
תוכנית הכנס:

8:30  התכנסות וכיבוד קל

 9:00   ברכות
 מר מנחם פריד - מנהל מחוז מרכז, רשות הטבע והגנים

 ד«ר דורון בן עמי - ארכיאולוג מרחב מרכז, רשות העתיקות
מר עומר רצון - יו«ר מקום בלב, מחזיק תיק מגדל צדק  

9:20  פיתוח ושימור גן לאומי מגדל צדק - מר מודי אורון - רשות הטבע והגנים

11:20-9:40  מושב ראשון: מתקופת המקרא אל התקופה הצלבנית
יו«ר: גב' אדר סטולרו מליחי - רשות הטבע והגנים

           1.  ממעיינות הירקון )אפק( אל הדום השומרון )מירבל( - 
ד«ר צביקה צוק - רשות הטבע והגנים   

           2.  היישוב הכפרי בעורף החקלאי של אנטיפטריס )לאור סקרים וחפירות הצלה( - 
ד«ר עמית שדמן - רשות העתיקות

           3.  היבטים גיאוגרפיים-היסטוריים של אזור מקורות הירקון בתקופה הצלבנית - 
ד«ר מיקי ארליך - אוניברסיטת בר אילן 

           4.  הצעה לשחזור המבצר הצלבני מירבל - 
ד«ר יוסי בורדוביץ' - רשות הטבע והגנים 

11:20 הפסקת קפה 

13:40-11:50  מושב שני: התקופה העות`מאנית ותקופת המנדט 
יו«ר: גב` אורית בורטניק - רשות הטבע והגנים  

          5.  הכפר מג׳דל יאבא: בין ההר למישור - מר רועי מרום - אוניברסיטת חיפה 
          6.  המזרח המשתנה: הממצאים מבית האחוזה במג`דל יאבא בתקופות העות`מאנית 

המאוחרת והמנדט הבריטי - ד«ר איתמר טקסל - רשות העתיקות
           7.  קו שתי העוג`ות ומגדל צדק: ארכיאולוגיה של מלחמת העולם הראשונה במרחב 

ראש העין - מר אלכסנדר גליק - רשות העתיקות 
           8.  ערבים, יהודים וחרושת האבן במגדל צדק בתקופת המנדט - 

ד«ר אבי ששון - המכללה האקדמית אשקלון

13:40 הפסקת צוהריים 

16:00-14:20 נסיעה לגן הלאומי מגדל צדק באוטובוס וסיור באתר בהדרכת המרצים  

ההשתתפות בכנס חינם. 

henie@npa.org.il :יש להירשם מראש אצל גב' חני אליזדה

כנס מחקרי מגדל צדק
הנכם מוזמנים לכנס »מחקרי מגדל צדק« 

שיתקיים ביום ג' 10.9.2019, י' באלול תשע«ט
בראש העין ובגן הלאומי מגדל צדק

הכנס יתקיים באולם סימפוניה, רח` זכריה משה 9, ראש העין
בתום ההרצאות ייצא סיור מודרך לגן לאומי מגדל צדק
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