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למורה הדרך, שלום רב!
למחצית  ההשתלמויות  תכנית  בזאת  לך  מוגשת   2018 לשנת  החובה  השתלמות  במסגרת 

הראשונה של השנה )ינואר- יוני(. 
לחידוש הרישיון:

השתתפות בהשתלמות אחת בכל שנה. יש לשלם ולהשתבץ להשתלמות באמצעות    .1
WWW.TOURISM.GOV.IL :האינטרנט, דרך אתר משרד התיירות  

תשלום אגרת הרישיון באמצעות האינטרנט, דרך אתר משרד התיירות:  .2
WWW.TOURISM.GOV.IL  

למורה דרך חדש:  עם סיום מבחני הרישוי בהצלחה והזכות לקבל רישיון מורה דרך,    •
הנך רשום במאגר מורי הדרך בישראל. לחידוש הרישיון, עליך לעבור השתלמות     

אחת לשנה, החל מהשנה האזרחית שלאחר קבלת הרישיון.  
מורה דרך שהגיע לגיל פרישה והפסיק להדריך, ישוחרר מחובת השתלמות     •
ומתשלום האגרה ויקבל תעודת "מורה דרך של כבוד" קבועה, זאת לאחר שישלח    

הצהרה על כך בכתב למחלקת רישיונות.  
מורה דרך, המעוניין להקפיא את רישיונו, מתבקש להודיע על כך בכתב למחלקת     •

רישיונות.  

השתלמויות
WWW.TOURISM.GOV.IL :ההרשמה להשתלמויות תעשה ע"י מורה הדרך באמצעות האינטרנט

לכל בעיה או קושי יש לפנות למשרד.
תהליך  בסוף  יהיה  בהשתלמות  להשתתפות  אישור  קבלת  האינטרנט,  באמצעות  לנרשמים 
ההרשמה ולא יתקבל כל אישור נוסף דרך המשרד. ההשתתפות בהשתלמות כרוכה בהצגת 

קבלה המאשרת הרשמה ותשלום להשתלמות אליה התייצבת.
הצטרפות להשתלמות תתאפשר רק לאחר הרשמה מראש ולאחר קבלת אישור להשתתפות 
אישור  או  האינטרנט  אתר  דרך  שקבלת  האישור  את  להשתלמות  להביא  יש  בהשתלמות. 

שנשלח מהמשרד בדואר )במידה ונרשמת דרך המשרד(.
שינוי:  בכל  אותנו  עדכנו  אנא  הדרך.  מורה  של  האישית  אחריותו  על  הוא  הפרטים  כל  עדכון 
כתובת, מספר טלפון קווי, מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני . ללא עדכון הפרטים הללו 

לא נוכל לשלוח אליך הודעות על שינויים ועידכונים.
*דמי השתתפות בהשתלמות - 100 ש"ח ליום בודד.

*השתתפות בהשתלמות מלאה מתחילתה ועד סופה הינה תנאי הכרחי להכרה בהשתלמות 
לצורך חידוש הרישיון. המאחר ו/או העוזב השתלמות לפני סיומה, לא ייחשב כמי שמילא את 

חובת ההשתלמות!

ימים  שלושה  עד  במייל(,  או  בפקס  )טלפונית,  המשרד  דרך  להתבצע  חייבת  ביטול  *הודעת 
לפני ההשתלמות, אחרת ישולם תשלום מלא עבור ההשתלמות )גם ללא השתתפות בה(. בימי 

שישי ושבת המשרד סגור, לכן ימים אלה אינם נכללים בנוהל הודעת הביטול.

לידיעתך:
• אין צורך להתקשר ולוודא קיום השתלמות. במידה ויהיה שינוי, אנו נתקשר ונודיע על כך לכל 
אחד מהמשתתפים, וזאת בתנאי שמורה הדרך דאג לעדכן במערכת ההשתלמויות את פרטי 

ההתקשרות עימו )מספרי טלפון, מייל(.

העומד  הזמן  את  לנצל  מנת  ועל  הזמנים  בלוח  לעמידה  מייחסים  שאנו  החשיבות  משום   •
לרשותנו ביום ההשתלמות, הסיור ייצא בזמן! ההגעה בזמן לנקודת המפגש הינה על אחריות 

מורה הדרך בלבד. 
המאחר ייאלץ לוותר על ההשתלמות וכספו לא יוחזר לו.

ולבקש  לפנות  אין  בלבד.  בחוברת  המצוינות  בנקודות  האיסוף  למאחרים,  להמתין  נוכל  לא 
נקודות איסוף נוספות.

השתלמויות רבות מסתיימות עם חשיכה בשטח/ באזור הסיור.  •
במהלך ההשתלמות לא נתיר שימוש במכשירים סלולאריים, אלא בהפסקות בלבד.  •

לכל סיור יש להצטייד במי שתיה, במזון לכל היום )רק בחלק מההשתלמויות תהיה הפסקת 
צהרים במקום בו ניתן להצטייד במזון ובמשקה(, בכובע, בנעלי הליכה נוחות ובקרם הגנה מפני 

השמש.

ההשתלמויות מיועדות אך ורק למורי דרך.
*אין להביא אורחים, תינוקות וילדים.

*אין להביא כלבים ובעלי חיים אחרים.
*אין להשתתף בסיור ברכב פרטי או באופניים. ההשתלמות היא כקבוצה אחידה, מתחילתה ועד 

סופה.

* מורה דרך אחראי על מצבו הבריאותי ומתוך הכרת תחום הטיולים עליו להיות מודע ליכולתו 
ולכשירותו להשתלמות אליה בחר להשתבץ.

לימי עיון יש להצטייד בלבוש חם )לאלה הסובלים מקור המזגנים(.
על החלון הקדמי של  האוטובוס היוצא להשתלמות יוצמד שלט: השתלמות מורי דרך
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נקודות האיסוף להשתלמויות מת"א צפונה, עד גבעת אולגה:
תחנת האיסוף בתל אביב- תחנות האוטובוס על דרך נמיר ממערב לתחנת רכבת     .1

             מרכז בצמוד ומחוץ לחניון חנה וסע.
מחלף שמריהו – מחלף רבין )מצפון לצומת, בתחנת האוטובוס שמצפון לגשר(.  .2

מחלף נתניה - בתחנת האוטובוס שלפני הגשר הצפוני, מיד אחרי הפניה בצומת     .3
נתניה, על דרך שרות במקביל לכביש החוף.  

גבעת אולגה – בתחנת האוטובוס מול תחנת הדלק.  .4
* בחוצות )פונדק( אלונים האוטובוס חונה במגרש החניה לאוטובוסים, השייך למתחם הקניות.

**נקודת האיסוף בצומת גולני לכיוון צפון- תחנת האוטובוס מתחת לגשר/ למחלף, הדרומית 
מבין שתי תחנות האוטובוס הצפוניות )שתי התחנות קרובות אך לאוטובוס אין גישה לתחנה 

השנייה(.

שימו לב!
 *לא נוכל להיענות לבקשות על נקודות איסוף נוספות מעבר לאלה שצוינו בחוברת. 

)"החברה הלאומית לדרכים"(  נקודות המפגש בחוברת צמודים לשילוט של חל"ד  לידיעתך, שמות 
ולאטלס הכבישים החדש בהוצאת "מפה".

כתובתנו למשלוח דואר: משרד התיירות, מח' השתלמויות מורי דרך, ת"ד 1018, ירושלים 91009
מספרי הטלפון במשרדנו ]קידומת 02[:

לשיבוץ להשתלמויות ולהשארת הודעות – 6664338 , פקס: 6664442
רישיונות: 6664346 , פקס: 6664474

morimh@tourism.gov.il – דואר אלקטרוני
WWW.TOURISM.GOV.IL  :אתר משרד התיירות

לברורים על השתלמות ניתן להתקשר עד יום לפני ההשתלמות לטלפון המשרד בלבד, בין השעות 
08:30 עד 15:00.

מומלץ להקדים ברבע שעה למקום המפגש שנקבע להשתלמות.
באחריותו  הינם  בעיה  כל  או  איחור  כל  ההשתלמות.  ביום  לבירורים  להתקשר  אפשרות  אין 
נעתר  לא  עבורה.  ולשלם  על ההשתלמות  לוותר  ייאלץ  מורה הדרך. המאחר  של  הבלעדית 
גם לא ברכב  היום,  ואין אפשרות להצטרף להשתלמות במהלך  לבקשה להמתין למאחרים 

פרטי.

השתלמות פוריה ומהנה                                      

               רותי  פרבולוצקי
ממונה על הכשרה והשתלמויות למורי דרך      

מורה דרך יקר/ה

לידיעתך,

עדכון הפרטים האישיים במערכת ההשתלמויות הוא באחריותך הבלעדית
עליך לעדכן במערכת ההשתלמויות את הפרטים הבאים כדי שנוכל להיות בקשר איתך:

רחוב:          מס' בית

ת.ד עיר:       מיקוד:   

מס' סלולארי:        מס' טלפון

דואר אלקטרוני:

אישור לפרסום הפרטים הנ"ל באתר האינטרנט של המשרד: כן  /  לא 

morimh@tourism.gov.il  :נא לשלוח פרטים מעודכנים לדואר האלקטרוני
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תוכן העניינים:

ינואר 2018 
12/1/18    לא נשכח את תש”ח )יום עיון(     .1

14/1/18    חידושים בחפירות במתחם הכותל המערבי ובסביבתו  .2

15/1/18   שלהי ממלכת יהודה בנגב המזרחי )למיטיבי לכת(  .3

16/1/18    טבע עירוני בחיפה )אוהבי לכת(  .4

17/1/18   מדינת ישראל – העשור הראשון )יום עיון(  .5

18/1/18   חידושי תיירות בבאר שבע  .6

19/1/18 יסודות השווק בתיירות למורי דרך )יום עיון(  .7

21/1/18  “בלי עין הרע” – סדנת מספרי סיפורים  .8

22/1/18  חידושי תיירות בערבה הדרומית ובאזור אילת  .9

23/1/18  ואדי קלט וארמונות החשמונאים )למיטיבי לכת(  .10

24/1/18  בקעת תמנע )לאוהבי לכת(  .11

25/1/18  אליהו הנביא בעולמם של הדרוזים   .12

26/1/18  מיעוטים בישראל )יום עיון(  .13

28/1/18   70 שנה למלחמת העצמאות – מבט אחר )יום עיון(  .14

  Gaza strip geopolitics    29/1/18  .15

30/1/18  אתגרים גיאופוליטיים לישראל )יום עיון(  .16

31/1/18  ניחוחות של טבע....לכבוד ט”ו בשבט  .17

פברואר 
1/2/18  “הבוטניקה הקדושה” לנוצרים )יום עיון(  .18

19.  2/2/18  רמת הגולן – גיאופוליטיקה )יום עיון(

20.  4/2/18  כיצד להשתמש נכון בקול ביום הדרכה )סדנה(

5/2/18  על החיים במדבר.....        .21

6/2/18   התיירות הסינית בישראל )יום עיון(  .22

7/2/18  חקלאות ופריחה בחבל הבשור  .23

8/2/18    הנוכחות הבהאית בארץ ישראל )יום עיון(  .24

9/2/18  השיח הבין דתי בשלהי העת העתיקה )יום עיון(  .25

11/2/18  “ארגז כלים” למורה הדרך )סדנה(  .26

12/2/18   חידושי תיירות בערבה הדרומית ובאזור אילת  .27

13/2/18  מוסדות נוצרים בעיר העתיקה  .28

14/2/18   “דרום אדום”.... מהפריחות המרהיבות בארצנו  .29

30.         15/2/18     בין ירושלים לטבריה – לאורך כביש אלון

20/2/18     רמלה  .31

32.  21/2/18    אתרי תיירות מחודשים בערבה התיכונה

22/2/18     בין ואדי מורבעת למצפה שלם )למיטיבי לכת(  .33

34.  25/2/18    חידושים בחפירות במתחם הכותל המערבי ובסביבתו

35.  26/2/18    יצירת חוויה שונה לתייר בנאות הככר

36.  27/2/18    הפיניקים בחוף הכרמל

מרץ
37.  4/3/18       על גידול התמרים – לימוד הנושא במו”פ ערבה דרומית

38.  5/3/18       פריחה לאורך חוף הכרמל ובכרמל )לאוהבי לכת(

39.  6/3/18       מבקעת מחמל אל מרגלות הר ארדון והדייקים )למיטיבי לכת(

40.  7/3/18       בין יהודים, נוצרים ומוסלמים באתרים סביב הכנרת

41.  8/3/18       סיור על ציר תהלוכת יום ראשון של הדקלים

42.  9/3/18       ירדן, ישראל והפלסטינים )יום עיון(

11/3/18      גן החיות ואקווריום ישראל  .43

44.  12/3/18     עוטף עזה – סיור גיאופוליטי

45.  13/3/18    סבסטיה והר כביר

46.  14/3/18    מסלולי פריחה מדברית קצרים לאביב )לאוהבי לכת( 

47.  15/3/18     אדריכלות ישראלית – הדגמה בעמק

48.  16/3/18    חידושים במחקר בערוץ נחל תנינים ובסביבתו )לאוהבי לכת(

49.  18/3/18     חידושים בחפירות במתחם הכותל המערבי ובסביבתו

50.  19/3/18    בעקבות מרד בר כוכבא בשפלת יהודה )למיטיבי לכת(

51.  21/3/18     חידושי מחקר ארכיאולוגי בירושלים ובשפלה

52.  22/3/18    מה חדש ומה מתחדש בשבילי ישראל בצפון? )לאוהבי לכת(

Cemetery Crisis during the War of Independence    25/3/18  .53

54.  26/3/18    בדואים במערב הגליל העליון

55.  27/3/18    הדרוזים ברמת הגולן

56.  28/3/18    אדם טבע ונוף באגן נחל אלכסנדר ובסביבתו 

אפריל
9/4/18       קיסריה, עתלית ויקנעם בתקופה הצלבנית  .57

10/4/18     עין כרם  .58
אל                                  צופה  היא   – מאחוריה  העבר  אות,  ולא  דגל  ולא  סמל  ולא  היא  אמיתית  “כי     11/4/18  .59

