ְרּושלָּ ִָם"...
ָּשם חֲ זָּאֵ ל פָּ נָּיו ,לַ עֲ לֹות עַ ל-י ָּ
" ַוי ֶׂ
בעקבות מסע חזאל לדרום – נקודת מבט ארכיאולוגית

””And Hazael set his face to go up to Jerusalem
 Following Hazael’s Campaign to the SouthAn Archaeological Perspective
מרכז מינרבה לקשרים בין ישראל וארם בתקופת המקרא מזמין אתכם לסדנה

הראשונה לשנת תשע"ז ,שתעסוק בעדויות הארכיאולוגית על מסע חזאל מלך ארם
לדרום ארץ ישראל במאה ה 9-לפנה"ס.
הסדנה תתקיים ביום חמישי 19 ,בינואר ,2017 ,באוניברסיטת בר-אילן ,בבניין
פלדמן ( ,)301אולם וייספלד (ראה מפה מצורפת).
היום מורכב משני חלקים:
חלק א :הרצאות קצרות (כ 20-דק) מפיהם של חופרי אתרים הקשורים בנושא.
חלק זה פתוח למוזמנים של חברי המשלחת .נא לעדכן כמה אנשים מתלווים
אליכם.
חלק ב :סדנה קרמית  -תוקדש לממצא הקרמי מהשכבות הרלוונטיות ובו יוצגו
מכלולים שנדונו בהרצאות .חלק זה מיועד רק למוזמנים.
נא לאשר השתתפות ומספר משתתפים עד  13בינואר 2016 ,בכתובות הדוא"ל:
 - 123dagam@gmail.comעמית
 - omertelaviv@gmail.comעומר

מצפים לראותכם,
ד"ר עמית דגן

ד"ר עומר סרגי

אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת תל אביב

Workshop Program – *תכנית הסדנה
Gathering and refreshments

 התכנסות וכיבוד9:00 - 9:30

Part 1: Lectures

 הרצאות:' חלק א13:00 - 9:30

Welcome speech

 ברכות ודברי פתיחה9:45 - 9:30

 אהרן מאיר ועמית דגן-  גת וחורבן חזאל10:10 - 9:50
Tell es-Safi/Gath and the Hazael Destruction- Aren Maeir and Amit Dagan
 סאם וולף וסטיב אורטיז-  גזר וחורבן חזאל10:35 - 10:15
Gezer and the Hazael Destruction- Sam Wolf ad Steve Ortiz
 אסף קליימן-  אפק וחורבן חזאל11:00 - 10:40
Aphek and the Hazael Destruction- Assaf Kleiman
 הפסקת קפה11:30 - 11:00

Coffee break

Jerusalem in the

9th

 נחשון זנטון וגו' עוזיאל-  לפנה"ס9- ירושלים במאה ה- 11:55 - 11:35
century-Nahshon Zanton and Joe Uziel

 גונר להמן-  תל שרע וקובור אל ואליידה- 12:20 - 12:00
Tel Sera and Qubur el Walaydah- Gunnar Lehmann
 סיכום המושב העיוני ודיון- 12:45 - 12:25
Lunch
Part 2: Ceramic Workshop
Presentation of archaeological material
Discussion and summary

 ארוחת צהרים14:00 - 13:00
 סדנה קרמית:' חלק ב15:00 - 14:00
הצגת ממצאים מהחפירות
 דיון וסיכום15:30 - 15:00

* The lectures will be presented in Hebrew or English as chosen by the speakers.

