
ד"ר שרון צוקרמן נולדה וגדלה בירושלים. היא השלימה תואר ראשון, שני ושלישי בארכאולוגיה 

דוקטורט באוניברסיטת הרווארד. היום היא מרצה בכירה -באוניברסיטה העברית בירושלים, ושנת בתר

 .וראש המדור לארכאולוגיה של תקופת המקרא במכון לארכאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים

-ד"ר צוקרמן הייתה מנהלת שטח בחפירות קרן זלץ בחצור לזכר יגאל ידין בהנהלתו של פרופ' אמנון בן

שותפה של החפירות בתל -היא מנהלת 2006. מאז שנת 1990תור, מראשית החפירות באתר בשנת 

ר חצור. כמו כן היא עומדת בראש פרויקטים נוספים, ובהם החפירות המחודשות בעיר התחתית של חצו

ופרסום החפירות של המתחם הפולחני מתקופת הברונזה התיכונה בנהרייה. היא חברה בקבוצת המחקר 

תחומי במדעי הרוח והיהדות באוניברסיטה -"ארכאולוגיות של זיכרון" בסכוליון המרכז למחקר רב

העברית בירושלים. בשנים האחרונות זכתה במענקי מחקר מטעם הקרן הישראלית למדע, קרן פריץ 

 .ת'ייסן וקרן שלבי וייט ולאון לוי לפרסומים ארכאולוגיים שבאוניברסיטת הרווארד

תחומי המחקר העיקריים של ד"ר צוקרמן הם הארכאולוגיה של תקופת הברונזה בדרום הלבנט, קשרי 

גומלין באגן המזרחי של הים התיכון באלפים השלישי והשני לפסה"נ, ארכאולוגיה של דת ופולחן, חקר 

 .חורבן ונטישה ממצא הארכאולוגי ושאלות של זיכרון וממצא חומרי בחברות קדומות תהליכי
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