
14:00-13:45 - התכנסות וכיבוד קל

14:10-14:00 - ברכות וחלוקת מלגות

פרופ' עודד ליפשיץ, ראש המכון לארכאולוגיה ע"ש סוניה ומרקו נדלר 
פרופ' יובל גדות, ראש החוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום ע"ש יעקב מ. אלקוב 

15:45-14:10 - מושב ראשון 
שרידי אדם ומקדש פתוח: תגליות עונת החפירות האחרונה בבקעת תמנע – ארז בן יוסף

חפירות תל בית-שמש 2019: מקדש. שולחן. ארון – צבי לדרמן ושלמה בונימוביץ
עונת חפירות 2019 בתל שמרון – מריו א.ס. מרטין ודניאל מ. מאסטר

חורבת טבת שבעמק יזרעאל: אחוזת מלך מימי הבראשית של ממלכת ישראל – עומר סרגי
חפירות אשדוד ים: חידושים ועדכונים בעקבות העונה הרביעית – אלכסנדר פאנטלקין

16:10-15:45 - הפסקה קפה

17:50-16:10 - מושב שני 
חידושים ותובנות מעונת החפירות השביעית בתל עזקה )קיץ 2019( – עודד ליפשיץ

"על כל גבעה גבוהה" – חפירות במערכות חקלאיות בהרי ירושלים – ניצן בן מלך
העונה השנייה בקרית יערים: ישראל, יהודה וסיפור נדודי הארון – ישראל פינקלשטיין

חפירת ההצלה בתל בית שמש: סיכום החלק הקל – בועז גרוס
ירושלים: מיקרו ומקרו ארכאולוגיה – דפנה לנגוט ויובל גדות

18:10-17:50 - הפסקה קפה

19:40-18:10 - מושב שלישי 
 תל חדיד 2019: עוד על קהילת הגולים, מצודה מהתקופה ההלניסטית, ותעשיית יין 

מהתקופה הביזנטית – עידו קוך 
 מקדש ועוד מקדש: האוצר הנסתר של תל מוצא – 

שועה קיסילביץ ועודד ליפשיץ
 חדשות מהמדרון המערבי: חפירות 2019 תחת חניון גבעתי בירושלים – 

יובל גדות ויפתח שלו
תוצאות עונת החפירה הראשונה בתל אצטבה – גן לאומי בית שאן – אורן טל

מה לדוד המלך ולמצדה - חידושים מעונת 2019 – גיא שטיבל

קיץ 2019
חידושים בחפירות המכון לארכאולוגיה של אוניברסיטת תל אביב
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הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
בית הספר למדעי היהדות וארכאולוגיה 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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