

 ' דמסקי(. )בשתוף עם א

אילן לרגל -סוגיות בחקר החברה היהודית ותרבותה: מחווה לפורפ' מאיר בר –"המאיר לארץ  .18

 .)בשתוף עם עמנואל פרידהיים( 16.1.2010אילן, רמת גן, -פרישתו", אוניברסיטת בר
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 :עבודת שדה ארכיאולוגית

 1987 –השתתפות בסקר ארץ אפרים 

 1988-1986 –סומקה )הר הכרמל( חרבת חפירות 

 1989 –חפירות כפר חנניה 

 1993-1990 –חפירות תל בית שמש 

 )מרכז תכנית אקדמית( 2008-2005 –חפירות תל צפית/גת 

 

 מידע נוסף:

 מורה דרך מוסמך ומלמד בקורסים שונים להכשרת מורי דרך ובמסגרות אחרות.

 (2012 - 2008) חבר מערכת בכתב העת "מורשת ישראל"

 -ועתיקותיה, באגודה הישראלית לאשורולוגיה, באגוד העולמי למדעי היהדות ובחבר בחברה לחקירת א"י 

Society of Biblical Literature . 

 חבר במכרז מינרבה לחקר יחסי ישראל וארם בתקופת המקרא. 

 


