
בניין רבין, התכנסות-8:00

(מושבים מקבילים)ראשון מושב -10:15–8.30

,  וואסונגש דן "אודיטוריום עבנין רבין, 3001חדר 

רביןבניין

וזף  'ג, ק'ספר גבית , 530חדר

מנדל ללימודים  ומורטון

הרוחמתקדמים במדעי 

התקופות  -חדשות בעתיקות 

הקדומות

גרינהוטצבי : ר"יו

התקופות  -חדשות בעתיקות 

המאוחרות

עוזי דהרי: ר"יו

עדויות מן השטח  : חומר וזהות

זליגמןון 'ג: ר"יו

בחיפוש אחר  : תמר רוזנברג יפת

הופעתה  : נקודת ההתחלה

הלבלואההמוקדמת של שיטת 

התחתון  הפלאוליתבשלהי 

מקרה מבחן מהאתר  , בלבנט

רבדים

מיקה , לנגפורדבועז , איתן קליין

רועי פורת ועמוס  , אולמן

פרומקין

מפלט מימי מלחמות  מערת 

גליל מערבי , הדיאדוכים בהר כמון

ואהרן  ינוחינהמריה , עמית דגן

"  פלישתיםאלהיואת : "מאיר 

מבט על הפולחן  : )10:ושופטים )

לאור חפירות תל צפית  , הפלישתי

צדים  : אביעד אגם ורן ברקאי

כיצד השיגו בני אדם פילים  : פילים

?בתקופה הפליאוליתית ולשם מה

מקווה  "הכתובות מ: חגי משגב

ירושלים  , בדרך חברון" הכתובות

:  טפרברקת ויותם -אורית פלג

ארכאולוגיה ותרבות חומרית  

ביישוב הכפרי של יהודה בתקופה  

המקרה של  : הרומית הקדומה

עלקחורבת 

:וסם וולףאורטיזסטיב 

Renewed Excavations at Tel 

Gezer (2006-2016)(באנגלית)

