
 

 

חידושים בחפירות המכון לארכאולוגיה 2017
יום העיון השנתי של המכון לארכאולוגיה באוניברסיטת תל אביב

יש חדש תחת השמש - חידושים מעונת 2017 במצדה
גיא שטיבל

There is New Under the Sun - News from 2017’s Season at Masada 
Guy Stiebel 

״תחת כל עץ רענן״ - שחזור הצמחיה בגניו של הורודוס
 דפנה לנגוט

“Under Every Luxuriant Tree” - the Reconstruction of Herod’s Gardens
Dafna Langgut

קריית יערים: חידה ארכיאולוגית ומקראית
ישראל פינקלשטיין

Kiriath-jearim: An Archaeological and Biblical Riddle
Israel Finkelstein

Ran Barkai and Maayan Shemer (collaborated with Lena Braylovski, 
Natasha Solodenko, Aviad Agam and Yoni Parush)

החפירות המחודשות בחניון גבעתי-עיר דוד: שאלות, מטרות ותוצאות ראשוניות
יובל גדות ויפתח שלו 

The Renewed Excavations at Givati Parking lot - City of David: 
Questions, Aims and Preliminary Results
Yuval Gadot and Yiftah Shalev

חפירות אשדוד-ים: תוצאות העונה השלישית
אלכסנדר פאנטלקין

Ashdod-Yam Excavations: The Results of the Third Season
Alexander Fantalkin

הכוהנת הגדולה לחתחור? תגליות חדשות מחפירות תמנע 2017
ארז בן יוסף

The High Priestess of Hathor? New Discoveries of the 2017 
Excavations at Timna
Erez Ben Yosef

תל שמרון, עונת החפירות 
דניאל מאסטר ומריו מרטין

The 2017 Season at Tel Shimron
Daniel Master and Mario Martin

2017

15:4515:45 Gathering and refreshments התכנסות וכיבוד קל
Greetings and awarding of scholarshipsברכות וחלוקת מלגות 16:00 16:00

הפסקת קפה 17:3017:30 Coffee break

תל בית-שמש: תגליות חשובות גם לאחר 27 עונות חפירה 
שלמה בונימוביץ

Tel Beth-Shemesh: Important Finds Still After 27 Seasons of Excavation
Shlomo Bunimovitz

תראו מה מצאנו בג'לג'וליה: עונת החפירות הראשונה והאחרונה באתר 
מהתרבות האשלית מהתקופה הפלאוליתית הקדומה

The First and Last Excavation Season at Lower Paleolithic Jaljulia

רן ברקאי ומעין שמר (בשיתוף לנה בריילובסקי, נטשה סולודנקו, אביעד אגם
ויוני פרוש) 

The lectures will be given in Hebrewההרצאות ינתנו בשפה העברית

19:00 - 18:00מושב שני18:00 - 19:00 Second Session
יושב ראש: עודד ליפשיץ

Director, Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeologyראש המכון לארכיאולוגיה ע“ש סוניה ומרקו נדלר
Chair: Oded Lipschits

17:30 - 16:15מושב ראשון16:15 - 17:30 First Session
יושב ראש: רן ברקאי

ראש החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
Chair: Ran Barkai
Head of Department of Archaeology and Ancient Near Eastern Cultures

, גילמן 223 יום חמישי, 26 באוקטובר בשעה 16:00

המכון לארכיאולוגיה ע“ש סוניה ומרקו נדלר
החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום ע“ש יעקב אלקוב

ביה“ס למדעי היהדות וארכיאולוגיה ע“ש חיים רוזנברג 
הפקולטה למדעי הרוח ע“ש לסטר וסאלי אנטין


