
 
 

     

 46-התכנית הקונגרס הארכיאולוגי 

 2021ביוני  17

 כל היום   
 https://us02web.zoom.us/j/3696964081 

  תקופות מאוחרות בלבד 
https://huji.zoom.us/j/82200273920?pwd=aU40cVBWZVRGa0dDZTliTUNEUi9iZz09 

 
 ברכות  8:45

 ראש המכון לארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר אילן  – ן מאירפרופ' אהר

 החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה   – מר הלל גבע

 יושב ראש מועצת רשות העתיקות  – פרופ' יהושע שוורץ

דקות   25) מושב פתיחה: מה אנחנו יודעים ומה שלא בארכיאולוגיה של ארץ ישראל 10:40 – 9:00
 להרצאה( 

 
   https://us02web.zoom.us/j/3696964081 יובל גדות :יו"ר

 
 הוריאנט הנטופי  – מתחיל ללכת" ועם : "פתאום קם אדם ומרגיש שהוא  כהן-אנה בלפר

 
 מבט אישי על מצב הארכיאולוגיה המקראית  – : חצי הקובעת המלאהאהרן מאיר

 
 התקופה הרומית הקדומה  –  : חצי הסקיפוס המלארוני רייך

 
 יר המלא ז: חצי הסילברמן-קטיה ציטרין

 
 

 הפסקה  11:00 – 10:40

 דקות להרצאה(  15פלינולוגיה ושחזור סביבה )ארכיאובוטניקה,  12:15 – 11:00
 

 https://us02web.zoom.us/j/3696964081 אהוד וייס :יו"ר
 
עדות   – : יפתחאל אהוד וייסו י חלאילה, יניר מילבסקיסלסקי, חמוד-יעל מהלר פרומין, ימביקה )סו(ס

 בוטנית לחקלאות אינטנסיבית מהתקופה הניאוליתית 
 

 : מתי והיכן תורבת הזית? דפנה לנגוט ורפי גרינברג
 

: בתי גידול, חברות צמחים והכחדת מינים  אהוד וייסו יואל מלמד , נמרוד מרום,'מיכל דוד, אורי דוידוביץ
 שיחזור הנוף הקדום בסביבות מערת יורם  – יתבתקופה הכלקולית 

 
יששום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח  ": דפנה לנגוטו , אהוד וייסיבל, מרק קוונה, יניב קורמןטגיא ש

 תרבות הגנים ההורדוסית במצדה  – כחבצלת"
 

 דיון: בהנחיית אהוד וייס 
 

https://us02web.zoom.us/j/3696964081
https://huji.zoom.us/j/82200273920?pwd=aU40cVBWZVRGa0dDZTliTUNEUi9iZz09
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F3696964081&data=04%7C01%7Cvarnai%40israntique.org.il%7C0fb9f3afc0d74cc10a4d08d925a0d3d4%7C14011d5f65a54d3ebecc2894a6bafb41%7C1%7C0%7C637582194961882183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=n2UdXHR6D9pd3C%2BEc8RHub3Ey9zX4a%2BTuKNBk7OiK3E%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F3696964081&data=04%7C01%7Cvarnai%40israntique.org.il%7C0fb9f3afc0d74cc10a4d08d925a0d3d4%7C14011d5f65a54d3ebecc2894a6bafb41%7C1%7C0%7C637582194961882183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=n2UdXHR6D9pd3C%2BEc8RHub3Ey9zX4a%2BTuKNBk7OiK3E%3D&reserved=0


 
 

 הפסקת צהרים 13:00 – 12:15

 דקות להרצאה(  15מקבילים )מושבים שני  13:45 – 13:00
 

 פארן-תקופות קדומות יו"ר: קרן קובלו
 
 

https://us02web.zoom.us/j/3696964081 
 

 שי בר: ר"יו מאוחרות תקופות
 

https://huji.zoom.us/j/82200273920?pwd=aU40cVB
WZVRGa0dDZTliTUNEUi9iZz09 

,  איברהים מל'ג, יגורי דימיטרי, מילבסקי יניר
, הורוביץ קולסקה  ליאורה, בוארטו אליזבטה
  פיליפ, פלדמן מיכל, נגר יוסי, טליס סבטלנה

  מתקופת הקברות בית: סמית יהצופטריסטוקהמר 
  באזור תרבותי-חברתי  מגוון, ערני תל  של הברזל
  הדרומי  החוף מישור

