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תכנית הכנס
 08:30-09:15התכנסות והרשמה.
 01:15-10:40מושב מיוחד לכבוד פרישתו לגמלאות של פרופ' דניאל קאופמן יו"ר :פרופ' דני נדל.
ברכות דיקן הפקולטה למדעי הרוח ,פרופ' ראובן שניר.
ראש המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן ,פרופ' מינה עברון.
אלה ירושביץ ,יוסי זיידנר ומינה וינשטיין-עברון :חודי צור ממערת מיסליה :האם בפליאולית התיכון הקדום בלבאנט
השתמשו בסוגים שונים של כלי צייד?
דפנה לנגוט ,אהובה אלמוגי-לבין ,מרים בר-מטיוס ,מינה וינשטיין-עברון :עדויות לעליה בלחות וחוסר יציבות אקלימית
בעת קיומו של הניאנדרטל במרחב הלבנטיני.
מיה אורון וגונן שרון :חודים וסכינים – ערכת כלי הציד בפליאולית התיכון לחוף אגם החולה הקדום.
סופיה ברטנקוב ,גונן שרון ומינה וינשטיין-עברון :מחקר פלינולוגי באתר המוסטרי נחל מחניים.
 10:40-11:10הפסקת קפה.
 11:10-12:20מושב שני יו"ר :ד"ר גונן שרון.
עינית שניר ,אליזבטה בוארטו ,נעמי ריבולו ,דני נדל ואהוד ויס :מז"פ באוהלו  :IIשיחזור תהליכי שריפת הבקתה.
ראובן ישורון :ארגון מתחם המגורים מן הנטופית הקדומה בטרסת אל-ואד :מבט טפונומי.
נועה קליין :התעשיה הליתית בחוף שחף ומיקום האתר על ציר הזמן הנטופי.
ליאור גרוסמן ,עופר בר-יוסף ואנה בלפר-כהן :כפר משלהי הנטופית בנחל עין גב.
12:20-13:30
13:30-14:00

הפסקת צהרים.
סיור מודרך במוזיאון הכט ייצא בשעה  13:00מרחבת הכניסה למוזיאון .הסיור חופשי לכל המעוניין.
אסיפה שנתית של העמותה.

 14:00-15:10מושב שלישי יו"ר :ד"ר עומרי ברזילי.
אריאל מלינסקי-בולר ,אמיל אלג'ם ,יעל גבעול-ברזילי ,ראובן ישורון ,דורון בונס ויובל גורן :חפירות ביר אל מכסור –
מסקנות ראשוניות ,ותוצאות המיקרו-מורפולוגיה של גושי הטין
נייג'ל גורינג-מוריס.Baiting the bull: The founding of Kfar HaHoresh during the PPNB :
נוהא אגא ,גיא בר-עוז ודני נדל :אקולוגיה ,טפונומיה והתנהגות אנושית בניאולית :ניתוח שרידי בעלי החיים באתר תל
רועים מערב.
טלי אריקסון-גיני ,אמיל אלג'ם ויעקב ורדי :סקרים וחפירות הצלה מטעם רשות העתיקות לאורך הגבול המערבי של הנגב,
.2010-2011
 15:10-15:40הפסקת קפה והצגת פוסטרים.
סוניה איטקיס ,זינובי מצקביץ' וטנגיז משוויליאניMAGNETIC SURVEY FOR PRE-EXCAVATION :
.STUDIES OF PREHISTORIC CAVE SITES IN GEORGIA
אמיל אלג'ם ויעקב ורדי אתרים פרהיסטוריים מגבעת ברנע וכתף ניצנה.
איריס גרומן-ירוסלבסקי :פתיחת מעבדת סימני שימוש ראשונה בארץ במכון זינמן ,אוניברסיטת חיפה .יישומים,
פתרונות ,מחקר ,ושיתוף בינלאומי.
דני רוזנברג ,רוני שימלמיץ וטטניה מ .גלוהקUnderstanding basalt bifacial production and exchange in the :
southern Levant – A view from Giv'at Kipod
 15:40-16:50מושב רביעי יו"ר :ד"ר רן ברקאי.
אהוד גלילי וברוך רוזן :הקונפליקט הניאוליתי בין החיים למתים על שימושי תת הקרקע והופעת אזור הקבורה המאורגן
והנפרד בלבאנט.
נמרוד גצוב ,יניר מילבסקי ,עמרי ברזילי ,פאדי אבו זידאן ,הנדריק ברון ,לנה בריילובסקי ,אריאל ורד ,עומר זידאן ,גלעד
בצלאל יפה ,אלה ירושביץ ורועי לירן" :אתר ענק" מהתקופה הכלקוליתית הקדומה/שלהי התקופה הניאוליתית בעין
ציפורי.
שי בר :האתר הכלקוליתי בבקעת פצאל :סיכום ראשוני של חמש עונות חפירה.
ולדימיר וולף אברוטיס :שרידים מתקופת הכלקולית במחצבת נשר-רמלה.
 16:50הדלקת נרות וסופגניות

תקצירים
חודי צור ממערת מיסליה :האם בפליאולית התיכון הקדום בלבאנט השתמשו בסוגים שונים של כלי צייד?
3
אלה ירושביץ ,1יוסי זיידנר ,2,3מינה וינשטיין-עברון
3
1רשות העתיקות (2 ,)allmile@yahoo.comהאוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת חיפה
שימוש בחודים מתקופת האבן התיכונה בתור ראשי חניתות לזריקה או דקירה ידוע ממספר מחקרים קודמים .לאחרונה
פורסמו עבודות המציעות אפשרות כי חודים מטיפוסים מסוימים ,המתוארכים לתקופת האבן התיכונה באפריקה מהווים
ראשי כלי-נשק מורכבים  -כלומר חניתות שנזרקו באמצעות מטיל חניתות ואף חצים שנורו בקשת.
בשכבה המוסטרית במערת מיסליה חודים מהווים כ 40%-מכלל הכלים המשובררים .החודים מגוונים מבחינה
מורפולוגית ,טכנולוגית ומטרית ומייצגים חמישה טיפוסים עיקריים :חוד לבלואה ,חוד לבלואה משוברר ,חוד מוסטרי
מוארך ,חוד הומאל וחוד מיסליה  -טיפוס חדש המתאפיין בשברור זקוף בקצה הדיסטלי ,המייצר קטימה אלכסונית.
במחקר ראשוני שנערך על  291חודים זוהו סימנים של מאקרו -ומיקרו-נזק הדיאגנוסטים לפגיעה ( .)impactסימנים אלה
זוהו על כל טיפוסי החודים ומראים כי אלה שימשו כראשי כלי-נשק ,ככל הנראה לצייד.
לפי מאפיינים טיפולוגיים ומורפו-מטריים ניתן לחלק את מכלול החודים ממערת מיסליה לשתי קבוצות :האחת כוללת
חודים גדולים וכבדים (חודי לבלואה וחודים מוסטריים מאורכים) ,והשנייה מכילה חודים עשויים על להבים קטנים ודקים
(חודי הומאל וחודי מיסליה) .בהמשך המחקר ייבדק האם המגוון הטיפולוגי ו/או המטרי של החודים מהשכבה המוסטרית
של מערת מיסליה משקף שימוש בשני סוגים של כלי נשק :חניתות לדקירה או זריקה ביד וכלי נשק מורכבים  -חניתות
שנזרקו באמצעות מטיל חניתות .למרות שהמתודולוגיה לזיהוי של כלי נשק מורכבים עדיין בעייתית ,דומה שההצעה
שהדיכוטומיה המורפו-מטרית של החודים ממערת מיסליה מייצגת שימוש בשני סוגים של כלי-נשק נתמכת על ידי הנתונים
הפאוניסטיים מהאתר .אלה מצביעים על ציד בעלי-חיים משתי קבוצות גודל ,שעל פי העדויות האתנוגרפיות אמנם ניצודים
באמצעות סוגי נשק שונים.

