
 מחיר השתתפות בכנס: 50 ₪ )לא כולל כניסה לגן לאומי לתל ערד(
 הסעות בתשלום של 20 ₪ )לשני כיוונים( בהרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל!
06:45 תל אביב - מסוף ארלוזורוב, סבידור // 07:00  ירושלים - רחבת "בניני האומה"

 ארוחת צהריים בתשלום 40 ש"ח ובהרשמה מראש בלבד | כיבוד קל יוגש לבאי הכנס
 הכנס מוכר כהשתלמות רענון לחידוש תעודת מדריך טיולים, דרך מכללת הרצוג

להרשמה: info@susya.org.il | www.susya.org.il | 1599-507-517 |  מרכז סיור ולימוד סוסיא

08:30
09:00

09:30

התכנסות וכיבוד קל
ברכות:

מר יוחאי דמרי | ראש מועצה איזורית הר חברון
אל"מ איציק כהן | מפקד חטיבת יהודה

ד"ר דורון שר אבי - ראש החוג ללימודי א"י, המכללה האקדמית הרצוג

 הרצאת מליאה:
החפירות החדשות בסוסיא - מבט מ'גבעת הרצוג' | אחיה כהן תבור, ארכיאולוג. 

חופר סוסיא

10:00-12:00 מושב א'

"מי קדם" בימי קדם | יו"ר ד"ר עקיבא לונדון
 "מי נהר" במקרא בין מציאות לדימוי 
| הרב ד"ר שוקי רייס, ראש החוג לתנ"ך, 

המכללה אקדמית הרצוג
 מפעל המים הקדום בתל ערד- עיון 

Hebrew Union College ,מחודש | ד"ר יהודה גוברין
הפסקה

 בורות מים בהר הנגב בתקופות 
הקלאסיות | ד"ר טלי אריקינסון-גיני, נפת 

נגב דרומי, רשות העתיקות
 מאפייני הטיח במקוואות טהרה ובמתקני 

תעשיית השמן והיין בארץ ישראל | ד"ר 
חיים כהן, אוניברסיטת חיפה, המכון ללימודי 

ים ע"ש רקאנטי
 דיון

13:00-14:30 מושב ב'

"רן קילוח בשדות" | יו"ר ד"ר נעמה אברהמוב
 כאפיקים בנגב- ייחודו של )חוסר( ממצא 

הָסִּביִלים בנגב | ד"ר אבי ששון, המכללה 
האקדמית אשקלון 

 טיול תת קרקעי באקוויפר ההר המזרחי 
| ד"ר נעמה אברהמוב1, פרופ' יוסי יחיאלי2,3 

וד"ר אבי בורג2 
1 מרכז מו"פ אזורי, מזרח יו"ש ובקעת הירדן, 2 המכון 

הגיאולוגי, 3 אוניברסיטת בן גוריון, קמפוס שדה בוקר

 מים ומלח בים המלח | ד"ר נדב לנסקי1, 
עדו סירוטה1,2 ועלי ארנון1,3

1 המכון הגיאולוגי, 2 האוני' העברית, 3 אוני' בר אילן

 "השמעת איך בנגב?" מים בנגב במורשת 
הזמר העברי | נחומי הרציון, חוקר תולדות 

הזמר העברי )מלווה בשירי התקופה(

סיור אל התגליות החדשות במפעלי 14:45הפסקת צהרים12:00-12:45
המים בתל ערד |  בהדרכת ד"ר יהודה גוברין

כנס הספר
והמדבר תשע"ח

הכנס השנתי ה-13 בנושא "הספר והמדבר בארץ ישראל"
3000 שניםחנוכה | יום חמישי | כ"ו כסלו | 14/12 | במרכז סיור ולימוד סוסיא

ועוד 70 שנה

של מים
והתיישבות

בנגב

שורה וחצי 


