
 

 

 

 

 

 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. 
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Unlocking the Early Pleistocene environmental conditions of the Levantine 
Corridor: a novel multi-proxy approach applied on a core from Lake 'Ubeidiya 
 
Nicolas Waldmann1 Silas Dean1, John Greenlee1,2, Yadav Ankit3, Omry Barzilai4, Miriam Belmaker5 

1 Department of Marine Geosciences, University of Haifa, Israel 
2    Department of Earth and Environmental Sciences, Syracuse University, USA  
3 Department Physical Geography, University of Gottingen, Germany 
4 Israel Antiquities Authority, Jerusalem, Israel  
5 Department of Anthropology and Sociology, University of Tulsa, USA 

 
The Levantine Corridor is a biogeographic zone in which early humans migrated out of Africa during the 

early Pleistocene. A knowledge gap still exists on the high-resolution hydrological conditions that ruled this 

area and may have facilitated these migrations. Multi-proxy studies of lake outcrops are a key for past 

environmental reconstruction, yet they may lack proper preservation due to weathering. Thus, coring these 

archives not only allows retrieving continuous records of environmental change, but is imperative for 

applying novel methods (i.e. biogeochemistry), which are most reliable when applied to cores. In order to 

reconstruct the hydroclimatic condition during the Early Pleistocene, a suite of physical and biological 

proxies were done on a ~16-m long core retrieved from the lower lacustrine cycle at 'Ubeidiya. Despite 

extensive studies on the site's ecology, information on the hydroclimatic conditions during the lake's earlier 

phases is still unknown. The core preserves alternating clays, silts and carbonate laminae, with occasionally 

massive clayey silt to sandy silt beds. The core's pristine two mm-thick clay laminae suggest anoxic to sub-

oxic conditions that saw seasonal variations in evapotranspiration (such as in a deep lake setting). Moreover, 

while the thicker silt beds are suggestive of high-energy events (seismic or climatic induced), the thick 

carbonate unit represents a regressive cycle. The new biogeochemical and sedimentological data provide a 

pristine high-resolution record of variable limnic conditions, in which the lake might have oscillated between 

exorheic to endorheic states, which induced a transition from anoxic conditions in the hypolimnion to a 

ventilated regime. 

 

 

  הביבסה רוזחישו ימונוסקט יוהיזב תינושאר תואצות ,טנבלה םורד לש תומודקה םינעיה
 

 8 ץיברוה הקסלוק הרואיל ,7זוע-רב איג ,6ןורושי ןבואר ,6ןורבע-ןייטשנייו הנימ ,4,5ןורוא הימ ,3רנבא יזוע ,2יקחצי ודע ,1רחצ הלא
  םינרוא תללכמ ,ךוניחל הטלוקפה ,הביבסהו עבטה יעדמ תארוהל גוחה 1
 הפיח תטיסרבינוא ,תיתביבסו תינויצולובא היגולויבל גוחה 2
 חלמה םיו רבדמ פ"ומ 3
 תירבעה הטיסרבינואה ,היגולואיכראל ןוכמה 4
 תוקיתעה תושר 5
  הפיח תטיסרבינוא ,ןמניז ש"ע היגולואיכראל ןוכמה 6
 הפיח תטיסרבינוא ,תוימי תויוברתו היגולואיכראל רפסה תיב 7
 תירבעה הטיסרבינואה ,םיימואלה עבטה יפסוא 8
 
 תתכ ורדגוה ולא םינעי .טנבלה םורדבו ברע יאה יצחב םינעי ואצמנ םירשעה האמה עצמא דעו ,םדקומה לכל ,ןוכיתה ןקוטסיילפה זאמ

 ילמוס ןעי ,םינימ ינש םיללוכו הקירפאב קר עבטב םייוצמ םינעי םויכ .דחכנש )Struthio camelus syriacus( ירוס ןעי ,ימוקמ ןימ



 

 

 םאהו ונירוזאב יוצמ אוה יתממ ,ירוסה ןעיה חתפתה םינימהמ ולאמ עודי אל םויה דע .םינימ -יתת השולש ללוכ ינשהשכ ,יוצמ ןעיו

  .םינימ לש הפלחה התייה

 תא םינחוב ונא ,ףסונב .םייגולואכרא םירתאמ םיציב תופילק לש יגולופרומ דועית תרזעב אשונה תא םירקוח ונא תונורחאה םייתנשב

 םירירח םייוצמ תופוע יציב תופילקבש ךכ לע תססובמ וז השיג .המודקה הביבסב םילקאה יאנתל תופילקה הנבמ ןיב רשקה

 דועית תרזעב ןכלו ,םירירח רוזיפ לש הנוש טעמ םגדב ןייפואמ ןעי לש ןימ תת לכ .ותביבסל רבועה ןיב םימו םיזג ףוליח םירשפאמה

 םירקחמ ,םימה דוביא לע םיעיפשמ םירירחה תומכו הציבה תפילק יבועש רחאמ ,ןכ .ןימה תת לע ינושאר ןפואב עיבצהל ןתינ םגדה

   .ולטוה הב הביבסל דדמכ שמשל םייושע םהש וארה םימדוק

 תילואילפה עצמא( הלמר רשנ ,)רחואמ ןוכית תילואילפ( 24 הנומיד לחנ ,)םודק ןוכית תילואילפ( היילסיממ תוינושאר תואצות

 )תימייניבה הזנורבה דע רחואמ תילואינ( הדבוע תעקבו )יתילוכלכ( תיפצ לחנ ,)יפוטנו ןוכית תילואילפ( םינויה תרעמ ,) ןוכיתה

 ןימה יתתל וא ינדוסה ןעיל םיינייפואה ולאל רתוי המודו ירוסה ןעיל ינייפואה םגדהמ הנוש םימודקה םירתאב םירירחה םגדש תוארמ

 הקירפאמ םינעי ינימל רשפאש יתשבי רשג םייקתה ,רתוי תוחל ,תומודק תופוקתבש ןכתי .הרהסל םורדמ םייוצמה יוצמה ןעיה לש

 תימוקמה םינעיה תייסולכואב הפילקה הנבמב תונושל ומרג תוחל תופוקתב םילקאה יאנתש איה תפסונ תורשפא .רוזאל רודחל

  .תורעשהה יתשמ תחא ששאל לכונ תיטנג הזילנא תרזעבש םיווקמ ונא .הביבסה יאנתל המאתהכ

 .הז רקחמב הכימת רובע םינרוא תללכמ ,רקחמה תושרלו  Sala CARE Irene Levi  ןרקל םיעדומ ונא :תודות

 

 

The differential spread of neutral and functional cultural traits among partially 
connected populations 
 
Yotam Ben-Oren1, Yosef Prat2, Noa Truskanov3,4, Erella Hovers5, Oren Kolodny1 
1 Silberman Institute for Life Science, The Hebrew University of Jerusalem, Israel 
2 Institute of Biology, University of Neuchâtel, Neuchâtel, Switzerland 
3 Centre for Ecology and Conservation, University of Exeter, Penryn Campus, Cornwall, UK 
4 School of Zoology, Faculty of Life Sciences, Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel 
5 Institute of Archaeology, The Hebrew University of Jerusalem, Israel 
 
Inferring the relations between cultures from their reflection in the archaeological record, as material artifacts 

at different sites and layers, is one of the major challenges in prehistoric archaeology. Modeling the dynamics 

of spread of cultural traits, such as tool types and production techniques, is crucial for such inference. Although 

many studies highlight the extent of inter-population connectivity as a major determinant of such spread, a 

cultural trait’s specific characteristics are rarely taken into account in modeling the probability of its spread. 