עדויות לעליה בלחות וחוסר יציבות אקלימית בעת קיומו של הניאנדרטל במרחב הלבנטיני
3
דפנה לנגוט ,1אהובה אלמוגי-לבין ,2מרים בר-מטיוס ,2מינה וינשטיין-עברון
1אוניברסיטת תל-אביב (2 ,)langgut@post.tau.ac.ilהמכון הגיאולוגי הישראלי3 ,אוניברסיטת חיפה
תקופת הקרח האחרונה ( )~75-16 kaהתאפיינה במרחב הלבנטיני בתנאי אקלים קרים ויבשים יחסית .יחד עם זאת ,בין
 57 kaל 43 ka -נמצא שינוי אקלימי משמעותי שהתבטא בעלייה כללית בלחות כפי שמעידה העליה באחוזי הכיסוי העצי.
בנוסף זוהתה תנודתיות גבוהה המייצגת חוסר יציבות אקלימית ,קרי מעברים חדים בין פרקי זמן לחים לאירועי יובש
קיצוניים .בתקופה מעניינת זו היגר האדם הניאנדרטלי למרחב הלבנטיני והתקיים באזורינו ,כפי שמעידים שרידיו באתרים
מן הפליאולית התיכון המאוחר ,ולאחריה נעלם מהאזור .בסוף פרק הזמן הנדון חל המעבר בין הפליאולית התיכון
לפליאולית העליון באזורנו.
מטרתו של המחקר הנוכחי הינה לעמוד בפרוט רב על תנאי הסובב ששררו בלבנט בעת קיומו של הניאנדרטל במרחב זה.
העבודה מתבססת על ניתוח מרחבי של עקומות פולן (קידוחים  9509מדרום האגן הלבנטיני ו  Tenaghi Philippon -בצפון
מזרח יוון) תוך השוואה לרקורדים איזוטופיים מהים ומהיבשה .המחקר דן במערכות האקלימיות שהשפיעו על המרחב
הלבנטיני ,המערכת המונסונלית שמוצאה בקוי רוחב נמוכים ,ומערכות אקלימיות שמוצאן במערב הים-התיכון ובאוקיינוס
האטלנטי בתקופה זו .כן עוסק המחקר בשחזור עוצמת פעילות הנילוס ובהשוואת תנאי הסובב בין דרום הלבנט לצפונו.
שחזור מפורט של תנאי האקלים עשוי לשפוך אור על תנאי הסביבה והשינויים התרבותיים והאנושיים במרחב הלבנטיני
בתקופה הנדונה.
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חודים וסכינים – ערכת כלי הציד בפליאולית התיכון לחוף אגם החולה הקדום
2
מיה אורון ,1גונן שרון
1האוניברסיטה העברית2 ,המכללה האקדמאית תל חי ()gonen.sharon@mail.huji.ac.il
חמש עונות החפירה שהתקיימו באתר המוסטרי במוצא נחל מחניים לירדן ( )NMOהניבו מכלול כלי צור ייחודי המאפשר
לנו לדון ב"ערכת הכלים" של הציידים שחיו לחופו של אגם החולה הקדום .האתר בנחל מחניים הוא ,על פי הפרשנות
המוצעת כאן ,מחנה ציידים שהיה מיושב תקופה קצרה יחסית ומייצג פעילות ספציפית – ציד וקצבות של בע"ח גדולים
(בעיקר פרות) .מכלול כלי הצור מהאתר הוא קטן ביחס לאתרים אחרים בני אותה התקופה ויתרונו בכך שאפשר לחקור את
המכלול כולו ,כולל אנליזה מפורטת לכל פריט ופריט ,בלי צורך לדגום רק חלק מהממצאים .ניתוח ראשוני של המכלול
מראה אחוז גבוה מאוד של כלים ביחס לפסולת ,כאשר הטיפוסים השולטים במכלול הם בעיקר חודים מסוגים שונים
וסכינים בעלי גב .בהרצאה נציג את ממצאי ניתוח כלי הצור מהאתר ,פיזורם המרחבי ואת חיבורי הרפאות של כמה רצפי
הפחתה .גודלו של המכלול ,מצב השימור המעולה של פריטי הצור ,הרפאות והפיזור המרחבי מאפשרים לנו להציג את
המאפיינים הטכנו-טיפולוגיים של המכלול הייחודי מהאתר .לראייתנו ,המכלול מייצג את ארסנל הכלים ששימש את
תושבי האתר בפליאולית התיכון בצאתם לציד וקצבות .נדון גם ב"כלכלת הצור" -מה הביאו הציידים לאתר ככלים
מוכנים ,מה סיתתו בשטח ומה השאירו אחריהם.
ניתן להציע מספר מודלים להסברת ייחודו הטכנו-טיפולוגי של המכלול .הייחוד יכול לנבוע מסיבות של מסורת סיתות או
פונקציונאליות .ייחודו של המכלול בכך שהוא מאפשר לנו להציג שאלות אלו ולהגיע להבנות חדשות אודות התנהגותם
וכלכלתם של תושבי עמק החולה בפליאולית התיכון.

