
חדשות בדרכים עתיקות
2020בפברואר 28-ו27▪ פ "באדר תש' ג-'ב

אולם אוונס, מדרשת שדה בוקר

www.fee.co.il/road:  הרשמה

ליום אחד₪ 80, ליומיים₪ 120:עלות
(עם הצגת תעודה)הנחות לחברי הגופים השותפים ולמורי דרך 

ziv1.boker@gmail.com:לפרטים
08-6532016sdeboker.co.ilבוקרבית ספר שדה -להזמנות : וארוחותלינה 

27.02.2020חמישייום 

התכנסות09:00

ל מדרשת שדה בוקר"מנכ-עטר אבי ברכות09:30
ישראלאיקומוסר "יו-' מרדכוביץערן ' אדר

משרד התיירותנציג 

דרכים עתיקות:ראשוןמושב 10:00
מדרשת שדה בוקר, גרנותיגאל : ר"יו

עבדת  בין דרך הבשמים מחקר : 'צבאי-רומי'או ' מסחרי-נבטי'
האחרונותהשנים ועד חידושי 1934לפטרה מאז 

המכללה האקדמית כנרת, דוד-חיים בן'פרופ

פלשתינה ומשמעותו בחקר התקופה הביזנטיתבלימסהדרכים מערך 
רשות העתיקות, בן עמילצטניר 

הפסקה11:30-11:45

הגיאולוגית והגיאומורפולוגית של דרכי הבשמיםהמשמעות 
גיאולוג, עמיר אידלמןר "ד

דרך ומתקנים שליוו דרכים בתקופות הקדומות בהר הנגבסימוני 
רשות העתיקות, גיניטלי ר "ד

הפסקת צהריים14:15-13:15

, משמעות: 21-דרכי תרבות במאה ה:שנימושב 14:15
בניהול ופיתוח תיירות  אתגרים 

ישראלאיקומוס, עדי סלע וינר' אדר: ר"יו

עתיקות והיסטוריות כדרכי תרבותדרכים 
ישראלאיקומוס, הלוי ברמיכל 

בין דרך ארץ לדרך תרבות-אדם למקום בין 
הטבע והגניםרשות , בורטניקאורית 

תיירות מדברית בישראל לאורך ציר דרכי המור והלבונהפיתוח 
בן גוריוןואוניברסיטת הר הנגב תיירות , שחר שילהר "ד

הפסקה16:45-16:30

ההליכה בדרכי הבשמים ובשבילים החדשיםחוויית 
רשות הטבע והגנים, שווימרמתדיינים שוקה רווק וליאור 

בדרכי הנגב  חידושים :מושב שלישי17:30
עינבמשה : ר"יו

Overview of the Incense road from Hadhramaut to Petra
Prof. David Graf, University of Miami

ראשיתן והקשרן-עתיקות בערבה דרכים 
מרכז מדע ים המלח והערבה, עוזי אבנרר "ד

הפסקת ערב20:00-19:00

הנחושת בערבה וסביבותיהדרכי 
אביב-אוניברסיטת תל, ארז בן יוסף' פרופ

עדויות מהשפות : לינגוויסטית של דרכי הבשמיםארכיאולוגיה 
הופאר'בדהמודרניות לנוכחות מצרית הערביות 

אביב-תלאוניברסיטת , רקווליני'צלטיציהר "ד

28.02.2019שישי יום 

מקצועיסיור 08:00-06:00

באזור קבר השייך שמעל בורות נחל עבדת ברמת מטרדסיור 
רשות העתיקות, דגןדוידהר "ד

הפסקת בוקר09:00-08:00

-מחמל החדשים במקטע הממצאים :רביעימושב 09:00
מעלה גרפון

בוקרמדרשת שדה , יופהזיו : ר"יו

The political attitude of Septimius Severus to the 
eastern part of the Empire
Prof. Gian Luca Grassigli, University of Perugia

מסעות הקיסרים הסוורים לערביה ויהודה
אילן-בראוניברסיטת , אבנר אקרר "ד

הקשר בין חרותות סלע לדרכים עתיקות: על השבילהחרותת 
גוריון ורשות הטבע והגנים-בןאוניברסיטת , ליאור שווימר

הפסקה11:45-11:15

המצודות בתקופת הברזל ובתקופה הפרסיתדרכי 
רשות העתיקות( לשעבר)ישראל יגאל ר "ד

מבט מצפון-הלוך והדרך חזור הדרך 
אוניברסיטת חיפה, טפריותם ר "ד

סיום13:30
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