
 לכבוד 

 ל רשות העתיקות"מנכ, מר אלי אסקוזידו

 רשות הטבע והגנים, ראש תחום ארכיאולוגיה ומורשת, אורית בורטניק' גב

 

 ,שלום רב

 

מתוכנן אירוע נרחב של רכיבה באופנועי  (2022)לאחרונה נודע לנו שבראשית חודש אפריל הקרוב 

ממה . בפעילות זו" אליפות העולם"כחלק מ, במרחב שבין ערד ונחל חימר, שטח בדרום מדבר יהודה

שנועדה להמחיש את יכולות הנסיעה ברכב " תצוגת תכלית"מדובר ב, שידוע לנו על הפעילות

– רובם ככולם מחוץ לדרכי עפר ולשבילי מטיילים קיימים בשטח , והשליטה בו בתוואי שטח שונים

 .שבילים עתיקים ועוד, מדרגות סלע, מדרונות, אפיקי נחלים

אינם מודעים דיים , "הספורט המוטורי"כמו גם קהילת משתמשי , נראה כי מארגני התחרות, לצערנו

לצד הפגיעה העצומה וחסרת . של פעילות מסוג זה במרחב, להשלכות קצרות הטווח וארוכות הטווח

ובכלל זה , צפויה פגיעה אנושה גם בערכי נוף ותרבות קדומים, הפרופורציה בערכי טבע מוגנים

מצד נחל גורר ועוד רבים שאינם , חורבת עוזה, כגון מערת נחל חמר– אתרים ארכיאולוגיים מוכרים 

מוכרים ובנוסף לסדרה של נתיבים עתיקים הקשורים למעבר שבין שני עברי בקע ים המלח לאורך 

ערכיותו של הנוף התרבותי באזור זה נגזרת . (ההיסטורית" דרך אדום"ובכללם )ההיסטוריה 

מהחתימה העדינה של דרכים מדבריות בנוף שעבר אך שינויים מעטים בעשרת אלפי השנים 

תנועת כלי רכב בלתי מרוסנת עתידה להזיק לדרכים עתיקות אלו ולשרידים הפזורים . האחרונות

 .לאורכן באופן בלתי הפיך

אנו פונים אליכם , נוף ותרבות, לאור התקדים החמור ולאור הפגיעה החמורה הנשקפת לערכי טבע

המיועדים )בכדי שתפעילו את סמכותכם ותורו להעביר את המרוץ רק לשבילים קיימים בשטח 

אנו . או לשטחי מחצבות המצויים בשולי המרחב המיועד למרוץ (מלכתחילה לנסיעת רכבי שטח

בטוחים שיש בכוחכם לבוא בדברים עם מארגני המרוץ ועם הרשויות המקומיות המארחות על מנת 

להכווין את הפעילות המוטורית אל שטחים מופרים ולצמצם באופן משמעותי את השפעותיו של 

 . אקולוגיות ותרבותיות, המרוץ על מערכות נופיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תואר כתובת אימייל חותמת זמן
שם ושם 
 משפחה

שיוך אקדמי או מוסדי 
מכון , מכללה, אוניברסיטה)

 ('מחקר וכד

10/03/2022 
19:36:28 guybar@research.haifa.ac.il עוז-גיא בר פרופסור  אוניברסיטת חיפה 

10/03/2022 
19:40:47 uzi@adssc.org מו״פ מדבר וים המלח עוזי אבנר דוקטור 

11/03/2022 
07:15:44 lotaned@post.bgu.ac.il אוניברסיטת בן גוריון בנגב לוטן אדלטין מר 