מחקר פלינולוגי באתר המוסטרי נחל מחניים
סופיה ברטנקוב ,1גונן שרון ,2מינה וינשטיין-עברון
1אוניברסיטת חיפה (2 ,)sophia.brat@yahoo.comהמכללה האקדמאית תל חי
1

שחזורים פליאו-אקלימיים של תקופת הפליאולית התיכון ,המתבססים על מחקרים פלינולוגיים ,נדירים באזורנו .על הרקע
הכללי של התקופה ניתן ללמוד בעיקר מקידוחים בעמק החולה .רק בחלק מאתרי התרבות ,רובם במערות ,השתמרו גרגירי
אבקה .הטיות שונות ,כגון אלה הנובעות מהטופוגרפיה של האתרים או שימור סלקטיבי של גרגירי אבקה ,מונעות שחזור
אמין של שינויי אקלים בהסתמך על נתונים מאתרים אלה.
נתונים ראשוניים של מחקר ארכיאובוטאני מפורט באתר המוסטרי נחל מחניים ( (NMOמעידים על שימור טוב של
שרידים בוטאניים מגוונים ובכללם גרגירי אבקה .האתר ,השוכן במוצא נחל מחניים לירדן מצפון לגשר בנות יעקב ,כ3-
ק"מ דרומית לעמק החולה ,מתוארך לפרק הזמן שבין  74±3 kyו  51±4 kyשנים לפני זמננו .חמישים וארבעה  taxaשל
צמחים זוהו בשכבות האתר על בסיס חקר גרגרי האבקה ,מתוכם  15של עצים או שיחים 31 ,שמקורם בצמחייה עשבונית,
והשאר צמחי מים וגדה .הרזולוציה הגבוהה של הדגימה מאפשרת בניית עקומה פלינולוגית ,המייצגת את משך תקופת
ההתיישבות באתר .בעקומה ניתן להבחין בתנודות מספר בהרכב מאספי גרגירי האבקה ,המעידות על שינויים בהרכב
הצמחייה באזור ,ככל הנראה בגלל תנודות באקלים בפרק הזמן הנדון .באמצעות השוואה בין הנתונים המיקרו-בוטאניים
(גרגירי אבקה) והמאקרו-בוטאניים (זרעים ,פירות ,שרידי עצים וכד') ניתן יהיה לקבל תמונה מהימנה של הצמחייה באזור
בפליאולית התיכון המאוחר ,לאפיין את השינויים האקלימיים ,ולשפוך אור על הרכב הדיאטה הצמחית של יושבי האתר
באותם הימים.
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מז"פ באוהלו  :IIשיחזור תהליכי שריפת הבקתה
עינית שניר ,1אליזבטה בוארטו ,2נעמי ריבולו ,2דני נדל ,3אהוד ויס
1אוניברסיטת בר-אילן (2 ,)Ehud.Weiss@biu.ac.ilמכון ויצמן3 ,אוניברסיטת חיפה
1

שונות בריכוז תרכובות הומיות ( )Humic substancesהתגלתה במהלך ההכנה לתיארוך של גרגירי נשרן שעיר מהאתר
הפרהיסטורי אוהלו  – IIהכנה שבה עוברת הדגימה הבוטנית ארכיאולוגית סידרה של שטיפות בחומצה ובבסיס .נמצא
שזרעים מריבועי חפירה שונים ברצפה  ,IIIבקתה  ,1הכילו ריכוזים שונים של תרכובות הומיות .הריכוז הגבוה ביותר נמצא
בגרגירים מן המוקד.
התרכובות ההומיות הנשטפות מתוך הדגימה הן מדד לרמת השתמרותה – ככל שריכוז התרכובות עולה ההשתמרות נמוכה.
מקור התרכובות ההומיות הוא בממצא הבוטני עצמו וכן מזיהום חיצוני המגיע מהקרקע.
כדי להבין את מקור השונות ערכנו ניסוי בשריפה מבוקרת של גרגירי שעורת התבור בטמפרטורה קבועה של  350מ"צ
במשכי זמן שונים ,משעה עד חמש שעות .מצאנו שככל שגרגירי השעורה נשרפו לזמן ארוך יותר כך עלה ריכוז התרכובות
ההומיות בתוכם .במקביל ,בעזרת צילום במיקרוסקופ אלקטרונים סורק ,נמצאה עליה בשונות המורפולוגית והאנטומית
של גרגירי השעורה ככל שעלה משך החשיפה לחום .נמצאה התאמה בין תוצאות הניסוי לבין הממצא מאוהלו  .IIבהרצאה
נדון בתוצאות הניסוי ובמשמעות הארכיאולוגית שלהם להבנת תהליך שריפת הבקתה.