הבאות" - ישראל בת 70
13/4/18     תל קסילה – חפירה מספר 1 במדינת ישראל הצעירה  .60

15/4/18     גרפיטי ואמנות עכשווית בדרום תל אביב  .61

Golan Heights Geopolitics     16/4/18  .62

17/4/18     סטודנטים ליום אחד באוניברסיטת תל אביב  .63

20/4/18     שרונה הסמויה מן העין - בדגש יהודי ציוני  .64
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22/4/18     בן גוריון פינת ז’בוטינסקי: שמאל וימין בתל אביב  .65

23/4/18     בעקבות יתרו בעולמם של הדרוזים )לאוהבי לכת(  .66

24/4/18     סוגיות חשאיות ברמת הגולן ובחרמון  .67

25/4/18     על קו התפר- בין כפר קאסם לטול כרם  .68

26/4/18     גזר ולכיש  .69

27/4/18     70 שנה למדינה בראי הזמר העברי )יום עיון(  .70

29/4/18     שלל צבעי הקשת – תיירות אלטרנטיבית בתל אביב  .71

30/4/18     שולי עמק איילון )לאוהבי לכת(  .72

מאי
1/5/18       בעקבות “שביל הבנים” בכרמל )לאוהבי לכת(  .73

2/5/18       מיעוטים באזור עמק החולה  .74

3/5/18       מחזון למציאות  .75

6/5/18       יפו ותל אביב במלחמת העולם הראשונה ולאחריה  .76

77.  7/5/18      בעקבות בהא-אללה בעכו ובסביבתה

78.  8/5/18      עם התנ”ך אל נחלות שמעון ויהודה בנגב

9/5/18       “שביל הסנהדרין” )לאוהבי לכת(  .79

10/5/18     חג העלייה לשמים  .80

11/5/18     הר ציון בין יהודים לנוצרים לקראת שבועות ופנטקוסט  .81

13/5/18     חיפה – הדרכה אחרת  .82

14/5/18     רמת הנדיב – הדרכה אחרת )לאוהבי לכת(  .83

15/5/18     מתש”ח לתשע”ח – 70 שנה למדינה )יום עיון(  .84

16/5/18     בין הר למדבר בדרום הר חברון  .85

17/5/18     ציפורי ובית שערים  .86

87.  18/5/18    היער במקורות והיער כהנצחה בהרי ירושלים

22/5/18     מיזמים וחדשנות בקהילה הבדואית בדרום  .88

23/5/18     עכו העתיקה מזווית אחרת  .89

24/5/18     רוסים בירושלים  .90

25/5/18     אדריכלות ישראלית – השנים הראשונות )יום עיון(  .91

27/5/18     70 שנה להקמת צה”ל )יום עיון(  .92

28/5/18     קיסריה - חידושים ארכיאולוגים והבטים שונים בפיתוח האתר  .93

94.  29/5/18    צלילי אהבה בתל אביב

30/5/18     המוסתערבים – סיפורם של יהדות הכפרים הארץ ישראלית  .95

96.         31/5/18     70 שנה למדינה – חזון, התיישבות, תעשיה וכלכלה
יוני

97.        1/6/18 חזרה למכרות שלמה: חידושים במחקרי הערבה והשלכותיהם על 

             סוגיות בארכיאולוגיה מקראית )יום עיון(

98.         3/6/18        פטרוס ופאולוס: הדמויות החשובות של הברית החדשה )יום עיון(

99.         4/6/18        סיור בעקבות “קו התפר” 

100.       5/6/18        נצרת בעבר ובהווה

Tel Megiddo      6/6/18      .101

102.       7/6/18       פרויקטים ויזמויות של נשים בכפרי הגליל

103.       10/6/18     חידושים ארכיאולוגיים והיסטוריים ברובע היהודי
104.       11/6/18     “מעמק לגבעה” – סיפורי רועים, התיישבות ומורשת קרב בין עמק זבולון 

                                   לגבעות שייח’ אבריק
105.       12/6/18     כנסיות ומנזרים ביפו

106.       13/6/18     אל חבל יתיר ואתריו

107.       14/6/18     חידושים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב – המוזיאון לטבע ובית התפוצות

108.       15/6/18     מצדה )יום עיון(

City of David Highlights    17/6/18      .109

110.       18/6/18     תור הזהב של יפו – יפו בימי השלטון הבריטי

111.       19/6/18     ירושלים – הדרכה אחרת

112.       20/6/18     קברי צדיקים בגליל העליון

113.       21/6/18     70 שנות אדריכלות במדינת ישראל )יום עיון(

114.       24/6/18     משיראז לירושלים

115.       25/6/18     פארק הצבאים בירושלים 

116.       26/6/18     סדנת תיאטרון למורי דרך

117.       27/6/18     “אגדת דשא” – סיור בתל אביב בעקבות אברהם דשא פשנל

נא לקרוא את ההנחיות להשתלמויות 
במבוא לחוברת ההשתלמויות
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מדינת ישראל – העשור 
הראשון )יום עיון(     

משה חרמץ       
09:00  י- ם, משרד התיירות

24/1/18  בקעת תמנע )לאוהבי לכת(
פרופ' ארז בן יוסף    

בתחנת  ראם  צומת   07:00 ת”א,   06:30
צומת   07:30 דרום,  לכיוון  האוטובוס 
דבירה, מגרש החניה ע”י ה”אלונית”, 08:15 
דימונה, ת.דלק פז ע”י מזנון “האחים דביר” 
 10:30 חצבה,  “ארומה”   09:30 לשעבר, 

פארק תמנע, בכניסה לאתר

ניחוחות של טבע....לכבוד ט”ו 
בשבט        

ד”ר עוזי פז       
 07:25 שמריהו,  כ.   07:10 ת”א,   07:00
מרכז   08:00 אולגה,  ג.   07:35 נתניה, 

מסחרי גן שמואל, ע”י תחנת הדלק

חידושי תיירות בבאר שבע    
שחר שילה       

07:00 ת”א, 07:30 צומת ראם,  08:30  
ע”י  החניה  מגרש  דבירה,  צומת 

ה”אלונית”

אליהו הנביא בעולמם של 
הדרוזים     
עדנאן כבישי

 07:25 שמריהו,  כ.   07:10 ת”א,   07:00
נתניה, 07:35 ג. אולגה, 07:50 ת. אוטובוס 
הראשי,   הכביש  על  יוקנעם,  לקניון  מצפון 

08:45 ת.דלק בכניסה ליסעור

יסודות השווק בתיירות למורי 
דרך )יום עיון(      

שחר שילה   
 08:30  י- ם, משרד התיירות

מיעוטים בישראל )יום עיון(  
פרופ’ מאיר בר אשר   

08:30  י- ם, משרד התיירות 

לא נשכח את תש”ח )יום עיון(
משה חרמץ   

08:30  י- ם, משרד התיירות

חידושים בחפירות במתחם הכותל 
המערבי ובסביבתו    

רחלי חדד וצוות המקום        
הכותל  למנהרות  בכניסה  י-ם,   09:00

במנהרה 
ברח’ הגיא )ע”י הקופות(

“בלי עין הרע” – סדנת מספרי 
סיפורים    

צוות מוזיאון חצר הישוב הישן     
רח’  הישן,  הישוב  חצר  מוזיאון  י-ם,   09:00

אור החיים 6

שלהי ממלכת יהודה בנגב 
המזרחי )למיטיבי לכת(    

ד”ר דורון שר אבי     
07:00 ת”א, 07:30 צומת ראם,  08:00  צומת 
 08:45 דבירה, מגרש החניה ע”י ה”אלונית”, 

צומת שוקת, מתחם ת.דלק פז/ארומה

טבע עירוני בחיפה )אוהבי לכת(      
גלי נחום     

 07:25 כ.שמריהו,   07:10 ת”א,   07:00
נתניה, 07:35 ג. אולגה, 08:00 חיפה, תחנת 

אוטובוס בדרך פרויד, צמוד לקניון חיפה

חידושי תיירות בערבה הדרומית 
ובאזור אילת      

אסף הולצר      
בתחנת  ראם  צומת   07:00 ת”א,   06:30
האוטובוס לכיוון דרום, 07:30 צומת דבירה, 
מגרש החניה ע”י ה”אלונית”, 08:15 דימונה, 
ת.דלק פז ע”י מזנון “האחים דביר” לשעבר, 
09:30 “ארומה” חצבה, 10:30 חניון יטבתה      

70 שנה למלחמת העצמאות – 
מבט אחר )יום עיון(    

מרצים מטעם בית הפלמ”ח    
10:00 ת”א, בית הפלמ”ח, רח’ חיים לבנון 10

Gaza strip geopolitics      
מירי איזין       

07:00 ת”א, 07:30 צומת ראם, 08:30 תחנת 
דלק צומת קמה           

אתגרים גיאופוליטיים לישראל 
)יום עיון(       

מירי איזין
09:00  י- ם, משרד התיירות

ואדי קלט וארמונות החשמונאים 
)למיטיבי לכת(     

בנימין טרופר, גדי חיימוף – בי”ס שדה 
כפר עציון     

ליד  שורש  מחלף   07:50 ת”א,   07:00
ההסעה  תחנת  י-ם,   08:10 "ארומה", 
 08:30 הצרפתית,  בגבעה  )טרמפיאדה( 

תחנת דלק מישור אדומים )בתוך המתחם(

ט"ו בשבט
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חקלאות ופריחה בחבל 
הבשור   

אורי אלון, עמותת התיירות 
שקמה בשור  

 08:30 07:30 צומת ראם,  07:00 ת”א, 
תחנת דלק צומת קמה

הנוכחות הבהאית בארץ 
ישראל )יום עיון( 

ד”ר שי רוזן
של  המבקרים  מרכז  חיפה,   10:00

הבהאים, שד’ הציונות 87

השיח הבין דתי בשלהי העת 
העתיקה )יום עיון( 

פרופ’ רינה טלגם
08:30  י- ם, משרד התיירות

“הבוטניקה הקדושה” לנוצרים 
)יום עיון(
עמי תמיר

09:00  י- ם, משרד התיירות  

אתרי תיירות מחודשים 
בערבה התיכונה

שחר שילה
האוטובוס  תחנת   07:00 ת"א,   06:30
לכיוון דרום,07:30 צומת דבירה, מגרש 
דימונה,   08:15 ה”אלונית”,  ע”י  החניה 
דביר”  “האחים  מזנון  ע”י  פז  ת.דלק 

לשעבר, 09:30 “ארומה” חצבה     

רמת הגולן – גיאופוליטיקה 
)יום עיון(
מירי איזין

08:30  י- ם, משרד התיירות  

ארגז כלים למורי הדרך )סדנה(
שירלי קייזר

10:00 ת”א, ביה”ס לתיירות רח' שטריקר 19 
א' פינת יהודה המכבי 18

חידושים בחפירות במתחם הכותל 
המערבי ובסביבתו

רחלי חדד וצוות המקום
הכותל  למנהרות  בכניסה  י-ם,   09:00

במנהרה ברח’ הגיא )ע”י הקופות(

 יצירת חוויה שונה לתייר בנאות 
הככר      
יוני שטרן

07:00 ת”א, 07:30 צומת ראם בתחנת האוטובוס 
החניה  מגרש  דבירה,  צומת   08:00 דרום,  לכיוון 
ע”י ה”אלונית”, 08:45 דימונה, ת.דלק פז ע”י מזנון 
הערבה  צומת   09:45 לשעבר,  דביר”  “האחים 

לכיוון מזרח

הפיניקים בחוף הכרמל
גולן שלוי 

07:00 ת”א, 07:10 כ. שמריהו, 07:25 נתניה, 
“מול  קניות  מרכז   08:00 אולגה,  ג.   07:35

זכרון”, קפה ארומה 

על החיים במדבר.....
עדנאן כבישי 

 07:00 ת”א, 07:30 צומת ראם, 08:30 תחנת 
דלק צומת קמה

כיצד להשתמש נכון בקול ביום 
הדרכה )סדנה(

שורי שטרול, תיאטרון פסיק
10:00 ת”א, ביה”ס לתיירות, 

רח’ שטריקר 19 א פינת יהודה המכבי 18

חידושי תיירות בערבה הדרומית 
ובאזור אילת    

אסף הולצר
בתחנת  ראם  צומת   07:00 ת”א,   06:30
דבירה,  צומת  דרום,07:30  לכיוון  האוטובוס 
מגרש החניה ע”י ה”אלונית”, 08:15 דימונה, 
ת.דלק פז ע”י מזנון “האחים דביר” לשעבר, 
09:30 “ארומה” חצבה, 10:30 חניון יטבתה      

“דרום אדום”.... מהפריחות 
המרהיבות בארצנו      

ד”ר עוזי פז
07:00 ת”א

בין ירושלים לטבריה – לאורך 
כביש אלון

חזקי בצלאל, תיירות חבל בנימין
ע"י  שורש  מחלף   07:50 ת”א,   07:00
ההסעה  תחנת  י-ם,    08:10 "ארומה", 

