
הפקולטה למדעי הרוח והחברה 

ארכיאולוגיה והמזרח הקדום, המחלקה למקרא מרחב דרום

המשותף13-השנתי ההכנס 

גוריון בנגב -אוניברסיטת בן-לארכיאולוגיה למסלול 

רשות העתיקות-ולמרחב דרום 

,ז"ד בטבת תשע"י, חמישיהכנס יערך ביום 

12.1.2017

37בניין , "אלון"אולם 

ש משפחת מרקוס"בקמפוס האוניברסיטה ע

שבע-באר, גוריון בנגב-בןאוניברסיטת 

בר דוידה דגן"ד: חפירה וצילום. חפירות פארק נחל באר שבע
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התכנסות8:30

מושב פתיחה9:30-9:00

גוריון בנגב-אוניברסיטת בןמרדרעפר ' פרופ–ר''יו

גוריון בנגב-נשיאת אוניברסיטת בןרבקה כרמי ' פרופ

מנהל רשות העתיקות  מר ישראל חסון 

במרחב דרום  2016סקירת חפירות שנת -רשות העתיקות רייס-יעל עבאדיר''ד

דני נדל' פרופ-ר''יו

חוברסאראלה' פרופ, גובנקונטליה ' גב, גולדברגר-ר מאי גודר"ד-
מהר הנגב וההשלכות על קשרים בין נובית-לבלואזיתמכלולים עם טכנולוגיה 

אזוריים בתקופה הפליאוליתית התיכונה  

תיארוך המעבר מן התקופה  -בוארטואליזבטהר "ר עמרי ברזילי וד"ד

נחל , חפירות מחודשות בבוקר תחתית: הפליאוליתית התיכונה לעליונה בנגב

עקב ובוקר

חציבה וניצול מקורות צור בנגב בתקופות הפרהיסטוריות  -מיה אורון ' גב

לאור חפירות חדשות

וגבפדידהמורן ' גב, פרייברגמר אלכס , מר ולדיק ליפשיץ, ר רון בארי"ד  '

צומת  )בנחל חברון סולית'העאתר מהתקופה הכלקוליתית -אילנית אזולאי 

(  שוקת

הפסקה10:50-10:30

המשותף13-ההשנתי הכנס 

גוריון בנגב -אוניברסיטת בן-לארכיאולוגיה למסלול 

רשות העתיקות-ולמרחב דרום 

חידושים בחקר תקופת האבן:מושב ראשון10:30-9:30



גדעון אבני' פרופ-ר ומגיב "יו

הצגת הפרויקט–מחדש הפאזל להרכיב את -גיא בר עוז ' ופרופטפרר יותם "ד

החפירות בשבטה ומסקנות ראשוניות, הביזאנטי בנגב

אופקים חדשים בחקר העדויות הקרמיות של התקופה-גיני -ר טלי אריקסון"ד

חלוצה ועבדת, שבטה: הביזנטית מחפירות באתרים במרכז הנגב

טפרר יותם "ד, ענבר קטלב' גב, ר נמרוד מרום"ד, בלוויסרחלי ' גב

מה –סוף והנהר הגדול שבמצרים אל הצלחת בשבטה -מים-עוז -גיא בר' ופרופ

?האסלאמיתאכלו תושבי הנגב בשלהי התקופה הביזאנטית וראשית התקופה 

 ארכיאולוגיים לשינויי אקלים ושינויי שלטון בשבטה-מדדים בוטניים-מר דניאל פוקס

גילוים במדבר-גיא בר עוז ' ר רוית לין ופרופ"ד, טפרר יותם "ד, ר אמה מעיין"ד  :

האמןאיקונוגרפיה ועבודת -טרנספיגורציה קדומה בשבטה 

המרכזי לאחר נטישת הכנסייה הדרומית בשבטה האפסיס-חמיסהר רביע "ד-

?הבדוויםקבלת החלטות ולוח מודעות של , נקודת מפגש

שבטה והתמונה הרחבהטפרר יותם "ד, גיא בר עוז' פרופ: דיון

הסיפור שלא סופר–חפירות שבטה : מושב שני10:50-12:50

המשותף13-הכנס השנתי ה

גוריון בנגב -אוניברסיטת בן-לארכיאולוגיה למסלול 

רשות העתיקות-ולמרחב דרום 

ר יגאל ישראל"ד-ר "יו

 משכבה' מקדש שער'שער שישה תאים ו–תל לכיש מר סער גנור-III  המאה

ס"השמינית לפנה

 מקדש כנעני בן המאה ה: מזרחי של לכיש-המקדש הצפוןוייסבייןמר איתמר-

ס שנחשף בחפירות המחודשות בתל לכיש  "לפנה12

תוצאות החפירה  , הבזיליקה של אשקלוןנתן ומר סער גנור -ר רחל בר"ד

2016בשנת 

חפירה  , הגולגולותמערת ר אורי דוידוביץ ומר רועי פורת "ד, מר אמיר גנור

מחודשת  

הפסקה14:00–12:50

חפירות חדשות במרחב דרום: מושב שלישי14:00-15:20



הפסקה15:20-15:30

מר פבלו בצר-ר"יו

בעת  ( ניצנה)חפיר -אלה'בעוגמערכת המים ר אבי ששון "מר חיים ממליה וד

החדשה

 המרחב  איסלום: נ"לסה10-6-הר הנגב ושפלת הנגב במאות המלמןמר עמית

היסטורי-בניתוח ארכיאולוגי

1914–1882כלי השולחן במושבות העבריות בארץ ישראל בשנים שלי לאופר ' גב

היבט ארכיאולוגי–

ממדיהצעת שחזור דיגיטלי תלת –התיאטרון הרומי בחלוצה יערה אילן ' גב

חידושים בארכיאולוגיה של דרום ארץ ישראל: מושב רביעי15:30-16:30

13-הכנס השנתי המשותף ה

גוריון בנגב -אוניברסיטת בן-למגמה לארכיאולוגיה 

רשות העתיקות-ולמרחב דרום 
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תחנת רכבת באר שבע 

צפון

גשר הולכי רגל מהרכבת  

לאוניברסיטה וחזרה

ש משפחת מרקוס"מפת התמצאות בקמפוס האוניברסיטה ע

שבע-באר, גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

37מבנה " אלון"אולם 


