
                           
                    

  
     
  

  ד"תשע' אדר ב
  2014מרס 

  ,רשות העתיקות, ישראל ועתיקותיה-החברה לחקירת ארץ
  ומוזיאון הכטש זינמן ”אולוגיה עלארכיהמכון , אוניברסיטת חיפהלוגיה בואיהחוג לארכ

  

  ישראלב הארבעיםקונגרס הארכאולוגי ה
  ליובל השלושים של מוזיאון הכטהכנס מוקדש  

  
  ,2014באפריל  10-ה, ד"בניסן תשע' י,  יום חמישי

  בספרייה 146וחדר , אוניברסיטת חיפה, מוזיאון הכט אולם
  

  -הזמנה זו מהווה אישור כניסה לאוניברסיטה  -
  

  התכנסות    8:30

  :ברכות    8:45

  רשות העתיקות מנהל, מר שוקה דורפמן

  ש זינמן"ראש המכון לארכיאולוגיה ע, מינה עברון' פרופ

  בשם הוועדה המארגנת, עדי ארליך' דר

 ר עפרה רימון"יו, אמנות וארכאולוגיה: מושב ראשון    10:45 – 9.00

   בפקיעין מהמערה אישה גלוסקמת על ייחודי תיאור: עירית ציפר ודינה שלם

  מקור והשפעות –אמפורה כמוטיב עיטורי על גבי גלוסקמות     :אייל ברוך

  בתי הכנסת הקדומיםבאמנות  מדרשים נעלמים    :ערן מאיר

  ?פיע באמנות היהודיתול יונה והדג יכול להעכי "האם הסיפור התנ    :פאני ויטו

  מחפירות הכנסייה באוסטראקינה בצפון סיניקשר וקישוריות תרבותיים לאור הממצא     :היא חבס-לי

  

    הפסקת קפה – 11.15 – 10.45

  

 ר עדי ארליך"יו, תרבות הפנאי: מושב שני    13.00 – 11.15

  :גרינפילד אהרן מאיר והסקל, איציק שי, שירה קיסוס

      משחקי לוח כבבואה של  –' נזה הקדומה גובתקופת הברתרבות הפנאי       

  גת/בתל צפיתאינטראקציה חברתית       

  בבית ) ?מתמסטלים(מארחים , אוכלים שותים: בצל הפחד: צביקה לדרמן ושלמה בונימוביץ

  שמש הכנענית    

  וקוביות להטלת גורל במזרח הקדום לאור ממצא מהר עיבל קוביות משחק    :רון בארי

  מרשה כמקרה מבחן –אסטרגלים ככלי משחק ופולחן בעולם העתיק     :גל-לי פרי

סטדיום ההרודיאני של קיסריה בזיקה למבני שעשועים דומים באגן המזרחי של הים -ההיפו  :יוסף פטריך

  התיכון

    הפסקת צהריים – 14.00 – 13.00

  המכון לארכיאולוגיה
ש זינמן"ע

החוג לארכיאולוגיה

  החברה לחקירת
ארץ ישראל ועתיקותיה



  ליםימושבים מקב

 באולם מוזיאון הכט, מושב שלישי    15.30 – 14.00
 ר רוני רייך"יו, התקופות הקלאסיות בצפון הארץ –חדשיםות ומחקרים חפיר

  

  מאגר מים ענק ואמת מים שנחשפו לאחרונה בגן הלאומי בבית שערים  :'ויוסי בורדוביץצביקה צוק 

  אתר פולחן יהודי בגליל העליון –קציון       :חכלילירחל 

  סוסיתא-חידושים בחפירות העיר היפוס      :מיכאל איזנברג

  מפגאניזם למונותיאיזם –מערת אליהו שעל הר הכרמל       :אשר עובדיה

  

דרך , מעבר מרחבת הכניסה למוזיאון הכט(בספריה  146באודיטורים : מושב רביעי   15.30 – 14.00
 )לחנות אקדמון המדרגות שבתחתית 640כתה 

 דרור ברשדר "יו, התקופות הקדומות –חפירות ומחקרים חדשים 
 

מקרה מבחן של הדולמנים  :ישראל- מבני הקבורה המגליתיים בארתיארוך מחודש של   :מיכאל פרייקמן

  ברמת הגולן

  ומשמעותם להבנת בעין ציפורי' ב1הברונזה הקדומה  השרידים מתקופת :נמרוד גצוב ורועי לירן, יניר מילבסקי

  יור והופעת הביצורים בדרום הלבנטראשית הע                                           

  ירות תל כבריחידושים בחפ :קליין. לנדאו ואריק ה-אסף יסעור

  שדות הקבורה שסביב תל עיטון    :אברהם פאוסט וחיה כץ

  

  הפסקת מנחה -   16.00 – 15.30

  

 באולם מוזיאון הכט –מושב חמישי     17.30 – 16.00
 עוזי דהריר "יו, חפירות ומחקרים שונים         

 
נות מינהל ש 600: חידושים בחקר טביעות החותם היהודאיות על ידיות של קנקנים  :עודד ליפשיץ

  וכלכלה ביהודה תחת שלטון המעצמות

  ממצדה דמויות מיתולוגיות על גבי כלי זכוכית מנופחים לתבנית  :יעל מקס

  שית לספירהיחפירות בכפר עין גדי מן המאה הש  :גדעון הדס

  סמוך למושב אלומהבכנסייה מרשימה מהתקופה הביזנטית   :דניאל וורגה

  

 בספריה 146אודיטוריום ב –מושב שישי   17.30 – 16.00
 ר שריאל שלו "יו, טכנולוגיה ומדעים                         

 
  14תאריכי פחמן  הכרונולוגיה של תקופת הברונזה הקדומה בדרום הלבנט על בסיס                                :רגב יוהנה

  מחקר מחודש –מכרות נחושת קדומים בנחל עמרם   :עוזי אבנר

  ים באריגים ארכאולוגיים מאזור מערות מדבר יהודהנזיהוי צבע: דוד אילוז וזהר עמר, נעמה סוקניק

     רמלה-אלף שנות ייצור יין באתר נשר  :ולדימיר וולף אברוטיס