)טרמפיאדה( בגבעה הצרפתית

בין ואדי מורבעת למצפה 
שלם )למיטיבי לכת(

ד”ר ירון עובדיה, שי בייטנר
ליד  שורש  מחלף   07:50 ת”א,   07:00
ההסעה  תחנת  י-ם,   08:10 "ארומה", 
 08:30 הצרפתית,  בגבעה  )טרמפיאדה( 
)בתוך  אדומים  מישור  דלק  תחנת 
המתחם(, 08:40 ת.אוטובוס צומת “הלידו”     

התיירות הסינית בישראל )יום עיון(
שלי לב    

שטריקר  רח’  לתיירות,  ביה”ס  ת”א,    09:30
19 א פינת יהודה המכבי 18

מוסדות נוצרים בעיר העתיקה          
חנה בנדקובסקי, מרכז ירושלים 

ליחסי יהודים ונוצרים
09:00 י-ם, שער יפו

רמלה          
ד"ר שמעון גת

הקראי  המרכז  רמלה,   07:30 ת”א,   07:00
רח' קלאוזנר 16

תענית אסתר
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בין יהודים, נוצרים ומוסלמים 
באתרים סביב הכנרת    

פרופ’ רינה טלגם     
 07:25 שמריהו,  כ.   07:10 ת”א,   07:00
ח.   08:45 אולגה,  ג.   07:35 נתניה, 

אלונים, 09:00 צ. גולני לכיוון צפון

סיור על ציר תהלוכת יום 
ראשון של הדקלים     

 יסכה הרני      
שורש,    מחלף   07:50 ת”א,   07:00

08:10   י- ם, בניני האומה

ירדן, ישראל והפלסטינים
)יום עיון(   

רמי סמסולו    
08:30  י- ם, משרד התיירות

אדריכלות ישראלית – הדגמה 
בעמק     

אדריכל עפר בור
07:00 ת”א,   07:10 כ. שמריהו, 07:25 
צומת   08:00 אולגה,  ג.   07:35 נתניה, 
מגידו, ת. אוטובוס לכיוון עפולה, 08:45 

ת. דלק בית השיטה

חידושי מחקר ארכיאולוגי 
בירושלים ובשפלה    

ד”ר אייל מירון, אירינה זילברבוד   
באלונית  לטרון,   07:45 ת”א,   07:00

סמוך לת. הדלק

אדם טבע ונוף באגן נחל 
אלכסנדר ובסביבתו     

ד”ר שי רוזן      
07:00  ת”א, 07:10 כ. שמריהו, 07:25 

נתניה

מה חדש ומה מתחדש 
בשבילי ישראל בצפון? 

)לאוהבי לכת(         
דניאל וקנין          

07:00  ת”א, 07:10 כ. שמריהו, 07:25 
ח.   08:45 אולגה,  ג.   07:35 נתניה, 

אלונים

חידושים בחפירות במתחם הכותל 
המערבי ובסביבתו   

רחלי חדד וצוות המקום 
הכותל  למנהרות  בכניסה  י-ם,   09:00

במנהרה ברח’ הגיא )ע”י הקופות(

Cemetery Crisis during the 

War of Independence     
מנשה בלייווייס     

09:00 י-ם, בכניסה הראשית לבית הקברות 
סנהדריה, פינת שמואל הנביא/רח’ בר אילן

פריחה לאורך חוף הכרמל 
ובכרמל )לאוהבי לכת(     

ד”ר עוזי פז          
07:00 ת”א, 07:10 כ. שמריהו, 07:25 נתניה, 
“מול  קניות  מרכז   08:00 אולגה,  ג.   07:35

זכרון”, קפה ארומה

עוטף עזה – סיור גיאופוליטי   
מירי איזין     

07:00 ת”א, 07:30 צומת ראם, 08:30 תחנת 
דלק צומת קמה

על גידול התמרים – לימוד הנושא 
במו”פ ערבה דרומית

אמנון גרינברג
07:00 פונדק יוטבתה

גן החיות ואקווריום ישראל      
 צוות גן החיות      

ליד  שורש  מחלף   08:00 ת”א,   07:00
  09:00 י-ם, בניני האומה,     08:30 "ארומה", 

י-ם, בכניסה הראשית לגן החיות

בעקבות מרד בר כוכבא בשפלת 
יהודה )למיטיבי לכת(         

ד”ר דורון שר אבי          
07:45 לטרון, באלונית, סמוך   07:00 ת”א, 
“ביג”  מול  אוטובוס  ת.   08:00 הדלק,  לת. 

בית שמש לכיוון דרום

בדואים במערב הגליל העליון           
עדנאן כבישי       

 07:25 שמריהו,  כ.   07:10 ת”א,   07:00
07:50 ת. אוטובוס  ג. אולגה,   07:35 נתניה, 
הראשי,    הכביש  על  יוקנעם,  לקניון  מצפון 

08:45 ת.דלק בכניסה ליסעור

מסלולי פריחה מדברית 
קצרים לאביב )לאוהבי לכת(    

שחר שילה 
  08:30 ראם,  צומת   07:30 ת”א,   07:00
צומת דבירה, מגרש החניה ע”י ה”אלונית”, 
)מול  נגב  ברמת  מנטה  ת.דלק   09:15
בוקר  שדה   09:45 המועצה(,  משרדי 

בכניסה למדרשה

חידושים במחקר בערוץ נחל 
תנינים ובסביבתו 

)לאוהבי לכת(   
 ישו דריי         

07:00 ת”א,   07:10 כ. שמריהו, 07:25 
נתניה, 07:35 ג. אולגה

מבקעת מחמל אל מרגלות הר 
ארדון והדייקים )למיטיבי לכת(      

יואש לימון     
   07:30 ראם,  צומת   07:00 ת”א,   06:30
ה”אלונית”,  ע”י  מגרש החניה  דבירה,  צומת 
שדה  למדרשת  בכניסה  ת,אוטובוס   08:30
בוקר, 09:00 “ארומה” עבדת, 09:45 ת.דלק 

בכניסה למצפה רמון

סבסטיה והר כביר    
יאיר אלמקייס   

07:20 תחנת רכבת ראש העין  07:00 ת”א, 
צפון, מגרש החניה ע”י מסוף האוטובוסים

הדרוזים ברמת הגולן       
עדנאן כבישי            

 07:00 ת”א, 07:10 כ. שמריהו, 07:25 נתניה, 
 09:00 אלונים,  ח.   08:45 אולגה,  ג.   07:35
צומת  דלק  ת.   09:30 צפון,  לכיוון  גולני  צ. 

עמיעד, 09:40 צומת מחניים לכיוון מזרח

שושן פוריםפורים

שבת פסחערב פסח
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“כי אמיתית היא ולא סמל ולא 
דגל ולא אות, העבר מאחוריה 

– היא צופה אל הבאות” – 
ישראל בת 70      

ד”ר שי רוזן    
07:00 ת”א

תל קסילה – חפירה מספר 1 
במדינת ישראל הצעירה  

ד”ר עמית דגן     
ארץ  למוזיאון  בכניסה  ת”א,   09:00

ישראל, רח’ חיים לבנון 2

שרונה הסמויה מן העין - 
בדגש יהודי ציוני     

יוסי גולדברג וצוות מרצים 
בשיתוף המועצה לשימור אתרי 

מורשת    
08:00 ת”א, קפלן פינת דרך בגין, בצד 

של הקריה

על קו התפר- בין כפר קאסם 
לטול כרם    

מירי איזין    
07:20 תחנת רכבת ראש  07:00 ת”א, 
מסוף  ע”י  החניה  מגרש  צפון,  העין 

האוטובוסים

גזר ולכיש      
ד”ר אייל מירון    

07:00 ת”א, 07:45 לטרון, באלונית

70 שנה למדינה בראי הזמר 
העברי )יום עיון(   

ענת הופמן   
08:30  י- ם, משרד התיירות

שלל צבעי הקשת – תיירות 
אלטרנטיבית בתל אביב     

מיכל קרק    
קינג  רח’  מאיר,  לגן  בכניסה  ת”א,   10:00

ג’ורג’

קיסריה, עתלית ויקנעם בתקופה 
הצלבנית

ד”ר שלמה לוטן     
07:00 ת”א, 07:10 כ. שמריהו, 07:25 נתניה, 
קניון  עקיבא,  אור   08:00 אולגה,  ג.   07:35

אורות, בכניסה לארומה

גרפיטי ואמנות עכשווית בדרום 
תל אביב    
מיכל קרק    

10:00 ת”א, אליפלט 26 

בן גוריון פינת ז’בוטינסקי: שמאל 
וימין בתל אביב   

יוסי גולדברג  
09:30 ת”א, רח’ המלך ג’ורג’ 38 

שולי עמק איילון )לאוהבי לכת(
ד”ר דורון שר אבי  

07:00 ת”א, 07:45 לטרון, באלונית

עין כרם    
פנינה עין מור  

בכניסה  כרם  עין  הדסה  בי”ח  י-ם,   09:30
הראשית

סטודנטים ליום אחד 
באוניברסיטת תל אביב     

יוסי גולדברג    
רח’  לטבע,  למוזיאון  בכניסה  ת”א,   09:00
קמפוס  של   2 שער  מול   ,12 קלאוזנר 

האוניברסיטה

סוגיות חשאיות ברמת הגולן 
ובחרמון   

עדנאן כבישי         
07:00 ת”א, 07:10 כ. שמריהו, 07:25 נתניה, 
 09:00 אלונים,  ח.   08:45 אולגה,  ג.   07:35
צומת  דלק  ת.   09:30 צפון,  לכיוון  גולני  צ. 

עמיעד, 09:40 צומת מחניים לכיוון מזרח

Golan Heights Geopolitics          
מירי איזין    

07:00 ת”א, 07:10 כ. שמריהו, 07:25 נתניה, 
07:35 ג. אולגה, 08:45 ח. אלונים, 09:00 צ. 

גולני ת. אוטובוס לכיוון טבריה

בעקבות יתרו בעולמם של 
הדרוזים )לאוהבי לכת(   

עדנאן כבישי  
07:00 ת”א, 07:10 כ. שמריהו, 07:25 נתניה, 

07:35 ג. אולגה, 08:45 ח. אלונים

אסרו חגשביעי של פסחחול המועד פסחחול המועד פסחחול המועד פסחחול המועד פסחחול המועד פסח

יום העצמאות )הוקדם(יום הזכרון לחללי צה"ל )הוקדם(

יום הזכרון לשואה ולגבורה
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“שביל הסנהדרין” 
)לאוהבי לכת(     
רשות העתיקות   

 07:25 שמריהו,  כ.   07:10 ת”א,   07:00
ח.   08:45 אולגה,  ג.   07:35 נתניה, 

אלונים

מיעוטים באזור עמק החולה     
עדנאן כבישי         

 07:25 שמריהו,  כ.   07:10 ת”א,   07:00
ח.   08:45 אולגה,  ג.   07:35 נתניה, 
צפון,  לכיוון  גולני  צ.   09:00 אלונים, 

09:30 ת. דלק צומת עמיעד

חג העלייה לשמים     
יסכה הרני   

ע"י  שורש  מחלף   07:50 ת”א,   07:00
"ארומה",   08:10  י-ם, בניני האומה

מחזון למציאות    
איציק דרור    

בית  רוטשילד,  שד’  ת”א,   10:00
העצמאות

היער במקורות והיער כהנצחה 
בהרי ירושלים     

ד”ר יוסי שפנייר , ד”ר ישראל 
רוזנסון    

ע"י  שורש  מחלף   07:50 ת”א,   07:00
"ארומה"

הר ציון בין יהודים לנוצרים 
לקראת שבועות ופנטקוסט     

יסכה הרני     
08:00 י-ם, שער ציון

בין הר למדבר בדרום הר 
חברון    

ד”ר דורון שר אבי   
ראם,    צומת   07:30 ת”א,   07:00
ע”י  החניה  מגרש  דבירה,  08:00צומת 
ה”אלונית”, 08:45 צומת שוקת, מתחם 

ת.דלק פז/ארומה

עכו העתיקה מזווית אחרת
ד”ר שלי אן פלג     

 07:25 שמריהו,  כ.   07:10 ת”א,   07:00
ת.   07:50 אולגה,  ג.   07:35 נתניה, 
על  יוקנעם,  לקניון  מצפון  אוטובוס 
בכניסה  ת.דלק   08:45 הראשי,  הכביש 
 ,2 וייצמן  העתיקה,  עכו   09:00 ליסעור, 

בכניסה לאכסנייה של אנ”א

המוסתערבים – סיפורם 
של יהדות הכפרים הארץ 

ישראלית    
ד”ר אייל דודסון       

 07:25 שמריהו,  כ.   07:10 ת”א,   07:00
נתניה, 07:35 ג. אולגה, 07:50 ת. אוטובוס 

מצפון לקניון יוקנעם, על הכביש הראשי  

ציפורי ובית שערים   
ד”ר אייל מירון     

 07:25 שמריהו,  כ.   07:10 ת”א,   07:00
ח.   08:45 אולגה,  ג.   07:35 נתניה, 

אלונים

רוסים בירושלים
פבל פלטונוב      

ע"י  שורש  מחלף   07:50 ת”א,   07:00
"ארומה",   08:10   י- ם, בניני האומה

70 שנה למדינה – חזון, 
התיישבות, תעשיה וכלכלה    
אמנון גופר, עמותת התיירות זמן 

גליל מערבי
07:00 ת”א, 07:10 כ. שמריהו, 07:25 

נתניה, 07:35 ג. אולגה, 07:50 ת.אוטובוס 
מצפון לקניון יוקנעם, על הכביש הראשי, 

08:45 ת.דלק בכניסה ליסעור

אדריכלות ישראלית – השנים 
הראשונות )יום עיון(    

אדריכל עפר בור       
08:30  י-ם, משרד התיירות

בעקבות בהא-אללה בעכו 
ובסביבתה     

שי רוזן     
07:00 ת”א, 07:10 כ. שמריהו, 07:25 נתניה, 
ת.אוטובוס  קריות-   08:20 אולגה,  ג.   07:35

