
 

 

 

 

 

 הכנס השנתי של העמותה הישראלית לפרהיסטוריה

 2022בדצמבר  22

 אודיטוריום דן וואסונגהאוניברסיטה העברית בירושלים,  

 בנין רבין

 קמפוס הר הצופים

 
https://hugis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d2674c6144224e439b982

70f30493646 

 

 

 
 במפה 65-66מספר -בניני ארכאולוגיה   

 במפה 81מספר  –בנין רבין 

 

 

https://hugis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d2674c6144224e439b98270f30493646
https://hugis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d2674c6144224e439b98270f30493646


 התכנסות  09:30- 09:00

 

 שרון. יו״ר גונן – 1 מושב 11:00 – 9:30
 כהן-ענבר ואנה בלפר-נעמה גורן -דברים לזכרו של דודיק בן עמי

Nicolas Waldmann,  Silas Dean, John Greenlee, Yadav Ankit, Omry Barzilai, Miriam Belmaker. 

Unlocking the Early Pleistocene environmental conditions of the Levantine Corridor: a novel 

multi-proxy approach applied on a core from Lake 'Ubeidiya. 

עוז, ליאורה קולסקה -עברון, יוסי זיידנר, ראובן ישורון, גיא בר-יה אורון, מינה וינשטייןאלה צחר, עדו יצחק, עוזי אבנר, מ

  .הסביבה ושיחזור טקסונומי בזיהוי ראשונית תוצאותהיענים הקדומות של דרום הלבנט,  . הורביץ

 

Yotam Ben-Oren, Yosef Prat, Noa Truskanov, Erella Hovers, Oren Kolodny. The differential 

spread of neutral and functional cultural traits among partially connected populations. 

Marion Prevost and Yossi Zaidner. The use of ground stone tools in the Middle. Paleolithic: The 

evidence from the Nesher Ramla archaeological sequence. 

גולדברגר, און כרובי, לוטן אדלטין, אליזבט בוארטו, ליאורה קולסקה הורביץ, רון לביא, נעמי פורת ויצחק -גודר מאי

 מערב הנגב.-לקטים בשלהי התקופה הפליאוליתית התיכונה באגן התחתון של נחל הבשור, צפון-ציידים .גלעד

פריזם, פרנצ'סקו ברנה, ליאור וויסברוד, טל פריד, רון שימלמיץ, ישראל הרשקוביץ, ראובן ישורון, מאיר אורבך, דוד 

ירוסלבסקי, דניאלה -יוסף, איריס גרומן-מעין לב, לינדה עמוס, הילה מאי, ויויאן סלון, רחל שריג, דפנה לנגוט, דניאלה בר

אסמודי גאלי, טורפ, לוסיה ליירר, -אלכסנדרובסקי, אלכס קוזולוב, עמית מועלם, וירלי רוטס, ולנטינה קרקוטה, ג'וליה לי

מערות ב התיכון . החפירות החדשות של הפליאוליתעברון-מאיליס ריצ'רד, מתיו דובאל, נורבר מרסייה, מינה וינשטיין

 .טבון וס'חול

 

 הפסקה 11:00-11:30
 

 .מרום יו״ר נמרוד - 2מושב  11:30-12:30

המים: מכלולי הפאונה מהיחידות העליונות  מוות סביב בור .מאיר אורבך, פלורנט ריוואלס, יוסי זיידנר וראובן ישורון

 .רמלה-באתר הקטור נשר

אפיל, מריון פרווסט, גיא סיסמה וונטורה, תומאס טוטקן, ישראל הרשקוביץ -נירה אלפרסון ,עירית זהר, יאן נאיורקה

 .אגמי מים מתוקים ותרומתם להבנת האבולוציה האנושית .ענבר -ונעמה גורן

Linda Marie Amos, Reuven Yeshurun, Mina Weinstein-Evron, and Ron Shimelmitz. The 

birds from the Middle Palaeolithic sequence of Tabun Cave: First results from The Mount 

Carmel Palaeolithic Birds Project.  

Midori Intrator, Yossi Zaidner and Reuven Yeshurun. Equids in the Levantine Middle 

Paleolithic: The Case of Nesher Ramla. 

  

  הפסקת צהריים 12:30-13:30

 

 ישיבת האסיפה הכללית 13:30-14:15 



 

 רוזן יו״ר סטיב  - 3מושב  14:15-15:00
 .. מסכת אבן חדשה מהאתר הניאוליתי הקדם קרמי בתל ברקתיניר מילבסקי ומאשה קרקובסקי

 6-. צלמיות נשים ארוכות שיער מהאלף הויינברגר-גצוב, אודי גלילי וענת כהןדינה שלם, יניר מילבסקי, נמרוד 

 .לפנה"ס

 .התערוכה 'התקשטות: תכשיטים ועיטורי גוף׳ במוזיאון ישראל בירושלים יה.אחיעד עובד

 הפסקה  15:00-15:10
 

 רקנפלדיב יו״ר מיכל  -פצ׳ה קוצ׳ה() 4מושב  – 15:10-15:45

: אתר חדש מתקופה אפיפליאוליתית במישור 2כביש  -חפציבה  .רדן קירזנו , הילה אשכנזי, נמרוד וילרמאשה קרקובסקי

 החוף המרכזי

אריה,  -הילי שחטר , דוד פריזם, שירה גור, רבקה רבינוביץדפנה לנגוט, אתי עבאדי, אחיעד עובדיה, עדי טורפשטיין, 

 .2022המחקר : מצב VIIהאתר האפיפליאוליתי הקדום עידן  .מוריס-דבורה זורו, דוד גייטרו, נייג'ל א. גורינג

. החפירות המחודשות באתר הניאוליתי אנה אייריך רוז, ג'וליאן ויגה, קרין הריבל, קאמן בויאדזיב, וברנדט ויטפורד

 בשער הגולן: תוצאות ראשונות. 

אתר יחודי מהתקופה  -עין מסלעוינברגר. -ןכהת וענ אשר יותם, אדלטין תמנה, ארי-בן נתן, טיאנוי, ג׳יימי מזרח סיון

 הכלכוליתית בהרי ירושלים.

 

 הפסקה -15:45- 16:00

 

 כהן-בלפר אנהיו״ר  - 5 מושב– 16:00-16:45
 .. מקרצפי ג'לג'וליה: המשכיות וחדשנות באשלית המאוחרת בדרום הלבאנטולאד ליטובצ'נקו, מעין שמר ורן ברקאי

Laura Centi, Francesco Valletta and Yossi Zaidner. Absolute beginners: novice knapper 

activity and variability in core technologies in the Middle Palaeolithic open-air site of Nesher 

Ramlaץ 

Franceso Valleta and Leore Grosman. Pre-Natufian population dynamics in Ein Gev area – A 

hybrid traditional-3D approach based on lithic technology. 

 

 

 

 ובליסת סופגניותהדלקת נרות 

 