ארגון מתחם המגורים מן הנטופית הקדומה בטרסת אל-ואד :מבט טפונומי
ראובן ישורון
אוניברסיטת חיפה ()ryeshuru@research.haifa.ac.il
האופן שבו ארגנו הנטופים את מתחמי המגורים שלהם ,בעיקר בכל הנוגע לחלוקה תפקודית של המרחב וניהול האשפה
המצטברת באתר ,קשור ישירות להתאמותיהם לאורח חיים חדש של ישיבת קבע ולחידושיהם בתחומי השגת המזון
והיחסים החברתיים .ארגון מרחב המגורים וחלוקתו התפקודית מודגמים לעתים קרובות באמצעות גודל וטיב הבנייה
וקיומם של מתקנים .בהרצאה אתמקד בסמן נוסף – ניתוח מפורט של שרידי בעלי החיים במתחם המגורים .מקרה-המבחן
הנדון הוא שטח המציג מספר רצפות ,קירות ,ריכוזי ממצא ומפלסי חיים מן השלב המאוחר של התרבות הנטופית הקדומה
בטרסת אל-ואד – שלב ארכיטקטורת האבן המרשימה באתר .בנייה חוזרת ונשנית של רצפות באותו מקום ,עושר
הממצאים והיעדרן של קבורות מצביעים על כך שאזור זה של האתר שימש בעיקר למגורים ולפעילויות יומיומיות באותו
שלב.
שילוב הנתונים הסטרטיגרפיים והקונטקסטואליים עם המידע הטפונומי-ארכיאוזוזאולוגי מאפשר לבנות מודל של יצירת
מכלול שרידי בעלי החיים ברצפות המחייה השמורות היטב .הניתוח המשולב שופך אור על מנהגי צריכת הבשר של 'משקי
בית' נטופיים ,בדגש על צריכה והשלכת פסולת המזון ,וכן מצביע על כך שהנטופים באל-ואד טרם פיתחו חלוקה תפקודית
מובחנת של אזור המגורים וניהול האשפה .עם זאת ,דפוסים טפונומיים של שלב ההשלכה ואילך ,כמו גם אינטנסיביות
ההרבדה של אשפת ניצול בעלי החיים באתרי המגורים ומנהגי ציד חדשניים ,מצביעות על עצמת וחזרתיות יישוב גבוהה.
בשל כך מוצע שהקשר בין אינטנסיביות יישובית מחד גיסא וקפדנות ניהול האשפה וארגון מרחב המגורים מאידך גיסא
אינו הדוק בתקופה הנדונה.
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התעשייה הליתית בחוף שחף ומיקום האתר על ציר הזמן הנטופי
נועה קליין
האוניברסיטה העברית ()noacu@yahoo.com
חוף שחף הוא אתר נטופי לחופי הכינרת .האתר נחפר בחפירת הצלה ב 2008-בראשות עופר מרדר ,ראובן ישורון והווארד
סמיטליין מטעם רשות העתיקות .נחפרו שני שטחים ,ממערב וממזרח לתעלת "המוביל המלוח" החוצה את האתר .המכלול
הליתי מן השטח המערבי עובד במלואו .התעשייה באתר מכוונת במידה רבה לייצור נתזים ,אשר מהווים רוב מוחץ
בפסולות ובגרעינים וגם את הבלנק השליט ברוב סוגי הכלים .עם זאת ,לייצור מיקרוליתים הבלנק המועדף הוא להבונים.
מיקרוליתים ,רובם לא גיאומטריים ,מהווים כשליש ממכלול הכלים .המיקרוליתים הגיאומטריים כמעט כולם סהרונים.
קבוצות כלים בולטות אחרות הן שקערוריות ומשוננים וכן נקרים .תוצאות עיבוד החומר מאששות את הקביעה הקודמת
של אופיו הנטופי של האתר למרות שהמכלול הליתי הוא ברמה נמוכה מן המקובל בסטנדרטים של תרבות זו.
מיקום האתר בשלבי הנטופית התברר כבעייתי ,כיוון שהממצאים מפגינים ערבוב תכונות של השלב הנטופי הקדום וזה
המאוחר .מכיוון שעד כה לא צלחו הניסיונות לתיארוך רדיומטרי ,מקבלת האנליזה הליתית משנה תוקף לצורך זה .לשם כך
נעשתה התמקדות במכלול הסהרונים ,אשר משמש לסריאציה של אתרים נטופיים החל משחר המחקר :מכלולים בהם יש
רוב לסהרונים בשברור חילואן נחשבים לקדומים ,ואילו כאלה בהם רוב לבעלי גב זקוף נחשבים מאוחרים .כמו כן משמש
גם ממוצע גודל הסהרונים לסריאציה ,כאשר מתרחשת הפחתה בגודל מהשלב הנטופי הקדום לזה המאוחר/סופי .בחוף
שחף יש ,מצד אחד ,רוב מוחץ לסהרוני חילואן ,ומצד שני גודלם הממוצע של הסהרונים מתאים יותר לשלב הנטופי
המאוחר .לפיכך ,לשם מיקום נכון של האתר על ציר הזמן הנטופי נעשתה בחינה של שתי שיטות הסריאציה ,ובסיומה
התקבלה המסקנה כי כפי שנאמר בעבר ,סריאציה על פי אחוזי שברור אמינה יותר מאשר על פי גודל ,ולפיכך ניתן למקם
את האתר בשלב הנטופי הקדום.

כפר משלהי הנטופית בנחל עין גב
ליאור גרוסמן ,1עופר בר-יוסף ,2אנה בלפר-כהן
1האוניברסיטה העברית (2 ,)lgrosman@mscc.huji.ac.ilאוניברסיטת הרווארד
1

האתר נחל עין גב  IIממוקם כ 2-ק"מ מזרחית לחופי הכנרת .האתר נבדק ב 1973-ושיוכו נקבע לנטופית המאוחרת או
תחילת הניאולית הקדם קרמי א' .בשנתיים האחרונות חזרנו לחפור באתר תוך התמקדות בחתך טבעי שנוצר בעקבות
התחתרותו של הנחל וסחיפתו של החלק המזרחי של אתר .שני שטחי חפירה הוגדרו A :חתך סטרטיגרפי (7 X2מ') הניצב
לחתך הטבעי ,ובמרחק  40מ' ,שטח  ,Bבסמיכות לבור הבדיקה המקורי בו בלטו שרידי בנייה מעל לפני השטח.
בדיקות ראשוניות של החתך קובעות כי הוא אחיד תרבותית ומייצג שכבת יישוב אחת עשירה בממצא חומרי ,בפרט
בממצא הליתי .בשטח  Bישנן עדויות לכ 7-מבנים מעוגלים/אובליים בקוטר של  4-6מ' הבנויים מאבני בזלת גדולות
מקומיות .חלק מקירות המבנים שרדו לגובה של  30-40ס"מ' .החפירה התרכזה בשני מבנים :אובאלי ומעוגל .המבנה בעל
המתאר המעוגל בנוי משני קירות מקבילים ובקצהו הדרומי ,מתחת לאחד הקירות ,נחשפה קבורה מכווצת.
התמונה הסטרטיגרפית הכוללת של שני אזורי החפירה קובעת כי מדובר בכפר גדול ( 60X60מ )2בעל עוצמה יישובית
המגיעה לכ3-מ' עומק .תוצאות ראשוניות של עיבוד החומר מאששות את הקביעה הקודמת של האופי הנאטופי של האתר
למרות שהמכלול הליתי מכיל מרכיבים ייחודיים שטבעם יתבהר בהמשך העיבוד והגדלת המדגם .הייחודיות של הממצא
החומרי באה לידי ביטוי גם בהיבטים אחרים של הממצא החומרי .לדוגמא קיימת שכיחות גבוהה של פריטים מחוררים
בעיקר ע"ג אבני גיר רכות .בשלב זה נראה שהחפירה בנחל עין גב תספק מידע חשוב על חיי היום-יום במרחב הגיאוגרפי בו
קיים רצף יישובי עד לניאולית הקרמי .קרי ,האזור בו מיוצגים שלבי המעבר השונים לאסטרטגית קיום המבוססת על
עבודת אדמה.
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חפירות ביר אל מכסור -מסקנות ראשוניות
אריאל מלינסקי-בולר ,1אמיל אלג'ם ,2יעל גבעול-ברזילי ,1ראובן ישורון 3דורון בונס 4ויובל גורן
1האוניברסיטה העברית (2 ,)ariel.buller@mail.huji.ac.ilרשות העתיקות3 ,אוניברסיטת חיפה4 ,אוניברסיטת תל-אביב
4