מול מרכז הקניות עין המפרץ

רמת הנדיב – הדרכה אחרת 
)לאוהבי לכת(   

יוני שטרן    
07:00 ת”א, 07:10 כ. שמריהו, 07:25 נתניה, 
מרכז  הנדיב,  רמת   08:00 אולגה,  ג.   07:35

המבקרים ע”י המזנון

יפו ותל אביב במלחמת העולם 
הראשונה ולאחריה        

יוסי גולדברג       
09:30 יפו, ככר השעון

חיפה – הדרכה אחרת     
יוני שטרן    

מרכז  חיפה  רכבת  תחנת  חיפה,   09:30
בכניסה לתחנה

70 שנה להקמת צה”ל )יום עיון(      
מרצים מטעם בית הפלמ”ח

10:00 ת”א, בית הפלמ”ח, רח’ חיים לבנון 10

קיסריה - חידושים ארכיאולוגים 
והבטים שונים בפיתוח האתר 

רשות העתיקות          
 07:25 שמריהו,  כ.   07:10 ת”א,   07:00
קיסריה,   08:00 אולגה,  ג.   07:35 נתניה, 
בכניסה הצפונית לאתר, במגרש החניה ע”י 

הקופות 

עם התנ”ך אל נחלות שמעון 
ויהודה בנגב    
שחר שילה       

07:00 ת”א, 07:30 צומת ראם,  08:30  צומת 
דבירה, מגרש החניה ע”י ה”אלונית”

בעקבות “שביל הבנים” בכרמל 
)לאוהבי לכת(       
עדנאן כבישי          

07:00 ת”א, 07:10 כ. שמריהו, 07:25 נתניה, 
07:35 ג. אולגה, 08:00 מחלף אליקים, כביש 

672 ת.דלק לכיוון עוספייא

מתש”ח לתשע”ח – 70 שנה 
למדינה )יום עיון(   

מרצים מטעם יד יצחק בן צבי    
09:00 י-ם, אבן גבירול 14, יד יצחק בן צבי

מיזמים וחדשנות בקהילה 
הבדואית בדרום   

עמראן עמראני, אבנר גורן    
07:00 ת”א, 07:30 צומת ראם, 08:30 תחנת 

דלק צומת קמה       

צלילי אהבה בתל אביב     
שירלי קייזר

17:30 ת”א, דיזנגוף פינת גורדון ע”י קפה 
ארומה

ל"ג בעומר

אסרו חגשבועות
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חזרה למכרות שלמה: חידושים 
במחקרי הערבה והשלכותיהם 

על סוגיות בארכיאולוגיה 
מקראית )יום עיון(       

פרופ' ארז בן יוסף   
08:30  י- ם, משרד התיירות

 Tel Megiddo      
 ד”ר עמית דגן     

 07:25 שמריהו,  כ.   07:10 ת”א,   07:00
ת.   07:55 אולגה,  ג.   07:35 נתניה, 
על  יוקנעם,  לקניון  מצפון  אוטובוס 
08:15 מגידו, בכניסה  הכביש הראשי, 

לאתר

פרויקטים ויזמויות של נשים 
בכפרי הגליל    

ראדה בולוס         
 07:25 שמריהו,  כ.   07:10 ת”א,   07:00
ח.   08:45 אולגה,  ג.   07:35 נתניה, 

אלונים

מצדה )יום עיון(     
ד”ר גיא שטיבל     

08:30  י-ם, משרד התיירות

אל חבל יתיר ואתריו      
ד”ר דורון שר אבי       

ראם,    צומת   07:30 ת”א,   07:00
ע”י  החניה  מגרש  דבירה,  08:00צומת 
ה”אלונית”, 08:45 צומת שוקת, מתחם 

ת.דלק פז/ארומה

קברי צדיקים בגליל העליון     
ד”ר חגי עמיצור        

 07:25 שמריהו,  כ.   07:10 ת”א,   07:00
ח.   08:45 אולגה,  ג.   07:35 נתניה, 
צפון,  לכיוון  גולני  צ.   09:00 אלונים, 
 09:40 עמיעד,  צומת  דלק  ת.   09:30
בחניון  מרכזית  ת.  הגלילית,  חצור 

האוטובוסים

"אגדת דשא" סיור בת"א 
בעקבות אברהם דשא פשנל

שירלי קייזר
17:30 ת"א, קינג ג'ורג' / שדרות בן ציון 

ע"י קפה לנדוור

חידושים בקמפוס 
אוניברסיטת תל אביב – 

המוזיאון לטבע ובית התפוצות      
צוותי המוזיאונים       

13:00 ת”א, בכניסה למוזיאון לטבע, 
של   2 שער  מול   ,12 קלאוזנר  רח’ 

קמפוס האוניברסיטה

 70 שנות אדריכלות במדינת 
ישראל )יום עיון(    
אדריכל עפר בור    

09:00  י-ם, משרד התיירות

סיור בעקבות “קו התפר”     
רמי סמסולו       

07:20 תחנת רכבת ראש העין  07:00 ת”א, 
צפון, מגרש החניה ע”י מסוף האוטובוסים

Old and New in the Jewish 
Quarter and in the Jerusalem 

Archaeological Park
ד”ר אייל מירון,  החברה לפיתוח 

הרובע היהודי          
09:00 י-ם, שער יפו

“מעמק לגבעה” – סיפורי רועים, 
התיישבות ומורשת קרב בין עמק 

זבולון לגבעות שייח’ אבריק      
 ד”ר שי רוזן      

07:00 ת”א, 07:10, כ. שמריהו, 07:25 נתניה, 
07:35 ג. אולגה, 08:45 ח. אלונים

תור הזהב של יפו – יפו בימי 
השלטון הבריטי         

יוסי גולדברג     
17:00 יפו, ככר השעון

פארק הצבאים בירושלים      
עמיר בלבן, החברה להגנת הטבע      
ע”י  לפארק  החניה  במגרש  י-ם,   16:00

תחנת כבאות בסמוך לרח’ שח”ל

פטרוס ופאולוס: הדמויות 
החשובות של הברית החדשה 

)יום עיון(    
יסכה הרני      

09:00  י- ם, משרד התיירות

 City of David Highlights    
ד”ר אייל מירון     

15:00 י-ם, בכניסה הראשית לעיר דוד

משיראז לירושלים     
טל חניה    

אגריפס  פינת  צבי  בן  שד’  י-ם,   16:00
בכניסה למסעדת אמא

נצרת בעבר ובהווה      
ראדה בולוס          

07:00 ת”א, 07:10 כ. שמריהו, 07:25 נתניה, 
07:35 ג. אולגה, 08:45 ח. אלונים

כנסיות ומנזרים ביפו     
יסכה הרני   

07:00 ת”א

ירושלים – הדרכה אחרת     
יוני שטרן    

16:00 י-ם, שער יפו

סדנת תיאטרון למורי דרך     
חביב מזרחי, תיאטרון פסיק     

16:00  י-ם, משרד התיירות
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פירוט המסלולים לחודשים ינואר- יוני 2016

תזכורת:
לכל הסיורים יש להצטייד בלבוש מתאים כולל כובע ונעלי הליכה, קרם הגנה מפני    •

השמש, מי שתיה בכמות מספקת ואוכל למשך היום.  

כל מורה דרך אחראי לבריאותו ועל כן ישבץ עצמו אך ורק להשתלמות המתאימה    •
ליכולותיו הפיזיות ולמצבו הבריאותי.  

יש להגיע לנקודת המפגש לפני הזמן שנקבע, לחכות בערנות ולשים לב לשלט     •
הצמוד לחזית האוטובוס : השתלמות מורי דרך". על המאחר לוותר על יום     

ההשתלמות. אין אפשרות לחבור להשתלמות בנקודת איסוף שלא נקבעה בחוברת    
או לאחר השעות שנקבעו בנקודת האיסוף.  

במהלך ההשתלמות יש להימנע משמוש במכשירים סלולאריים.  •

נא להירשם להשתלמויות באמצעות אתר האינטרנט של משרד התיירות  •

WWW.TOURISM.GOV.IL 

ההשתתפות בהשתלמות כרוכה בהצגת קבלה המאשרת הרשמה ותשלום     •
להשתלמות אליה התייצבת.  

ינואר 2018  - טבת/שבט תשע”ח

    12/1/18  .1
לא נשכח את תש”ח )יום עיון(     

משה חרמץ
יום העיון יתמקד במספר נושאים, ביניהם: 

מדיניות הבריטית בחצי השנה האחרונה לשהותם בארץ – סיפורן של טבריה, חיפה ויפו.• 
“האויבים הטובים ביותר” – המלך עבדאללה ומדיניות ירדן בתש”ח.• 
מנהיגים שעיצבו היסטוריה – בן  גוריון וחאג’ אמין אל חוסייני.         • 

    14/1/18  .2
חידושים בחפירות במתחם הכותל המערבי ובסביבתו    

רחלי חדד וצוות המקום       
יום זה יתמקד בישן ובחדש באזור מנהרות ורחבת הכותל המערבי: תצפית מבית שטראוס, 

הרצאה על החפירות באזור מהמאה ה-19 עד ימינו, 
הרצאה וסיור בחפירות החדשות ברחבת הכותל המערבי ובבית מורשת הכותל.

   15/1/18  .3
שלהי ממלכת יהודה בנגב המזרחי )למיטיבי לכת(   

ד”ר דורון שר אבי  
ההשתלמות תעסוק בשנות הדמדומים של ממלכת יהודה, ערב חורבנה, בשולי הארץ הנושבת, 

תוך שימוש בגיאוגרפיה ובארכיאולוגיה המקראית. 
נעמוד מקרוב על יחסי ממלכת יהודה עם שכניה: עמלקים, קינים ובעיקר אדומים תוך הבנת 

מהות היחסים עם אלה האחרונים וביטויים במקרא. 
מסלול הסיור חורבת עוזה- נחל קינה- חורבת רדום )7 ק’מ(.

*יש להביא ספר תנ”ך.
*מזון ושתיה לכל היום

    16/1/18  .4
טבע עירוני בחיפה )אוהבי לכת(      

גלי נחום
מטרת ההשתלמות להכיר מסלולי טבע קצרים בחיפה. נסייר במבוא נחל אזוב, בנחל שיח, 
נרד מסטלה מאריס למערת אליהו, נבקר במוזיאון הימי הלאומי ולסיום נלך לאורך חוף הים 

לתל שיקמונה.     
*ייתכנו שינויים בעקבות מזג האויר.
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   17/1/18  .5
מדינת ישראל – העשור הראשון )יום עיון(      

משה חרמץ  
יום העיון יתמקד במספר נושאים, ביניהם: • 
בן גוריון -  “אבי העליה הגדולה”• 
סיפור מתקני הקליטה והמעברה שהפכו לסמל.• 
ישראל רוצה בעליה אך הישראלים לא רוצים עולים – סיפור הולדתה של ישראל השניה• 
השמאל הציוני אל מול ברית המועצות• 
מפ”ם אל מול משפטי פראג• 

   18/1/18  .6
חידושי תיירות בבאר שבע    

שחר שילה    
בשנים  ותרבות.  תיירות  בתשתיות,  מרשימות  השקעות  עם  לחיים  מתעוררת  שבע  באר 
האחרונות הושקעו בבאר שבע למעלה מ- 2 מיליארד שקל בפיתוח תשתיות תרבות ותיירות, 
מפת  על  לעלות  המבקשת  העיר,  של  החדשים  מכמניה  את  מקרוב  נכיר  נטויה.  עוד  והיד 

התיירות הארצית והבינלאומית. 
להלן האתרים בהם נבקר:

מוזיאון אנז”ק החדש , השער לנגב - מרכז המבקרים החדש של תנועת אור, המוזיאון לתולדות 
70414, פארק  ועמי המזרח, מרכז המבקרים החדש באר אברהם, מתחם הקטר  האסלאם 

קרסו למדע.

 19/1/18  .7
יסודות השווק בתיירות למורי דרך )יום עיון(     

שחר שילה   
יום עיון זה יוקדש להכרות עם עולם התיירות המאורגנת והשיווק בעולם התיירות. מושגי יסוד 
בעולם השיווק והמכירות המכוונים לעולמם של מורי הדרך. נערוך הכרות קצרה עם התחומים 
הבאים: פרסום, יחסי ציבור, בניית מוצרים ותמחורם, שיתופי פעולה, מכירות , קידום מכירות. 

הסקירה תועבר עם מגוון רחב של דוגמאות מעולם השיווק התיירותי.

  21/1/18  .8
“בלי עין הרע” – סדנת מספרי סיפורים     

צוות מוזיאון חצר הישוב הישן
במסגרת הסדנה יערך סיור במוזיאון "חצר הישוב הישן" בדגש קמעות, מיסטיקה ומקובלים 
וסיור במיצג של “פלוגות הכותל”. לאחר מכן תעבר סדנת מספרי סיפורים ככלי להדרכה, תוך 

שימוש בידע שהעבר בסיור.  
   

  22/1/18  .9
חידושי תיירות בערבה הדרומית ובאזור אילת      

אסף הולצר       
התעופה  בשדה  סיור  אילות,  בחבל  מתחדשת  אנרגיה   – הארץ  בדרום  תיירותיים  חידושים 

החדש על שם אילן ואסף רמון וחידושים בפארק תמנע.

*מזון ושתיה לכל היום
*החזרה לתל אביב עד 22:00.