To derive insights about spread of cultural traits, we use analogies with population genetics theory about the 

spread of genetic traits among partially connected populations as a function of their fitness consequences. The 

theory, rather intuitively, predicts very different probabilities of spread for neutral and for fitness-influencing 

traits. Useful perspectives and predictions can be derived from this simple differentiation: (1) One may attempt 

to predict the range of rates of inter-population connectivity that would have led to uniformity across 

populations in functional cultural traits, and how this range differs from that for neutral cultural traits. (2) One 

may use this difference, and the archaeologically observed extent of a trait’s uniformity across sites, to infer 

which cultural traits were neutral and which were functional. Using a dynamic computational model, we 



 

 

explore the differential dynamics of traits and demonstrate that even low connectivity rate between populations 

may suffice for the spread of functional traits. 

 

 

The use of ground stone tools in the Middle Paleolithic: The evidence from the 
Nesher Ramla archaeological sequence 
 

Marion Prévost1,2 and Yossi Zaidner1 

1 Institute of Archaeology, The Hebrew University of Jerusalem, Mt. Scopus, Jerusalem 91905, Israel 
2 Laboratory for Traceology and Controlled Experiments (TraCEr), MONREPOS – Archaeological Research Centre and 
Museum for Human Behavioural Evolution. RGZM. Germany. 

 
Despite their obvious necessity, percussive tools, mostly associated to the big families of hammerstones and 

anvils (i.e., ground stone tools; GSTs) are rarely observed in large amount in Middle Paleolithic (MP) and 

Middle Stone Age (MSA) sites. The MP open-air site of Nesher Ramla is a rare exception with an assemblage 

containing ca. 1300 limestone and flint pebbles/boulders that have been used, making it the richest MP/MSA 

GST’ assemblage identified so far. The GSTs were found in various densities in all six stratigraphic units of the 

site. Along the entire archaeological sequence, the GST's exhibit preference to certain size, weight, and 

type of raw material, indicating homogeneity in the blank selection. First observations indicate that anvils 

and certain types of hammerstones appear in different frequencies through the sequence, which is likely 

linked to fluctuations in types of occupation and function of the site throughout the archaeological sequence. In 

this talk we will present the different identified types of GSTs and discuss their importance for understanding 

the site functions, group size and intensity of activities. 

 

 

 ברעמ-ןופצ ,רושבה לחנ לש ןותחתה ןגאב הנוכיתה תיתילואילפה הפוקתה יהלשב םיטקל-םידייצ
 בגנה
 
 1דעלג קחצי ,2תרופ ימענ ,5איבל ןור , 4ץיברוה הקסלוק הרואיל ,3וטראוב הטבזילא ,1ןיטלדא ןטול ,2יבורכ ןוא ,1רגרבדלוג-רדוג יאמ
 בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,םודקה חרזמהו היגולואיכרא ,ארקמל הקלחמה 1
 לארשיל יגולואיגה ןוכמה 2
 עדמל ןמצייו ןוכמ 3
 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה , םיימנאלה עבטה יפסוא 4
 יאמצע רקוח 5
 
 .רטמ -2-כ דע לש יבועב םימישרמ סל יכתחל הליבוהו הנש ףלא 90 -כ ינפל הלחה רושבה לחנ לש ןותחתה ןגאב ילחנה סלה תעקשה

 .םרומישו םימודק םיגולואיכרא םירתאב םייחה יסלפמ לש ריהמ יוסיכל הליבוה רושבה לחנ ידי-לע סלה לש תינשנו תרזוח הדברה

 רתא .םירובקה םירתאה לש הפישחל וליבוה הנש ףלא 12-כ ינפל ולחהש רושבה לחנ לש יביזוראה ףונה בוציעו יולימה תפיחס

 הווהמ ,2017 -ב הרצק הנוע דוע םע ,1976-78 םינשה ןיב רפחנ רשא ,הנוכיתה תיתילואילפה הפוקתה ףוסל ךראותמה II ה׳ערפ

 רוזחשו , אסיג דחמ רתאה לש תיעבטה הביבסה רוזחשל סלב םירתאה תובישח תא םיגדמו ילחנ סל ידי-לע הסוכש רתאל אמגוד

 .אסיג ךדיאמ רתאב המייקתהש תוליעפה



 

 

 אצמנה ,B37 רתאב :רבעב ורפחנ םרט רשא הנוכיתה תיתילואילפה הפוקתה יהלשמ םירתא ינשב הקידב תוריפח וכרענ 2020-ב

  B27,רתאב  .תומצעו רוצ ירוזיפ ,םידקומ ינש םע םייח סלפמ ילחנה סלה ךותב ףשחנ , II ה׳ערפל חרזמ-ןופצמ םירטמ תואמ המכ

 הבכש הדברוה וילעמ רשא ילחנה סלה ךותב רוצ יטירפ ופשחנ ,לוכשא קראפ ילושב ,II ה׳ערפל ל ןופצמ רטמוליק ינשכ םקוממה

 ופצנש הלאמ טעמ םינוש םייגולופרומואיג םיכילהת תפקשמ הז רתאב הדברהה תביבס .תחתופמ עקרקב תנייפואמה תויסרחב הרישע

 .בר קחרממ ועסוה אל םה ,םרתאב םניא רוצה יטירפש תורמל יכ הארנ .B37-בו II ה׳ערפב

 .רבדמה ילושב בבוס- םדא יסחי רקחמל םימרות ,תוידוחייה ויתונוכת םע דחא לכ ,הלא םירתא ינש

 

 

