
יום חמישי, 14 באוקטובר 2021, בשעה 13:45
בניין גילמן, אולם 223

הכנס יועבר בשידור חי מהאולם בזום ובפייסבוק
https://archaeo.tau.ac.il :לפרטים נוספים וצפייה

חידושים
בחפירות ובמחקרי

המכון לארכאולוגיה

המכון לארכאולוגיה ע“ש סוניה ומרקו נדלר
החוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום ע“ש יעקב מ‘ אלקוב

בית הספר למדעי היהדות וארכאולוגיה ע“ש חיים רוזנברג
הפקולטה למדעי הרוח ע“ש לסטר וסאלי אנטין

התכנסות וכיבוד קל13:45
ברכות, פרופ׳ עודד ליפשיץ, ראש המכון לארכאולוגיה14:00

חלוקת מלגות, פרופ׳ יובל גדות, ראש החוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
פרידה מהמערכת היוצאת של כתב העת "תל אביב"

מושב ראשון: על אנשים, כלים ורגשות14:15
יו"ר: לידר ספיר-חן

רן ברקאי | על אנשים ואבנים: מחשבות אודות משמעותן של אבנים עבור בני אדם 
קדומים

 עידו קוך | חותמות טביעה מדרום הלבנט: על אודות הפרויקט השוויצרי–ישראלי
לתיעוד וחקר חותמות טביעה מהתקופה הנאוליתית ועד לתקופה הפרסית

 V-Shaped אורטל הרוש | השילוש הקדוש: גישה חדשה במחקר הקרמי–קערות
כמקרה בוחן

דבורה סוויני | מי נחשב ל״גבר אמיתי״ בדיר אל-מדינה: גבריות בכפר בוני קברי 
המלכים במצרים העתיקה

אמיר גילן | להרגיש כמו מלך: רגשות ומוסד המלוכה באנטוליה החיתית
הפסקה15:30
מושב שני: חידושים בחפירות המכון15:50

יו"ר: דפנה לנגוט
אלה אסף | חורשים מזרח: על גילויו של אתר חדש מתקופת הפליאולית התיכון

עודד ליפשיץ | חידושים ותובנות מעונת החפירות התשיעית בתל עזקה
יובל גדות ויפתח שלו | חידושים מחפירות חניון גבעתי )גן לאומי עיר-דוד(: עונת 

2021
גיא שטיבל | "הכל זורם" – מים ויין במצדה

אלכסנדר פנטלקין | אשדוד-ים 2021: גילויים חדשים מהכנסיה הביזנטית 
אורן טל | ממצאים ייחודיים מימיו האחרונים של מבצר ארסור )אפולוניה-ארשוף(

הפסקה17:20
מושב שלישי: על אנשים, חיות, אמונה ומתודולוגיה17:45

יו"ר: דבורה סוויני
לידר ספיר-חן | שינויים ביחסים בין אדם לחיה לאורך זמן: חידושים במחקר

דפנה לנגוט | בין גני פאר למחלות קדומות: פיתוח שיטות חדשות בחפירות ארמון 
הנציב, ירושלים

יורם כהן | הרואה בכבד: בניית מודלים תלת-מימדיים רב שכבתיים למחקר 
טקסטואלי וארכאולוגי

פאולה ויימן-ברק | מפגשים בין תרבויות במזרח הים התיכון, חידושים במחקר 
פטרוגרפי

רפי גרינברג | זה קרה רק אתמול: ארכאולוגיה של זמננו בכפר קדס ובקמפוס 
אוניברסיטת תל אביב

שועה קיסילביץ ועודד ליפשיץ | מקדשים מתחת לגשר – חפירות 2021 במוצא
סיום הכנס19:15