 

  23/1/18  .10
ואדי קלט וארמונות החשמונאים )למיטיבי לכת(

בנימין טרופר, גדי חיימוף – בי”ס שדה כפר עציון 
מרחב נחל פרת – ואדי קלט טומן בחובו שלל אתרים מיוחדים ומסורות קדומות. ביום זה נסייר 

ונבקר בחלק מהאתרים המיוחדים שסביבו. 
את היום נפתח במסלול רגלי לאורך הנחל ונבקר במנזר סנט-ג’ורג’ התלוי על מצוקי הנחל. 

משם נצעד לאורך אמת המים החשמונאית לארמונות החשמונאים ונערוך במקום סיור מעמיק.
את היום נסיים בתצפית על הנחל באזור מצפה יריחו.

*מזון ושתיה לכל היום
*המסלול מותנה באישור ביטחוני

 

  24/1/18  .11
בקעת תמנע )לאוהבי לכת(      

פרופ' ארז בן יוסף     
יום סיור מקיף בפארק, בדגש על חידושי המחקר הארכיאולוגי. במהלך הסיור נבקר בחפירות 
החדשות במכרות ובאתרי ההפקה ונשמע על התגליות שמשנות את הידוע לנו על היסטוריית 

ייצור הנחושת בערבה: החל מנתונים המאששים שמכרות תמנע הם אכן מהקדומים בעולם,
 דרך עדויות חדשות לשגשוג בהפקת הנחושת בימי דוד ושלמה. נדון בהשלכות הממצאים על 
הבנת ההיסטוריה האזורית בראשית תקופת הברזל,  כולל הקשר להתגבשות ממלכות אדום 

וישראל בסוף האלף השני לפנה״ס.  

*מזון ושתיה לכל היום.
*החזרה לתל אביב עד 22:00.
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  25/1/18  .12
אליהו הנביא בעולמם של הדרוזים     

עדנאן כבישי    
משמעותי,  מעמד  לקבל  זכה  הוא  בארצנו  הדתות.   לשלושת   וחשוב  מוכר  הנביא  אליהו 
ובהתאם, קיימים מספר אתרים הקשורים אליו. ההשתלמות תעמוד מקרוב על חלק מאותם 

אתרים הקשורים לעולמם של הדרוזים ותתמקד בצפון הארץ.
נבקר בכפר יסיף המקום אליו הגיע אליהו למנוחה קלה בדרכו מזרחה. נבקר בכפר בסאא 
נסיים באזור הבניאס  נדלג לקטע הליכה קצר מהר חלוץ לדיר אל אסד.  ומשם  ליד שלומי, 

ובוקעתה.  
*מזון ושתיה לכל היום.

  26/1/18  .13
מיעוטים בישראל )יום עיון(    

פרופ’ מאיר בר אשר
ביום זה נתמקד בחלק מהמיעוטים בישראל. נעסוק בדת הדוזית, בדת העלווית ואם יותיר הזמן 

נתייחס גם לאחמדיה.  
   

   28/1/18  .14
70 שנה למלחמת העצמאות – מבט אחר )יום עיון(   

מרצים מטעם  בית הפלמ”ח
באור  ראשון  גדודי  קרב   – העמק  משמר  קרב  ביניהם:  נושאים,  במספר  נעסוק   העיון  ביום 
יום – עדות אישית מפי אלוף )מיל’( שייקה גביש, איפה קברו ואיך הנציחו את נופלי מלחמת 
‘בערבות הנגב’   ועד  בן-גוריון מ’על זאת’ של אלתרמן,   - ותרבות  העצמאות, על פוליטיקאים 

של מוסינזון.
חיל האוויר במלחמת העצמאות, סיור בתערוכה החדשה של “גיבורי ישראל” על תריסר מקבלי 
שהכינה  העצמאות  מלחמת  סרטי  מאוסף  סרט  והקרנת  העצמאות  במלחמת  הגבורה  אות 

עמותת “אהלי פלמ”ח” בראשות חיים חפר.

*יש להצטייד בתעודת זהות.

   29/1/18  .15
Gaza strip geopolitics
Miri Eisin
During the day we will learn about the establishment of the Gaza Strip, the 
demographic composition, sites we can view the Gaza Strip, the changes in the 
Israeli policy towards the Gaza Strip and of the Palestinian rule, The implications 
of the situation in Egypt. We will visit places affected directly by the situation 
in the Gaza strip like Sderot, Kerem Shalom, and other communities in the area. 
The day will accommodate itself to the security situation at the time.

      

  30/1/18  .16
אתגרים גיאופוליטיים לישראל )יום עיון(       

מירי איזין        
האירועים  עקב  הגיאופוליטיים  האתגרים  של  הכרה  מחייבת  מחו”ל  התייר  עם  העבודה 

המתרחשים באזורינו. 
יוצגו  ישראל.  בגבולות  הפנימיות  והמלחמות  המדינות  את  מחדש  נכיר  העיון  יום  במהלך 

האתגרים של ישראל בגבול עם מצרים, ירדן, סוריה ולבנון. 
יודגש  בנושאים  בכל  הפלסטינית.   לרשות  ישראל  בין  היחסים  מערכת  סטטוס  יוצג  כן  כמו 

האתגר של הצגת הנושאים הגיאופוליטיים בשטח עם התייר.

  31/1/18  .17
ניחוחות של טבע....לכבוד ט”ו בשבט        

ד”ר עוזי פז      
חגיגה של טבע בה נבקר ב: חרבת צ’רקס  להכרת עצי האלון העתיקים, סיור קצר במרבד 

הכלניות במנחת מגידו, הצצה לפריחה באזור הארבל ולסיום מראות הטבע באגמון החולה.

*ייתכנו שינויים בעקבות מזג האויר.
*מזון ושתיה לכל היום.
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פברואר 2018 – שבט/אדר תשע”ח

 1/2/18  .18
“הבוטניקה הקדושה” לנוצרים )יום עיון(         

עמי תמיר  
יום העיון נועד לחשוף את מורי הדרך לשלל מיני פרחים ועצים אשר להם זיקה ישירה עם מסורות 
נוצריות כאלו ואחרות, החל בצמחים המופיעים בברית החדשה, דרך מסורות שהתגבשו בימי 
הביניים ועד העת החדשה. חלקם של “הצמחים המבורכים” מפורסמים ומוכרים וודאי למורי 
יש קשר עם העולם  הדרך אולם מסתבר שלמספר רב של צמחים המצויים בצדי הדרכים, 
יום העיון ננסה ליצור גשר בין הצד הבוטני לפן  “...ואנחנו אפילו לא ידענו...”. במהלך  הנוצרי, 
30 “צמחי נצרות”, באמצעות תמונות שיסייעו בזיהוי הצמחים וכן פסוקים  התיאולוגי של כ – 
רלוונטיים מתוך כתבי הקודש הנוצריים. נסקור את סדר הצמחים כפי שהם מופיעים בפרקי 
חייו ומותו של ישוע: לידתו, פעילותו, צליבתו, מותו ותחייתו, וכן צמחים הקשורים אל מרים אמו, 

קדושים ומרטירים אחרים וצמחים בעלי זיקה לצלבנים.     

  2/2/18  .19
רמת הגולן – גיאופוליטיקה )יום עיון(      

מירי איזין  
במהלך יום העיון נתמקד במשמעויות מלחמת האזרחים המתרחשת בסוריה עבור ישראל. 

נכיר את הגורמים הנלחמים בסוריה, ההרכב האתני, וההשפעה על רמת הגולן. נעמיק בסוגיית 
השפעת המים, הפליטים, מעורבות גורמים חיצוניים, וההשפעה על השכנים ירדן ולבנון.

     

  4/2/18   .20
כיצד להשתמש נכון בקול ביום הדרכה )סדנה(         

שורי שטרול, תיאטרון פסיק  
יש ברשותך את הכלים  ביותר של מדריך הטיולים הוא קולו. האם  כלי העבודה המשמעותי 
והיכולת  האנרגיה  הבריאות,  על  שמירה  תוך  הקהל,  את  ולסחוף  לרתק  לגעת,  עניין,  ליצור 

הקולית במצב אופטימלי?
השתלמות פרקטית, דינמית ומהנה המשלבת רכישת כלים פשוטים ומעשיים לשימוש יומיומי 
התהודה,  בחללי  שימוש  נשימה,  ביותר:  החשובים  הנושאים  של  מעשי  ותרגול  בהדרכות, 
קהל. מול  לעמידה  מפתח  כללי  הדרכה,  לפני  קולי  חימום  דיקציה,  ובקלות,  בעוצמה   לדבר 

כריזמטיים  מדריכים  להיות  האפשרות  ואת  בקולם  הגלומה  העוצמה  את  יגלו  המשתתפים 
ומרתקים. התרגול הקולי מונע שחיקה ובעיות בריאותיות שנוטות להופיע אצל מי שדיבור הוא 

כלי מקצועי בעבורו. נלמד את הרגלי הדיבור שישפרו את איכות חיינו, הבריאות שלנו 
והתקשורת גם בחיים הפרטיים. מה ואיך לומדים בהשתלמות? 

איזון עוצמת הקול קול חזק מידי יוצר תחושה של אגרסיביות. קול חלש מידי גורם למאזין • 
לחוש חוסר בטחון. 

שליטה בקצב הדיבור דיבור מהיר מידי נותן תחושה של מתח ומקשה מאד על ההקשבה. • 
דיבור איטי מדי מקשה על השומע ומעייף אותו. 

 • - דיבור בפה סגור, בליעת סופי משפטים  ואותיות,  ובהירה בליעת מילים  הגייה מדויקת 
מונעות הקשבה ועניין.

יוצר חוסר •  קול מנוגן מדי  ולעומתו,  ומעייף  מונוטוני משעמם  קול  הרחבת המנעד הקולי 
אמינות.

מניעת התעייפות מיתרי הקול פעמים רבות דיבור ממושך גורם למתח, לצרידות ולתפקוד • 
חלש של המיתרים.

*יש להצטייד בתעודת זהות.

  5/2/18  .21
על החיים במדבר.....     

עדנאן כבישי         
בדואים יודעים היטב לסגל את עצמם לתנאי המדבר.  ההתיישבות העברית במדבר העניקה 
להם תואר-  “בן המדבר”.  המסוגל להתמודד עם תא שטח ייחודי זה. הסיור יתחיל בעיר רהט 

שם נבקר אצל אישה בדואית  ונשמע מקרוב על ההפליה בתוך החברה הבדואית.
נפגוש  בדרך  הנגב,  רמת  לכיוון  נסע  משם  ותיר,  בואדי  בדואי  במיזם  ונבקר  נסע  מכן  לאחר 

פרויקט בדואי נוסף של נשים בדואיות.
כמו כן, נבקר גם במיזמים אחרים כמו חוות החשמל הסולארי ליד טללים והחווה הניסיונית 

לפיתוח חקלאות במדבר.

*מזון ושתיה לכל היום.

   6/2/18  .22
התיירות הסינית בישראל )יום עיון(       

שלי לב     
תיירותית  פעילות  של  בפתחה  ישראל  עומדת  לישראל,  מסין  התיירות  התגברות  בעקבות 
התיירים  מספר  וגדל  הולך  בסין,  החלות  התמורות  בעקבות  האחרונות,  בשנים  זו.  ייחודית 

הסינים בעולם.
על מנת לממש בצורה אפקיטיבית את פוטנציאל התיירות מסין, מומלץ לעמוד על מאפייני 
קבלת  יצירת  ידי  על  בפרט.  הסיני  התיירות  לסגנון  הקשורים  וכאלו  בכלל,  הסינית  התרבות 
פנים נעימה בקריטריונים סיניים, וחוויה חיובית שתענה על ציפיית התייר הסיני, משלב תכנון 

החבילה ועד לשהייה בפועל בארץ, ניתן למנף פלח תיירותי זה.
ההשתלמות  תעסוק בשתי שאלות מרכזיות:
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מיהו התייר הסיני ומהו הפוטנציאל התיירותי שלו בישראל? 
תיירות סינית בישראל- מגמות והמוצר התיירותי הסיני 

נושאים מרכזיים:
הקשר בין תרבות לתיירות- מבוא קצר• 
רקע על התיירות הסינית: היקפה, סגירותה של סין שנים רבות ומתי החלה להפתח בתחום• 
התיירות היוצאת.• 
מיהו התייר הסיני: פרופיל• 
העדפות התייר הסיני ותחומי עניין: יחס לישראל וידע קודם על ישראל, תחומי עניין וסוג• 
התיירות המועדף: אתרים, קניות, מזון...• 
שפה ותקשורת: המידע המועבר במהלך השהות: התאמתו לתייר הסיני• 
התרבות הסינית והשפעתה על המוצר התיירותי עבור התייר הסיני• 
“עשה” ו”אל תעשה”- עצות שימושיות להתנהגות עם הסינים : מספרי מזל, חגים ומועדים,• 
שפת גוף והתנהגות, טון דיבור, התנהגות בקבוצה, סדר וארגון, לבוש ונושאי שיחה.• 

*יש להצטייד בתעודת זהות.

  7/2/18  .23
חקלאות ופריחה בחבל הבשור    

אורי אלון, עמותת התיירות שקמה בשור
במהלך ההשתלמות נסייר באתר פריחת הכלניות ביער שוקדה, נכיר את  “שביל הסלט”-חוויה 

חקלאית ייחודית שבמהלכה נבקר בחממות הייטק.
והפך בזכות חלוצי הנגב  נחווה את התקדמות החקלאות באזור שאך לא מכבר היה מדבר 
לאסם התבואה של ישראל, אזור מוביל באיכות עגבניות, תבלינים, תפוזים ננסיים וגידול תות 

שדה ביולוגי מהמתקדמים בעולם.
במהלך הסיור נבקר בחממה לקטיף עצמי המכילה עשרות סוגי עגבניות בונבוניירה, תבלינים 
ופרחים. נטעם מהתוצרת החקלאית ישירות מן השתיל. לסיום נערוך ביקור ביישובי מפוני גוש 
קטיף – “החלוציות” בדגש חקלאות מתחדשת ובמוזיאון  “הגדת חבל ימית” במושב דקל, בו 

מוצגים אותנטיים מההתיישבות בחבל ימית. המחשות וסיפורים אמתיים.