 לוח'סו ןובט תורעמ :תורעמ לחנב ןוכיתה-תילואילפה לש תושדחה תוריפחה
 
 ,1בל ןיעמ ,1דירפ לט ,4דורבסיוו רואיל ,3הנרב וקס'צנרפ ,1םזירפ דוד ,1ךברוא ריאמ ,1ןורושי ןבואר ,2ץיבוקשרה לארשי ,1ץימלמיש ןור
 ,1יקסבורדנסכלא הלאינד ,1יקסבלסורי-ןמורג סיריא ,2ףסוי-רב הלאינד ,2טוגנל הנפד ,2גירש לחר ,2ןולס ןאיויו ,2יאמ הליה ,1סומע הדניל
 ויתמ ,9דר'ציר סיליאמ ,9ילאג ידומסא ,8ררייל היסול ,7פרוט-יל הילו'ג ,6הטוקרק הניטנלו ,5סטור ילריו ,1םלעומ תימע ,1בולוזוק סכלא
  1ןורבע-ןייטשניו הנימ ,9הייסרמ רברונ ,10לאבוד
 תטיסרבינוא6,'גייל תטיסרבינוא5 ,תוקיתעה תושר4 ,רזיירפ-ןומיס תטיסרבינוא3 ,ביבא לת תטיסרבינוא2 ,הפיח תטיסרבינוא1
 10Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana ,ודרוב תטיסרבינוא9 ,ןגניבוט תטיסרבינוא8 ,דרופסקוא7,היילפטנומ

(CENIEH) 
 
 ףצרה .ונרוזאב הנוכיתה-תיתילואילפה הפוקתה תנבהל סיסבה תא וקצי )1928-1935( תורעמ לחנב ןואק'קמו דורג תוריפח

 תונוש תויסולכוא לש ןמויק לע םיעיבצמ ,לו'חס ,ןכשה רתאבו  םש ופשחנש םדאה ידירש םע דחי ןובט תרעמב ידוחייה יגולואיכראה

 ידי-לע הנושארה .ןובטב וכרענ ,רתוי תורחואמ ,תופסונ תוריפח יתש .ןהייח חרואו ןתוברת לע םידמלמו ,וז הפוקתב למרכה בחרמב

 הדקמתהש ,)2003-1975 ( ןנור ידי-לע ,היינשהו ,יגולואיכראה ףצרה לש יזכרמה וקלחב הדקמתהש ,)1971-1967( קניל'ג

 םג ךכ ;עודי אל ,ובורב ,ראשנו בוש רפחנ אל – B ןובטכ רכומה – ףצרה לש רתויב ןוילעה קלחה .ןותחתה-תילואילפה לש תובכשב

 .הנורחאל דע בוש הרפחנ אל לו'חס תרעמ

 םע םישגפמה לש םתעפשהו הקירפאמ ינרדומה םדאה לש האיציה ילג תובכרומ לש תשדוחמ הניחב הניה תושדחה תוריפחה תרטמ

 תוינושאר תואצות גיצנ וז האצרהב .םייתביבס םייוניש דצל םינוש תולגתסה ימגד לע טבמ ידכ ךות ,רוזאב תורחאה םדאה תויסולכוא

 רדחב תדקמתמ ,)B ןובט( ןובט תרעמ לש ןוילעה קלחב הריפחה .דחא טקיורפכ םיבולשה םירתאה ינשב תשדוחמה הריפחה לש

 ורמשנ וב רתאה לש ינופצה קלחב תדקמתמ לו'חס תרעמב הריפחה .םייפרגיטרטס םיקפוא השיש לש ףצר ףשחנ םש ,ימינפה

 םיגולואיכרא םיקפוא העברא ונפשח הרעמה תסרטב .)30 -ה תונשמ תוריפחה ךפש תחת( םרתאב ןוכיתה-תילואילפהמ םיטנמידס

 יוטיב םע הנשמ יקפוא לש ףצר ליכמ םירתאהמ דחא לכ דציכ הארנ האצרהב .םייח ילעב תומצעו תירמוח תוברתב םירישע םקלחש

 עדיב ינושו ןוימד יווק לע עיבצנ ,הזב הז םיבולש םירתאה לש םיגולואיכראה םיקפואה דציכ ןודנ ,תירמוח תוברת לש הנוש

 ולחש הביבסה יאנתב תורומתה תא ןחבנ ,ןכ ומכ .תיתצובק-ןיב תיתרבח הדימל לע רבדנו ,םירתאה ןיבו תובכשה ןיב יגולונכטה

  .רתא לכ לש םיידוחייה םינייפאמה תא גיצנו םירתאה לש בושייה ךלהמב

 

 

 הלמר-רשנ רוטקה רתאב תונוילעה תודיחיהמ הנואפה ילולכמ :םימה רוב ביבס תוומ
 
  1ןורושי ןבוארו 4רנדייז יסוי ,3,2סלאוויר טנרולפ ,1ךברוא ריאמ
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 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולואיכראל ןוכמה 4
 
 היחמה ירתא יגוסו םדאה תויסולכואב תונושה בקע תאזו טנבלה לש הירוטסיהרפב תוניינעמה תחא איה הנוכיתה תיתילואילפה הפוקתה

 ירתא רפסמ ללוכו םצמוצמ הפוקתה עצמאמ יגולואוזואיכראה דרוקרה .הנורחאה תינוחרק ןיבה הפוקתה ןאישבו םילקא תודונת ידכ ךות

 תוצובק ידי לע סלכואש הלמר-רשנ אוה וז הפוקתמ טלובה רוטקה רתאה .)Homo sapiens( ינרדומה םדאה ידירש ואצמנ םהבש הרעמ

 םיאצממ לש םירטמ הנומש וב ודברוהו יטסרק עקש ךותב אצמנ רתאה .)Middle Pleistocene Homo( ןוכיתה ןקוטסילפה לש םדאה

 לש םרדעיה וא םמויקבו אצממה תופיפצב םירכינ םילדבה תוניגפמש )I-VI( תויפרגיטרטס תודיחי ששל קלוח ףצרה .םייגולואיכרא

 שי I הדיחיב רקיעבו הלא תודיחיב  .)I-II( ףצרב תונוילעה תודיחיה יתש לש ימונופטו יגולואוזואיכרא חותינ גיצנ וז האצרהב .םינקתמ

 תוביבסמ םינימ רשע דחא םהבו םינתסרפ ידי לע טלשנ םייחה ילעב לולכמ .לילכ םירדענ הריעב ינקתמו רוצ יטירפ לש הכומנ תופיפצ

 םיצופנ הפירשו האכה ,ךותיחכ ישונא לוצינ ינמיס .רבה רוש ידי לע תוטלשנה תונותחתה תודיחיל סחיב ןווגמ הז לולכמ .תונוש היחמ

 ולצונ םייחה ילעבש םיעיבצמ ההובגה תומצעה תומלש תמרו תומצעה לע םינמיסה לש ךומנה רפסמה .םיפרוט ינמיס רשאמ תוחפ

