הזמנה

ארץ ישראל ודרום ערב – גשר בין עמים ותרבויות
כנס אילת  3דרך הערבה
תחנת יאיר ,אודיטוריום ,מושב חצבה
ימים רביעי חמישי ,י  -יא אדר ב' תשע"ד |  13-12מרץ 2014
שני הכנסים הראשונים ( )2013 ,2012שנערכו באילת ,הוקדשו לקשרים בין ארץ ישראל לבין דרום ערב בתקופת
המקרא ובתקופה ההלניסטית ,הרומית והביזנטית .השנה ייערך הכנס בחצבה ויתמקד באתרי הקצה הצפוני של
דרך הערבה – מיצד חצבה (תמר המקראית) ומעלה העקרבים  -במסגרת קידום הרחבה למארג דרך הבשמים
שהוכרז כאתר מורשת עולמית .כל זאת כחלק מן הקשרים בין הנגב הישראלי לבין דרום ערב.

התוכנית
יום רביעי ,י אדר ב תשע"ד |  12מרץ 2014
 12:00התכנסות
 12:30מושב פתיחה וברכות יו"ר  -אבי שקת ,איקומוס־ישראל
אייל בלום  -ראש המועצה האזורית הערבה התיכונה
מאיר יצחק הלוי  -ראש העיר אילת
פרופ' עירית עמית־כהן  -יו"ר איקומוס־ישראל
DeWayne Coxson - President of Blossoming Rose
דר' דלית אטרקצ'י  -מזכ"לית הוועד הישראלי לאונסק"ו
פרופ' יוסף טובי  -אוניברסיטת חיפה ומרכז בן־שלום לחקר יהדות תימן,
מכון בן־צבי
		
 13:00ארוחת צהריים
 14:00מושב ראשון יו"ר  -פרופ' יוסף פטריך

יום חמישי ,יא אדר ב תשע"ד |  13מרץ 2014
 07:00ארוחת בוקר
 08:30מושב שלישי יו"ר – דר' יגאל ישראל

תמר כצומת דרכים לעבר הירדן

פרופ' חיים בן דוד  -המכללה האקדמית ,כנרת

סחר הנחושת בערבה

דר' ארז בן יוסף  -אוניברסיטת תל אביב
			

השתלטות חשמונאית על דרכי המסחר בנגב

דר' טלי גיני אריקסון  -רשות העתיקות
 10:00מושב רביעי יו"ר – אבי שקת ,איקומוס ישראל

דרכי הבשמים – תחזית לפיתוח תיירותי

גיל סלוין  -מנהל פיתוח מועצה אזורית הערבה התיכונה

האם הייתה דרך עתיקה בערבה?

הרחבת הכרזת אתר מורשת עולמית ומשמעויותיה

דר' עוזי אבנר  -מרכז מדע ים המלח והערבה ומכון הערבה

מתמר במעלה עקרבים מערבה

אדריכל גיורא סולר  -איקומוס-ישראל; לשעבר ,מנהל תחום שימור
ברשות העתיקות

מי ,מתי ומדוע חצב מדרגות במעלה עקרבים?

תיירות וטיילות בציר מעלה עקרבים

דר' יגאל ישראל  -רשות העתיקות

עזרי אלון  -רשות הטבע והגנים ,תכנון מחוז דרום
מיכל בן שושן  -אדריכלית  -לרמן ,תכנון עיר ואזור

מר יותם טפר  -אוניברסיטת תל אביב ורשות העתיקות
 15:30הפסקה
 15:45מושב שני יו"ר – פרופ' חיים בן דוד

דמותם של יישובי היהודים בצפון חצי ערב ובדרומה

פרופ' יוסף טובי  -אוניברסיטת חיפה ומרכז בן־שלום לחקר יהדות תימן,
מכון בן־צבי

סחר השיירות – השרידים לאורך 'דרכי הבשמים' בנגב

פרופ' יוסף פטריך  -האוניברסיטה העברית
 18:00ארוחת ערב

דברי סיכום הכנס

			

דר' עוזי אבנר  -מרכז מדע ים המלח והערבה ומכון הערבה
 11:00סיור בתמר ובמעלה עקרבים בהדרכת יגאל ישראל וטלי גיני אריקסון
 13:00פיזור
הועדה המארגנת:
פרופ' יוסף טובי ,יו"ר | השגריר (בדימוס) אבי שקת | דר' עוזי אבנר
בני גמליאלי | דר' אבינועם צברי

לפרטים :מחלקת תיירות 1800-225-007
הכנס מתקיים הודות לשיתוף פעולה בין המועצה האזורית הערבה התיכונה ,מכון בן־צבי ,איקומוס-ישראל ,עיריית אילת ובסיוע ארגון  Blossoming Roseהמנהל את החפירות בחצבה.