11/03/2022 
07:48:36 nissaniuri7@gmail.com אוניברסיטת בן גוריון אורי ניסני מר 

11/03/2022 
07:57:44 schwimer@post.bgu.ac.il אוניברסיטת בן גוריון ליאור שוימר מר  

11/03/2022 
08:36:26 ravid@ornan.com ג"אב רביד ארנן מר 

11/03/2022 
10:26:55 ryeshurun@gmail.com ראובן ישורון דוקטור 

, ראש החוג לארכיאולוגיה
 אומיברסיטת חיפה

11/03/2022 
10:34:59 rosen@bgu.ac.il פרופסור 

Steven 
Rosen Ben-Gurion University 

11/03/2022 
16:43:05 natalia@israntique.org.il רשות העתיקות נטליה גובנקו גברת 

11/03/2022 
16:46:03 yaarailan@gmail.com יערה אילן גברת 

רשות , אוצרות המדינה
 העתיקות

11/03/2022 
16:56:46 galit@israntique.org.il רשות העתיקות גלית ליטני גברת 

11/03/2022 
17:12:41 hila_ash@yahoo.com רשות העתיקות הילה אשכנזי דוקטור 

11/03/2022 
18:32:24 maria.krakovsky@mail.huji.ac.il גברת 

מאשה 
 רשות העתיקות קרקובסקי

12/03/2022 
14:26:56 eyalm@israntique.org.il איל מ מר IAA 

12/03/2022 
15:04:48 eli.timna@gmail.com בן גוריון אלי כהן ששון דוקטור 

12/03/2022 
15:59:04 fabian@bgu.ac.il אוניבסיטת בן גוריון בנגב  פטר פביאן דוקטור  

12/03/2022 
16:09:06 lix1000@gmail.com דוקטור 

ליאורה 
 אוניברסיטה העברית הורביץ

12/03/2022 
16:09:58 ygoren@bgu.ac.il אוניברסיטת בן גוריון בנגב יובל גורן פרופסור 

12/03/2022 
16:18:14 goren@cc.huji.ac.il פרופסור 

-נעמה גורן
 האוניברסיטה העברית ענבר

12/03/2022 
16:21:52 nporat50@gmail.com המכון הגיאולוגי לישראל נעמי פורת דוקטור 

12/03/2022 
16:25:23 pat.smith@mail.huji.ac.il פרופסור 

פטריציה 
 אוניברסיטה העברית סמית

12/03/2022 
16:29:22 debbyh@eretzmuseum.org.il מוזיאון ארץ ישראל  דבי הרשמן דוקטור  

12/03/2022 
16:30:19 dovnahli@gmail.com דב נחליאלי דוקטור 

גימלאי רשות העתיקות 
 מרחב דרון

12/03/2022 
16:37:33 gilead@bgu.ac.il גוריון בנגב-אוניברסיטת בן יצחק גלעד פרופסור  

12/03/2022 
16:45:17 hagitbenner155@gmail.com חגית לוי בן נר גברת 

האוניברסיטה : בעבר
 העברית



12/03/2022 
16:55:50 abunar.avner@gmail.com אבנר גורן מר 

מכון , רשות העתיקות: .בעבר
האוניברסיטה , אלברייט

התב, הפתוחה להגנת  '
מכון למחקר ויצירה, הטבע  
 - סיני

12/03/2022 
17:16:19 hgoldfus@bgu.ac.il גוריון בנגב-אוניברסיטת בן  חיים גולדפוס פרופסור  

12/03/2022 
17:29:27 nmarom2@univ.haifa.ac.il אוניברסיטת חיפה נמרוד מרום דוקטור 

12/03/2022 
17:48:03 smadar.gabrieli@sydney.edu.au דוקטור 

Ruth 
Gabrieli University of Sydney 

12/03/2022 
17:48:15 hadasmotro@gmail.com מכון ויצמן, מכון דוידסון הדס מוטרו דוקטור  

12/03/2022 
17:52:41 idokoch@tauex.tau.ac.il אוניברסיטת תל אביב עידו קוך דוקטור 

12/03/2022 
17:53:09 hagareshef@gmail.com אוניברסיטת חיפה הגר רשף גברת 

12/03/2022 
18:01:47 nofarshamir@gmail.com אוניברסיטת חיפה נופר שמיר גברת 

12/03/2022 
18:03:11 zoharla4e@gmail.com גברת 

'זוהר תורג -מן
  יפה

אוניברסיטת חיפה ורשות 
 העתיקות

12/03/2022 
18:22:13 karen@israntique.org.il דוקטור 

-קרן קובלו
 רשות העתיקות פארן

12/03/2022 
18:27:39 lavya7890@gmail.com פרופסור 

Alexandra 
lavy טכניון 

12/03/2022 
18:33:30 alexef@israntique.org.il מר 

אלכסנדר 
 רשות העתיקות עפרון

12/03/2022 
18:45:19 adam.asper97@gmail.com אוניברסיטת חיפה אדם אספר מר 

12/03/2022 
18:45:30 gal2sidi@gmail.com מר Gal Sidi אוניברסיטת חיפה 

12/03/2022 
18:49:05 ami.dovrat@gmail.com אונ׳ חיפה עמי דברת דוקטור  

12/03/2022 
18:52:07 yemenhood@gmail.com בוגר)אוניברסיטת חיפה  אבישי כהן מר ) 

12/03/2022 
18:54:13 anya-filatova@hotmail.com גברת 

אניה שרפינה 
 אוניברסיטת חיפה פילטובה

12/03/2022 
18:58:42 itay.abadi@mail.huji.ac.il האוניברסיטה העברית אתי עבאדי דוקטורנט  

