 08:00-08:45התכנסות והרשמה
 08:45-09:00דברי פתיחה
 09:00-09:15הרצאת פתיחה
על מהות היחסים שבין הומו סאפיינס להומו
נאנדרתלנזיס .י .רק

 09:15-10:25מושב ראשון – פליאולית תחתון,
תיכון ומה שביניהם .יו"ר :נ .שלנגר
דו-חיים וקשקשאים (לטאות ונחשים) מעמק
החולה בפלייסטוקן :מכלולים מגשר בנות יעקב
ומוצא נחל מחניים .ר .ביטון ,ג .שרון ,ר .רבינוביץ
הופעתם
לבחינת
אבולוציוניים
מודלים
והתפשטותם של חידושים טכנולוגים בעולם הישן.
ת .רוזנברג יפת
מסורות טכנולוגיות בסוף הפלאולית התיכון
בדרום הלבנט? רצפי הפחתה של נתזים
משולשים לבלואזיים ממערת עמוד ומערת כברה
כמקרה מבחן .מ .קרקובסקי
העצם כנשאית מידע מיקרוארכיאולוגי :האתר של
עין קשיש .נ .ניר ,ר .שחק גרוס ,א .חוברס
 10:25-10:40הפסקת קפה

 10:40-12:10מושב שני – משל המערה :אתרי
מערה בפרהיסטוריה .יו"ר :א .חוברס
רואים צבעים :שימוש בפריטים עם פטינה במערת
קסם ,ישראל .ב .אפרתי ,ד .אקרפלד ,י .פרוש
מערת תנשמת :מטרות המחקר והתוצאות
הראשוניות של חפירת הבדיקה .י .זיידנר ,ע .ורונר,
מ .פרבו ,י .רימר ,ג .הרצלינגר ,ק .פוקלינגטון ,ר.
ישורון ,ר .שריג ,ה .מאי ,י .הרשקוביץ
מכלולי הצור מהתקופה הפליאוליתית העליונה
במערת מנות – מקרה מבחן משטח  .Cט .אבולפיא,
ע .מרדר ,י .הרשקוביץ ,ע .ברזילי
הדיאטה הבשרית של אנשי הפליאולית העליון
במערת מנות .נ .שנלר פלס
אתר מהתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב'
במחצבת נשר רמלה .מ .אולמן
 12:10-12:25הפסקת קפה

 12:25-13:10מושב שלישי  . Pecha Kucha -יו"ר :ג.
שרון
בחזרה למערת גאולה .ע .ברזילי ,ט .אבולפיא ,מ .שמר,
ל .דייויס ,ה .מאי ,מ .אורבך ,ע .פרומקין ,ר .ישורון ,י.
הרשקוביץ
על השחיטה :ניתוח טכנו-טיפולוגי ,פונקציונאלי
וקונטקסטואלי של מגרדי מניפה .ק .ז'וטובסקי ,ר .ירקס
לרפא פסולת סיתות דו-פני – המקרה של בור פסולת
הסיתות מעין ציפורי .ה .שחטר ,ק .ז'וטובסקי ,א .אגם
נחל אפעה – אתר ניאוליתי קדם קראמי במישור רותם.
י .ורדי ,ר .לביא ,ר .לופו ,א .כהן-ששון ,ל .טיירה ,ו.
קרקוטה ,א .בוארטו ,פ .בורל
אופני ייצור ומנהגי קבורה בפרהיסטוריה המאוחרת של
דרום הלבנט .י .מילבסקי
 13:10-13:40אסיפה כללית של חברי העמותה
 13:40-15:00הפסקת צהריים

 15:00-16:10מושב רביעי – התרבות הנטופית :מבט
על שלהי התקופה הפליאוליתית .יו"ר :א .ירושביץ
שבירה מכוונת של כלי אבן בתרבות הנטופית .א.
עובדיה
התפתחות נישות אקולוגיות חדשות לעכבר הבית
בעקבות תנודות בניידות אנושית בתרבות הנטופית .ל.
וויסברוד
תמורות ותהליכים בכלכלת הדגניים בתרבות
הנטופית :עדות סימני שימוש של להבי מגל מטראסת
אל-ואד .א .גרומן-ירוסלבסקי ,ר .ישורון ,ד .קאופמן ,מ.
וינשטיין עברון
Rethinking Natufian Chronology in Mt Carmel: new
radiocarbon dates from Raqefet Cave. E. Boaretto,
O. Barzilai, N. Rebollo, D. Nadel, F. Bocquentin, R.
Yeshurun, G.Lengyel, G. Bermatov-Paz
 16:10-16:30הפסקת קפה

 16:30-17:40מושב חמישי – על תקופות הניאולית
והכלקולית .יו"ר :ד .נדל
"פיצוץ" פולחני במדבר בתקופה הניאוליתית .ע .אבנר
למה שימשו ראשי החץ בתקופה הניאוליתית הקדם
קראמית? ה .מאי ,י .אברמוב ,ו .רול ,י .נגר ,נ .גצוב ,ע.
ברזילי
הפלאודמוגרפיה של אוכלוסיות חקלאים בתקופת
הנאולית הקראמי בדרום הלבאנט ( 6500-8500לפני
זמנינו) .ו .אשד ,א .גופר
על קשרים בין אזורים בגליל בתקופה הכלקוליתית
המאוחרת – מחקר פטרוגרפי .ד .שלם ,ע .כהן-וינברגר,
ב .גנדולה ,י .מילבסקי
 17:40-18:00הדלקת נרות חנוכה
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