 8.00 -8.45התכנסות והרשמה
 8.45 - 9.00ברכות
 9.00-10.15מושב ראשון :חפירות חדשות (מהצפון לדרום) ,יו"ר :דני רוזנברג

המכון למדעי כדור
הארץ
ע"ש פרדי ונדין
הרמן
והמכון
לארכיאולוגיה,
האוניברסיטה
העברית
מתכבדים להזמינכם

מערת הר ספסוף והגדרת התרבות החמרית בגליל במחצית הראשונה של האלף החמישי לפנה"ס
מיקה אולמן  ,אורי דוידוביץ' ,עידו וכטל  ,עמוס פרומקין ,רון לביא  ,עפר מרדר ,ישראל הרשקוביץ',
הילה מאי ואליזבטה בוארטו
החפירות החדשות במערת סח'ול ,הכרמל
רון שימלמיץ ,ישראל הרשקוביץ' ,ראובן ישורון ,מאיר אורבך ,ליאור ויסברוד ,הלן ולדה ,פרנצ'סקו ברנה,
דן קבנס ,הילה מאי ,ניקולס וולדמן ,נורית שטובר-זיסו ומינה וינשטיין-עברון
האתר האשלי בג'לג'וליה :סיכום שתי עונות חפירה
מעין שמר ,לנה בריילובסקי-רוכסר ,נטשה סולודנקו ,אביעד אגם ,נעם גרינבאום ,נעמי פורת ,רון שער,
יעל אברט ורן ברקאי
כפר גדול ) (MEGA SITEמשלהי התקופה הניאוליתית הקדם קיראמית במוצא :תוצאות חפירות
הבדיקה
יעקב ורדי ,סיוון מזרחי ואנט לנדס-נגר ,נמרוד מרום ,יוסי נגר ,אורן אקרמן ,אליזבטה בוארטו,
ולנטינה קרקוטה ,שירה גור אריה ומיכל בירקנפלד
נחל ירמות/שדרות וירג'יניה  -יישוב ניאוליתי בשפלת יהודה סמוך לבית שמש :דיווח ראשוני
אנה אייריך רוז ,קטיה ז'וטובסקי ,חי אשכנזי ואבי גופר
 10.15 -10.30הפסקת קפה
 10.30-11.30מושב שני :טכנולוגיות וטיפולוגיות ,יו"ר :ליאור גרוסמן

לכנס השנתי
של העמותה
הישראלית
לפרהיסטוריה

יום חמישי 14 ,בדצמבר,
,2017
אולם  ,109בנין המכון
למדעי כדור הארץ,
קמפוס אדמונד י .ספרא,
גבעת רם,
האוניברסיטה העברית
בירושלים

הודעה זו משמשת אישור
כניסה לקמפוס
אדמונד י .ספרא החל
מהשעה 07:45

צעדים ראשונים באימוץ והטמעת חידוש טכנולוגי :גרעינים מעוצבים ושיטת לבלואה באתרים רבדים
וג'לג'וליה
תמר רוזנברג -יפת ,מעין שמר ורן ברקאי
The bulb retouchers in the Middle Paleolithic of the Levant
Laura Centi, Iris Groman-Yaroslavski, Netta Friedman, Maya Oron, Marion Prevost and
Yossi Zaidner
Knapping and crushing: percussion activities at the Middle Paleolithic open-air site
of Nesher Ramla (Unit III), implications for the understanding of the site
function and the use of space
Marion Prévost and Yossi Zaidner
איך שעשן מתפזר לו :השפעה אפשרית של זרימת האוויר על מיקום מוקד במערות ומחסות סלע בתקופה
הפליאוליתית
יפית קידר ורו ברקאי

חרוזי קונכיות מנשר-רמלה ()EPPNB
הילי שחטר ,דניאלה בר-יוסף ומיקה אולמן
שאלת חימום הצור בתקופה הניאוליתית הקדם קראמית ב' :יפתחאל כמקרה מבחן
דמיטרי ייגורוב
צלמית חרס ירמוכית שנמצאה במשמר העמק
נמרוד גצוב ,רון לביא ועומרי ברזילי
חידושים בחקר תרבות באר שבע בצפון הנגב
מרטין-דוד פסטרנק ,דמיטרי ייגורוב וטליה אבולפיא
 14.15- 13.00הפסקת צהריים  -ארוחת צהריים קלה במקום
 14.15-14.45אסיפה כללית
 14.45 – 15.45מושב חמישי :חידושים מהפאונה  ,יו"ר :אבי גופר
התחרות בין האדם והצבוע בסוף הפליסטוקן :תובנות מהארכיאולוגיה של הצבועים במערת מנות
מאיר אורבך
Zooarchaeology and Taphonomy of Unit III in the Middle Paleolithic Site of Nesher
Ramla
Kathryn Pocklington, Yossi Zaidner and Reuven Yeshurun
הפאונה של לוקוס Iמאהלו  :IIמחקר ארכיאוזואולוגי בסוכה אפיפליאוליתית
תקוה שטינר ,דני נדל ורבקה רבינוביץ
ויתורו את הארץ :חרוזי קונכיות בפליאולית העליון והקשרם התרבותי
דניאלה בר-יוסף
 15.45-16.00הפסקת קפה
 16.00-17.00מושב ששי :חידושים במחקרי האלף החמישי ,יו"ר :סטיב רוזן
שרידים כלקוליתיים באזור חוף הים התיכון בשכונות אפרידר וברנע באשקלון
אליוט בראון
מערת המפלט הכלקוליתית במצדה – מקורות מזון בסביבה עוינת
מיכל דוד ,אורי דוידוביץ ,נמרוד מרום ואהוד ויס
מכלול עצמות בעלי-החיים ממערת יורם במדבר יהודה :היבטים ארכיאולוגיים ,זואולוגיים וטפונומיים.
נמרוד מרום ,אדוה פרץ ,ליאור וויסברוד ,טל פריד ,אליזבטה בוארטו ואורי דוידוביץ'
עפיפונים בנגב ובסיני ,מבט נוסף
עוזי אבנר וליאורה הורביץ

 11.30-12.20מושב שלישי :מנהגי קבורה ,יו"ר :נמרוד גצוב
 - 17.00הכרזת הפוסטר המנצח
על גילו ומוצאו של המין הומו סאפיינס
יואל רק
שחזור אירועי הקבורה במערת חלזון תחתית
הדס גולדגייר
מערך הקבורה בתקופה הכלקוליתית הע'סולית של דרום הלבנט
יניר מילבסקי ,מיכל בירקנפלד ,ענת כהן-וינברגר ,רונית לופו ועתליה פדידה
 12.25-13.00מושב רביעי  -מושב פוסטרים ,יו"ר :חמודי חליילה
האם ניתן להבדיל בין מורפולוגית החוליות הלומבריות של אוסטרלופיתקים לבין החוליות של הומו?
אלה בין ,אזיאר גומז אולי בנציה  ,אלון ברש ויואל רק
יותר מסכום חלקיו :ערכו של הקרנף בעבור ציידים-לקטים בני זמנינו ובתקופה הפליאוליתית
ג׳קי זלודה

הדלקת נר שלישי של חנוכה ואכילת סופגניות

