
  
 

 

 ארוק לוק

 הירוטסיהרפל תילארשיה התומעה לש יתנשה סנכה

 2022 ,רבמצדב 22

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
 22 -ב םילשורי ,םיפוצה רה סופמק ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הנשה חראתי הירוטסיהרפל תילארשיה התומעה סנכ

 . 2022 רבמצדל

 םירקוחה ידי לע םיכרענש םירקחמבו לארשי ץרא לש הירוטסיהרפב םיקסועה םירקחמ תגצהל תיזכרמ המב הווהמ סנכה

 התומעה תורבחו ירבח לכו ,סנכה ךלהמב איה ףא םייקתת התומעה ירבח לש תיתנשה הפיסאה .ץראב םינושה תודסומב

 .הב ףתתשהל תונמזומו םינמזומ

 .תוינכדעה הנורוקה תונקתל םאתהב להנתי סנכה

 ,םיבתוכה תומש תא ןייצל שי . 30/10/22 -ה דע שיגהל שי םירטסופ וא/ו תואצרהל םיריצקת

 .םילימ 250 דע לש ריצקתו תרתוכ ,ידסומה םכויש

 ךא ,תירבע ירבוד םניאש הליהקה ירבח ,תאז םע .תירבעה הפשב םייקתי סנכה :בל ומיש אנא

 גיצהלו ריצקת שיגהל ולכוי – סנכב גיצהל םנוצרבו ץראב תודסומב השענ םרקחמ

 .התומע ירבח תויהל םיבייח סנכב םיגיצמה לכ .תילגנאב

 : רלוב-יקסנילמ לאיראו רנדיז יסוי ,רגנילצרה ידג ,סרבוח הלאראל תונפל ןתינ םיריצקת תשגהו םיטרפ ,תולאשל

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 