 רתאב תוליעפה יכו ןרתאב ואצמנ תומצעהש תודיעמ םינוש םיסלפמב תימוטנא היצלוקיטראב ואצמנש תומצע תורדס .הכומנ המצועב

 תודיחיה ןיב רורב ימונופטו יגולואוזואיכרא לדבה תוגיצמ תואצותה .וז הפוקתמ םירכומה תונחמה ירתאמ התוהמב הנושו תעטוקמ התיה

 םימ תותשל םוקמל ועיגהש םינוש םינתסרפ ירדעל הכישמ דקומ רתאה הוויה םינורחאה ויבלשבש םיקיסמ ונחנא .תונותחתל תונוילעה

 רתאב ודוצינ םייחה ילעבו תויה .םירחא םיפרוטו םדאה ידי לע ןמדזמ ןפואב ודוצינ וא תויעבט תוביסמ רתאב ותמ םקלחו ,הארנה לככ

    .םדאה לש דיצה תריחבו הביבסה תא רזחשל םירשפאמו הבורקה רתאה תביבס תא םיגציימ םה
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 םיחמצ לש בחר ןווגמב םינייפאתמו םימייקמ הלא .םיקותמ םימ תורוקמ תברקב םימקוממ םימודקה םיגולואיכראה םירתאה תיברמ

 לודיג יתבש תורמל .הנשה תונוע לכ ךלהמב הביציו תנווגמ ,הרישע הטאידל לצנל ולכי םינומדקהש )תוילוח ילעבו ירסח( םייח ילעבו

 תוטישו םודקה םדאה תלכלכל םיגדה תמורת לע וניתועידי ,תיסחי תולקב הדיכלל םינתינה םיגד לש בחר ןווגמב םינייפואמ ולא

 .תוטעומ םלוצינ

 הלוחה םגא תודג לע 800,00-כ ינפל םייקתה רשא ,)י״בג( בקעי תונב רשג לש ילשאה רתאהמ םיגד ידירש 50,000 -כ לש רקחמ

 םרוזיפ םגד תא ןחבינ ,המודקה הלוחה לש םיגדה תרבח בכרה תא גיצנ האצרהב .םיגדה לש םלוצינ יפואו ךרדל רהוצ חתופ ,םודקה

 תוטיש תרזעב דציכ הארנ .םלוצינ ךרדל תוילקיזיפו תוימיכ תויודע גיצנו ,יתוברתה אצממל םרשקהו תונושה תויגולואיכראה תובכשב

 עדימ ףושחל ןתינ ,יבחרמ יגולואיכרא רקחמו ,יטיס ורקימב תוקירס ,תומדקתמ תוימיכואיג תוטיש םע בולישב תויגולואיכראואוז



 

 

 לש ןוזמה תוברתל סחייתמה ךרד ץרופ רקחמ לש ויתואצות גיצנו תומודק תוישונא תויסולכוא לש תויביטינגוקה תויונמוימה לע שדח

  .רתאב היוטיב תא תלבקמ וזש יפכ תילשאה היסולכואה

 

 

The birds from the Middle Palaeolithic sequence of Tabun Cave: First results 
from The Mount Carmel Palaeolithic Birds Project  
 
Linda Marie Amos, Reuven Yeshurun, Mina Weinstein-Evron, and Ron Shimelmitz 

Zinman Institute of Archaeology, University of Haifa 
 
Mount Carmel plays an important role in Palaeolithic research in the Levant and globally. It is the meeting 

place between at least two types of humans during the Middle Palaeolithic (MP) when anatomically modern 

humans were moving out of Africa into Eurasia. This provides a unique stage for the study of bird remains. 

Research into human-bird interactions in Eurasia has identified two modes of behaviour in MP humans, 

whereby humans not only actively hunted birds for sustenance, but also to procure feathers and talons for 

personal ornamentation. Additionally, the ecological markers of bird species recovered from a site allow us 

to recreate the past environment in the vicinity. 

Avian remains recovered from the MP sediments at Tabun Cave were subject to taxonomic and taphonomic 

analyses. While Rock Dove (Columba livia) remains are dominant in both of the studied assemblages, the 

taxonomic results revealed a shift in the variety of species present in Layers C and B, indicating a change in 

the mode of the cave and its surrounding environment. Waterbirds are only present in Layer C, suggesting 

that the agent responsible for transporting wetland and shore bird species to the site was not present during 

the deposition of Layer B.  Taphonomic investigations showed that diurnal and nocturnal raptors were 

responsible for part of the avian accumulation in both layers. However, while no human influence was 

evident on bird bones in Layer B, traces of thermal modification and the spatial distribution of burnt bones in 

Layer C may point to human agency.  

 

 

Equids in the Levantine Middle Paleolithic: The Case of Nesher Ramla 
 
Midori Intrator1, Yossi Zaidner2 and Reuven Yeshurun1  
1 Department of Archaeology, University of Haifa 
2 Institute of Archaeology, the Hebrew University of Jerusalem  
 
Equids (horses, asses, zebras, and their relatives) were an important large game for Paleolithic humans. 

Equids may serve as good paleoenvironmental and biogeographical markers. Each species has particular 

adaptations that can reflect where the humans that hunted them were foraging. During the Pleistocene, zebras 

and African asses were found in Africa, while horses and hemiones spread over Eurasia. Because the Levant 



 

 

acts as a land bridge between these areas, it is a key location for studying the presence of equid species and 

their relevance to intercontinental migrations. However, attempting to differentiate between species is 

challenging. Here I present the equid remains from the entire faunal assemblage of the open-air site of 

Nesher Ramla (MIS6/5, central Israel), one of the largest equid assemblages from the Middle Paleolithic of 

the Levant (NISP= 365; between 5–22% of the ungulate remains identified to genus in each unit along the 8-

m thick sequence). After conducting a detailed morphological and morphometric study, we acknowledge the 

presence of at least two different groups of equids present at the site, possibly including the Eurasian Equus 

hydruntinus, Equus ferus, and Equus hemionus, and African Equus africanus. These identifications indicate a 

complex mosaic landscape with a variety of ecological conditions and may corroborate the postulated MIS5 

human migrations and demographic changes in the Levant, when some groups migrated from Africa via 

similar means as the African equid species, likely assisted by the unique climatic conditions that provided 

geographical connections. 

