תיירות הערבה
תכנית המסע בדרך הבשמים – הפקת אקו טורס
תוכנית המסע בדרך הבשמים בירדן ובישראל משולב יום עיון של מרכז מדע ים המלח והערבה
במרכז ויידור ,חלון לחקלאות בערבה.
המסע למיטיבי לכת בלבד בארגון והפקה של אקו טיולי מדבר.
לרישום עבור המסע ויום העיון יש לצור קשר עם תומר שאולוב בפרטים הבאים:
נייד052-4032001 :
משרד08-6326477 :
פקס08-6323515 :
מיילtomer@desertecotours.com :
תכנית ראשונית שאינה מחייבת – תכנית מלאה תשלח עם טפסי הרישום והמחירים.
המסע מודרך על ידי:
•

פרופ' חיים בן דוד ,הסטוריון חוקר דרכי המסחר במדבר ,מכללת כנרת.

•

ד"ר עוזי אבנר ,ארכיאולוג ,חוקר עתיקות המדבר ,מרכז מדע ים המלח והערבה

•

שוקה רווק ,סייר ומדריך ירדן ,חוקר דרכים עתיקות בירדן ובנגב.

•

בועז לנגפורד ,חוקר מערות ומדריך טיולים בירדן ,תלמיד מחקר האוניברסיטה העברית.

•

יוני שטרן ,מורה דרך ומנהל התיירות מרכז מדע ים המלח והערבה.

תכנית המסע
 26.11יום ראשון – מפגש והתארגנות
 14:00מפגש במעבר גבול ערבה על שם יצחק רבין.
חציית הגבול ונסיעה ללינה במלון  *3טוב בואדי מוסא ,פטרה על בסיס חצי פנסיון.
בערב שיחה ותדרוך לקראת טול המסע ביומיים הבאים.
 27.11יום שני – תחילת המסע
הליכה ג'אבל הרון ,ראס אל נקב.
לינת שטח
 28.11יום שלישי – ירידה אל הערבה הירדנית

הליכה נקב קמר ,מעיינות ואדי סככין לערבה.
לינה בעקבה במלון  * 3טוב.
 29.11יום רביעי – יום עיון :דרכי הנבטים במדבר
מעבר מוקדם של הגבול ונסיעה לחצבה.
ראו תכנית יום עיון
לינת חאן בחצבה

מסע בדרך הבשמים  -תכנית יום עיון  29.11.2017יום רביעי
שעה

מרצה

09:00

מוסד

הרצאה

התכנסות ,כיבוד קל

09:30

ד"ר אייל בלום

מועצה אזורית ערבה תיכונה

ראש המועצה ,ברכות

09:45

מר אבי שוקת

אייקומוס

פתיחה וחזון דרכי תרבות
בערבה

10:00

פרופ' ישראל אפעל

האוניברסיטה העברית

הערבים במרחב המדברי של
ארץ ישראל

11:00

מר בני ארובס

האוניברסיטה העברית

תולדות הנבטים

11:45
12:15

הפסקה ,כיבוד קל
Professor David

University of Miami

History of Petra

Graf
13:15

ד"ר רחל ברקאי

14:00

האוניברסיטה העברית

חידושים בחקר המטבעות
הנבטיות

ארוחת צהריים

14:45

פרופ' חיים בן דוד

המכללה האקדמית כנרת
בעמק הירדן

דרכי הרוחב בערבה

15:30

ד"ר טלי גיני

רשות העתיקות

דרך הבשמים

16:15

גדעון רגולסקי

מרכז מדע ים המלח והערבה

סקר דרכי הנגב

הפסקה ,כיבוד קל

16:45

שיירות המסחר הנבטיות

17:10

ד"ר עוזי אבנר

מרכז מדע ים המלח והערבה

17:50

ד"ר חגי משגב

האוניברסיטה העברית

18:30

ד"ר גיא שטיבל

אוניברסיטת תל אביב

הרומאים בנגב

19:10

יוני שטרן

מרכז מדע ים המלח והערבה

דברי סיכום והתארגנות להמשך
המסע

כתובות נבטיות בנגב

סיום

19:30

יום העיון יתקיים במרכז ויידור ,תחנת מחקר חצבה.
להשארת פרטים עבור הרישום לכנס והמסע הרגלי בדרך הבשמים לחצו על הקישור
 30.11יום חמישי – המשך המסע בערבה הישראלית
 20ק"מ
הליכה מצופר ועד לבור נקרות בדרך השיירות הקדומה.
לינה במצד נקרות ,יש חניון לינה מאושר.
 01.12יום שישי – המשך המסע ,הכניסה למכתש רמון ומעלה דקלים
מסע ממצד נקרות עד לאבני המייל בבקעת מחמל.
 20ק"מ
 02.12שבת – סיום המסע
מסע מבקעת מחמל ,מעלה מחמל ,מצד גרפון ,רמת נפחא ,נחל צין ,עבדת
טקס סיום.
 25ק"מ.
מחירים:
יפורסמו בקרוב

להשארת פרטים עבור הרישום לכנס והמסע הרגלי בדרך הבשמים לחצו על הקישור

