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התכנסות וכיבוד קל

ברכות

פאנל ראשון: מושבים א'-ב'
יו"ר: לידר ספיר-חן

מושב א' - חפירות ומחקרים לאורכה של דרך הים
באפק-אנטיפטריס  המכון  חפירות  בחול:  ארמונות  לבנות  גדות:  יובל 

ותולדותיה של עיר שהיתה ואיננה
רפי גרינברג: 40 שנה ל"מלחמות הברונזה התיכונה": רטרוספקטיבה ומבט 

חדש על יישובי הסוללות 
ישראל פינקלשטיין: מה יקרה בחפירות מגידו ביובל המאה למכון?

אלכסנדר פנטלקין: שער הים: דרום מישור החוף תחת האימפריות והחפירות 
באשדוד-ים

מושב ב' - חפירות ומחקרים של התקופות הפרהיסטוריות – עבר, הווה 
ועתיד

ראשית  הפלייסטוקן:  ועידן  רונן  אברהם  יד,  ואבני  גלעד  דוד  שרון:  גונן 
הפרהיסטוריה בתל אביב )מבט מהצפון(

אבי גופר: פרהיסטוריה נכון לעכשיו: הרהורים על מחקר אינטרדיסציפלינרי 
במערת קסם

רן ברקאי: ארכיאולוגיה של אונתולוגיות

הפסקת קפה

פאנל שני: מושבים ג'-ד'
יו"ר: יובל גדות

מושב ג' – ההיסטוריה של חפירות המכון בנגב ובשפלת יהודה 
זאב הרצוג: אהרוני כפורץ דרך בשיטות מחקר ובמתן משמעות ביקורתית 

לממצאי החפירות בנגב 
ליאורה פרויד: אזורי השפעה יהודאיים ואדומיים בתקופת הברזל 3-2 לאור 

חפירות בית אריה בבקעת באר שבע
לדרמן: השער להר - שלושים שנות מחקר בתל  וצבי  בונימוביץ  שלמה 

בית-שמש, ומה הלאה?
ייבין בתל ערני ועד היום: בפתח העשור השביעי של  עידו קוך: מחפירות 

חקר השפלה

מושב ד' - עבר, הווה ועתיד במחקרי סביבה ובמעבדות המכון
דיין: מדעים במכון לארכיאולוגיה: מחזון אהרוני לשותפות במוזיאון  תמר 

הטבע
לידר ספיר-חן: מגמות עכשוויות ועתידיות במחקר הארכיאוזואולוגי במכון

בודדים  מגרגרים  במכון:  המיקרו-בוטאני  המחקר  תולדות  לנגוט:  דפנה 
למסדי נתונים

הפסקת צהריים

פאנל שלישי – מושבים ה'-ו'
יו"ר: עידו קוך

מושב ה' - חפירות ומחקרים בירושלים ובסביבתה
של  ההיסטוריה  להבנת  רחל  רמת  חפירות  של  חשיבותן  ליפשיץ:  עודד 

יהודה ב'עידן האימפריות'
ירושלים  קטן:  ומיקרוסקופ  חפירה  פטיש  גדולה,  היסטוריה  גדות:  יובל 

במחקר הארכיאולוגי העכשווי 
לידר ספיר-חן: קרוב לצלחת: חברה וכלכלה בירושלים בתקופות היסטוריות 

מושב ו' - עבר, הווה ועתיד - חפירות ומחקרים של התקופות הקלאסיות  
קלאסית  ארכאולוגיה  על  רטרוספקטיבי  מבט  כותרת:  עלי  פישר:  משה 

בתל-אביב
אורן טל: מים לעמק: חפירות אתרים קלאסיים של המכון לארכאולוגיה

גיא שטיבל: פליטי ראליטי או ראליטי של פליטות: מבט ממצדה על תופעה 
גלובלית

בנימין איזק: לאן אנחנו הולכים מפה? כבישים רומיים ואבני מיל: עבר, הווה 
ועתיד

הפסקת קפה

פאנל רביעי – מושבים ז'-ח'
יו"ר: יורם כהן

מושב ז' - עבר, הווה ועתיד במחקר המזרח הקדום
דבורה סויני: בעקבות פרעה בכנען ובסיני – אגיפטולוגיה בדור הראשון של 

המכון לארכיאולוגיה  ותרבויות המזרח הקדום
אמיר גילן: פולחן וזיכרון היסטורי באנטוליה החיתית

שי גורדין: ביג דאטא וכריית נתונים: כליו החדשים של האשורולוג במאה 
ה-21

מושב ח' - עבר, הווה ועתיד בחקר האפיגרפיה וההיסטוריה המקראית
בני זאס: האלפבית השמי מערבי במאות העשירית והתשיעית )ברזל 2א(. 

מסקנות חדשות מתגליות השנים האחרונות
נדב נאמן: צמיחת הגישה הביקורתית במחקר ההיסטוריה המקראית

עומר סרגי: מגמות לעתיד במחקר ההיסטוריה המקראית 

הפסקת קפה

פאנל חמישי – מושבים ט'-י׳
יו"ר: רן ברקאי

מושב ט' – הרצאות בסגנון 'טד' של דוקטורנטים )הרצאות של 5 דק'( 
הלנה רוט: חברה וכלכלה בהרי יהודה בתקופות הברונזה הבינימית והברונזה 

התיכונה
אילה אמיר: מעבר לנגלה לעין – מנחות קבורה באלף השני לפנה"ס לאור 

מחקר שארים אורגניים בכלי חרס 
איתן לוי: כרונולוגיה של תקופת הברזל בלבנט׃ גישה חישובית

ליאורה בוזגלו: ארכיאולוגיה אימפריאלית, ארכיאולוגיה פרובינציאלית: דרום 
הלבנט בתקופת הכיבוש האשורי. הסתכלות מחודשת על הסטרטיגרפיה 

והקרמיקה של הברזל 2ב 
אימבינדרוב: כלכלה וחברה באזור השפלה בתקופת הברזל 2 בראי  דבי 

תעשיית שמן הזית בעמק שורק 
בר אפרתי: על כתפי ענקים: היבטים תיאורטיים ועדויות ארכיאולוגיות לקיום 

ולביטוי של רעיונות וטכניקות של רדי-מייד בתקופה הפליאוליתית.  
זנטון: אבני השתיה של ירושלים - הבניה המונומנטלית בירושלים  נחשון 

תחת שלטון הנציבים הרומיים

של  לארכאולוגיה  במכון  ועתיד  הווה  עבר,  מסכמים:  מבטים   - י'  מושב 
אוניברסיטת תל אביב  

ישראל פינקלשטיין: משל על חתולי זבל: 50 שנה ובחזית המחקר העולמי, 
כיצד זה קרה?

עודד ליפשיץ: המכון לארכאולוגיה באוניברסיטת תל אביב - מחשבות על 
50 השנים הבאות

חלוקת מלגות לסטודנטים מצטיינים 
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הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין 
בית הספר למדעי היהדות והארכאולוגיה ע"ש חיים רוזנברג

המכון לארכאולוגיה ע"ש סוניה ומרקו נדלר                      
החוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום ע"ש יעקב מ׳ אלקוב
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