 

 

 תקרב לתב ימרק םדקה יתילואינה רתאהמ השדח ןבא תכסמ
 
 יקסבוקרק השאמו יקסבלימ ריני

 תוקיתעה תושר
 
 לתה תפיכ לש חטשל םורדמ וכרענ תוריפחה .ןבא תכסמ יקלח ואצמנ ).ק.מ( ונתיאמ דחא ךרעש תקרב לת רתאב תונורחאה תוריפחב

 .'א תימרק םדקה תיתילואינה הפוקתהמ םיאצממ םג לבא הזנורבה תפוקתמ םידירש רקיעב ליכהו זפ תירשו זפ קחצי ידי לע רפחנש

 ואצמנ תיחכונה הריפחב .).מ.י( ונתיאמ דחאו יליזרב ירמוע ידי לע לתל ינופצה ןורדמב ואצמנ תיפוטנה תוברתהמ םגו הלאכ םיאצממ

 ,'א תימרק םדק תילואינמ ,םילולפס םע ןבא תוחולו םיזתומ ריג יטירפו ןבא ילכ ,רוצ יטירפ םכותבו המדאב םירופח תורוב רפסמ

 םיאצממ םע דחי הכסמה תא גיצהל האצרהה תרטמ .תורובה דחאב ואצמנ הכסמה יקלח .'ב תימרק םדקה תילואינ תליחתמ ילואו

 תוכראותמש טנבלה םורדמ תורחא תוכסמל דחוימבו םירחא םיפרגונוקיא םיאצממל התוא תוושהלו הלש היפרגונוקיאב ןודל ,םירחא

 'ב תימרק םדקה תיתילואינה הפוקתה עצמאל ללכ ךרדב

 

 

 ס"הנפל 6-ה ףלאהמ רעיש תוכורא םישנ תוימלצ
 
 רגרבנייו-ןהכ תנע ,ילילג ידוא ,בוצג דורמנ ,יקסבלימ ריני ,םלש הניד

 תוקיתעה תושר

 
 תיצחמל םיכראותמש לארשי ץרא ןופצב םירתא השולשב ולגתנ ,םיכורא םילתלת לש תקורסת ןהלש ,ןיטמ םישנ תוימלצ עברא

 רוקמבש הארנו ,תוימלצה לש ראווצהו שארה תא גיצמש ןוילעה קלחה קר הלגתנ םיטירפה תעבראב .ס"הנפל 6-ה ףלאה לש היינשה

 .םודקה חרזמה לש הזה רוזאב הכ דע עודי היה אלש ,יתועמשמ ביטומ ,הארנה יפכ ,איה ןפודה תאצוי תקורסתה .ףוגל רבוחמ היה אוה

 ףוחל ןטק רפכ – םי הוונבו – ןותחתה לילגבש ירופיצ ןיעו ןורשה ןופצבש רוסא ןיע –  דואמ םילודג םיבושיי ינשב ולגתנ תוימלצה



 

 

 טסקטנוקב רעישה תוכורא תוימלצה וגצוי האצרהב .תולודג םייניע ןהלש ,רחא סופיטמ תוימלצ ואצמנ םירתאהמ םיינשב .ןוכיתה םיה

 .םיקחורמ םירוזא םע ירשפא רשק םגו ,יפרגונוקיאו יתוברת

 

 

 םילשוריב לארשי ןואיזומב ׳ףוג ירוטיעו םיטישכת :תוטשקתה' הכורעתה
 
		הידבוע	דעיחא

	םילשורי	,לארשי	ןואיזומ
	
	תא	ןואיזומב	הנושארל	הגיצמו	םילשורי	,לארשי	ןואיזומב	ולא	םימיב	תגצומ	'םיירוטסיהרפ	ףוג	ירוטיעו	םיטישכת	:תוטשקתה'	הכורעתה

	.ונרוזאב	תירוטסיהרפה	תוטשקתהה	אשונ

	בחרה	להקל	הכורעתה	תשגנה	ןיבו	ימדקאה	רקחמל	ןמאנ	תויהל	ןוצרהו	תויעוצקמה	ןיב	ימינפ	חתמ	ליכמ	תיגולואיכרא	הכורעת	חותיפ

	ןיינעל	תידוחיי	תורשפא	ובוחב	ןמוט	ךא	תושמגתה	ךירצמ	םיתיעלו	םינווגמ	תונורתפ	ללוכו	לודג	רגתאה	.תיגולואיכראה	הליהקל	ץוחמ

	הגוצתמ	,יתורצואה	ןויערה	חותיפ	תאו	הכורעתה	לע	הדובעה	ךילהת	תא	רוקסא	האצרהב	.ירוטסיהרפה	רקחמה	תדובעב	ןווגמו	בר	להק

	יבוציעה	ןויערה	תא	םג	גיצא	.תופש	יתשב	גולטקו	םיצפח	300	-	כ	םע	הפיקמ	הכורעת	לש	תיפוסה	האצותל	דעו	םיצפח	20	-	כ	לש	הנטק

	היצפחו	היאשונ	לע	המצע	הכורעתה	תא	גיצא	ףסונב	.םינטק	םיצפח	לש	תרגתאמ	הגוצתל	תונורתפה	תאו	רוג	לט	בצעמה	לש	הכורעתל

	תויפרגונתא	תורבחמ	םיצפח	רפסמ	םג	הכורעתב	.םיטישכת	תרזעב	תיתצובקהו	תישיאה	תוהזה	תרדגהב	רקיעב	םידקמתמש	םינושה

	םיטישכת	תריצי	לש	היגולונכטה	אשונב	רצק	טרס	ללוכה	קלח	ןכו	ןואיזומב	הינאיקואו	הקירפא	תונמואל	הקלחמה	ףסואמ	וננמז	תונב

		.תומודק	תוטישב

 

 

 לע תונושאר תונבות :יזכרמה ףוחה רושימב תיתילואילפיפא הפוקתמ שדח רתא :2 שיבכ - הביצפח
 רתאה
 

  רנזריק ןד ,רליו דורמנ ,יזנכשא הליה ,יקסבוקרק השאמ

 תוקיתעה תשר

 
 תונוע יתש רחאל .2 שיבכ תבחרהל תודובע ךלהמב הרדחב הביצפח תנוכש לש םייברעמ םיילושב ההוז 2 שיבכ - הביצפח רתאה

 תויגולואיכראה הבכשה .רכרוכה סכר לע ורבטצהש תויסרח לעמ ודברוהש תולוחמ בכרומה ירטנמידס ףצר ףשחנ רתאב הריפח

 הברקב אצמנ רתאה .דקונמ הארמ הבכשל קינעהש המ היצברוטויב רבע הארנה לככש קפוא ךותב לוח תובכש יתש ןיב התהוז

 והוז םהבו 20 האמ לש 90-הו 70-ה תונשב ורפחנש )הביצפח( IV הרדחו V הרדח ,םיבושח םייתילואילפיפא םירתא ינשל

