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 :לימודים אוניברסיטאיים

ניתוח בנושא:  אוניברסיטת ת"אוגיאוגרפיה ב חוג לארכיאולוגיהב( Ph.Dתואר שלישי ). - 2008

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

מדור ) ( בחוג לארכיאולוגיה, באוניברסיטה העברית בירושלים MAתואר שני ) : 1996 – 1991

 . (קלאסי

באוניברסיטת  ואמנות יצירה רכיאולוגיהאל( בחוגים  BA: לימודים לתואר ראשון ) 1990 – 1987

 .חיפה

 
 

 הוראה:
 

  חשב.בתחום יישומי מ : מרצה בחוג לארכיאולוגיה וגיאוגרפיה באוניברסיטת ת"א 2004 -  1999

בתחום יישומי  , אוניברסיטת ת"אוארכיאולוגיה ע' הוראה בחוג לגיאוגרפיה:  1998 – 1997

 . מחשב

 

 
 :  ניסיון מקצועי

 
, עבור גופים ציבורייםבעלת משרד בתחום תיעוד מבנים ואתרי מורשת לשימור  :...  - 1996

המכון מורשת בישראל, רשות הטבע והגנים, המועצה לשימור אתרי ממשלתיים ופרטיים ובהם: 

עיריות, מועצות הישראלי לארכיאולוגיה, רשות העתיקות, החברה הממשלתית לתיירות, 

 . , יזמים, חברות בנייה וניהול ולקוחות פרטייםמקומיות ואזוריות

 
 

 בפומפיי, איטליה.אמריקאית -במשלחת האנגלוחופרת -ארכיאולוגית : 1998, 1997, 1996 קיץ
 

 ., מחוז גליל מערבי, מרחב צפוןברשות העתיקותארכיאולוגית חוקרת :  1995 – 1990
   

   .ארכיאולוגיות, אוניברסיטת חיפהת ומשלחפרויקטורית ב:  1993 – 1988
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 :*  רשימת פרוייקטים נבחרים
 

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

רות יודפת ( ; חפי1992 -1991בית המשפט מטעם רשות העתיקות ) –חפירות עכו (; 1992)

 -מטעם רמות 2000נתב"ג -יהול חפירות כפר ג'ניסנ (; 1996 -1992מטעם רשות העתיקות )

מטעם המכון לארכיאולוגיה, ( ; חפירות בית הקברות בממילא, 2000) אוניברסיטת ת"א

יאולוגיה, מכון לארכהרמלה  מטעם  -חפירות מצליח(; 2005  -2006 ) אוניברסיטת ת"א

   (.2010( חפירות יפו )2005אוניברסיטת ת"א )

 

עוד ( ;  תי2000 -1997חמ"ת  ): פרוייקט חפירות בית שאן מטעם המרחביסקרים ותיעוד  .ב

 מורשת  סקר אתרי  (;2011 -2010, 2000חפירות קיסריה מטעם החברה לפיתוח קיסריה )

באר אורה מחנה (; 2012) גן רווהמ.א. : עבור המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

עובדת גן לאומי יסטורי עבור רט"ג: ה-רכיאוליגיסקר א(.  2019ברנר )מ.א. (, 2018)

(, שדה יואב 2016משואות יצחק )(, 2014(, תל אשדוד )2013עין בוקק )מיצד (, 2010)

 ורקשנחל  א.מ.  (2021)גן חיים מ.מ.  ,(2019)רנר ב א.מ. ;  (2018)באר אורה   ,(2018)

(2021).   

 

  :)רשימה חלקית( שימורמבנים ל לשתיקי תיעוד הכנת  .ג

שדות , גשר, עניתמ קיבוץ ,אורים, עין גדי, חצר כנרת :בתי ראשונים בקיבוצים ומושבים

 .תפרח , , נגבהתימורים ,בארות יצחקשדה בוקר, , כפר גלעדי, רוחמה, נגבה, נחל עוז , ים

 כפר יחזקאל. , כפר יהושע ,מחצ , : בית שאן(רכבת העמקתחנות  הרכבת החיג'זית )

זכרון יעקב, שראל, כרת בתיה, מקווה ימז  חדרה, מוצא,: ונהמבנים מימי העלייה הראש

 .נס ציונה , פרדס חנה, פתח תקווהבנימינה, , גדרה, יסוד המעלה

דים מחנה העוב, אר טוביה )בית דראס(ב : משטרתמתקנים ומתחמים מימי המנדאט

שטרת רוכבי הגמלים מ, מתחם המשטרה באום רשרש, אילת ,מפעלי האשלג בסדוםב

 כפר ויתקין. , בממשית )כורנוב(

 ,באר שבעה, פתח תקוו , ירושלים , רחובותלוד, רמלה,  ,עכו  :מתחמים עירונייםמבנים ו

 .פוי-בת ים, ת"אאור יהודה, קריית אונו, רחובות, ראשון לציון, , רמת גן, גבעתיים
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