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שם הן ישודרו , בנין רבין, ומ5008עקב מגפת הקורונה, נקיים את ההרצאות באוניברסיטת חיפה, אולם 

 .באמצעות תוכנת זום

בהתאם להנחיות משרד הבריאות והגבלת מספר אנשים לאולם, המשתתפים שאינם מרצים לא יוכלו להגיע 

בדיונים באמצעות הזום. אנו מבקשים מכל המשתתפים לפתוח  לאולם. כולם מוזמנים לשאול שאלות ולהשתתף

 שאלות ובירורים ניתן לשלוח למארגני הכנס, רוני שימלמיץ וראובן ישורון מצלמות.

rshimelmi@staff.haifa.ac.il) או ryeshuru@research.haifa.ac.il.)  

 םחברותלחדש את גם וכולם להירשם מ מחייבת רישום. אנו מבקשים, אך הגישה לכנס היא חופשית השנה

 https://www.prehistory.org.il/conference-/2020: יש לבצע זאת באתר העמותה. בעמותה

 וכוללים את חוברת "מתקופת האבן". לסטודנטים(  ₪ 150)ש"ח  200דמי החבר עומדים על 

Due to the covid-19 pandemic, this year’s conference will be held in a hybrid mode. The speakers will 

deliver their presentation in hall 5008, Rabin Building, University of Haifa. The talks will be broadcast 

to all other participants by Zoom. 

Due to the Ministry of Health restrictions, non-speakers cannot join us in the hall. They are warmly 

invited to participate in the discussions via Zoom. We ask that you join us with video.  

    

  ()מציגים ויושבי ראש 5008ם( ובאולם )כלל המשתתפי התכנסות במרחב הרשת  9:30–9:15

 (2020–1937) לכבוד עופר בר יוסףמיוחדת הרצאת פתיחה  10:00– 9:30

Geoarchaeology, Micromorphology, and Ofer  
Paul Goldberg  

 
 הפסקה  10:15–10:00

 
 יושב ראש: אביעד אגם. תקופה הפליאוליתית התחתונההמושב ראשון:   11:00–10:15

 
טכנולוגית לניתוח שונות -שנה: גישה מורפו 50לאחר  –הערכה מחודשת של חלוקת האשלית הלבנטינית 

 היד-אבני
 ענבר-נעמה גורןטאסקון, -של ברנה, כריסטינה לופזגדי הרצלינגר, אלכסנדר ורנדה, מריאן דשאנז, מי

 
דם בפליאולית של דרום לצוד במורד התפלגות הגדלים במשך מיליון וחצי שנים: על בעלי חיים ובני א

 הלבנט
 דור, שי מאירי-ג׳ייקוב דמביצר, רן ברקאי, מיקי בן

 
סלקטיביות בבחירת חומר גלם לסיתות כדורי אבן בתקופת הפליאולית התחתון: מחקר ארכיאולוגי 

  ניסויי
 חביאר באנה פרייסלר ,אלה אסף

 

https://www.prehistory.org.il/conference-2020/


  
 

 
 
 

 גולדברגר-ראש: מאי גודר. יושבת מושב שני: התקופה הפליאוליתית התיכונה 12:30–11:15
 

   אומנות מוסטרית מקוניטרה מציגה עקרונות גשטלט לתפיסה חזותית
 דנה שחם

 
  מערת שובך ותרומתה להבנת הפליאולית התיכון המאוחר בלבנט

אריה, נטלי מונרו, אנטון וקס, נורבר מרסייר, מיליס -אראלה חוברס, רביד אקשטיין, דויד פריזם, שירה גור
  בולר-גורן, הלן ולדה, פרנסואה אוגר, אריאל מלינסקיריצרד, גיל 

 
  שנים לפני זמננו( 130,000-)כ רמלה באתר הקטור נשר VI מיחידה שרידי בעלי החיים

 ראובן ישורון יפה, יוסי זיידנר,-זוהר תורג'מן
 

Combustion features and use of space at Middle Paleolithic open-air sites: A case 
study from Unit V at Nesher Ramla, Israel  
Alyssa Victoria Pietraszek, Yossi Zaidner, Ruth Shahack-Gross 

 
  אתר נובי מהתקופה הפליאוליתית התיכונה בגבעות דימונה

 .מיה אורון ,טליה אבולפיא
 

  של העמותה אספה כללית  14:00–13:00
 

 יושבת ראש: אלה ירושביץ פליאוליתית.-מושב שלישי: התקופה הפליאוליתית העליונה והאפי  14:45–14:00
 

Fantastic sites and where to find them: A predictive modelling approach to Upper 
Palaeolithic site preservation in the southern Levant  
Hannah Parow-Souchon, Mirijam Zickel 

 
   אתרים אפיפליאוליתים קדומים בצפון הערבה, תוצאות ראשונות מחפירות עידן

 מוריס-איתי עבאדי, אחיעד עובדיה, נייג'ל גורינג
 

  פולחני נטופי חצוב בסלע במערת נחל אורן, ישראל מכלול
 דוד עיטם

 
 יושב ראש: דוד פריזם. ועד הברונזה הקדומה הניאוליתיתתקופה מהמושב רביעי:    16:15–15:00

 
  סיכום ראשוני של החפירות במוצא

  קובי ורדי , דמיטרי ייגורוב, אבי לוי, חמודי חלאילה
 

  במוצאצמידי האבן מהאתר הניאוליתי 
 חמודי חלאילה, יניר מילבסקי, יעקב ורדי

 
  מבנה ציבור מן התקופה הכלקוליתית הקדומה במוצא

   עוזי עד ,אנה אייריך רוז, זינובי מצקביץ, רונית לופו
 

 סיטי לשרידי שיניים-היכן זקני השבט? בחינת מחודשת של פליאודמוגרפיה באמצעות סריקות מיקרו
 רחל שריג ,איתי נודל

 

Adventures in the flint trade: Revisiting the tabular scraper trade  
Francesca Manclossi, Steven A Rosen 

  הדלקת נרות חנוכה


