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 ,רשות העתיקות, ישראל ועתיקותיה-החברה לחקירת ארץ

 ע"ש מרטין )זוס(אילן, המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה -אוניברסיטת בר
 

 ישראלבואחד  הארבעיםקונגרס הארכאולוגי ה
 

 ,2015באפריל  1-ה ה,בניסן תשע" חמישי,  י"ביום 
 אוניברסיטת בר אילן, אולם מינץ

 
 התכנסות  8:15

 :ברכות  8:45

 רשות העתיקות , מנהלישראל חסון

 ר אילן, אוניברסיטת בהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיהראש  ,בועז זיסו

 בשם הוועדה המארגנת ,ישראל ועתיקותיה-החברה לחקירת ארץ, הלל גבע

 

 אפיל-נירה אלפרסוןיו"ר וארכאולוגיה,  אתנוגרפיה: מושב ראשון  10.45 – 9.00

  איסוף ועיבוד רב שלבי של אוריאל קוצני באשלית של גשר בנות יעקב –מתחת למי מנוחות  :ענבר-נעמה גורן

 )תינתן באנגלית( אתנוגרפיות של ממצאים פולחניים ממרשההשלכות  :איאן שטרן

 ה של המשתה במזרח הקדוםותובנות על הארכאולוג גיני-ה ניואבחנות אתנוגרפיות ממשתה בפפוא :אהרון מאיר

 הממוכנת בעיר לוד התעשייה  : תעשיית הסבון מסורתית מולתאופיק דעאדלה

 צלבנית בעתות מלחמה ושלוםתזונה  :חן-אורן טל ולידר ספיר, מירי פינס

 איך תל נוצר? תל עיטון כמקרה מבחן להיווצרות פני שטח של תלים יאיר ספיר:

     

  הפסקה – 11.00 – 10.45

 

 יו"ר חמודי חלאילההמדע בשירות הארכאולוגיה, מושב שני:  12.45 –11.00

 :יצחק וסל, ארז בן יוסף ורון בארי

ים מאנליזות כימיות של מאסף חדש תבהבנת המטלורגיה של כלי היוקרה הכלקולי םחידושים מפתיעי

 מח' אל עומדאן

 כימי ותרומתו למחקרההרכב ה –מטמוני כסף מתקופת הברזל הקדומה בארץ ישראל  :צילה אשל

 :וליסה טאוקס אילנה פיטרס

הסטוריית הפקת הנחושת בקעת תמנע ותרומתו להבנת תיארוך אלקרומגנטי של ערימות סייגים במרכז 

 בדרום הערבה

  :ויינברגר-וענת כהן  ז"ל שרון צוקרמןדבורי נמדר, 

 "מתכון" להבנת הפולחן בתקופת הברונזה התיכונה מ"שאריות" המקדש בנהריה 

 

 

  

החברה לחקירת 
ל אישר-ארץ

 ועתיקותיה
 

 החברה לחקירת
 ארץ ישראל ועתיקותיה



 :פאולה ויימן ברק, איילת גלבוע ויובל גורן

מחקר פטרוגרפי של קרמיקה פניקית ומצרית בארץ ישראל בתקופת  –אלומה של אור בתקופת אופל 

 הברזל הקדומה

זיהויים של גרגרי  קביעת מועד רעידת האדמה שהרסה את מכלול הכבשנים הביזנטי ביבנה, על סמך :דפנה לנגוט

 אבקה של צמחים

 

 הפסקת צהריים –14.00 –12.45

 
 דני שיאון(, יו"ר )א חדשיםות ומחקרים מושב שלישי, חפיר  15.45 –14.00

 

 נוריות, פרחים והשתמרות הממצא הבוטני במערת יורם הכלקוליתית –"פרח נתתני לנורית"   :מיכל דוד

 2014 – 2013: תל ערני בתקופת הברונזה הקדומה: תוצאות ראשוניות מעונות עומר שלו ויובל יקותיאלי

 שש עונות חפירהי של ראשונסיכום  –העיר התחתית בגת פלישתים   :עמית דגן

 החפירות החדשות בתל חברון :ודוד בן שלמה עמנואל איזנברג

התגליות האחרונות מפרוייקט חפירות ומחקר רמת  –סביבה -נקודות מבט חדשות ביחסי אדם :יצחק פז

 בית שמש

 

 הפסקה  16.00 –15.45
 

  עמוס קלונר יו"ר ,)ב( מושב רביעי: חפירות ומחקרים חדשים 17.45 –16.00
 

Guest Lecture:                     :הרצאת אורח 

András Véhg: The Built Heritage of the mediaval Jewish Community of Buda (Ofte) Old Data and Recent 

Excavations 

 ארוטית ותבליטים במערה באזור בית גוברין-כתובות הומו –מערת פילינוס  :עדי ארליך, דב גרא ונחום שגיב

 קברים ואוכלוסיות ביבנה הרומית :יוסי נגר ואלי ינאי

 2014החפירות החדשות בשנת  –בית אמידים ופסיפסים מפוארים מהתקופה הרומית בלוד   :אמיר גורזלזני

 החפירה ברחוב המגדלור ביפו –אשפת הנמל הביזנטי  :אלי הדד, עמרי לרנאו ולאה דיסגני

 סוסיתא וחמת גדר כמקרי מבחן –ייבוא שיש לבניה בתקופות הרומית והביזנטית   :דרור סגל

 

 

 

 