*מזון ושתיה לכל היום.
 

    8/2/18  .24
הנוכחות הבהאית בארץ ישראל )יום עיון(    

ד”ר שי רוזן   
1868 עגנה בנמל עכו ספינה קטנה וממנה ירדו בהא-אללה, מייסד הדת הבהאית,  באוגוסט 
במהלך  פוליטיים.  כגולים  ישראל  לארץ  שנשלחו  ומאמיניו,  הקרובה  משפחתו  מבני  וכ-70 
השנים שעברו מאז הצליחה הקהילה הבהאית להפוך ארץ גזרה זו למרכזה העולמי של הדת 
הבהאית ולאתר עלייה לרגל למאמינים בהאים מכל העולם. במהלך יום העיון נעסוק בהיבטים 
בנוכחותה הפיזית של הקהילה הבהאית  ותיאולוגים בהתפתחות הדת הבהאית,  היסטוריים 

בארץ ישראל, בקשריה עם מדינת ישראל, בעלייה לרגל הבהאית ועוד. 

  9/2/18  .25
השיח הבין דתי בשלהי העת העתיקה )יום עיון(     

פרופ’ רינה טלגם     
במסגרת ההשתלמות נעקוב אחר הדיאלוג החזותי בין פוליתאיסטים, יהודים, נוצרים ומוסלמים 

במזרח התיכון בשלהי העת העתיקה. 
תשומת לב מיוחדת תינתן לתפקידה של האמנות בהבניית הזהות האתנית והדתית של מגוון 
קבוצות האוכלוסין, אשר חלקו מרחב גיאוגרפי משותף זה. לצד הקשרים והשפעות הגומלין 
היסטוריים  כמסמכים  תבחנה  האמנות  יצירות  ביניהן.  ההבדלים  על  גם  נצביע  הקבוצות  בין 
ונבחן את המעבר מייצוג האל והקיסר אל האיקונה, תופעות של הלניזם בשלהי העת העתיקה, 
עלייתן של דתות הספר והשימוש הדידקטי באמנות כאמצעי להסברת כתבי הקודש, המאבק 
על הלוח, החלל האדריכלי כתפאורה למופע הליטורגי, האמנות השומרונית, מקורותיה של 
והשמינית  השביעית  במאות  ומוסלמים  נוצרים  יהודים,  בין  הגומלין  ויחסי  האומיית  האמנות 

לספירה.

 11/2/18  .26
“ארגז כלים” למורה הדרך )סדנה(      

שירלי קייזר   
מטרתי  וטובה:  חוויתית  מעניינת,  בהדרכה  הדרך  למורה  שיעזרו  בכלים  תעסוק  הסדנה 
כמדריך, התאמת עצמי כמדריך לקבוצה אותה אני מדריך, הכנת סיור מובנה ומאורגן כראוי, 

שפה רהוטה, שימוש באמצעים אודיו- ויזואליים בהדרכה, גמישות והקשבה ועוד.....

*יש להצטייד בתעודת זהות.
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   12/2/18  .27
חידושי תיירות בערבה הדרומית ובאזור אילת    

אסף הולצר 
התעופה  בשדה  סיור  אילות,  בחבל  מתחדשת  אנרגיה   – הארץ  בדרום  תיירותיים  חידושים 

החדש על שם אילן ואסף רמון וחידושים בפארק תמנע.

*שעת הסיום בתל אביב עד 22:00.
*מזון ושתיה לכל היום.

  13/2/18  .28
מוסדות נוצרים בעיר העתיקה          

חנה בנדקובסקי, מרכז ירושלים ליחסי יהודים ונוצרים
ביקור ומפגשים במנזרים ומוסדות נוצרים בעיר העתיקה. המתחם הלותרני, מנזר סנט מרק 
הסיריאני, הכנסייה היוונית קתולית, מנזר יוחנן המטביל, המכון הנוצרי השבדי, מנזר סנט ג’ורג’ 

הקופטי ועוד.   

   14/2/18  .29
“דרום אדום”.... מהפריחות המרהיבות בארצנו      

ד”ר עוזי פז      
ליער  רוחמה  בין  אחרים  בר  ופרחי  כלניות  פריחת  דרומה,  אביב  מתל  הדרך  לאורך  פריחות 

שוקדה ושמורת בארי. 
אתרי הפריחה יבחרו בהתאם למוקדי הפריחה בשנה זו.

*המסלול  בכפוף למזג האויר
*מזון ושתיה לכל היום.

    15/2/18   .30
בין ירושלים לטבריה – לאורך כביש אלון

הדרך הקצרה ביותר מירושלים לטבריה היא דרך אלון. בשנים האחרונות שופרה הדרך, פותחו 
אתרי תיירות מעניינים ונוספו אפשרויות חדשות לתיירים. נסייר לאורך הדרך נכיר את המרחב 

ונתוודע לפוטנציאל התיירותי שלו.
מעיין  הכוכב,  )הר  השחר  כוכב  אתרי  קיליה,  אל  חורבת  ובוצץ,  סנה  תצפית  האתרים:  בין 
הכרמים(, בקעת סמיא, מצפור קידה, כרם מחקרי, מצפה אלון  ותיירנים לאורך הדרך )מפעל 

חברתי, חווה אקולוגית ועוד( .  

*מזון ושתיה לכל היום

     20/2/18  .31
רמלה   

ד”ר שמעון גת    
אינן  שוב  חשובות  הדרכים  שאפילו  לעיר  א”י  מבירת  הפכוה  הגורל  שנסיבות  רמלה,  העיר 

עוברות בה, נראית במבט ראשון כיישוב שכוח אל.
 אולם מתחת להזנחה ולעזובה מתנוססות פנינים אמיתיות. בצד אתריה המרתקים מצטיינת 

העיר באוכלוסייה מגוונת – חתך של תושבי ישראל.
מטרת סיורנו היא להכיר את האתרים והאנשים המייחדים את רמלה.

זו, חלק בלתי נפרד מעם  ונפגוש בעדה  נפתח בביקור במרכז הארצי של היהודים הקראים 
ישראל המחזיק בהלכה ייחודית משלו. 

נמשיך אל המסגד הגדול, שאינו אלא כנסייה צלבנית עצומה שהשתמרה בצורתה המקורית, 
בזכות העובדה שהוסבה, במאה ה-13, למסגד 

בידי סולטאן ממלוכי.
לאחר מכן נטייל ברגל בין סמטאות העיר ה”עתיקה”. נעסוק בעדותיה השונות: ארבע קהילות 

נוצריות, אוכלוסיה מוסלמית מגוונת ויהודים 
שהגיעו לכאן כמעט מכל פינה על כדור הארץ. נכיר את מנזרי רמלה על הסיפורים הקשורים 

בהם. לא נחמיץ את המקום  בו הוכיח נפוליאון בונפארטה את כושרו כצלף.
המשך דרכנו תביאנו לאתר המסגד “הלבן”, בו עומדים שרידים של מסגד מפואר מימי הביניים 
ומולם מתנוסס לתפארת מגדל רמלה, שנבנה בשנת 1318. פה היה ליבה של העיר המפוארת 
שנוסדה בראשית המאה השמינית. נעסוק כאן בשאלה כיצד נעלמו שרידי עיר זו כליל מעל 
פני האדמה. דרכנו תביא אותנו אל בריכת הקשתות המפורסמת. אחה”צ נבקר בבית הקברות 
סיפורים  כמה  ובו  בארץ  מסוגו  הקברות  בתי  מבין  בגדול  מדובר  המטופח.  הבריטי  הצבאי 

מרתקים וקברי חיילים מ-40 אומות. כאן גם נקבר הארי פוטר!!!
נסיים את סיורנו באמת מים מרשימה שבנה מייסד רמלה, סולימאן בן עבד אל מלכ, להשקות 
את 60,000 תושבי העיר ולהפעיל את מפעלי התעשייה הרבים שפעלו בה. אמה זו העבירה 

בשעתה כמויות מים גדולות יותר מכפי שהעבירו מרבית האמות הקדומות בא”י.

  21/2/18  .32
אתרי תיירות מחודשים בערבה התיכונה      

שחר שילה
והמחודש  “לב הערבה”. נפתח באתר המרשים  וקסום המוכר בשמו  נעים  נסייר בחבל ארץ 
המשיחית  הקהילה  שרידי  חיים  שם  אובות”(,  “עיר  בשם  מוכר  )לשעבר  המקראית”  “תמר 
בשחזור  העוסקים  נוספים,  אוונגליות  קבוצות  בני  ולצידם  פרלמוטר,  שמחה  מימי  המקורית 
באופן  המציג  החדשני,  ויידור”  ב”מרכז  לביקור  נמשיך  המעניין.  הארכיאולוגי  האתר  ופיתוח 

מרשים את הישגי החקלאות המתקדמת בישראל. 
תיירות  יזמויות  כמה  ונכיר  המרהיבים,  אדום  נופי  אל  הצופה  השלום”  ב”דרך  בקצרה  נסייר 
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המציעות מגוון חוויות חדשות במסגרת תיירות המדבר המתחדשת. 

*החזרה לתל אביב עד השעה 21:00
*מזון ושתיה לכל היום.

   22/2/18  .33
בין ואדי מורבעת למצפה שלם )למיטיבי לכת(     

ד”ר ירון עובדיה, שי בייטנר
נצא למסלול מיטיבי לכת במדבר יהודה. נתחיל בירידה לואדי מורבעת בחלקו התיכון של נחל 
דרגה, נמשיך לחיבור עם נחל תקוע ומשם נעלה לרמת המדבר. נלך על רמת המדבר למצפה 

מכוור ומשם נגלוש במעלה החמורים לקיבוץ מצפה שלם.

*זהו מסלול למיטיבי לכת ובו עלייה קשה וירידה קשה.
*יש לבוא בנעלי הליכה טובות.

*מזון ושתיה לכל היום.

   25/2/18  .34
חידושים בחפירות במתחם הכותל המערבי ובסביבתו     

רחלי חדד וצוות המקום      
יום זה יתמקד בישן ובחדש באזור מנהרות ורחבת הכותל המערבי: תצפית מבית שטראוס, 
הרצאה על החפירות באזור מהמאה ה-19 עד ימינו, הרצאה וסיור בחפירות החדשות ברחבת 

הכותל המערבי ובבית מורשת הכותל.

   26/2/18  .35
יצירת חוויה שונה לתייר בנאות הככר      

יוני שטרן      
חקלאים,  עם  מפגש  הכולל  חקלאי  סיור  ערבה,  נחל  הככר....תצפית  בנאות  לתייר  חוויה 
חשיפה לסדנת אומנות קרמיקה בשימוש בחומר מנחל ערבה ומנחל צין, ארוח בחאן המקומי 

והתייחסות למגמת התיירות המתחזקת של תיירים עצמאיים.  

*מזון ושתיה לכל היום.

   27/2/18  .36
הפיניקים בחוף הכרמל     

גולן שלוי 
נתחיל את הסיור במוזיאון הכט באוניברסיטת חיפה, נכיר את המוזיאון ונראה את התצוגה על 
הפניקים. לאחר מכן ניסע לתל שקמונה ודרכו ננסה להבין את היחסים בין הישראלים לפניקים 
החשובים   התלים  אחד   – דור  בתל  לסיור  נמשיך  משם  תרבויות.  בין  גבול  כקו  הכרמל  ואת 
בתולדות הארכאולוגיה הישראלית והיחיד המוזכר במקורות כתובים כמקום מושבם של שבט 
מגויי הים הצפוניים. בעקבות החפירות הנרחבות בתל דור, זהו התל המרכזי ללימוד ראשית 

תרבותם של הפניקים.  

*מזון ושתיה לכל היום.

     

מרץ 2018 – אדר/ניסן תשע”ח

   4/3/18  .37
על גידול התמרים – לימוד הנושא במו”פ ערבה דרומית    

אמנון גרינברג     
יציאה למטע יטבתה חלקת זכרים :הסבר על נושא זני הזכרים, תצפית על הסרת תפרחות 

זכריות חדר הפקה- תצפית על תהליך הפקת האבקה מפרחי הזכר והכנתו לאיבוק.
של  הפתוח  לתהליכי  והיחשפות  “תותחים”  באמצעות  במטע  ההפריה  תהליך  על  תצפית 

ההפריה במהלך השנים . 
סיור במטע –הסברים על ממשק גידול תמרים,השקיה ודישון, הגנת הצומח בתמרים, הדברת 
 “ ניידים  “פיטוטרונים  מחקר  על  הסבר  דרומית:   ערבה  מו”פ  חיים,  בעלי  באמצעות  עשביה 
בתמרים, “ליזימטר ענק” מערכת מחקרית ייחודית בעולם לקביעת  תצרוכת מים ודשנים של 
תמרים , הרצאה בנושאים:  חידוש גידול התמר בארץ, עלילות עירק, זני התמרים – בארץ . 
גלגולו של הזן מג’הול, התכונות הבריאותיות של התמר, שיווק תמרים בארץ ובעולם, פיתוחים 

טכנולוגים בתמרים, איומים והזדמנויות בענף התמרים.