',  דחרתתזהותו של : רחל ברקאי

מלך הנבטים

כסממן  הפרסטיל: שולמית מילר

מעמדי בתקופה הרומית הקדומה

ייצור לחם שעורים  : דוד עיטם

ומאכלי דגנים בסוף התקופה 

עמק , מוסאבחוזוקהנטופית

הירדן הדרומי 

:  רחל בר נתן וסער גנור

תוצאות –הבזיליקה של אשקלון 

2016-מהחפירה ב

: 'רגל שם, רגל פה': רועי צבר

הגליל העליון המזרחי בתקופות  

,  הרומית והביזנטית, ההלניסטית

לאור סקר אתרים ברזולוציה  

גבוהה  

וינברגר  -ענת כהן, עתליה פדידה

הקבורה מערכת : מילבסקיויניר

והוריאביליותהכלקוליתית 

בתרבות

עדויות  : אמיר גורזלזני

ארכאולוגיות ראשונות על רעש 

אדמה עוצמתי ברמלה במחצית  

לספירה' ח-המאה ה

הר הנגב ושפלת  : מלמןעמית 

–נ "לסה' י–' ז-הנגב במאות ה

אסלום המרחב בניתוח  

הסטורי-ארכאולוגי

האדם  ": גלעד יטאח ודור גולן

מכלול קבורה ייחודי  –" החושב

IIמתקופת הברונזה התיכונה 

מתל יהוד

החוות  : דגן-אייזנברגדוידה

האסלאמיות הקדומות בבקעת 

תופעה של התיישבות  –באר שבע 

ונטישה

בנין רבין, 3001חדר רביןבניין, וואסונגש דן "אודיטוריום ע

חפירות ומחקרים  : פה ושם בארץ ישראל

של תקופות הברונזה והברזל

עמי מזר:ר"יו

חפירות ומחקרים  : פה ושם בארץ ישראל

של התקופות המאוחרות

גדעון אבני:ר"יו

,  חמש תקופות–חצור : אמנון בן תור

חמישה ממצאים  

-חידושים בחפירות האתר אפולוניה: אורן טל

.עורפו וחוף ימו, היישוב: ארשוף

ממצאים ומחקרים חדשים  : אהרון מאיר

גת/מהעונות האחרונות בחפירות תל צפית

חפירות היישוב בבית שערים : עדי ארליך

בתום שלוש עונות

מאתיים השנים הראשונות : גרפינקליוסי 

בממלכת יהודה  

חידושים בחקר ציפורי הרומית: זאב וייס

:אדמסיו'מת

(באנגלית) Current Research at 
Megiddo

: ועוזי עדחאטרמוחמד , גנדלמןפטר 

תגליות  : 2017-2014פרויקט חפירות קיסריה 

חדשות

האמנם הייתה לתושבי  : פאוסטאבי 

" ישראלית"ממלכות ישראל ויהודה  זהות 

?  משותפת

טבריה ותרומתה  : סלברמן-ציטריןקטיה 

לחקר המסגדים הקדומים באסלאם  

בנין רבין, הפסקת קפה-10:45–10:15

(מושבים מקבילים)מושב שני -12:30–10:45

ליבנרעוזי : ר"יו.קצר ולעניין-13:15–12:35

רביןבניין , וואסונגש דן "אודיטוריום ע

נטופיתכלי כתישה בתרבות : אחיטובהדר 

מחקר אזורי באגן נחל רפאים:  דוד תנעמי

ס"לכיש והשפלה במאה השביעית לפנה: עיר בין חורבנות: שפרה וייס

שיחה בין טקסט לממצא: הדס שמבדל

ל כראי חברתי לימי בית שני"אגדות חז: רעות אודם

מימדיםהרודיון בשלושה : עלי כותרת: אסף בן חיים

מחסני הנמל בקיסריה : מקרה מבחן. היסטורילתארוךחומרי מליטה ככלי : זיידן-ואןעליזה 

הרומית

יחסי הגומלין בין ציפורי והעורף הכפרי שלה  ', עכבר העיר ועכבר הכפר':זילברקלנגהלל 

בתקופה הרומית 



הפסקת צהריים-14:15–13:15

- (מושבים מקבילים)שלישי מושב 14:15-16:00

קפההפסקת -16:30–16:00

מליאהמושב 17:45–16:30

,וואסונגש דן "אודיטוריום ע

בניין רבין

,530חדר 

וזף ומורטון מנדל  'ג, ק'בית ספר ג

ללימודים מתקדמים במדעי הרוח

בניין רבין, 3001חדר 

טכנולוגיה ומתודולוגיה בעולם העתיק  

ובימינו

עודד ליפשיץ: ר"יו

כלים וחפצים: חומר וזהות

טלי אורנן: ר"יו

סביבתיתארכאולוגיה 

אילן שרון:ר"יו

מתי :  ונעמי פורתיוסף -בןארז , ניצן בן מלך

תיארוך  ? נבנו כבשני הסיד באזור יהודה

הלומינסציהבשיטת 

:  כהן ואראלה חוברס-אנה בלפר

מבט מן -" זרים"ו" אחרים"

הפרהיסטוריה  

:טפרויותם וייסברודליאור , עוז-גיא בר

מעקב  –של התמוטטות ביוארכאולוגיה

אחר שינויים חברתיים וסביבתיים  

בתקופה הביזנטית בנגב

גרוס ויוסי  -רות שחק, קריימרמןאיגור 

מזרחי  -חרבנו של המקדש הצפון: גרפינקל

וסופה של לכיש הכנענית  

חלק המעיד על השלם  : ליאת נאה

שיבוצי עצם ושנהב כמפתח  : הנעלם

לשחזור קופסאות עץ בתקופות הברונזה 

התיכונה והברונזה המאוחרת

יכולת  : מרשה ההלניסטית: רפי נצר

הייצור במרחבה החקלאי של העיר מול  

ניסיון  . צריכת המזון של אוכלוסייתה

חקלאי ארכאולוגי-לפיתוח מודל אקו

ייצור פלדה בתקופת  : עדי אליהו בהר

?האמנם–והרפייהחיסום , פיחמון: הברזל

מכלול צלמיות החרס : טניה סוקולוסקי

מחקר  –מתל דור בתקופה הפרסית 

השוואתי

:יוסף-בןקוונה וארז מארק , לנגוטדפנה 

שחזור סביבה  –בתמנעבוטאניםשרידים 

וקשרי מסחר אזוריים בתקופה הברזל

– Ethnographic Analogy: הריוטקון A 

Different Approach Applied to Ritual and 

Ideology in the Epipalaeolithic-Neolithic 

Transition(באנגלית)

כלים עשויים אבן ומתקני מים  : טפריותם 

תרבות חמרית וזהות אתנית –מדורגים 

לגיו/עותנאיבכפר 

בין  :ויובל גדותאלגרטילנה , פורתנעמי 

ראשית חקלאות הטרסות  –טבעי לאנושי 

ותהליך השתנות הסובב הקדום בהרי 

יהודה

מפעלי המים של פלביה  : פרומקיןעמוס 

(שכם הדרומית)ניאפוליס

צלמיות עצם מן התקופה : אריאל שתיל

"  בובות קופטיות: "האסלאמית הקדומה

בארץ ישראל ובמצרים  

מודל חיזוי למיקומם של  : עידו וכטל

–אתרים ארכאולוגיים בגליל העליון 

שיטות והשלכות

דניאל עין  ,פרומקיןעמוס , עזריאל יחזקאל

מעיינות הנקבה בארץ : מטיוסמור ומירה בר 

זמן ומרחב, סוגיות של טכנולוגיה-ישראל

זהות : ההקסגראמיםחידת : יואב ארבל

מאנית'וקבורה ביפו העות

מעגני אי מלאכותי בצפון ים  : אסף אורון

לפעילות השייט בימה  המלח כאמצעי עזר 

פנימית טרמינלית

בניין רבין  , וואסונגש דן "אודיטוריום ע

וחברהמדיה , ארכיאולוגיה–" תהו ובהוהייתה והארץ "

דיקן הפקולטה למדעי הרוח, ורמןדרור :  ר"יו

?האם אמת מארץ תצמח:תל אביבאוניברסיטת, שביטיעקב 

אנתרופולוגיה של  :האוניברסיטה העברית בירושלים, אלאורתמר 

אותנטיות ודמיון

ארכיאולוגיה  :האוניברסיטה העברית בירושלים, רובין( בוני)ריכב

הישראליהערות לשיח : ותולדות הארץ


