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The Annual Aharoni Day

לרגל הוצאת הספר| Celebrating the publication of the monograph
)Mining for Ancient Copper: Essays in Memory of Beno Rothenberg (Edited by E. Ben-Yosef

"ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת" (דברים ח':ט')
)“A land whose stones are iron and out of whose hills you can dig copper” (Deuteronomy 8:9

חידושים בארכיאולוגיה של ארץ ישראל והמזרח הקדום בראי הממצא המטלורגי
Advancements in the Archaeology of Israel and the Ancient Near East through the Lens of Archaeometallurgy

יום ה' 8 ,במרץ ,2018 ,אוניברסיטת תל אביב ,בניין גילמן ,אולם 223
Thursday, March 8th, 2018, Gilman Building 223, Tel Aviv University
 -13:45התכנסות וכיבוד
 -14:15דברי פתיחה וחלוקת מלגות
פרופ' עודד ליפשיץ ,פרופ' רן ברקאי ופרופ' ארז בן-יוסף
 -16:20–14:40מושב ראשון המהפכה המטלורגית (אנגלית) | Session I: The Metallurgical Revolution
יו"ר :פרופ' ארז בן-יוסף | Chair: Prof. Erez Ben-Yosef
The Dawn of Metallurgy in the Old World: New Insights and Remaining Questions
)Dr. Christopher Thornton (University of Pennsylvania Museum

The Dawn of Metallurgy in the Southern Levant: Insights from Ethnographic Research Among the Hereditary Bronze Casters of South India
)Prof. Thomas Levy (University of California, San Diego
Cyprus: The Star of Copper Production and Trade Rising in the Second Millennium BCE
)Prof. Vasiliki Kassianidou (University of Cyprus
Cypriot Bronzework and Technological Excellence in the Late Bronze Age
)Prof. George Papasavvas (University of Cyprus

Of Snakes and Ladders – A Multidimensional Network Concept of Ancient Metal Flows
)Prof. Thilo Rehren (Cyprus Institute

 -16:40–16:20הפסקת קפה

 -18:00–16:40מושב שני :חידושים במחקר
יו"ר :ד"ר נעמה יהלום-מאק
האניגמה הכלקוליתית 50 :שנות מחקר ועדיין אין פתרון
פרופ' שריאל שליו (אוניברסיטת חיפה)
הזיהום התעשייתי הראשון? עדויות לזיהום מתכות בשרידי אדם ממכרות הנחושת בערבה
פרופ' יגאל אראל (האוניברסיטה העברית)
ראשית הפקת הברזל בדרום הלבנט :שונות טכנולוגית ושאלת מקור חומרי הגלם
ד"ר עדי אליהו (אוניברסיטת אריאל)
מהפירמידות למלך שלמה:
תעשיית הנחושת בערבה בקונטקסט אזורי ועל-אזורי
פרופ' ארז בן-יוסף (אוניברסיטת תל אביב)
 -18:20–18:00הפסקת קפה

 -19:40–18:20מושב שלישי :מטלורגיה קדומה ,פולחן ומעמד החרשים
יו"ר :ד"ר עוזי אבנר
האם יהוה היה במקור אל מטלורגי?
ד"ר ניסים אמזלג (אוניברסיטת בן גוריון)
על חרשים וקודשים :תל רחוב כמקרה מבחן
ד"ר נעמה יהלום-מאק (האוניברסיטה העברית)
חרשי המתכת כאליטה חברתית לאור ממצא נדיר של שרידי ביגוד מהמאה ה 10-לפנה"ס בתמנע
ד"ר נעמה סוקניק (רשות העתיקות)
 -19:40–19:20דיווח על תגלית מחפירות תמנע:
גילוי "האישה בהריון" בקבר בנוי מול מקדש חתחור והשלכותיו על הבנת משלחות הכרייה
ד"ר הילה מאי (אוניברסיטת תל אביב)