 .אצממב םירישע םייגולואיכרא םיפצר

 םבורבש ,)רקיעב םיתילורקימ( םילכו תנווגמ תותיס תלוספמ בכרומה יתילה לולכמה אוה אצממה רקיע 2 שיבכ - הביצפח רתאב

 ןוכית ,תירבכ/תינצינ - םודק( תילואילפיפאה לש םיבלשה תשולש םע םיהוזמה םיטנמלא םימייק לולכמב .הריהב הניטפב םיסוכמ

 םיזפרט-וטורפ ,םישלושמ ,תינוסכלא המיטק ילעב םינובהל ,בג ילעב םינובהל םהיניבו ,)תיפוטנ - רחואמו תירטמואיג תירבכ -

 ףסונב .םידרגמו םירקנ לש םיסופיט ןווגמב םג ןייפואמ םילכה לולכמ .יתילורקימ רקנ תקינכטו ,םינורהס ,הרבכ ידוח ,םיזפרטו

 הריפחב ןכ ומכ .'א תימארק םדקה תיתילואינה הפוקתב הערפה לע םיזמרמש םאיח דוח לש רבשו ינפ וד ילכ לש רבש ואצמנ

 .םיפדצ לש תוטעמ תוושק ;תומצע לש םידדוב םירבש ;)תורעק לש םירבשו םיילע ינש( ןבא ילכ ואצמנ



 

 

 .יתילה לולכמהו ותדברה יאנת ,רתאה לע תוינושאר תויפצת גיצנ ונחנא וז האצרהב

 

 

 2022 רקחמה בצמ :VII ןדיע םודקה יתילואילפיפאה רתאה
 
-רוג הריש ,8 םזירפ דוד , 1,2 רטחש יליה ,1,4,7 ץיבוניבר הקבר ,6 טוגנל הנפד ,4,5 ןייטשפרוט ידע ,3 הידבוע דעיחא , 1,2 ידאבע יתא
 1 סירומ-גנירוג .א ל'גיינ , 1 ורטייג דוד ,11 ורוז הרובד ,9,10 הירא
 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולואכראל ןוכמה 1
 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,חורה יעדמב םימדקתמ םידומילל לדנמ ןוטרומו ףזו'ג ,ק'ג רפס תיב 2
 .םילשורי ,לארשי ןואיזומ 3
 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ץראה רודכ יעדמל ןוכמה 4
 .תליא ,םיה יעדמל יאטיסרבינואניבה ןוכמה 5
 .ביבא לת תטיסרבינוא ,םודקה חרזמה תויוברתו היגולואיכראל גוחה 6
 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,םיימואלה עבטה יפסוא 7
 .הפיח תטיסרבינוא ,תוימי תויוברתלו היגולואיכראל רפסה תיב ,תוימי תויצזליוויצל גוחה 8
 .ןכנימ ,ןאילימיסקמ גיוודול תטיסרבינוא ,תימורה היצניבורפה לש היגולואיכראו תירוטסיהוטורפו -הרפ היגולואיכראל ןוכמה 9

 .הפיח תטיסרבינוא ,יטאנקר ןואיל ש"ע םי ידומילל ןוכמה 10
 .הנולצרב ,יעדמ רקחמל תידרפסה הצעומה ,חורה יעדמ רקחל סלאנאטנופו הלימ ןוכמ ,היגולואיכראו תישונא היגולוקא - הנמוה 11

 

 רתאה ,הכ דע .תיתילורקימ היישעתב םינייפואמה םיבר רוצ יצבקמ ולגתנ ,הברעבש ןדיע בשומל תינופצ ,ןושלה תמי יראווחב

 תונחמ ץבקמ אוה רתאה .VII ןדיע אוה ,ורפחנש אצממה תודוקנ ןיבמ ירקחמה ץמאמה בור זכור ובו רתויב בוטה רומישה לעב

 םימ תועיבנ תברקב וזכרתה םיטקל םידייצה תונחמש דיעמש רבד .תונייעמ יעקשמל יפרגיטרטס רושיקבו תוכימסב םיאצמנה

 לש )תיגולונורכו תיבחרמ( הדרפהו יוהיז רשפא םיגולואיכראה םיקפואה לש בוטה תורמתשהה בצמ .ןושלה תמי תפשל דומצב

 רוצ ילכ ילולכמ ,רתאה תביבסב ודוצינש םייח ילעב ינימ יוהיז ,םחפ תומיגד תורשע לש ימונוסקט יוהיז ,אצממ יזוכירו םידקומ

 בצמבו תומכב תונוש .הרכוא ישוגו תויכנוק םייושע םיזורח ,םיתילורקימ לע תויק רמוח תורמתשה ,הובג תואפר זוחא ילעב

  .ןכ םג הנחבוה םינוש םיטסקטנוק ןיב םיתילותיפ תורמתשה

 םוקמב תישונאה תוליעפה ןמזש דיעמ רשא ירטנמידסה ףצרב VII ןדיעב םיגולואיכראה םיקפואה לש םוקימה לע בכעתנ ףוסבל

 םידיעמ רשא םיטנמידסב וסכתה םירתאה ,תישונאה תוליעפה רחאל .סלפמה הבוגב תיתועמשמ הדירי רחאלש הפוקתב שחרתה

 םיפושחממ ןושלה תמי יסלפמ תייגולונורכ לע םייקה עדימה בולישב רתאהמ ןמחפה יכיראת .ןושלה תמי הבוגב תפסונ היילע לע

 המגוד קפסמ VII ןדיע  .Heinrich event 2  לש ימילקאה עוריאה ןמזל ףפוח רתאה ליגש םיזמרמ חלמה םיל ברעממ

 בושיה םגד לע םתעפשהו ףונה בוציעב יונישל וליבוה םילקאה תוכרעמב םייוניש דציכ ההובג היצולוזרב תיגולואיכרא

 .ירוטסיהרפה

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

  תונושאר תואצות :ןלוגה רעשב יתילואינה רתאב תושדוחמה תוריפחה
 
 טדנרבו )Kamen Boyadziev( ביזדאיוב ןמאק ,)Carine Harivel( לבירה ןירק ,)Julien.Vieugue( הגיו ןאילו'ג ,זור ךירייא הנא
 )Brent Whitford( דרופטיו
 תוקיתעה תושר 1
2 CNRS 

Université Paris-Nanterre 3 

National Archeological Institute / Bulgarian Academy of science 4 

5 University of New York at BuffaloState  

 
 תרגסמב, ןלוגה רעשב יתילואינה בושייב תושדוחמה תוריפחה לש תונושארה תואצותה תא גיצהל םישקבמ ונא וז האצרהב

 תורבחל רבעמל םיוולנה םייתרבחו םיילכלכ םייונישה תא רוקחל הסנמו טנבל םורדב תורדקה תישארב קסועה טקיורפה

