במרכז  :IIIזמן
מרחב מרכז ,רשות העתיקות | המכון לארכאולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב | המכון לארכאולוגיה ,אוניברסיטת בר־אילן

יום חמישי 9 ,ביוני  | 2022אולם פלדמן ,אוניברסיטת בר־אילן
לצפייה בזום
8:30

ברכות

8:40

סקירה של חפירות המרחב ,יותם טפר
מושב ראשון:

הכל יחסי?
תיארוך ומתודולוגיה של זמן:
שיטות

11:00

מאפיינים גיאולוגיים וגיל לומינסנציה יחסי
של חול קלצי המסייעים לניתוח אתר קבורה
הלניסטי באתר שערי ניקנור ,מרכז יפו
יואל רסקין ,יותם אשר ,ליאור ראוכברגר

11:20

״יבנה ושדותיה״ :עדויות ארכיאולוגיות לזמן
שעמד מלכת?
אלי הדד ,ליאת נדב-זיו

יו״ר :לידר ספיר-חן

14:00

בזמן אמת:
חידושים בחפירות המרחב 1

14:20

מערת כפר ברא :מערה חצובה מהתקופה
הניאוליתית הקראמית מעל נחל קנה
אברהם ש' טנדלר ואדווין ואן דן ברינק

מניין לחורבן וכרונולוגיית החיים :כתובת
מתוארכת לעניין חורבן הבית ממערכה 1
בבית שערים והמשכיות הקבורה במקום
במאה החמישית לספירה
אבנר אקר

14:40

״וישבע ...שאין עוד שהות״ :שעוני שמש
במנזרי המדבר
יאנה צ׳חנובץ

יו״ר ומגיבה :אליזבטה בוארטו

9:00

פ פח פחמ פחמן מאומן:
על בדיקות פחמן  14וכרונולוגיה יחסית
ג׳ו עוזיאל

יו״ר :חגית טורגה

9:20

שכבות חורבן כעוגנים לתיארוך ארכאומגנטי
יואב וקנין ,רון שער ,עודד ליפשיץ,
ארז בן יוסף

11:50

9:40

שעון החול :תיארוך תזוזות קרקע
ניצן בן-מלך

12:10

10:00

מודל ממוחשב לכרונולוגיה מוחלטת
בארכאולוגיה
איתן לוי

תל יחם :שרידי ישוב מבוצר בין תקופת
הברונזה התיכונה לברזל בצפון השרון
דור גולן ודוראר מסארווה

12:30

10:20

הפסקת קפה

חיי הישוב בתל קטרה בתקופותיו השונות
לאור תוצאות ראשוניות של החפירות
הארכאולוגיות
אלה נגורסקי

12:50

הפסקת צהריים

מושב שני:

בין-הזמנים:
על תפיסת הזמן בעבר
לוחיות שנה מיהודה בתקופת הברזל,
והשנה האדמיניסטרטיבית בת  360יום
במקרא
יונתן בן-דב

מושב שלישי:

הכל יחסי?
תיארוך ומתודולוגיה של זמן:
מקרי-מבחן

מושב רביעי:

מושב חמישי:

בזמן אמת:
חידושים בחפירות המרחב 2
יו״ר :אהרן מאיר

15:20

בור בלי תחתית :עדות ליישוב ולתעשיית
זכוכית משלהי התקופה הרומית באום
א-זינת
יעל גורין-רוזן ,לימור תלמי ודן קירזנר

15:40

בין קיסריה מריטימה לקיסרי :העיר בין
 640/641ל 750-לסה"נ
פטר גנדלמן ועוזי עד

יו״ר :חמודי חליילה

10:40

סודם של הפירים מהתקופה הכלקוליתית:
תובנות משיטת הלומיניסנציה הניידת POSL
אורן אקרמן ,אריולה יקואל ,אדווין ואן דן ברינק,
יואל רסקין ,יותם אשר ,יעקב אנקר

16:00

Caesarea Harbor:
from Construction to Destruction
Jacob Sharvit, Bridget Buxton,
Uri Kushnir