בחודש נובמבר  ,2008ערכו אמיל אלג'ם ואריאל מלינסקי-בולר חפירת הצלה באתר הניאולית הקדם קרמי א' בביר אל-
מכסור ,בגליל התחתון .מיקומו הטופוגרפי של האתר בראש גבעה ,כ 20-ק"מ ממזרח לקו החוף של ימינו ושני ק"מ מאתר
הניאולית הקדם קראמי ב' ביפתחאל .במהלך החפירה נערך סקר שיטתי אשר חשף שתפזורת הפריטים משתרעת על פני
שטח של כ 2,400-מ"ר .החפירה חשפה אתר חד-תקופתי המתוארך לניאולית הקדם קראמי א' ובו חלוקה מרחבית ברורה.
בהרצאה זו נרצה להציג את מגוון הממצאים של החפירה  :ליתיקה ,כלי אבן ,עצמות בעלי חיים וקבורה .ההרצאה תתמקד
בשני נושאים :תיאור החפירה וניסיון לשחזר את רצף ההפחתה של הדו-פניים שנתגלו באתר .ביר אל מכסור הוא אתר
הניאולית הקדם קראמי א' הראשון שנחפר בגליל .התמונה המתקבלת מסוגי הממצא השונים מראה את מורכבות הפעילות
באתר וחושפת את המורכבות שבשחזור דגם היישוב בניאולית הקדם קראמי א'.
בשטח  Aנתגלה "ריצוף" של אבנים מזוותות בשטח של  12מטר מרובע .בין הריצוף לבין סלע האם נתגלו גושי טין שרוף
שקוטרם מגיע לעיתים עד ל 10-ס"מ .בדיקות מיקרו מורפולוגיות של גושים אלו מצביעת על כך שנצרפו בטמפרטורות של
כ ,800ºcולפיכך על קיומם של מתקני שריפה יעודיים לשריפה בטמפרטורות אלה .תופעות דומות ,אך לא זהות ,מוכרות
מאתרי ניאולית קדם קראמי ב' באזורנו ,אך אלה מקושרות בדרך-כלל לתעשיית הטיח האופיינית לתקופה מאוחרת זו.
חשיבות תוצאות אלה היא בהגברת המודעות לתופעה זו במחקר במעבדה ובעבודת השדה.

אקולוגיה ,טפונומיה והתנהגות אנושית בניאולית :ניתוח שרידי בעלי החיים באתר תל רועים מערב
2
נוהא אגא ,1,2גיא בר-עוז ,2דני נדל
 1רשות העתיקות (2 ,)noha262@yahoo.comאוניברסיטת חיפה
הרצאה זו מציגה ניתוח של שרידי בעלי החיים מהתקופות הניאוליתית הקדם-קרמית ב' וג' והניאוליתית הקרמית באתר
תל רועים מערב .האתר שוכן מעל השוליים הצפוניים-מערביים של עמק החולה ,ונחפר במסגרת חפירת הצלה מטעם מכון
זינמן לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה בראשות פרופ' דני נדל .חשיבות האתר נובעת מכך שנחשף בו רצף סטרטיגרפי
נדיר מן האלפים התשיעי והשמיני לפני זמננו – פרק הזמן במהלכו הפכו חיות מבויתות לראשונה למרכיב העיקרי במשק
החי באזורנו.
שרידי בעלי החיים מתל רועים מערב הם ברובם הגדול של יונקים ,מהם הקבוצה הגדולה היא קבוצת הפרסתנים; כן נתגלו
זוחלים ועופות באחוזים נמוכים .המכלול מן התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב' כלל שיעור גבוה של עז/כבש לצד מגוון
רחב של חיות ציד ,ובהן חזירים ,בקר ,צבאים ,איילים ויחמורים ,וכן טורפים קטנים ,צבים ועופות; ראוי לציין הופעת
כבשים מבויתות כבר בשלב זה .בתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ג' חלה ירידה חדה בעושר ובמגוון המינים ,והובחנו
עלייה בשכיחות העז/כבש ,במיוחד הכבשים ,וזינוק בשכיחות הבקר; נראה שהשינוי מציין מעבר מכלכלה של ציידים
העוסקים גם בחקלאות לכלכלה אגרו-פסטורלית בה הדגש הוא על משק חקלאי .מגמות אלה נמשכו בתקופה הניאוליתית
הקרמית .לא נמצאו עדויות לשינוי בממשק העדרים שניתן לקשור להפקת מוצרים משניים ,ונראה שגם בתקופה זו שימשו
העז והכבש בעיקר מקור לבשר.
שיעורם הגבוה של החזירים במכלול ומידותיהם הקטנות עשויים לרמז שהיו נתונים לשליטה תרבותית מסוימת כבר
בשלבים המוקדמים של הרצף התרבותי באתר .בשרידים מן התקופה הניאוליתית הקרמית הובחנה ירידה משמעותית
בגודל הפרטים הבוגרים ועלייה בשכיחות הפרטים הצעירים מאוד .נתונים אלה עשויים להעיד על ביות החזירים כבר בשלב
זה.
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IAA Archaeological Development Surveys and Excavations along
the Negev Western Border, 2010 – 2011
Tali Erickson-Gini, Emil Aladjam and Jacob Vardi
Israel Antiquities Authority (gini@israntique.org.il)
In 2010, the government of Israel began the construction of a border fence along the 220 km. long western border
between the Negev and Egyptian Sinai. In order to facilitate the construction of the fence, representatives of the Israel
Antiquities Authority carried out a number of archaeological surveys in 2010 and 2011. In wake of the surveys, a
number of archaeological sites were discovered and excavated. The archaeological surveys were carried out from 3.5
km. south of the Netafim Crossing northwards as far as Nahal Batur. Additional surveys were carried out in 2011
between Har Horsha northwards as far as the Kerem Shalom region.
Numerous protohistoric sites as well as several prehistoric sites where surveyed so far, including domestic structures
and installations and cairns (tumuli). The sites discovered in the survey dated primarily to the Early and Intermediate
Bronze Age periods (3200-2000 BCE). The largest concentrations of sites of these periods were found in the regions
of Nahal Paran, Har Sagy, Giva't Barnea and Beerotayim The largest excavations took place in the region of the
Beerotayim and Nizzana. Here, eight rectangular platforms were recorded. All of the platforms were found within a 2
km. wide corridor and of these, four platforms were excavated. Optical stimulated luminescence (OSL) samples were
taken by Prof. Naomi Porat and Yoel Roskin from each of the rectangular structures and also from the 21 meter long
'line temple' and adjacent
Structures dated to the Early Bronze Age period were also excavated. A cist grave discovered immediately outside
one rectangular platform contained copper daggers of the Intermediate Bronze Age. Careful sifting of tumulus graves
located in two of the platforms produced fragments of human bones and beads. Three tumuli graves were also
discovered built into a bedrock outcrop. All of the tumuli graves appear to date to the Early or Intermediate Bronze
Ages.

