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'דממהבנוף'-
תמונות ממפעל ההנצחה של בעלות הברית בנוף
הישראלי – של הצלם חנן גטריידה.
'תמונות מלחמה ושלום '1918 - 1914
של הצלם הצבאי האוסטרלי פרנק הארלי ,באדיבות
דב גביש.
במהלך יום העיון במרכז הבין-תחומי במדרשת
שדה-בוקר ,ושבועיים לאחריו ,תוצגנה שלוש
תערוכות:
'משדותהקרב'-
פריטי לחימה ממלחמת העולם הראשונה בנגב,
מאוסף אבי זכאי ורמי חרובי.
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31-30באוקטובר2003
במרכז הבינתחומי
במדרשת שדה-בוקר
ובבאר-שבע
לרגל הוצאת התרגום העברי של ספרו של
פרידריך פרייהר קרס פון-קרסנשטיין -
מפקד הכוחות התורכיים בנגב ובסיני

מלחמתהעולםהראשונהבנגב
יוםעיוןויוםסיורבעקבות

מרכז ג'ו אלון
לתרבות הבדואים
עיריית באר-שבע
·

40

מדרשת שדה בוקר
מרכז בינתחומי "נגב"

תכניתהכנס:
יוםה'30באוקטובר2003
10.30

התכנסות והרשמה במרכז הבין-תחומי 'נגב'
במדרשת שדה-בוקר

11.00

מושב פתיחה וברכות:
יעקבעיני -מנכ"ל מדרשת שדה-בוקר
חגיגולן  -מפקד הוצאת 'מערכות'

 13.00-11.30מושבראשון:על האיש ,על הספרות ועל המראות
יו"ר :עזראפימנטל
ד"ר יגאלשפי אוניברסיטת תל-אביב
על ספרות המלחמה ,על המלחמה ועל המחבר
ד"ר חיםגורןהמכללה האקדמית תל-חי
על הספר

 18.30 - 16.30מושבשלישי:בשולי המלחמה
יו"ר :ד"ר )אל"מ מיל (.שאולשירמ"ח היסטוריה
בצה"ל
אביזכאיורמיחרובי
השתקפות המלחמה בממצאים משדות הקרב

 16.00-14.00מושבשני:במלחמה
יו"ר :ד"ריגאלשפי

פרופ' ישעיהופרידמן אוניברסיטת בן-גוריון
בין קרסנשטיין לאהרנסון  -מחתרת ניל"י
וכיבוש באר-שבע

סיור באתרי הלחימה של 'הקורפוס המדברי הרכוב'

המסלול :תצפית על גשר הרכבת ההרוס על ואדי אבו  -אל
היימן )נחל רביבים( ,תצפית ממצפה טלי )ביר עסלוג'(,
תצפית מגבעת ראס חיבלין )גבעת חבלנים( ,תצפית מתל
א-סבע )תל באר-שבע(

ד"ר אילןגל-פאר
היהודים במאמץ המלחמה העות'מני
ערןרישמןוחנהסיוןמדרשת שדה-בוקר
סקר מסילת הברזל התורכית בנגב-
השקת אתר אינטרנט

 11:30טקס בבית העלמין הצבאי הבריטי בבאר-שבע לרגל יום
השנה לקרב על באר-שבע
 12:00טקס באנדרטה התורכית ליד תחנת הרכבת התורכית
)הטקסים בנוכחות נציגים דיפלומטיים(

 19.30-18.30ארוחת ערב

 12:30פיזור

 21.30-19.30ערבהוקרהחגיגימוקדשלאביזכאי-
מוותיקיסייריהנגב,ושוחרההיסטוריהשל
מלחמתהעולםהראשונהבנגב-עלפועלו

פרופ'ערןדולבאוניברסיטת תל אביב
הרפואה הצבאית במלחמה

יו"ר :מר יעקבעיני ,מנכ"ל המדרשה

עזראפימנטלמדרשת שדה-בוקר
המים כגורם אסטרטגי במלחמה

ברכות:

דמיהשתתפותוהרשמה:
בהרצאות )כולל כיבוד וארוחת צהרים קלה( 50 :ש"ח
ארוחת ערב 45 :ש"ח
לינה וארוחת בוקר 130 :ש"ח ,ליחיד בחדר זוגי
הסיור ביום ו' ללא תשלום.
פרטים נוספים :עזרא פימנטל  ,064-412470חנה סיון
 ,064-411974בצלאל כהן 052-624673
ובאתר מדרשת שדה בוקרwww.boker.org.il :

מר יעקבטרנר ראש עיריית באר-שבע

ד"רארנוןגולןאוניברסיטת חיפה
יישובי ההתיישבות הציונית במלחמה

מר שמואלריפמן ראש המועצה האזורית רמת-נגב

אבינבוןמרכז ג'ו אלון
'היום שאחרי'  -קרבות תל-חווילפה

 הקרנת קטעים מהסרט 'פרשי הקרב'ודברי הסבר מפי אבי זכאי
 הקרנת קטעים מהסרט האוסטרלי The Battle for Zionבעריכת קלווין קרומבי

הסעהלכנס:
יציאה בשעה  9.30מתחנת הדלק שליד התחנה המרכזית
באר-שבע .חזרה לבאר שבע בתום יום העיון.
השתתפות בהסעה על פי הרשמה.
ההרשמהבאמצעותהספחאובאתרהאינטרנט.
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 16.30 - 16.00הפסקת קפה

'בעקבותפרשיהקרב'-

הסיור ברכב פרטי ,ההדרכה וההסברים על-ידי
המשתתפים ,בתיאום עם עזרא פימנטל.
יציאה ממדרשת שדה בוקר בשעה 06:30

ד"ר דבגבישהאוניברסיטה העברית
על מראות המלחמה
 14.00-13.00ארוחת צהרים

יוםו'31באוקטובר2003
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