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 :אוניברסיטאייםלימודים 

ניתוח : בנושא א"אוניברסיטת תוגיאוגרפיה ב חוג לארכיאולוגיהב( Ph.D).תואר שלישי  - 8002

  . פורטוגלי' י' הרצוג  ופרופ' ז' בהדרכת פרופ IIאתרים עירוניים בתקופת הברזל 

: בנושא באוניברסיטה העברית בירושלים, בחוג לארכיאולוגיה(  MA)תואר שני  : 1991 – 1991

  .נברגזרו' ר ס"שטרן וד' א' בהדרכת פרופ הלניסטית מעכו–צלמיות חרס מתקופה הפרסית 

באוניברסיטת  ואמנות יצירה רכיאולוגיהאלבחוגים (  BA)לימודים לתואר ראשון :  1990 – 1921

 (.חוגי-דו) חיפה

 
 

 :הוראה
 

 א "מרצה בחוג לארכיאולוגיה וגיאוגרפיה באוניברסיטת ת:  8002 -  1999

 . א"אוניברסיטת ת, וארכיאולוגיה הוראה בחוג לגיאוגרפיה' ע:  1992 – 1991

 

 
 :  ניסיון מקצועי

 
 ארכיאולוגייםאתרים חפירות וייעוץ בנושא פיתוח , סקר, עוסקת כפרילנס בתיעוד :...  - 1991

החברה , רשות העתיקות: ממשלתיים וגורמים פרטיים ובהם, עבור גופים ציבוריים היסטורייםו

המכון , מורשת בישראלהמועצה לשימור אתרי , רשות הטבע והגנים, הממשלתית לתיירות

 .ל"בארץ ובחו שונות אוניברסיטאותהישראלי לארכיאולוגיה ו

 
 .מוזיאון רמלהואוצרת מנהלת  :  8002 – 8001

 
 .איטליה, בפומפייאמריקאית -במשלחת האנגלוחופרת -ארכיאולוגית : 1992, 1991, 1991 קיץ

 
 .מחוז גליל מערבי, מרחב צפון, ברשות העתיקותארכיאולוגית חוקרת :  1992 – 1990

   
    .אוניברסיטת חיפה, ארכיאולוגיותת ומשלחפרויקטורית ב:  1991 – 1922
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 : רשימת פרוייקטים נבחרים
 

  מטעם רשות העתיקות לוחמי הגיטאות/ יהסמרתל ניהול חפירות : חפירות ארכיאולוגיות .א

חפירות יודפת ; ( 2991 -2992)בית המשפט מטעם רשות העתיקות  –חפירות עכו ; (2991)

