ק ו ל ק ור א
ה כ נ ס ה ש נ ת י ש ל ה ע מ ו ת ה ה י ש ר א ל י ת ל פ ר ה י ס ט ור י ה
22בדצמבר2022 ,
ה א וניב ר סיט ה ה ע ב רית ביר וש לים
כנס העמותה הישראלית לפרהיסטוריה יתארח השנה באוניברסיטה העברית בירושלים ,קמפוס הר הצופים ,ירושלים ב22 -
לדצמבר .2022
הכנס מהווה במה מרכזית להצגת מחקרים העוסקים בפרהיסטוריה של ארץ ישראל ובמחקרים שנערכים על ידי החוקרים
במוסדות השונים בארץ .האסיפה השנתית של חברי העמותה תתקיים אף היא במהלך הכנס ,וכל חברי וחברות העמותה
מוזמנים ומוזמנות להשתתף בה.
הכנס יתנהל בהתאם לתקנות הקורונה העדכניות.
תקצירים להרצאות ו/או פוסטרים יש להגיש עד ה . 30/10/22 -יש לציין את שמות הכותבים,
שיוכם המוסדי ,כותרת ותקציר של עד  250מילים.
אנא שימו לב :הכנס יתקיים בשפה העברית .עם זאת ,חברי הקהילה שאינם דוברי עברית ,אך
מחקרם נעשה במוסדות בארץ וברצונם להציג בכנס – יוכלו להגיש תקציר ולהציג
באנגלית .כל המציגים בכנס חייבים להיות חברי עמותה.
לשאלות ,פרטים והגשת תקצירים ניתן לפנות לאראלה חוברס ,גדי הרצלינגר ,יוסי זידנר ואריאל מלינסקי-בולר :
hovers@mail.huji.ac.il , gadi.herzlinger@mail.huji.ac.il , yzaidner@mail.huji.ac.il ,
ariel.buller@mail.huji.ac.il

Call for abstracts
The Annual Meeting of the Israel Prehistoric Society
December 22nd, 2022
Hebrew University of Jerusalem
The annual meeting of the Israel Prehistoric Society (IPS) will be held at Hebrew University of
Jerusalem, Mt. Scopus, Jerusalem 22.12.2021.
The IPS meeting constitutes a platform for researchers working in Israeli institutions to present their
studies on prehistory. The general assembly of the Israel Prehistoric Society will also be conducted at
this date and all society members are welcome to attend.
The meeting will, of course, follow updated COVID regulations.
Presentations will be held in the format of short lectures and/or posters. You are invited to send a title,
names and affiliations of all authors, and an abstract of up to 250 words no later than 30.10.22.
Please note: the language of the meeting is Hebrew. Non-Hebrew speaking members of the IPS, who
work out of Israeli institutions are welcomed to send abstract and present in English. All speakers
must be IPS members.
For questions and inquiries please contact the conference organizers, Erella Hovers, Gadi Herzlinger,
Yossi Zaidner, Ariel Malinsky-Buller
hovers@mail.huji.ac.il , gadi.herzlinger@mail.huji.ac.il , yzaidner@mail.huji.ac.il ,
ariel.buller@mail.huji.ac.il