 ידי לע רבעב וב התלגתנש ןפודה תאצוי היפרגיטרטסה לשב ,וז היגוסב חתפמ רתא ונה ןלוגה רעש .הקימאריק תורציימה

 הפוקתה תישארו תימארק-םדקה תיתילואינה הפוקתה יהלשמ תובכש תללוכה ,תירבעה הטיסרבינואה םעטמ תחלשמ

 .ירמוח אצממ לש עפש םע ןנכותמו לודג בושיי סחוימ הל רשא תימארקה תיתילואינה

 לש שדוחמ יפרגואיג ןוגיע השענ תוקיתעה תושרו רקחמל יתפרצה ןוכמה לש תפתושמ תחלשמ תלבוהב תושדוחמה תוריפחב

 I הנבמל ךומסה שדח רוזאב ,E חטשב הדקמתה תיחכונה תוריפחה תנוע .תירבעה הטיסרבינואה םעטמ וכרענש תוריפחה

 ופשחנ .רבעה תוריפחל רבחתהל הרטמב II-ו I םינבמ ןיב בוחרה לש תשדוחמ הפישח ןכו ,תירבע הטיסרבינוא לש תוריפחמ

 סלפמ םידירשה ןיב .רקחמבו רתאב תרכומ תוחפה ,המודקה תימארקה תיתילואינה הפוקתה לש הפוסמ םיילכירדא םידירש

 הווהמ תיחכונה הנועב ופשחנש תוריקה דחא .תוריק רפסמו הפצר תיתשתכ הארנה לככ שמיש רשא רדגומו ןחבומ םיקולח

 .יפרגיטרטס ןוגיע ןכ ומכ רשפאמש I הנבמ ירדחמ דחא לש ךשמה

 לככ ,הרובש האצמנ תימלצה ."הפק ילופ" יניעו דדוחמ שאר תלעב ,השיא תומדב  תימלצ :הנועה לש םיטלובה םיאצממה ןיב

 .יסחי ןפואב תלשורמ הרוצב היושעו רתאב רבעב ופשחנש תוברה תוימלצל תיסחי הלודג וז תימלצ  .ןווכמ ןפואב הארנה

 .חטשה ינפב אצמנ לחנ קולח יבג לע היושע תפסונ תימלצ

 

 

 םילשורי ירהב תיתילוקלכה הפוקתהמ ידוחיי רתא -עלסמ ןיע
 
 רגרבניו-ןהכ תנע ,רשא םתוי ,ןיטלדא הנמת ,ירא ןב ןתנ ,ונאיט ימיי׳ג ,יחרזמ ןויס
 
 .)הרכוא( עבצ תקפהל ידוחיי ןקתמ לש תוינושאר תואצותב דקמתנו ר״תיב אובמ בשומל ךומס רתאב הלצה תריפח גיצנ וז האצרהב

 ינש ובו בושיי ידירש ולגתנ .ר״תיב אובמ בשומל תיברעמ-תינופצ מ״ק יצחכו עלסמ ןיע ןיעמל םורדמ ןטק קמעב םקוממ רתאה

 :תיתילוקלכה הפוקתהמ תובשייתה יבלש

 בלש( המודקה תיתילוקלכה הפוקתל םיינייפואה םירבש טעמ ואצמנ סרחה ילכ לולכמב .ןובאטו רצח םע הנבמ ובו םודק בלש

 .המימת תינקנקו )״טלפ תיב תוידי״( ןהיתוצקב תובחרתמה טרס תוידי ללוכה )ילוס׳ע -הרפ

 רשעומ םודא רמוחמ םייונבה םינקתמ ינשו ,הפירש םהב הללוחתהש תורוב םחותה יביסאמ ריק לש םידירש ולגתנ רחואמה בלשב

  .ליעפה ןפב העיבצ ינמיס םקלח לעש ןבא ילכ םיכומסה םייח יסלפמב ןכו םינקתמב הריפחה ךלהמב ולגתנ דוע  .לזרב תוצומחתב

 ולגתהש סרחה ילכ לולכמ .וילע התשענש תוליעפמ האצותכ םודאב עבצנ ולש ליעפה קלחהש ,הדובע דס לע ואצמנ םיפסונ םינמיס

 תוברתה( תרחואמה תיתילוקלכה הפוקתל םיינייפואה תורוגס תורדק ירבש דצל,הצבחמ תוידיו םיכיזב ירבש ליכה םרשקהב



 

 

 םיבלשה ינשב ההז רוצה לולכמ  .רתאב ירקיעה הריגאה ילכ תא וויהש םירורעפ ירבש םה הברה םתוחיכשב םיטלוב .)תילוס׳עה

 .םינובהל יניערגו תופליכ  ,םינזרג ,ףוקז רורבש םע לגמ יבהל ללוכו

  .יטליס ץרווקו לזרבב םירישע םיזיכרת לע םיעיבצמ םינקתמב םודאה םלגה רמוח לש XRF תקידב בולישב תיפרגורטפ הקידב

-מ הכומנ הרוטרפמטב םומיח ורבע םהש הלעה ימורדה ןקתמה ךותב ףשחנש קסורמ ןקנק ךותמ וחקלנש םיטנמידס תומיגד חותינ

 תקפהב הרושקה תיתיישעת תוליעפמ קלח ויה וילא םיכומסה םיסלפמהו ןקתמהש הרעשהה תא הלעמ תאז לכ .תולעמ 500

 .העיבצל םיטנמגיפ

 )טינומיל( לזרבה יזיכרתב םרוקמש תורשפאה תנחבנ עבצה תיישעתל לזרבה יזיכרת לש יגולואיגה רוקמה תא תוהזל ןויסינב

  .היקט תרוצתב שמש תיב רוזאב םיעיפומה

 וניאו תולילדב בשוימ היה רשא ,תיתילוקלכה הפוקתב םילשורי ירה לש הז רוזא לע ונלש עדיל תיתועמשמ תפסות הווהמ רתאה

 םיטנמגיפ .וב ולגתנש םיידוחייה םינקתמבו תולכירדאב םינומט תידיתעה ותמורתו רתאה לש ותובישח ,ףסונב .רקחמב ויד רכומ

 םירידנ םה םתקפהל םינקתמ לש םידירש ךא ¨תואמקסולגו סרח ילכ רוטיע ןהב ,תונווגמ תורטמל בחרנ שומישב ויה העיבצל

 .םיידוחייו

 

 

 טנאבלה םורדב תרחואמה תילשאב תונשדחו תויכשמה :הילו'גל'ג יפצרקמ
 
 ¹יאקרב ןרו ²רמש ןיעמ ,¹וקנ'צבוטיל דאלו

 ביבא לת תטיסרבינוא ,םודקה חרזמה תויוברתו היגולואיכראל גוחה¹
 ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,היגולואיכראל הקלחמהו תוקיתעה תושר²
 