 -מטעם רמות 1222ג "נתב-ניס'ניהול חפירות כפר ג ; (2991 -2991)מטעם רשות העתיקות 

, מטעם המכון לארכיאולוגיה, חפירות בית הקברות בממילא; ( 1222) א"אוניברסיטת ת

, רמלה  מטעם המכון לארכיאולוגיה -חפירות מצליח; (1222  -1221 ) א"אוניברסיטת ת

 (.  1222)א "אוניברסיטת ת

תיעוד ;  ( 1222 -2991)ת  "פרוייקט חפירות בית שאן מטעם החמ: מרחביסקרים ותיעוד  .ב

סקר אתרים   ;(1222 -1222, 1222)יתוח קיסריה חפירות קיסריה מטעם החברה לפ

היסטוריים במועצה האזורית גן רווה עבור המועצה לשימור אתרי מורשת ומבנים 

בנס ציונה עבור המועצה לשימור אתרי  היסטורייםומבנים סקר אתרים ; ( 1221)בישראל 

, (1222) תיעוד האתר הנבטי בעבדת עבור רשות הטבע והגנים;  (1221)מורשת בישראל 

עין בוקק עבור רשות הטבע של מצד ואמת תיעוד שימורי של האתר הארכיאולוגי 

  (.1222)סקר תל אשדוד עבור רשות הטבע וגנים , (1222)והגנים

חצר : בתי ראשונים בקיבוצים ומושבים :שימורמבנים ל לשתיקי תיעוד הכנת  .ג

קיבוץ שדות  ;גשר הישנה ;מענית קיבוץ; (גרין)אורים הישנה ; עין גדיהיאחזות   ;כנרת

, קיבוץ שדה בוקר,  קיבוץ כפר גלעדי; קיבוץ רוחמה; קיבוץ נגבה ;קיבוץ נחל עוז  ;ים

 .ומושב תימורים קיבוץ בארות יצחק

 .כפר יחזקאל; כפר יהושע; מח צ; בית שאן : (רכבת העמק)זית 'תחנות  הרכבת החיג

בתים ומבני משק   ,פיינברג בחדרהבית  ,במוצאבית ילין : מבנים מימי העלייה הראשונה

 .וגדרה יסוד המעלה, זכרון יעקב, מקווה ישראל, מזכרת בתיהב

דים של מחנה העוב; ( בית דראס)באר טוביה  משטרת: מתקנים ומתחמים מימי המנדאט

משטרת רוכבי הגמלים  ; אילת, מתחם המשטרה באום רשרש ;מפעלי האשלג בסדום

 .כפר ויתקין/ המזח בחוף ינאי ; ( כורנוב)בממשית 

 .רמת גןבאר שבע  ו ;עין כרם ;רחובות ;עכו העתיקה  :מתחמים עירוניים נוספים

 

 

 
 :שפות זרות

 
 מלאה שליטה –אנגלית 

 שליטה מלאה –צרפתית 
 שליטה חלקית –איטלקית 
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 :רשימת פרסומים נבחרים
 

 .א"ת. הוצאת דופן. אדמה שחורה: 1222', מסיקה נ
 

עבודת גמר לתואר .  IIניתוח מרחבי של אתרים עירוניים בתקופת הברזל : ח"תשס', מסיקה נ
 .א"אוניברסיטת ת, ר לפילוסופיה"ד

 
המאה  -המאה השישית)הלניסטית -צלמיות חרס מעכו בתקופה הפרסית: ו "תשנ',  מסיקה נ

 .האוניברסיטה העברית ירושלים, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך (.נ"הראשונה לפני סה
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 :הרצאות
 

הקונגרס הארכיאולוגי .  צילומי תלת ממדי אינטרקטיבי של חפירות ואתריםתיעוד  :8010אפריל 
 . אילן-אוניברסיטת בר. 21-ה
 

ובחינה מחודשת של חפירות עבר בעזרת ניתוח מרחבי  GISחפירה מחודשת בעזרת :  8001מרץ 
האוניברסיטה , 21 -הקונגרס הארכיאולוגי ה. י"בא IIשל אתרים עירוניים בתקופת הברזל 

 . ירושלים, ריתהעב
 

הכנס הראשון . גייטס' פטרי לב' מפ: התיעוד הארכיאולוגי והייצוג הויזואלי :1999דצמבר 
 . א"אוניברסיטת ת, ליישומי מחשב בארכיאולוגיה

 
של  12 -הכנס הארצי ה. השימוש ביישומי מחשב בעבודת השדה הארכיאולוגית :1991אפריל 

 . א"אוניברסיטת ת,  י ועתיקותיה"החברה לחקירת א
 
 

November 2001: “Caesarea on the sea - The lost city of Herod”. Virtual Archaeology 

International Symposium (VAST). Athens, Greece. 

November 2000: “Reviving Armageddon (Tel Megiddo)”. Virtual Archaeology 

International EuroConference (VAST). Arezzo, Italy.   

April 1999: "When the Future Meets the Past - Apocalypse at Armageddon (Tel 

Megiddo)” the 27
th

 CAA Conference, Dublin  

March 1998: “Real Time, in Situ, Computerized Graphic Documentation of the 

Archaeological Excavation”, the 26
th

 CAA Conference, Barcelona 

November 1995: “AutoCAD for Archaeology” at the third Intentional Conference of 

the C.N.R., Rome 

 
 
 