הקונפליקט הניאוליתי בין החיים למתים על שימושי תת הקרקע והופעת אזור הקבורה המאורגן והנפרד בלבאנט
1
 וברוך רוזן2,1אהוד גלילי
2
 אוניברסיטת חיפה,)udi@israntique.org.il( רשות העתיקות1
 המאופיינות בהתיישבות קבע ובמעבר מצייד ולקט,בתקופה האפיפליאוליתית ובתקופה הניאוליתית שבאה אחריה
. כולל שינויים במנהגי הקבורה, גדל באופן משמעותי השימוש בקרקע וחלו שינויים מהותיים בדפוסי החיים,לחקלאות
 אך, הנפרד מאזור המגורים, אזור קבורות המתוכנן מראש,בתקופה הניאוליתית הקיראמית המאוחרת הופיע מוסד חדש
 מוצע שמוסד חדש זה הופיע. ובו קברי ציסטה מדופנים באבן ומכוסים בלוחות אבן והמסודרים בתבנית קבועה,בצמוד לו
. על השימוש במרחב התת קרקעי, כתוצאה מהצורך למצוא פתרון לקונפליקט בין החיים למתים, בין היתר,והתבסס
, החדירה התדירה והסדירה למרחב התת קרקעי.מוסד זה מזער את החיכוך והקונפליקט הבלתי רצויים בין שתי הקבוצות
 ובורות אחסון ועיבוד קרקע, חפירת בארות, חפירת יסודות לבתים:היוותה חלק מהותי מפעילות יושבי הקבע והחקלאים
 באתרים מיושבים במשך תקופות. בוצעו בתדירות גבוהה בישובים וסביבתם הקרובה על ידי אוכלוסיות אלו,ממושך
, מאידך, המתים; לבין,ארוכות פעילויות אלו גרמו לקונפליקט מתגבר בין המשתמשים במרחב התת קרקעי לקבורה מחד
.החיים שהשתמשו בו בשיטתיות למטרות אחרות
, והסתיים ב"הגליית" המתים לאזור נפרד, בשיטות שונות,הפתרון לסכסוך המתמשך התפתח בתהליכי ניסוי ותהייה
שכונה ללא דיירים חיים; היה זה אתר קבורה מתוכנן- אזור זה התפתח לרובע. בצמוד ליישוב,שהוקצע להם בכוונה ומראש
 שהחל להופיע בסוף, מוסד זה.ונבדל ובו קברי ציסטה בנויי אבן המאורגנים בתבנית מתוכננת בכיוון כללי מזרח מערב
 למוסד קבע ומאז המשיך, הפך בתקופה הכלקוליתית, כפי שהתגלה באתר נווה ים,התקופה הניאוליתית הקיראמית
.להתפתח כחלק נפרד אך עיקרי של יישובי הקבע
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"אתר ענק" מהתקופה הכלקוליתית הקדומה/שלהי התקופה הניאוליתית בעין ציפורי
נמרוד גצוב ,יניר מילבסקי ,עמרי ברזילי ,פאדי אבו זידאן ,הנדריק ברון ,לנה בריילובסקי ,אריאל ורד ,עומר זידאן ,גלעד
בצלאל יפה ,אלה ירושביץ ורועי לירן
רשות העתיקות ()ianirmilevski@gmail.com
בימים אלה עורכת רשות העתיקות חפירת בדיקה נרחבת בעין ציפורי ,לאור תוכנית להרחבת כביש  .79בחפירה נחשפו
שרידים מתקופות שונות ועיקרן :שלב מאוחר של התקופה הנאוליתית הקדם-קרמית ,התקופה הכלקוליתית
הקדומה/שלהי התקופה הניאוליתית הקרמית (שני שלבים מתקופה זו) ותקופת הברונזה הקדומה א' .ההרצאה תמוקד
בתיאור הממצא מהתקופה הכלקוליתית הקדומה.
האתר הפרהיסטורי של עין ציפורי מצוי מדרום לנחל ציפורי ומצפון לגבעת רבי (ג'בל אל-עין) ,בתחום העמק שבמרכזו מצוי
המעיין והוא נתגלה בשנות השבעים של המאה הכ' על ידי צבי גל .בעבר נערכו במקום חפירות מצומצמות.
שרידי הישוב מהתקופה הכלקוליתית הקדומה משתרעים לאורך כ 800-מ' וכמעט בכול מקום נחשפו הצטברויות ושרידי
מבנים מתקופה זו .רוחבו המשוער של האתר כ 400-מ' וניתן לאמוד את שטחו בכ 250-דונם; מסתבר שהוא אחד מהאתרים
הגדולים ביותר מתקופה זו בארץ ישראל.
במצבורי התקופה ניתן להבחין בשני מכלולים שונים שמצויים זה מעל זה .בשלב זה של המחקר אין בידינו ניתוח מפורט
של המכלולים ונוכל רק לציין תכונות אחדות :במכלול הקדום בולטים כלי חרס ממורקים שגוניהם שחור ואדום ורבים
מהם נושאים עיטור חרוט ודקור .במכלול המאוחר בולטים כלי חרס בעלי חיפוי בהיר ועליו עיטור פסים רחבים של צבע
אדום .לשני המכלולים אופייניים קנקנים בעלי צוואר קשת וידיות סרט שמתרחבות במקום החיבור לגוף ,קערות בעלות
שפה פשוטה שלאחדות מהן מתאר מזווה וכן פערורים וקדרות שלשפתן חתך מלבני .בין כלי הצור בולטים כילפות וגרזנים
שחלקם הותקנו על צור לוחי ולהבי מגל רחבים בעלי קטימות ,גב זקוף וחורפה בעלת שינון עמוק ,אך גם להבים צרים בעלי
גב .כמו כן נמצאו אבני קלע ,קובעות בזלת בעלות בסיס מלא וקערות אבן דקיקות דופן .ממצא מיוחד הוא חותם פירמידלי
על חזיתו דגם גיאומטרי.
מהבחינה הראשונית ניתן לסכם שהמכלול הקדום מקביל לתרבות ואדי רבה (לדוגמה בשכבה  19בחורבת עוצה) ,בעוד
שהמכלול המאוחר מקביל לשכבה  18בחורבת עוצה ולחלק נכבד מממצאי שכבה  )PNB( VIIIביריחו.

