
 כנית הסדנאת

 חומר רקע   מבנה ואלמנטים ארכיטקטוניים: פרשנות ותצוגה, שימור'         יום ב19.06.2006
 מקום מרצים פעילות שעה
   התכנסות 09:00
 חדר הדרכה ראובן אלברגר/ יעל אלף  פתיחה 09:15
 חדר הדרכה ן כסלורענ שימור ותצוגה ברשות העתיקות  09:30
 חדר הדרכה ראובן אלברגר/ יעל אלף  ולתרגיל היומימבוא לסדנא  10:00
   הפסקה 10:45
 מוזיאון רוקפלר חוה כץ  מבנה המוזיאון ותפקודו :  סיור ברוקפלר 11:00
   הפסקת צהרים  13:00
 סדנת פסיפסים ק נגר'ג סיור והרצאה בסדנת הפסיפסים 14:00
 מוזיאון רוקפלר ק נגר'ג בעיות שימוריות במבנה ובממצא: וקפלרסיור בר 15:00
    ונסיעה למושבה הגרמניתהפסקה 15:45
ס עמק רפאים "מתנ ראובן אלברגר/ יעל אלף  תרגיל לסיכום היום 16:15
   הפסקה 17:45
 מושבה גרמנית  ואורחיםאמנון בר אור סיור במושבה הגרמנית 18:30
   פיזור 20:30

 חומר רקע         פרשנות ותצוגה של הממצא הקטן במוזיאון, שימור'           יום ג20.06.2006
 מקום מרצים פעילות שעה
   התכנסות09:00
 הר חוצבים ראובן אלברגר/ יעל אלף  התרגיל היומיפתיחה והסבר על מהלך היום ו09:15
 הר חוצבים השימור פנינה שור וצוות  חרס זכוכית מתכת  -סיור במעבדות השימור 09:30
    ישראלהגעה למוזיאון+ הפסקה 10:30
  ישראלמוזיאון פנינה שור   הביקור במעבדוהרצאה על שימור המגילות 11:15
    הפסקת צהרים12:15
 מוזיאון ישראל אמנון בר אור קומראןהרצאה על אתר 13:00
 היכל הספר ר אדולפו רויטמן"ד תצוגת המגילות : זיאון ישראלהיכל הספר במו13:30

15:00
ין 'כ מקוצ" העתקה ושימור של ביה-מוזיאון ישראל 
ה       שימור ותצוגה של ארכיאולוגי–מוזיאון ישראל 

 מוזיאון ישראל ייזן אדוד ביגל

 מוזיאון ישראל ראובן אלברגר/ יעל אלף  תרגיל לסיכום היום17:00
   הפסקה והגעה לרחביה18:30
 רחביה אמנון בר אור ואורחים סיור ברחביה19:00
   פיזור20:30

 חומר רקע                       פרשנות ותצוגה במתחם הכותל, שימור'          יום ד21.06.2006
 מקום מרצים פעילות שעה

 )שער ציוןחניה ב( ראובן אלברגר/ על אלף י  התכנסות ברחבת הכותל 09:00
 רחבת הכותל ראובן אלברגר/ יעל אלף   והתרגיל היומיפתיחה והסבר על מהלך היום09:15
 שרשרת הדורות מדריך משרשרת הדורות "שרשרת הדורות"ביקור ב09:30
  הכותלמנהרות מדריך ממורשת הכותל התצוגהועל השימור ודיון סיור במנהרות הכותל 10:30
   הפסקת צהרים12:00
 מנהרות הכותל .אוני 'ג/ ראובן אלברגר  שימור מעשי במנהרות הכותל13:00
   הפסקה15:15
 מרכז דוידסון יובל ברוך וראובן אלברגר פארק הארכיאולוגיוהמודל , וידסוןוביקור במרכז ד15:30
 פארק ארכיאולוגי  אלברגרראובן/ יעל אלף  וסיכום הסדנא  תרגיל לסיכום היום17:30
   פיזור18:30
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