*הגעה עצמית.
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  5/3/18  .38
פריחה לאורך חוף הכרמל ובכרמל )לאוהבי לכת(     

ד”ר עוזי פז  
הצבעונים  ופריחת  הים  חוף  צמחיית  של  המרהיבים  במראות  הראשון  בחלק  יתמקד  הסיור 

לאורך שמורת חוף “דור הבונים”. 
בחלק השני נערוך חתך לרוחב הכרמל משפך נחל המערות ועד חורשת ה-40 ובמידה ויוותר 

זמן נערוך ביקור קצר בחי-בר כרמל.
     

*המסלול  בכפוף למזג האויר
*מזון ושתיה לכל היום.

  6/3/18  .39
מבקעת מחמל אל מרגלות הר ארדון והדייקים )למיטיבי לכת(      

יואש לימון    
איך  אותן.  שחדרו  הקדומים  והדייקים  רמון  מכתש  של  החול  באבני  ומגוון  צבעוני  רגלי  טיול 
נוצרו הדייקים? ממה מורכבים? מה אפשר ללמוד מהם ואיך הם משתלבים בסיפור היווצרות 
של  המזרחי  אגפו  את  המאכלסים  החיים  בעלי  לעקבות  גם  נתוודע  הדרך  לאורך  המכתש? 

המכתש, ונכיר את הצומח הייחודי לאזור. המסלול רגלי באורך 8 ק”מ.

*מזון ושתיה לכל היום.

   7/3/18  .40
בין יהודים, נוצרים ומוסלמים באתרים סביב הכנרת    

פרופ’ רינה טלגם    
הסיור יפתח בביקור בחפירות אשר נוהלו בשנים האחרונות בצפונה של מגדלה ויתמקד בבית 
הכנסת מן המאה ה-1 לספירה ובאבן מעוטרת בתבנית המקדש וכליו, אשר נתגלתה סמוך 
המקדש  ייצוג  האם  שאלות:   של  סדרה  מעלים  ממגדלה  האבן  גבי  על  התיאורים  למרכזו. 
במרכזו של בית הכנסת נועד לחזק את האוטוריטה של בית הכנסת על ידי הפיכתו ברובד סמלי 
ל”מרחב מקדשי”?  האם דבר זה מכוון אל הקהילה המתכנסת במבנה או אל המבנה עצמו? 
שאלות נוספות העולות בעקבות התגליות החדשות נוגעות לזהותה של הקהילה שפקדה את 

בית הכנסת, אופייה של יהדות הגליל בהשוואה לזו של יהודה ויחסה אל המקדש בירושלים.
בתום הסיור בבית הכנסת, השוק, חנויות הדגים, בתי המידות בעלי המקוואות נבקר בכנסייה 
שהוקמה באתר בידי “הליגיונרים של ישו” ונעסוק בסוגיות הנוגעות להפיכת האתר של מגדלה 

למרחב מקודש נוצרי ולתחרות הסמויה בין מגדלה לכפר נחום.
הכנסת  בתי  של  לתיארוכם  הנוגעת  במחלוקת  נעסוק  שם  נחום  לכפר  נעבור  ממגדלה 
הגליליים,  המתוארת לעיתים קרובות כזירת התנגשות בין שתי הדיסציפלינות עליהן נשענת 

הארכיאולוגיה הקלאסית: השיטה הטיפולוגית-סגנונית והשיטה הסטרטיגרפית. 
עניין נוסף בו נטפל הוא פשר הסמיכות המתמיהה בין בית הכנסת ומבנה הזיכרון הנוצרי, נבחן 
את התרחישים שבכוחם להסביר את התיאום המרחבי והכרונולוגי בין בית הכנסת והמבנה 

המתומן ונשאל מדוע מאשים מדרש קהלת רבה את בני הכפר כולו במינות?
את  לשנות  נוצרים  של  מאמציהם  אחר  נתחקה  טבריה.  ולחמת  לטבחה  נעבור  נחום  מכפר 
אופיו היהודי של הגליל התחתון ונעקוב אחרי אופני חדירתה של הנצרות לאזור זה בתקופה 
הארכיאולוגיות.  העדויות  של  ובחינה  כתובים  במקורות  עיון  ישלב  באתרים  הדיון  הביזנטית. 
ננסה להבין את התנאים ההיסטוריים בהם נוצרו רצפות פסיפס דוגמת אלו שנחשפו בחורבת 
חמאם, חוקוק, חמת טבריה וציפורי ונברר את מידת הלחץ שעשויים היו לחוש היהודים באזורים 

אלו מן הנוכחות הנוצרית ואת מידת היכרותם של יהודים עם נוצרים.
ונדון בארמונות האומיים ובחייהן של  במסגרת הסיור נבקר גם בחורבת אל מינייה ובית ירח 

הקהילות היהודיות והנוצריות בגליל התחתון תחת השלטון המוסלמי.  

*מזון ושתיה לכל היום.

   8/3/18  .41
סיור על ציר תהלוכת יום ראשון של הדקלים      

יסכה הרני       
סיור על ציר תהלוכת יום ראשון של הדקלים:   כנסיות ומנזרים מבית פגי בהר הזיתים ועד 

סנטה אנה בעיר העתיקה.
  

 9/3/18  .42
ירדן, ישראל והפלסטינים )יום עיון(    

רמי סמסולו    
חלק  רק  הינו  מרכזי,  תפקיד  ולפלסטינים  ההאשמית   לירדן  בו  ערבי,  הישראלי-  הסיכסוך 

מהמאבק על ההגמוניה במזרח התיכון. 
במאבק זה נוטלות חלק שלוש ציביליזציות שכולן מוסלמיות ב-1400 שנה האחרונות, שתים 
אינן ערביות ) איראן השיעית ותורכיה הסונית( והשלישית היא זו של העולם הערבי )המפוצל 
פועלות  ובמשולב  בנוסף  שיעי(.  מיעוטם  סונים,  מרביתם  שונים,  וארגונים  למדינות  ומפולג 
באזורנו רב החשיבות האסטרטגית גם המעצמות העולמיות בגלל אינטרסי הן הלאומיים )נפט, 
אצל  המתרחש  על  )גם(  ומשפיעים  השפיעו  אלה  כל  באוקיינוסים(.  והשליטה  סואץ  תעלת 
שכנתנו ממזרח על אוכלוסייתה הפלסטינית, על הפלסטינים ביהודה ושומרון שהיו עד 1967 
הגדה המערבית של הממלכה ההאשמית שבגדה המזרחית של נהר הירדן ואלו שברצועת 

עזה ובמחנות הפליטים בלבנון ובסוריה. 
ובכלל זה – השפעת הנ”ל על היחסים והמגעים שלהן )המלחמתיים ו/או הטרוריסטיים, כמו גם 

הדיפלומטיים( עם מדינת ישראל הריבונית.
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יום העיון יעסוק בקצרה בנושאים הבאים:
גרעינו הקשה של הסכסוך הישראלי-ערבי הינו בהתנגשות שיצרו הבריטים בין התנועה • 

הלאומית הציונית לתנועה הלאומית הערבית
 פלסטינית בארץ ישראל החל מ-1920. • 
במקביל יצרו הבריטים את הממלכה ההאשמית בגדה המזרחית של נהר הירדן, ממזרח • 

למנדט הבריטי בפלשתינה-א”י. 
נסיכי המשפחה ההאשמית , שהפכו עם השנים למלכי ירדן ועיראק ) עד להפיכה הצבאית • 

ב-1958(, 
ניהלו מגעים גלויים וסמויים עם נציגי ההנהלה הציונית ואח”כ עם מנהיגי מדינת ישראל • 

לפני, בזמן ולאחר מלחמת העצמאות, בזמן שהירדנים מספחים ב-1951 את האוכלוסיה 
הפלסטינית ביהודה ושומרון וטובעים את מטבע הלשון “הגדה המערבית”.

לאור תוצאות מלחמת ששת הימים המשיך המשולש ירדן-פלסטינים- ישראל להתקיים • 
ועתה בעיקר סביב פעילותו הטרוריסטית של אש”פ על ארגוניו השונים 

החילוניים וראשו יאסר ערפאת, הן כנגד מדינת ישראל ואזרחיה בארץ ובחו”ל, כמו גם נגד • 
המלך חוסיין והמשטר ההאשמי עצמם ) “ספטמבר השחור”(.

)המעבר •  ותוצאותיו   )1970( השחור”  “ספטמבר  ובהם  “המשותפים”  האירועים  את  ננתח 
 )1982( הראשונה  לבנון  למלחמת  עד  לבנון  בדרום  המלחמה  לבנון(,  לדרום  אש”פ  של 
קונפדרציה  להקמת  המשותפים  המגעים  לתוניס,  והמעבר  מלבנון  הגירוש  ותוצאותיה, 
השינוי  שנכשל.  לונדון”)חוסיין-פרס(  ל”הסכם  עד  ישראל  מדינת  לצד  ירדנית-פלסטינית 
במדיניות המזרח תיכונית )והעולמית( של ברה”מ בשלהי שנות ה-80, המלך חוסיין משיב 
את גבולה הבינלאומי המערבי של ממלכת ירדן אל נהר הירדן, מלחמת המפרץ השנייה 
וההימור הכושל של יאסר ערפאת על צדאם חוסיין, המגעים המדיניים עם ישראל בעקבות 
“ועידת מדריד” )1991-1993(, הסכמי אוסלו” )1993( והקמת הרשות הפלסטינית באיו”ש 
ובאזח”ע, הסכם השלום השני עם מדינה ערבית – הסכם השלום עם ממלכת ירדן )1994(.

שלבי הישום של שלב א’ ב”הסכמי אוסלו” – האוטונומיה  הפלסטינית  בד בבד עם פעילות • 
והג’יהאד  -החמאס  קמו  עתה  שזה  האיסלאמיסטים  הפלסטינים  הארגונים  של  הטרור 

האיסלאמי.
הקבע •  הסדר   ( אוסלו”  ב”הסכמי  ב’  שלב  למימוש  המדיניים  המגעים  כשלון  את  ננתח 

והקמת מדינה פלסטינית(, פרוץ אינתיפאצ’את אלאקצא ומהלכה )2001-2004(, מותו של 
יאסר ערפאת ותחילת עידן מחמוד עבאס )“אבו מאזן”(.

הדשדוש במקום במגעים המדיניים  עוד מימיו של אריק שרון ז”ל, “תוכנית ההתנתקות” החד • 
)2005(, השתלטות החמאס על רצועת עזה)2007(,  צדדית ופינוי הישובים מרצועת עזה 
בעוד הרשות הפלסטינית ממשיכה לשלוט ביהודה ושומרון תוך שת”פ בטחוני הדוק עם 
ישראל, ירי הרקטות מהרצועה לדרום מדינת ישראל ומבצעי צהל נגד ירי הרקטות ופעילי 

החמאס והנהגתו ) “עופרת יצוקה”, “עמוד ענן”,”צוק איתן”(.
המצב ברצועת עזה כיום, מול עליית כוחם של הארגונים הסונים הרדיקלים מבית מדרשה • 

של “אלקאעידה” ברצועת עזה ובחצי האי סיני.
  

    

  11/3/18  .43
גן החיות ואקווריום ישראל       

צוות גן החיות    
של  לטבע  והשבה  לשימור  המיזמים  עם  והיכרות  הקלעים  מאחורי  ביקור  בגן,  ייחודי  סיור 
מינים ישראלים. ביקור במרכז להדגרת דורסי א”י, וסקירה של התקדמות ההשבה לטבע של 
היחמורים וצוללי הביצות. ביקור בתצוגת הלילה החדשה “לילה לבן”. סיור באקווריום ישראל 
וסיפורו המרתק  סוף. הכרת האקווריום  וים  הים התיכון  הימיים, בדגש  הגידול  העוסק בבתי 
והתייחסות לסוגיית האיזון הנכסף בין הפיתוח האנושי לבין השמירה על בתי הגידול הימיים 

והיצורים הייחודיים החיים בהם.

  12/3/18  .44
עוטף עזה – סיור גיאופוליטי   

מירי איזין  
הסוגיות  את  נציג  עזה.  רצועת  עם  הגבול  לאורך  וישוב  תצפית  בנקודות  נסייר  היום  במהלך 
שלום,  כרם  קבוץ  איזור  המסלול:   עזה”.  “עוטף  אזור  של  והאזרחיות  המדיניות  הבטחוניות, 

נירים, שדרות, תצפית חץ שחור, איזור מעבר ארז. 
*המסלול ישתנה בהתאם למצב הבטחוני. 

  13/3/18  .45
סבסטיה והר כביר    

יאיר אלמקייס
הסיור הינו סיור עומק אל ערי הבירה האבודות של ממלכת ישראל בכלל ושומרון העתיקה 
ומהתקופה  הברזל  מתקופת  המרשימים  ובאתריה  העתיקה  בשומרון  יתחיל  הסיור  בפרט. 
הרומית. נבין את חשיבותה האסטרטגית של העיר המקראית המפוארת ונספר את סיפורם 
של מלכי ישראל בתפארתם. לאחר מיכן נעלה אל שמורת הטבע “שיי’ח בילאל אשר ברכס הר 
כביר ונצפה אל עבר מרחבי צפון מזרח השומרון בהן שוכנות הערים שכם ותרצה אשר שימשו 

אף הן ערי בירה לממלכה הצפונית בתקופת המקרא.