האתר הכלקוליתי בבקעת פצאל – סיכום ראשוני של חמש עונות חפירה
שי בר
אוניברסיטת חיפה ()baris@012.net.il
בין השנים  2011 – 2007נערכו חפירות ארכיאולוגיות באתר הכלקוליתי בבקעת פצאל .במסגרת החפירה נחשף דגם פרישת
היישוב במרחב ודגם מבנה מגורים השונים מהדגמים השכיחים באתרי התקופה .לראשונה נחשפו שרידי יישוב פרוז הכולל
מספר מצומצם של מכלולי מגורים (לא יותר מעשרה) המפוזרים על שטח נרחב מאוד (למעלה מ 600-דונם) .מכלול המגורים
מאופיין בבתי חצר נרחבים ,כששטחה של כל יחידת מגורים וחצרות מגיעה עד שני דונם .בין השאר נחפרו חלקים ממבנה
(פצאל  )7ששטחו הוא הגדול ביותר שהתגלה עד היום בדרום הלבנט .גם התרבות החומרית שהתגלתה באתר כוללת מספר
מאפיינים שאינם שכיחים באתרי התקופה וממקמת כרונולוגית את האתר בשלבים המאוחרים יותר של התקופה
הכלקוליתית בבקעת הירדן .בעיקר חשובה ההבנה שהשימוש בלהבים "כנעניים" הוכנס לשימוש כבר בשלהי התקופה
הכלקוליתית בשונה מהדעה המקובלת הרואה בהם מאובנים מנחים לתקופת הברונזה הקדומה.
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רמלה-שרידים מתקופת הכלקולית במחצבת נשר
ולדימיר וולף אברוטיס
)wulfik@hotmail.com( האוניברסיטה העברית
 החפירות נערכות תחת חסות אקדמית של המכון.רמלה- מתנהלות חפירות הצלה במחצבת מפעל נשר2006 החל משנת
 לצד שרידים מהתקופות, במהלך החפירות.יעקב- בראשותו של מר ש' קול, אוניברסיטת חיפה,לארכיאולוגיה ע"ש זינמן
 במהלך חפירתן של מערות מגורים. נחשפו ממצאים המעידים על קיום במקום אתר מגורים וקבורה כלקוליתי,הקלאסיות
.וקבורה נחשפו ממצאים רבים
"V"  בין כלי חרס יש להזכיר את קערות.התרבות החומרית של אוכלוסיית האתר אופיינית לתקופת הכלקולית המאוחר
 הבדיקות הפטרוגראפיות שנערכו לכלי החרס מראות כי רוב. קנקנים ומחבצות, פערורים, כדירות, בזיכים,בגדלים שונים
 כגון, אם זאת מספר דוגמאות הצביעו על אזורים מרוחקים יתר.הכלים נעשו מחומר שמקורו בקרבה המיידית לאתר
או עקיפים/ מעידה על קשרים ישירים ו, המצאות של כלי בזלת וראשי אלות מהמטיט. מוצא/ מישור החוף והרי ירושלים
 צדפים (מעובדים וטבעיים) שהופיעו כמנחות. השוכנים מצפון ומדרום, יחסית,של תושבי האתר עם אזורים מרוחקים
 לצד של כלי צור האופייניים. ועם מצריים הרחוקה מאידך,קבורה מעידים על קשרים עם מישור החוף הסמוך מחד גיסא
600- מחשוף צור מתאים נתגלה במרחק של כ. במערה אחת נמצאו עדויות לתעשייה מקומית בקנה מידה מצומצם,לתקופה
 ביניהן קבורות ראשוניות וכן סוגים שונים של. אופייניות לתקופה, באתר מוצג מגוון של צורות ושיטות קבורה.מ' מהאתר
 כי ישנו קשר בין מצבות לבין הטמנה, נראה." גדולותV"  כדירות וקערות, פערורים, קנקנים,קבורות משניות בגלוסקמאות
.ראשונית של הגופה
 תושבי האתר. יש לומר כי האתר הכלקוליתי הע'סולי ששרידיו נחשפו בנשר רמלה שילב בתוכו מגורים וקבורות,לסיכום
 יחד עם זאת האוכלוסייה המקומית ניהלה קשרי תרבות.סיפקו את צרכיהם הבסיסיים מתוך הסביבה המיידית לאתר
.ומסחר ישירים ועקיפים עם אזורים מרוחקים יותר בצפון ובדרום