 םייגולונכט םישודיח לש העמטה םהבו םייתועמשמ םייתוברת םייוניש טנאבלב ושחרתה ןותחתה תילואילפה תפוקת ףוסב

 םינייפאתמ )וננמז ינפל םינש ףלא 500-300/200( הילו'גל'ג רחואמה ילשאה רתאהמ רוצה ילולכמ .רוצה ילכ תוישעתב

-וד םילכ ,זתנ לע םיניערגמ םינטנטק םיזתנ תקפה ,םיבצועמ םיניערג ,רתוי וא דחא השיקנ חטש יניערגמ םיזתנ תקפהב

 דצל השדח היגולונכט לש חותיפל תודע תקפסמ םיפצרקמה תצובק .םיפצרקמ םהיניב ,םיררבושמ םיזתנ ילכו ,םיינפ

 םילולכמב ,הפוקז תררבושמ עלצ ילעב םיטושפ םיפצרקמ םניה הילו'גל'גב םיפצרקמה תיברמש דועב .הדמתהו תויכשמה

 םיבצועמה םיפצרקמ דצל תילשאה לש רתוי םימודק םיעפומ םע םיהוזמה םייביסאמ רוצ יפצרקמ טעמ םג ואצמנ םינושה

 טנבלב םיידורבי-ולשא םירתאמ הניק ימדהו הניקה יפצרקמ תא םיריכזמה ,)Quina retouch( הניק ייומד רורבשב

 רוציי תטישב םינייפואמ הניק-ימדו הניק יפצרקמ ,םיטושפה םיילשאה םיפצרקמל האוושהב .הפוריאב םיירטסומ םירתאו

 ובשחנ הכ דע .שומיש ינמיס ירקחמל םאתהב בחר תולועפ חווט דצל ,רתוי הכורא םייח תיירוטסיהל לאיצנטופו הנוש

 תרחואמה תילשאב רבכ םתעפוהו ,ידורבי-ולשאה יתוברתה סקלפמוקה לש שודיחכ הניק רורבשב םיבצועמה םיפצרקמ

 ןיבל םניב הנושהו המודה לע דומעאו הילו'גל'ג יפצרקמ וגצוי וז הדובע תרגסמב .אשונב תשדוחמ הבישח תבייחמ

 הניק רורבשב םיפצרקמ תעפוהל תוירשפאה תוביסנהו תוביסה לע דומעא .ךדיאמ םיידורבי-ולשאו דחמ םיילשא םיפצרקמ

 תא ומידקהש םישדח תישונא תולגתסה ינפואו םויקה תויגטרטסאב יונישל ירשפאה רשקה לעו תרחואמה תילשאב רבכ

 הריכזמה היגולונכטב ירעזמ ףקיהב םיבהל תקפה ומכ ,םיפסונ םישודיח והוז הילו'גל'ג ילולכמב .תידורבי-ולשאה תעפוה

 ילולכמב תידורבי-ולשאה םע םיהוזמה םילכו םייגולונכט םינייפאמ לש םתוחכונ .תידורבי-ולשאה םיבהלה תקפה תא

 תילשאה ןיב הקימנידה דצל תיגולונכט תונשדחו תויכשמה ןוגכ םיאשונב ןודל םירשפאמ הילו'גל'גב תרחואמה תילשאה

 .טנאבלה םורדב תידורבי-ולשאהו תרחואמה

 



 

 

 

Absolute beginners: novice knappers activity and variability in core technologies 
in the Middle Palaeolithic open-air site of Nesher Ramla 
 
Laura Centi, Francesco Valletta, Yossi Zaidner 

Institute of Archaeology, The Hebrew University of Jerusalem 
 
An important aspect affecting variability in core reduction technology is the degree of expertise of 

knappers. We report the results of combined lithic traditional and 3D-based analysis applied to track a 

possible relation between knapping expertise and core reduction methods at the Middle Palaeolithic open-

air site of Nesher Ramla. The use of robust markers of knapping skill, such as the frequency and reiteration 

of decision mistakes in the knapping process, allowed us to separate the work of novices from the one of 

more experienced knappers. Traces of mistakes typically associated with the activity of novices, such as 

incipient cones, repeated hinged/stepped scars, and cascades are more frequently identified in simple cores 

technologies (e.g., multiple surface cores) than in structured ones (e.g. Levallois), supporting a relation 

between core type and degree of expertise. In addition, the 3D-based analysis of cores bearing incipient 

cones allowed us to understand if the failure in blank removal was related to technical errors in the 

knapping gesture, that can occur to both expert and novices, or to decision mistakes, that occur mostly 

among novices. Tying simple core technologies with the work of novice knappers allowed us to explore 

otherwise elusive social-cultural aspects of past societies, such as age structuring of hunter-gatherer 

groups. Based on our data, we suggest that, during intense phases of occupation, children and/or 

adolescents were present at Nesher Ramla alongside adults. 

 

 

Pre-Natufian population dynamics in Ein Gev area – A hybrid traditional-3D 
approach based on lithic technology 
 
Francesco Valletta, Leore Grosman 

The Institute of Archaeology, The Hebrew University of Jerusalem 
 
The object of the present study is the possible movement of people and ideas among the Late Upper 

Palaeolithic (ca. 27,000–23,000 cal BP) and pre-Natufian Epipalaeolithic (ca. 23,000–15,000 cal BP) local 

learning communities of the Southern Levant. We propose to track specific communities that possibly 

repeatedly returned to the geographically limited area of Ein Gev over long time periods. We compare the 

Ein Gev local communities to the coeval archaeological record of the Sharon coastal Plain. The analysis 

relies on a series of technological traits that, based on their different visibility and malleability, are more 

likely to be transmitted horizontally among interacting groups, or vertically between subsequent generations 

of the same community. Geographical and chronological patterns in different technological traits might, thus, 

reflect the relations among lithic assemblages on different hierarchical levels. 



 

 

A novel hybrid method, combining traditional techno-typological analysis and quantitative features extracted 

from digital 3D models of flint cores, is proposed for tracking continuity and variability in the manufacturing 

tradition among lithic assemblages. The results allow to define three separate learning communities, that, in 

turn, can be clustered in two larger lineages. These possibly reflect the identity of the prehistoric knappers on 

a higher hierarchical level. These conclusions allow to add new details on the timing and the population 

dynamics behind the progressive increase in territoriality hypothesized throughout the terminal Palaeolithic.  

We will finally present a series of possible applications of the proposed hybrid methodology to different 

archaeological case studies. 
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