  הרודיאני-חשמונאי מבצר  – ארטבה מבצר: רביב דביר
 יהודה   של הצפוני בגבולה מוכר לא

 

  מטריות וגיא חותם טביעות: אלעד פז ואיתי  יצחק
  'ב 1 הקדומה הברונזה  תקופת מסוף  ופיגורטיביות

 פולחניות -החברתיות  ומשמעויותיהן  אסור מעין

 
  חשמונאית מצודה – תפן  בחורבת חפירות: צבר רועי

 עכו  בעורף

 
  בכר ואליזבטה  שלומית פארן, -קובלו קרן, לב רון

  מתקופת" מגידו  כלי"  של מוחלט תיארוך: בוארטו
 הביניימית  הברונזה

של   ויכולתם  התזונה בצבא הרומאי: אולשניצקי חגי
 חיילים יהודים לשמור כשרות בעת שרותם 

 
 

 הפסקה  14:00 – 13:45

 דקות להרצאה(  15מושבים מקבילים )שני  15:00 – 14:00
 

 בועז זיסוארכיאולוגיה של תת הקרקע יו"ר: 
 

 
https://us02web.zoom.us/j/3696964081 

 תקופות מאוחרות יו"ר: אבנר אקר 
 

https://huji.zoom.us/j/82200273920?pwd=aU40cVB
WZVRGa0dDZTliTUNEUi9iZz09 

ונית לופו, אוריה עמיחי, חיים כהן, חגי המר, ר
עתליה פדידה, איתן קליין, עופר שיאון, אמיר גנור, 

יניר  ו יוסי נגר, נעמה סוקניק, אליזבטה בוארטו
תגליות מן   –חידושים מן המדבר  מילבסקי:

התקופות הפרהיסטוריות בפרויקט סקר המערות  
 מדבר יהודה 

- דוחות קונרד שיק ב – : חדשות מהארכיון ד גורביץ'ידו
PEF  ותרומתם החדשה למחקר הארכיאולוגי 

 

גיני,   קסוןיולדיק ליפשיץ, פרדריקו קוברין, טלי אר
קרקעי של  : העולם התת יצחק ווסלו מעיין חמד

במהלך התקופה ההלניסטית   )כרמי קטיף( אמציה
 והרומית 

:  לנדאו-אסף יסעורו אהוד ארקין שלו, רועי ניקלסברג
 מטען שיש והסחר הימי באבן בעת העתיקה 

 

: מקוואות טהרה וזהות אתנית במדינת  איל רגב
 החשמונאים 

 

 , תהילה שדיאל, מיכאל טשרנין גבעון-קנדםיברק מונ
כלים, בעלי חיים   –: תזונה ירושלמית אורטל כלףו

   מית הקדומההאיסלובישול בתקופה 
: הממצאים  דני שיאוןוינון שבטיאל 

הארכיאולוגיים במקלטי המצוקים בנחל נמר בגליל  
 המערבי וזמנם 

 

-: ג'אמעפרץ ראובןו בן אריה, עמיחי שוורץלויתן רעות 
 מסגד מהתקופה העבאסית בשילה  –סתין -א
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F3696964081&data=04%7C01%7Cvarnai%40israntique.org.il%7C0fb9f3afc0d74cc10a4d08d925a0d3d4%7C14011d5f65a54d3ebecc2894a6bafb41%7C1%7C0%7C637582194961882183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=n2UdXHR6D9pd3C%2BEc8RHub3Ey9zX4a%2BTuKNBk7OiK3E%3D&reserved=0
https://huji.zoom.us/j/82200273920?pwd=aU40cVBWZVRGa0dDZTliTUNEUi9iZz09
https://huji.zoom.us/j/82200273920?pwd=aU40cVBWZVRGa0dDZTliTUNEUi9iZz09
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F3696964081&data=04%7C01%7Cvarnai%40israntique.org.il%7C0fb9f3afc0d74cc10a4d08d925a0d3d4%7C14011d5f65a54d3ebecc2894a6bafb41%7C1%7C0%7C637582194961882183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=n2UdXHR6D9pd3C%2BEc8RHub3Ey9zX4a%2BTuKNBk7OiK3E%3D&reserved=0
https://huji.zoom.us/j/82200273920?pwd=aU40cVBWZVRGa0dDZTliTUNEUi9iZz09
https://huji.zoom.us/j/82200273920?pwd=aU40cVBWZVRGa0dDZTliTUNEUi9iZz09