12/03/2022 
19:08:41 Seo.sitemanager@gmail.com העברית אילת קידר גברת 

12/03/2022 
19:11:41 Shahafr@spni.org.il החברה להגנת הטבע  שחף רטר גברת 

12/03/2022 
19:20:19 galilish@netvision.net.il דוקטור Ehud galili University of haifa 

12/03/2022 
19:27:01 arenmaeir@gmail.com אוניברסיטת בר אילן אהרן מאיר פרופסור  

12/03/2022 
19:30:01 ronenh@ekmd.huji.ac.il האוניברסיטה העברית רונן חזן פרופסור 

12/03/2022 
19:30:36 Yigal.Levin@biu.ac.il אילן-אוניברסיטת בר יגאל לוין פרופסור   

12/03/2022 
19:31:20 shai.itzick@gmail.com אוניברסיטת אריאל איציק שי פרופסור 



12/03/2022 
19:38:35 aryeb1@gmail.com דוקטור 

אריה 
 בורנשטיין

מכון אבשלום והמכללה 
  האקדמית תלפיות

12/03/2022 
19:40:32 orenack@gmail.com אוניברסיטת אריאל אורן אקרמן פרופסור 

12/03/2022 
19:50:21 cahiba@gmail.com גברת 

כוכבה 
-פיטרמן
 ליפשיץ

רשות העתיקות ואוניברסיטת 
 תל אביב

12/03/2022 
20:05:22 mardero@bgu.ac.il בנגב, גוריון-אוניברסיטת בן מרדר עפר פרופסור  

12/03/2022 
20:06:43 idan.breier@biu.ac.il אילן-אוניברסיטת בר עידן ברייר דוקטור  

12/03/2022 
20:19:08 adieli@ariel.ac.il אוניברסיטת אריאל עדי אליהו דוקטור 

12/03/2022 
20:38:07 emmanuel.friedheim@biu.ac.il פרופסור 

עמנואל 
 אוניברסיטת בר אילן פרידהיים

12/03/2022 
20:59:10 baryosef@tauex.tau.ac.il דוקטור 

-דניאלה בר
 אוניברסיטת תל אביב יוסף

12/03/2022 
21:00:31 david.shneor@gmail.com מכללת שאנן דוד שניאור דוקטור 

12/03/2022 
21:12:43 daniel.fuks@biu.ac.il דניאל פוקס דוקטור University of Cambridge 

12/03/2022 
21:14:27 murf.agnon@gmail.com אוניברסיטת חיפה מרוה עגנון גברת 

12/03/2022 
21:29:40 miridina@gmail.com ספיר מרים פוקס גברת 

12/03/2022 
22:40:54 ayeletlvi@biu.013.net.il דוקטור 

איילת לוי 
 מכללת אשקלון רייפר

12/03/2022 
23:32:16 hck4@outlook.com מר 

חגי כהן 
 האוניברסיטה העברית קלונימוס

13/03/2022 
00:30:39 yekutieli@gmail.com גוריון בנגב-אוניברסיטת בן  יובל יקותיאלי דוקטור   

13/03/2022 
06:51:25 dnadel@research.haifa.acil אוניברסיטת חיפה דני נדל פרופסור 

13/03/2022 
07:13:48 Gidon@arava.co.il ים המלח והמדבר גדעון רגולסקי מר 

13/03/2022 
07:37:09 bar.inbal.shay@gmail.com אוניברסיטת חיפה שי בר דוקטור 

13/03/2022 
08:14:03 bendavidhm@gmail.com חיים בן דוד פרופסור 

מכון כנרת לארכיאולוגי 
  מכללת כנרת גלילית

13/03/2022 
08:29:14 langgut@tauex.tau.ac.il אוניברסיטת תל אביב דפנה לנגוט דוקטור 

13/03/2022 
08:59:37 fink2@post.tau.ac.il פרופסור 

ישראל 
 פינקלשטיין

, אוניברסיטת חיפה
 אוניברסיטת תל אביב

13/03/2022 
10:30:11 samuel.atkins@mail.huji.ac.il דוקטור 

סמואל 
 אטקינס

, האוניברסיטה העברית
 ירושלים

13/03/2022 
10:30:45 roi.sabar@mail.huji.ac.il רועי צבר מר 

, המכון לארכיאולוגיה
  האוניברסיטה העברית

13/03/2022 
10:31:03 avi.mashiach@mail.huji.ac.il אבי משיח מר 

האוניברסיטה העברית 
 בירושלים

13/03/2022 
10:31:27 naama.yahalom@mail.huji.ac.il פרופסור 

Naama 
Yahalom-
Mack 

The Hebrew University 
of Jerusalem 

13/03/2022 
10:31:53 roi.porat@mail.huji.ac.il האוניברסיטה העברית רועי פורת מר 



13/03/2022 
10:32:42 uri.davidovich@mail.huji.ac.il האוניברסיטה העברית 'אורי דוידוביץ דוקטור 

