יהודה גוברי ארכיאולוג
א .פרטי אישיי:


ת.לידה27.8 .1955 :



מצב משפחתי :נשוי  4 +ילדי )בוגרי(



מגורי :מיתר ,רח' יעלי  , 5ת.ד , 494 :מיקוד .85025



טלפו $בית 08 – 6510269 :



פקס08 – 6512012 :



נייד052 – 3397200 :



דואר אלקטרוניyehuda_gov@yahoo.com :

ב .הכשרה לימודית מקצועית:
 :1981 1979ב.א .בארכיאולוגיה והסטוריה של ע ישראל )בהצטיינות( ,אונ' ב $
גוריו.$



סיו תואר מ.א .בארכיאולוגיה של התק' הקלאסית ,האונ' העברית



:2007
ירושלי.



 :1986 1985מוזיאולוגיה  קורס אוצרות במוזיאוני ,אונ' תלאביב.



 :1994יזמות בתיירות  קורס להכשרת יזמי בתיירות ,ביה"ס לתיירות שלוחת נגב.



  2008לימודי לתואר שלישי באונ' חיפה.

ג .ניסיו מקצועי:
-

 :1989 – 1980ראש חוליית סקר ארכיאולוגי בנגב הצפוני – האגודה לסקר ארכיאולוגי.

-

 :1987 – 1983מנהל ואוצר של מוזיאו $הנגב – עיריית באר שבע.

-

 :1991 – 1987מרכז לימודי ארכיאולוגיה ומחנ) בביה"ס לחינו .סביבתי בשדה בוקר.

-

 :1990 – 1989מפקח עתיקות במרחב הר הנגב – רשות העתיקות.

-

 :1994 – 1990הקמה וניהול המרכז הארכיאולוגי בערד  רשות העתיקות.

-

1995

 :ייעו* ארכיאולוגי בהקשרי פיתוח ותיירות – )עוסק מורשה משנת .(1995

-

1996

 :מנכ"ל ומייסד חברת י.ג.ארכיאולוגיה חוזית בע"מ .

-

 :2009 1998יזו ,הקמה וניהול הפרויקט התיירותי "החוויה הכנענית" בתל ערד *

ד .רשימה חלקית של פרוייקטי בה נית ייעו* ארכיאולוגי:


בית החולי רמב" חיפה – עבור משרד הבריאות



נמל חיפה – עבור רשות הנמלי והרכבות



רכבת פרברית ראשל"צ – עבור חב' תד



מרחב ביוספרי בשפלת יהודה – עבור חב' מקי/



תוכנית מתאר דימונה – עבור משרד הבינוי והשיכו$



תוכנית מתאר אופקי – עבור משרד הבינוי והשיכו$



תוכנית מתאר שדרות – עבור משרד הבינוי והשיכו$



תוכנית מתאר נתיבות – עבור משרד הבינוי והשיכו$



תוכנית מתאר להקמת  7ישובי בדואי חדשי )מרעית ,תראבי ,$הוואשלה ,בית פלט,
באר חייל  ,אל סייד ,או בתי ($באמצעות חברות מנהלות של מ.מ.י.



תוכנית מתאר להרחבת  5ישובי בדואי קיימי )רהט ,לקיה ,חורה ,תל שבע ,שגב
שלו( באמצעות חברות מנהלות עבור מ.מ.י.



הקמת ישובי יהודיי חדשי בנגב )חיר ,$עירא ,חלוקי ויתיר(



תוכנית המבואה הדרומית באר שבע עבור מ.מ.י



תוכנית מתאר אג $נחל באר שבע עבור מינהלת שיקו הנחלי



פארק נחל ב"ש עבור ק.ק.ל.



מחל /מוצא עבור מע"צ



מחל /שורש עבור מע"צ



כביש מס'  38עבור מע"צ




סלילת כביש מס'  90עבור מע"צ
רכבת דימונה – צי $עבור חב' מהוד

 רכבת עכו – כרמיאל עבור חב' תד
ועוד....
ה .רשימת סקרי ארכיאולוגי שנעשו לפני פיתוח השטח:
 סקר בתמנע  רשות שדות התעופה
 סקר במערב ירושלי  חב' עמגר
 סקר במצפה רמו $חב' יעדי
 סקר במחצבת הרטוב  חב' נשר
 סקר בקטע הדרומי של כביש מס' ) 6חוצה ישראל(
ועוד...