פוסטרים
MAGNETIC SURVEY FOR PRE-EXCAVATION STUDIES OF PREHISTORIC CAVE SITES IN
GEORGIA
SONIA ITKIS1, ZINOVII MATSKEVICH2, TENGIZ MESHVELIANI3
1
Ben-Gurion University of the Negev (itkis@bgu.ac.il), 2Harvard University, 3Georgian State Museum, Tbilisi
A basis of the magnetic method is a contrast between magnetic properties of a target and those of host medium.
Archaeological objects having different magnetic properties than those of surrounding can be detected by magnetic
prospecting. Detailed magnetic prospecting for pre-excavation studies of three prehistoric sites: Cherula, Kotias-Klde
and Dzudzuana have been carried out in Chiatura region of Imeretia province, Georgia. Magnetic survey and magnetic
d along a 1 m x 1 m grid.. The enhancement of cave fill κ
occurs due to natural processes and those associated with human habitation, e.g. repeated heating and accumulation of
organic debris. Both these processes provide good conditions for the conversion of the iron oxide found within the soil
to a strongly ferrimagnetic form (Mullins, 1977; Maher, 1986; Fassbinder et al., 1990; Dalan and Banerjee, 1998;
Itkis, 2003).
Results
Cherula rockshelter is situated just outside the city of Chiatura, on the left bank of the Cherula river (Fig. 1). It is a
karstic rockshelter with a single chamber, ca 100 sq. m. The site was briefly tested in 1970s’. The area excavated in
2010 went to the depth of 60 cm below the present day surface; the limestone bedrock was not reached. The
excavation revealed stratified Eneolithic deposits (ca. fifth millennium BC), rich in pottery and other material culture
remains. Charcoal and animal bones are in good state of preservation that adds to the importance of the site. In
addition, a built stone wall crossing the excavation area in west-east direction was found in association with an
Eneolithic living surface. Geophysical investigations were made adjacent to the excavated area. Magnetic study covers
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practically whole area of the chamber (about 60 sq. m.). . Soil κ values change in the wide interval of 20 to 140 units
SI x 10-5.Nevetheless, the highest κ values 100 to 140 units SI are concentrated in limited area adjacent to the location
of large positive magnetic anomaly with high intensity (up to 50 nT). Positive anomaly is limited by two narrow linear
negative anomalies of NW-SE and SW-NE orientations probably indicate location of limestone walls .
Kotias-Klde (Bar-Oz et al. 2009; Meshveliani et al. 2007) is a cave site situated to the southeast of Chiatura town (Fig.
1). Excavations conducted in 2004-2006 under direction of O. Bar-Yosef, A. Belfer-Cohen and T. Meshveliani, with
participation of the present author, revealed a sequence including Upper Paleolithic, Mesolithic, Neolithic and
Eneolithic layers. Magnetic survey was carried out both in the cave and outside. We will concentrate on the results of
the magnetic study performed in the cave cover an area of 36 sq. m which was tested by excavation.. The survey
revealed a large positive magnetic anomaly of square configuration approximately 2.5 by 2.5 meters. The anomaly
the T anomaly, its configuration and intensity allows one to suppose that its source is so-called “firing structure”,
probably, hearth or fireplace. Preliminary interpretation shows that the source is buried at the depth of 0.5-0.7 m.
Following the magnetic survey, a test trench of 3 sq. m. was opened in the location of positive anomaly]. The trench
includes 3 squares of the excavation grid: D3, D4, D5. The excavation of the trench reached depth of 50 cm (D3-D4)
and 80 cm (D5) below the present surface . The stratigraphic sequence exposed in the trench includes two main strata,
dated on the basis of typological properties of the associated lithic material to Mesolithic and Early Neolithic periods.
The upper layer ("1")is ca 50 cm thick, consists of fine grey silt with few pebbles and includes numerous bones and
lithic implements. An interesting feature discovered in this layer is two circular dense concentrations of charcoal,
possibly fireplaces. Both the concentrations continue into the non-excavated northern section of the trench, thus their
dimensions can be only approximately estimated, but both appear to be ca. 1 meter in diameter. Thickness of the
charcoal lenses is ca 5 cm.
Conclusions
1. The results obtained in prehistoric cave sites show the high efficiency of the magnetic method for revealing and
detailed characterization of caves and their specific features.
2. The presence of organic materials, e.g. bones, charcoals in caves enhances magnetic contrast between non-magnetic
limestone and the cave fill, increasing the potential of the magnetic method.
3. Revealing enhanced magnetization of soil within studied caves allowed us to develop an approach to reliable
interpretation of magnetic data/
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אתרים פרהיסטוריים מגבעת ברנע וכתף ניצנה
אמיל אלג'ם ויעקב ורדי
)kobivardi@gmail.com( רשות העתיקות
 נמצאו בשטח תוואי ההקמה.מצריים-במסגרת סקרי פיתוח שנערכו לקראת הקמת גדר מערכת חדשה בקו הגבול ישראל
 בעקבות הסקר נחפרו לאחרונה שני ריכוזים.מספר ריכוזי פסולת צור וכלים באסוציאציה למחשופי חומר גלם צור אאוקני
 ריכוז נוסף תועד דרומית לנקודה זו בגבעת.סמוכים נתגלו בשיפולי אחת משלוחות כתף ניצנה דרום בצמוד לגדר הגבול
 מכלולי הצור מכתף ניצנה כוללים גרעינים וכלים אינדיקטיביים לפליאולית התיכון וכן פריטים אינדיקטיביים.ברנע
 בין היתר נתגלה גרעין שעוצב באופן. סכינים וגרעינים להבים דו קוטביים,לתקופה הניאוליתית בהם כלים דו פניים
 למטר70- באתר גבעת ברנע נמצאו פריטים וכלים בצפיפות גבוהה (כ.ראשוני שאליו חוברו נתזים שנתגלו בסמיכות אליו
 פסולת סיתות וכלים אופייניים, כמו כן נמצאו גרעיני להבים. חלק ניכר מן הממצא אופייני לפליאולית התיכון.)רבוע
.)לפליאולית עליון וכן לתקופות מאוחרות יותר (התקופה הניאוליתית והכלקוליתית למשל

The first Use-Wear Analysis Laboratory in Israel in the Zinman Institute of Archaeology, University of Haifa
Iris Groman-Yaroslavski
University of Haifa (usewear@research.haifa.ac.il)
The first use-wear analysis laboratory in Israel has been recently established at the Zinman Institute of Archaeology,
University of Haifa, and is headed by Mrs. Iris Groman-Yaroslavski.
Fields of expertise
Use-wear analysis is nowadays a crucial and inseparable tool for most of archaeological researches concerning
reconstruction of human activities. It focuses on the analysis of tools and aims to reconstruct production techniques,
use-modes, hafting techniques and especially, distinguish worked materials.
The laboratory specializes in microscopic use-wear analysis and experimental archaeology, providing functional
analyses of archaeological objects. Research is carried out on a variety of materials, including flints, obsidian, shells,
stones, and bony materials, focusing on the interpretation of macroscopic and microscopic traces on the objects.
The Laboratory offers a reference collection of replicas produced in experiments, providing extensive database of
microscopic traces for interpreting the function of archaeological objects. Projects are planned according to the objects
analyzed, and include appropriately designed experimental programs. The Laboratory collaborates with other usewear laboratories abroad, providing academic interaction and access to databases and reference collections.
Analysis
Research objectives focus on microscopic wear traces produced by the use or hafting of tools, or which are related to
production techniques. The Laboratory offers protocols for examining the potential for the results of each project, and
then provides programs for analysis. Microscopic scans are performed using the latest specialized optical and
photographic equipment, and provide full in-depth reports.
Our new laboratory welcomes new projects from all over the world
Past research and current projects
* Use-wear Analysis of Burins from the Late Natufian layer of el-Wad Terrace.
* Potters' Canaanean Flint Blades from the Early Bronze Age Site of Qiryat Ata, Northern Israel.
* Micro-analysis of Stone Beads from Natufian and Neolithic Sites of the Southern Levant.
* Levallois Points from Misliya Cave, Mount Carmel, Northern Israel.
* Functional Analysis of Perforators from Huzuk Musa, Lower Jordan Valley.
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Giv‛at Kipod: Understanding production and distribution of basalt bifacial tools in the southern Levant
Danny Rosenberg1, Roni Shimelmitz1 and Tatajna M. Gluhak2
1
University of Haifa (drosenberg@research.haifa.ac.il), 2Johannes Gutenberg – Universität Mainz
Giv‛at Kipod is one of several Miocene basalt hills that are scattered throughout the fringes of the Jezreel Valley.
Since 2005, a basalt bifacial workshop is being investigated on the hill. The aims of the on-going project include
understanding the characteristics and intensity of bifacial quarry and production at the site, reconstructing the chaîne
opératoire of the bifacial tools and finding the chronological framework for the site. In addition an effort is made to
map the geographical distribution of basalt bifacials produced at the site, through a study of the geological fingerprints
of Giv‛at Kipod basalt and by comparing the results with samples taken from basalt bifacial tools found at Neolithic
and Chalcolithic sites in Israel. While the geochemical project is still in its infancy, the lithic analyses suggest that
production in the central production locus (Locus 1) was targeted towards the sole manufacture of bifacial tools
(mainly axes), in which the products are represented by rejected roughouts from different stages of the reduction. The
enormous amount of waste suggests that Giv‛at Kipod was the location where hundreds of bifacial tools were
manufactured over the years.
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