
  
 

 

 

 

 

 קול קורא 

 כנס השנתי של העמותה הישראלית לפרהיסטוריה ה

 2021בדצמבר,  2

 גוריון שבנגב -אוניברסיטת בן 

 

גוריון שבנגב, קמפוס -העמותה הישראלית לפרהיסטוריה יתארח השנה באוניברסיטת בן כנס

 .2021לדצמבר  2-שבע, ב-משפחת מרקוס, באר 

בו    אירוע הכנס מהווה במה מרכזית להצגת מחקרים העוסקים בפרהיסטוריה של ארץ ישראל,  

הקהילה כולה יכולה להתעדכן ולעדכן על מחקרים חדשים וחפירות חדשות שנערכו במהלך  

השנה החולפת. האסיפה השנתית של חברי העמותה תתקיים אף היא במהלך הכנס, וכל חברי  

 זמנות להשתתף בה. וחברות העמותה מוזמנים ומו

הקורונה  לתקנות  בהתאם  כמובן  יפעל  הכנס  פנים!  אל  פנים  להיפגש  לחזור  שמחים  אנחנו 

 . העדכניות

. יש לציין את שמות הכותבים, 30/10/21  -תקצירים להרצאות ו/או פוסטרים יש להגיש עד ה

 מילים.  250וסדי, כותרת ותקציר של עד שיוכם המ

הכנס יתקיים בשפה העברית. עם זאת, חברי הקהילה שאינם דוברי עברית, אך    אנא שימו לב:

ניתן יהיה להגיש תקציר ולהציג    -מחקרם עוסק בפרהיסטוריה של א"י וברצונם להציג בכנס  

 באנגלית. כל המציגים בכנס חייבים להיות חברי עמותה.

 טים והגשת תקצירים ניתן לפנות למיכל בירקנפלד או עפר מרדר: לשאלות, פר

birkemic@bgu.ac.il; marder@bgu.ac.il 
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Call for abstracts 

The Annual Meeting of the Israel Prehistoric Society 

December 2nd, 2021 

Ben-Gurion University of the Negev 

 

The annual meeting of the Israel Prehistoric Society (IPS) will be held at Ben-Gurion 

University of the Negev, Marcus Family campus, Beer-Sheva, 2.12.2021.   

The IPS meeting constitutes a platform for researchers to present their studies on prehistory 

in our region, and to learn about current research conducted by the larger community in this 

field. The general assembly of the Israel Prehistoric Society will also be conducted at this 

date and all society members are welcome to attend. 

We are excited to meet again in person! The meeting will, of course, follow current COVID 

19 regulations. 

Presentations will be held in the format of short lectures and/or posters. Those who wish to 

present at the conference are invited to send a title, names and affiliations of all authors, 

and an abstract of up to 250 words no later than 31.10.21.  

Please note: the language of the meeting is Hebrew, but non-Hebrew speakers of the IPS 

/community may present in English and are encouraged to send an abstract.  All speakers 

must be IPS members. 

For questions and inquiries please contact the conference organizers, Michal Birkenfeld and 

Ofer Marder:  

birkemic@bgu.ac.il; marder@bgu.ac.il 
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