
 
 

 

 

 

 תהכלקוליתילחקר התקופה הפורום של  13-ה מפגש ה 

 ”והקשריה  הע'סוליתמטלורגיה ה “

 2020במרץ  12

 302, חדר כון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופיםהמ

 

 ( 9:00 -  8:30התכנסות ) 

 ( 9:15  - 9:00פתיחה וברכות )

 הפורום לחקר התקופה הכלקוליתית  –דינה שלם 

 אוניברסיטה העברית  , הראש המכון לארכיאולוגיה –יוסי גרפינקל 

 פתיחה –ארז בן יוסף ו אורי דוידוביץ'

 

 ( :4510 - 9:15מקורות, טכנולוגיה ושרשרת הייצור )  –א'  מושב

 העברית( האוניברסיטהיו"ר: יוסי גרפינקל )

נעמי , גלינה פיירשטיין )המכון הגיאולוגי( ותל אביב(יברסיטת )אונ תל אביב(, קרייג סמית'ראם  יברסיטתאוניוסף ) ארז בן

 עדויות לכריית נחושת באלף החמישי בבקעת תמנע פורת )המכון הגיאולוגי(:  

מבט מחודש על מקורן של סגסוגות הנחושת בתקופה  העברית(:  יברסיטהיגאל אראל )האונו מאק-נעמה יהלום

 הכלקוליתית 

רייס )רשות העתיקות(, טליה אבולעפיה )רשות העתיקות(, דימיטרי  -יעל עבאדי, תל אביב( יברסיטת אונדנה אקרפלד )

 מטלורגית חדשה בחורבת בתר  הכבשן או כורית? סדנ:  תל אביב(יברסיטת  יוסף )אונ ארז בןייגורוב )רשות העתיקות( ו

?  ים או לא ע'סולי יםע'סוליגוריון(:  -בן יברסיטתובל גורן )אונוישן )מוזיאון ישראל( וגוריון(, נורית ג-)אוניברסיטת בן תומס רוז

 אנליזה של שני מכלולים בלתי רגילים של ראשי אלות מאוספי מוזיאון ישראל 

 

 ( 11:10  - :4510הפסקת קפה ) 

 

 

 



 
 

 ( 12:30  - 11:10)  הרצאות קצרות ופריסת חומרים מטלורגיים :אתרים ומכלולים חדשים –ב'  מושב

 תל אביב( אוניברסיטתיו"ר: נעמה שפטלוביץ' )

 עין אסור :  ינה שלם )רשות העתיקות(ד

 פצאל אתרי :  (חיפה  אוניברסיטתשי בר )אלי בוכמן, דני רוזנברג, שריאל שליו ו

- יובל גורן )אוניברסיטת בן , ()רשות העתיקות דניאל וורגהרייס )רשות העתיקות(, -יותם אשר )רשות העתיקות(, יעל עבאדי

גוריון(, תומס רוז )אוניברסיטת בן גוריון(, אליזבטה בוארטו )מכון וייצמן(, גטה רוזנצוויג )מכון וייצמן(, שריאל שליו  

 מזרח-אגמיםאשקלון, :   (פאדובה)אוניברסיטת חיפה(, וגילברטו ארטיולי )אוניברסיטת 

 בית שמש : תל אביב(  אוניברסיטתארז בן יוסף )ו )אוניברסיטת תל אביב( יצחק ווסלרון בארי )רשות העתיקות(, 

 מערות מורכבות בהר המרכזי : העברית( האוניברסיטהאורי דוידוביץ' )ו מיקה אולמן

 

 13:30  - 12:30  –ארוחת צהריים  

 

 ( 15:00 -  13:30קשרים והקשרים )  –ג'  מושב

 יו"ר: שי בר )אוניברסיטת חיפה( 

טכנולוגיות  לבן )המכון הגיאולוגי(: -יהודית הר)המכון הגיאולוגי( ו  העברית(, נעמי פורת האוניברסיטהאורי דוידוביץ' )

 סטאטיטאנמשתלבות: נחושת ו

של התרבות הע'סולית והשלכותיה על   הכרונולוגיה הרדיומטרית אליזבטה בוארטו )מכון וייצמן(: ו רוזנצוויגגטה 

 ישראלבארץ    התפתחות המטלורגיה

מטלורגיה ע'סולית: היבטים מרחביים  גוריון(: -יצחק גלעד )אוניברסיטת בןו גוסיץ' )אוניברסיטת בלגרד(מילנה 

 וכרונולוגיים 

 למזרע ובחזרה: ההקשרים התרבותיים של מסחר הנחושת הקדום מהישימון  גוריון(:-סטיב רוזן )אוניברסיטת בן

 

 ( 16:00 -  15:00המטלורגיה הכלקוליתית )חקר הווה ועתיד של  –דיון 

 יו"ר: יניר מילבסקי )רשות העתיקות(

 דוברים: 

 מיקי סבן )רשות העתיקות( 

 חיפה(  אונ'שריאל שליו )

 

 סיכום ובחירת נושא לשנה הבאה