13/03/2022 
10:34:32 micka.ullman@mail.huji.ac.il האוניברסיטה העברית מיקה אולמן גברת 

13/03/2022 
10:41:43 alon9999@gmail.com מכון ישראלי לארכיאולוגיה אלון שביט דוקטור 

13/03/2022 
10:43:03 idowachtel@gmail.com עידו וכטל דוקטור  

האוניברסיטה העברית 
  בירושלים

13/03/2022 
11:03:52 taufikd@gmail.com דוקטור 

תאופיק 
 אוניברסיטה דעאדלה

13/03/2022 
11:24:16 yjaffe@univ.haifa.ac.il אוניברסיטת חיפה יצחק יפה דוקטור 

13/03/2022 
11:26:41 roy.galili@gmail.com אוניברסיטת בן גוריון רועי גלילי דוקטורנט 

13/03/2022 
12:07:19 haiashke@gmail.com רשות העתיקות חי אשכנזי דוקטור 

13/03/2022 
12:12:02 danieleinmor@gmail.com רשות העתיקות דניאל עין מור מר 

13/03/2022 
12:12:26 edrey.meir@gmail.com מאיר אדרעי דוקטור 

, המכון ללימודי ים
 אוניברסיטת חיפה

13/03/2022 
12:14:21 einati125@gmail.com עצמאית עינת שטקלר גברת 

13/03/2022 
12:19:54 asafo@tamuseum.com אסף אורון דוקטור 

מנהל מחלקת שימור מוזאון 
עמית / תל אביב לאמנות

מדעי הרוח אנ- מחקר   חיפה '

13/03/2022 
12:25:54 michalzalz@gmail.com גברת 

מיכל 
 מרמלשטיין

רשות העתיקות ואוניברסיטת 
 בר אילן

13/03/2022 
12:27:13 shlomit@israntique.org.il דוקטור 

שלומית 
בדולח-וקסלר  רשות העתיקות 

13/03/2022 
12:29:17 omer.zeev@gmail.com מר 

-עומר זאבי
  אוניברסיטת תל אביב ברגר

13/03/2022 
12:32:32 ranofer1@gmail.com אביב-תל 'אונ רן עופר מר  

13/03/2022 
12:49:18 assaf.kleiman@gmail.com אסף קליימן דוקטור 

תל /אוניברסיטת לייפציג
 אביב

13/03/2022 
12:50:14 sabinekleiman@gmail.com תל אביב/אוניברסיטת טיבנגן סבינה קליימן דוקטור  

13/03/2022 
12:54:39 shachar_liad@walla.com 

הנדסאי 
 הנדסאי נוף שחר בן ארצי נוף

13/03/2022 
12:57:14 amos@radius-ehi.com רופין עמוס סבוראי מר 

13/03/2022 
13:04:10 haimanmoti@gmail.co גימלאי)רשות העתיקות  מוטי היימן דוקטור ) 

13/03/2022 
13:04:58 Tamarleitner96@gmail.com אוניברסיטת תל אביב תמר לייטנר גברת 

13/03/2022 
13:31:09 yardenpa@post.bgu.ac.il גוריון בנגב-אוניברסיטת בן ירדן פיגלסון מר  

13/03/2022 
13:45:22 naamasuk@gmail.com רשות העתיקות  נעמה סוקניק דוקטור  

13/03/2022 
14:14:35 yael.rotem@gmail.com בין מוסדות יעל רותם דוקטור 

13/03/2022 
14:17:32 dzilberg@bgu.ac.il אונ בן גוריון דינה זילברג פרופסור 



13/03/2022 
15:21:43 shulamit.terem@gmail.com רשות העתיקות שולמית טרם דוקטור 

13/03/2022 
16:10:50 shiri.spector@googlemail.com אוניברסיטת בר אילן שירי ספקטור דוקטור  

13/03/2022 
16:12:33 cohen@israntique.org.il דוקטור 

-ענת כהן
  רשות העתיקות וינברגר

13/03/2022 
17:33:36 drosen@research.haifa.ac.il אוניברסיטת חיפה דני רוזנברג פרופסור 

13/03/2022 
17:41:36 shaharkrispin@gmail.com רשות העתיקות שחר קריספין מר 

 


