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 – 25.2.2019 .1אין סמינר.
 – 4.3.2019 .2ד"ר רז קלטר ,החוג לארכיאולוגיה ,אוניברסיטת הלסינקי.
על מטמונים ,משקולות ,ומבנים כלכליים בעולם העתיק.
 – 11.3.2019 .3כנס מכון זינמן (אין סמינר).
 – 18.3.2019 .4ד"ר דונאלד בטלר ,החוג לציוויליזציות ימיות – אוניברסיטת חיפה.
Geoarchaeological evidence connects hinterland waste disposal and unsustainable resource
management during late antiquity in the Negev Desert, Israel.
 .1– 25.3.2019 .5גב' אמאני סעיד ,רשות העתיקות ואוניברסיטת חיפה.
עכו בסוף המאה החמישית ובמאה הרביעית לפסה"נ – מתאר היישוב וקשריו עם ארצות הים.
 .2מר ארז אדמה – המעבדה לחקר כלי אבן ,מכון זינמן לארכיאולוגיה ,אוניברסיטת חיפה.
איתור טביעת האצבע של סתתי קערות בזלת  :גישה טכנולוגית לניתוח ייצור קערות בזלת בבית מלאכה מתקופת
הברזל בתל חצור.
 – 1.4.2019 .6פרופ' אסף יסעור-לנדאו – החוג לציוויליזציות ימיות ,אוניברסיטת חיפה.
אדפטציה ימית לפני ואחרי קריסת המערכות של תקופת הברונזה.
 – 8.4.2019 .7ד"ר חי אשכנזי -המעבדה לחקר כלי אבן ,מכון זינמן לארכיאולוגיה אוניברסיטת חיפה.
עיר קטנה מוקפת אויבים :תפקידם החברתי של ביצורי הברונזה הקדומה.
 – 15.4.2019 .8ד"ר רועי פורת ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
הרודיון  -ארמונו ותל הקבורה של הורדוס המלך.
 – 29.4.2019 .9בנימין הר-אבן ,רשות העתיקות – קמ"ט ארכיאולוגיה.
דרום מערב השומרון בתקופת הברזל  .IIאגן נחל שילה כמקרה מבחן.
 .1 – 6.5.2019 .10מר הראל שוחט  -אוניברסיטת חיפה.
אפיונו של שינוי תרבותי בתל דור בתקופת הברזל  – IIסיפוחה של דור לממלכת ישראל הצפונית.
 .2מר אבי וויס – אוניברסיטת חיפה.
ארכיטקטורת הביצור הפרנקי במאות ה 13 – 12-לסה"נ כפונקציה של התפתחות המנגונלים (מכונות השלכת
האבנים).
 – 13.5.2019 .11ד"ר צביקה צוק ,רשות הטבע והגנים.
"כל האמות מובילות לרומא" – בעקבות פרונטינוס.
 – 20.5.2019 .12ד"ר דויד קרטאי– מרטין בובר – האוניברסיטה העברית בירושלים.
The royal palaces of Babylon: Rethinking the study of ancient architecture.
 – 27.5.2019 .13ד"ר כמיל סארי ,רשות העתיקות.

בין שימור לפיתוח :על הפעילות הסטטוטורית ותהליך קבלת ההחלטות ברשות העתיקות.
 – 3.6.2019 .14ישיבת סגל מכון זינמן (אין סמינר).
 – 10.6.2019 .15ישיבת סגל חוג (אין סמינר).
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