*מזון ושתיה לכל היום
*הסיור מותנה באישור ביטחוני.
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   14/3/18  .46
מסלולי פריחה מדברית קצרים לאביב )לאוהבי לכת(    

שחר שילה   
סיור מדברי קלאסי, בו נשלב שני מסלולים יפים, הפורחים בעונה זו של השנה בשלל פרחי 
מדבר. נתחיל את היום במסלול מעגלי יפהפה היוצא מבור חמת שבהר הנגב הגבוה אל עבר 
מוכרת,  פחות  מעט  בגזרה  המכתש  אל  מרהיבה  תצפית  רמון.  מכתש  של  הצפוני  המצוק 
שממנה נשוב אל בור חמת בערוץ העליון של נחל ניצנה שבו שלל נופי מדבר משובבי נפש. 
מסלול זה סומן לפני שנים ספורות והפך לאחד החביבים על מדריכי המדבר. לאחר הפסקת 
נוסף בנחל  גוריון, נצא למסלולון קצר  בן  צהרים, אותה נערוך במרכז המסחרי של מדרשת 
)נחל העץ(, במהלכו נשלב ביקור בחורבת חלוקים המרשימה, בה פזורים שרידי חווה  נוקד 

חקלאית מבוצרת מתקופת הברזל. 
 

  15/3/18  .47
אדריכלות ישראלית – הדגמה בעמק

אדריכל עפר בור     
המבנים שנבנו בזמן גל ההתיישבות הגדול בעמק, יישמו את עקרונות האדריכלות המודרנית 
וליצירתיות  עם הווית החיים הייחודית שייצרה ההתישבות בעמק. נראה דוגמאות למקוריות 
של אדריכלי התקופה והדרך בה משקפים המבנים את נסיבות יצירתם. תודגם  הדרך בה ניתן 

להפוך מבנים לעזר הדרכה והמתודה להדרכת אדריכלות . 

*מזון ושתיה לכל היום.
 

  16/3/18  .48
חידושים במחקר בערוץ נחל תנינים ובסביבתו )לאוהבי לכת(   

ישו דריי 
בהשתלמות נעסוק בגילויים ובחידושים ארכיאולוגיים בערוץ נחל תנינים ובסביבתו: כבשני סיד 
באזור רמת הנדיב, האמה הבלתי גמורה לקיסריה, אבו-נור, טחנת קמח על האמה הגבוהה, 

הבריכה הרומית באזור הכבארה והגשר המשוקם “גשר וילהלם” בחוף ג’סר א-זרקא.  

*מזון ושתיה לכל היום
*החזרה לתל אביב עד השעה 14:00.

  18/3/18  .49
חידושים בחפירות במתחם הכותל המערבי ובסביבתו    

רחלי חדד וצוות המקום 
יום זה יתמקד בישן ובחדש באזור מנהרות ורחבת הכותל המערבי: תצפית מבית שטראוס, 
הרצאה על החפירות באזור מהמאה ה-19 עד ימינו, הרצאה וסיור בחפירות החדשות ברחבת 

הכותל המערבי ובבית מורשת הכותל.     

   19/3/18  .50
בעקבות מרד בר כוכבא בשפלת יהודה )למיטיבי לכת(

ד”ר דורון שר אבי
ההשתלמות תצא בעקבות שרידי מרד בר כוכבא בשפלת יהודה. מאז התפתחותו של המחקר 
הארכיאולוגי של המרחב הכפרי ביהודה, ניכרים שרידיו של המרד לא רק במערכות המסתור 
באגף   - מפתיע  באופן  שאותרו  המפלט  במערות  וכן  ותפרוסתם,  הישובים  בשרידי  גם  אלא 
המערבי של שדרת ההר המרכזי. הסיור יעסוק בישובים אלה ובתובנות מתקדמות אודות מרד 
בר כוכבא לאור ממצאים אלו. מסלול הסיור: הליכה רגלית: חורבת עתרי- קטע משביל עדולם- 

חורבת בורגין )כולל זחילה במערכות מסתור(, נחל המערה וביקור במערת התאומים. 

*יש להצטייד בפנסים.
*מזון ושתיה לכל היום.

   21/3/18  .51
חידושי מחקר ארכיאולוגי בירושלים ובשפלה    

ד”ר אייל מירון, אירינה זילברבוד   
דרך  כדוגמת  בשפלה  לאחרונה  שנחפרו  חדשים  באתרים  בביקור  ההשתלמות  את  נתחיל 
רומית מרשימה, ואחר כך נמשיך לדרומה של ירושלים ונלמד על חידושי המחקר הארכיאולוגי 

באזור.

*מזון ושתיה לכל היום.
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  22/3/18  .52
מה חדש ומה מתחדש בשבילי ישראל בצפון? )לאוהבי לכת(         

דניאל וקנין
בשנים האחרונות מתפתח נושא השבילים הארוכים בארץ ובעולם בכלל. רק בארץ ישנם כבר 
גליל תחתון,  יזרעאל, שביל  ירושלים, שביל עמק המעיינות, שביל עמק  כאלו: שביל  עשרות 
שביל הגולן, שביל גולני, מים אל ים, שביל סובב כינרת, שביל הסנהדרין שביל ישו, דרך הבשורה 
וכמובן גולת הכותרת של השבילים הארוכים הוא... שביל ישראל. יחד עם השבילים המתפתחים 
מתפתחת גם תרבות ההליכה ועוד מטיילים יוצאים אל השבילים הארוכים כקבוצות ועם מדרך 
משלו,  חיים  יש  שביל  לכל  השביל.  את  לסיים  ברורה:  המטרה  הארוכים.  בשבילים  וצועדות 
ישנם כאלו שמתפתחים וכאלו שנשכחים. ובכל מקרה כל שביל יוצר סביבו תופעות חברתיות 
מעניינות, חושף אנשים שחיים ליד השביל והופכים להיות נציגים שלו, ליד השביל מתפתחים 

עסקים קטנים ומתגלות תופעות ידיעת הארץ שונות וייחודיות. 
במהלך הסיור נצעד בכמה קטעים קצרים )דרגת קושי קלה( של השבילים הארוכים בגליל 
התחתון ובעמקים, נכיר את התפתחותם ואת התופעות התיירותיות והחברתיות סביבם, נכיר 

גם אנשים שמתפרנסים מהשביל וננסה לחזות מה הכיוון של התיירות הזו...    

*מזון ושתיה לכל היום.
 

   25/3/18  .53
 Cemetery Crisis during the War of Independence     

מנשה בלייווייס 
There were occasions during the course of the War of Independence that 
Jews had no place to bury their dead. The traditional cemeteries of the Mount 
of Olives and Sambuski became inaccessible by early spring of 1948, with no 
logical alternative in the limited land available to Jerusalem’s Jewish population. 
After intensive searches, one empty area was found, and later abandoned for 
security concerns. We’ll visit the alternate cemeteries of Sanhedria, Sheikh 
Badr, Machane Yehuda, and the Old Shaarei Tzedek Hospital, all used at various 
times during and after the war, stopping by graves of righteous individuals as 
well as prominent figures. We will discuss how the war stoked internal conflict 
between Jewish factions, as members of different sectors vied for dominance 
through their respective Chevra Kadisha organizations.

    26/3/18  .54
בדואים במערב הגליל העליון           

עדנאן כבישי    
ואדי סלאמה, האנדרטה החדשה בכרמיאל לחיילי צד”ל,  ובאתרים:  ומפגשים בישובים  סיור 

וערב אל ערמשה.

*מזון ושתיה לכל היום

   27/3/18  .55
הדרוזים ברמת הגולן      

עדנאן כבישי 
הסיור יפתח בתצפית בג’בל קטע , משם נכנס לסיור במג’דל שמס, נמשיך אל ברכת רם ונלך 
ברגל עד עמק יעפורי. בדרך נעבור באנדרטה של לוחם דרוזי אציל שהצליח לתמרן בין שני 
ונבין מה קסמו של הלוחם ללא חת ונשמע מעט  עולמות  - הסורי והישראלי, נפגש עם בנו 
מסודותיו. נכנס לבוסתן ונפגוש בג’וניה  אשר תספר לנו על עקשנותה בכל הקשור לזהותה 
כאשה דרוזית בגולן. ניסע למסעדה דרך ורדה – כרמים, נערוך תצפית לעבר סחיתא ומשם 
נסע למפגש עם המבשל הראשי של המפקדה הסורית בקוניטרה אשר כיום מבשל לישראלים.

את  ראייתו  לזווית  שניחשף  תוך  מקוניטרה  הכבאי  את  ונפגוש  בוקעתא  הכפר  לכיוון  נמשיך 
המצב בצד השני היום.  

*ייתכנו שינויים במסלול ובתוכנית
*מזון ושתיה לכל היום.

   28/3/18  .56
אדם טבע ונוף באגן נחל אלכסנדר ובסביבתו      

ד”ר שי רוזן      
אזור נחל אלכסנדר, המרכזי בנחלי השרון, מהווה רצועה ירוקה בתוך אזור התיישבות וחקלאות 
והיסטוריה  מורשת  ונוף,  טבע  אתרי  של  מגוון  באגנו  לשמרה  מצליח  זאת  ועם  בארץ  מרכזי 

מהעת העתיקה ועד ימינו שלחלקם נחשף במהלך ההשתלמות.  
גן לאומי קאקון, שמורת ביתן אהרון, נחל אלכסנדר, פארק השרון,  בין האתרים בהם נבקר: 

מושב ינוב, אנדרטת גבעת חיים ועוד.

*מזון ושתיה לכל היום.
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        9/4/18  .57
קיסריה, עתלית ויקנעם בתקופה הצלבנית      

ד”ר שלמה לוטן   
בהשתלמות זו נעסוק בתולדות ביצורי הצלבנים ובהתיישבותם במישור החוף הצפוני וברמות 
מנשה. נבקר בקיסריה ונתמקד בתולדותיה בתקופה הצלבנית. נעבור בין אתריה הצלבניים – 
המצודה, כנסיית פטרוס הקדוש, חומת לואי התשיעי והחפיר המרשים. נמשיך אל עתלית בה 

נספר על תולדותיה ונציין את שנת ה- 800 להקמתה. 
הקברות  בית  ואתר  המצודה  קרבת  אל  ונגיע  לימור(  )מצפה  קרתא  מצד  בין  למסלול  נצא 
שלצידה. נסיים את היום בביקור בשרידי הישוב הצלבני והכנסייה בתל יקנעם, הצופה אל עמק 

יזרעאל. נתאר את תולדות המקום וסביבתו הקרובה בתקופה הצלבנית.  

   10/4/18  .58
עין כרם    

פנינה עין מור   
הסיור בעין כרם יתחיל ממרומי הכפר, במנזר הנשים גורני. משם נרד רגלית לתוככי עין כרם. 
ואת  המקומיים  את  נכיר  דופן,  יוצאי  בבתים  נבקר  הציוריות,  בסמטאות  נסייר  נינוחה.  ירידה 
הסיבות להכרה בעין כרם כאתר מורשת עולמי על ידי איקומוס ישראל ואת  החשיבות בשימור 

עין כרם והסביבה.

*לבוש צנוע.

 11/4/18   .59
“כי אמיתית היא ולא סמל ולא דגל ולא אות, העבר מאחוריה – היא 

צופה אל הבאות” – ישראל בת 70      
ד”ר שי רוזן    

לכבוד שנת ה-70 למדינת ישראל נבקר במספר אתרים המשלבים מורשת היסטורית וחדשנות 
מודרנית המאפיינים את התפתחותה של המדינה ובעיקר את עתידה. בין האתרים בהם נבקר 

במהלך היום: פארק אריאל שרון, אתר השיפדן, נתב”ג 2000 ועוד....  

*מזון ושתיה לכל היום.

    13/4/18  .60
תל קסילה – חפירה מספר 1 במדינת ישראל הצעירה       

ד”ר עמית דגן    
נחזור יחדיו לאוקטובר 1948ונספר את סיפורה של חפירה מספר -1 תל קאסילה. נעמוד על 

מאפייני האתר ונתמקד בשינויים שחלו במחקר הפלישתי ב – 70 שנות המחקר.

*מזון ושתיה לכל היום.

  15/4/18  .61
גרפיטי ואמנות עכשווית בדרום תל אביב    

מיכל קרק    
מן  רבים  תיירים  המושכת  מרשימה  רחוב  באמנות  אביב  תל  קירות  מתהדרים  כעשור  מזה 
הארץ ומחו”ל.  בסיור ננסה לענות על “כל מה שרציתם לדעת על גרפיטי ולא העזתם לשאול” 
)או שלא היה לכם את מי(, נכיר את המוקדים של הקירות הכי צבעוניים, נבקר בגלריות של 
אמנות עכשווית ונערוך מפגש עם אמן או אמנית.  נבדוק במה שונה אמנות הרחוב מזו המוצגת 

בגלריה למכירה, נשאל את עצמינו מה ערכה, ולא פחות חשוב- מה מחירה.

16/4/18  .62
Golan Heights Geopolitics 

Miri Eisin
The reality of the Syrian Civil War on Israel’s northern border has changed the 
focus working with tourists. During the day we will go to the usual observation 
sites to expand on the implications of Syria’s civil war on Israel – security, 
humanitarian, ethnically, water and more. The sites will include two sites on the 
Southern Golan and two in the Northern Golan. The day will be adapted to the 
situation when it takes place. Please take note that this is a long day, with a late 
ending time.

*מזון ושתיה לכל היום.
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   17/4/18   .63
סטודנטים ליום אחד באוניברסיטת תל אביב     

יוסי גולדברג    
התנגדות  למרות  בישראל  שנוסדה  הרביעית  האוניברסיטה  היא  תל-אביב  אוניברסיטת 

המוסדות הקודמים לה. 
וציורי קיר של אמנים  אנו נגלה בה טיילת עם נוף מרהיב לתל-אביב, מוזיאון פתוח לפסלים 
ישראלים ידועים, ומבנים ייחודיים כמו הבית הירוק, בית כנסת ולצידו אולם כינוס חילוני בניין 

ירוק )אקולוגי( ראשון מסוגו בישראל, ועוד – יצירתם של אדריכלים ידועים מהארץ ומחו”ל. 
בחלקו האחר של היום נבקר במוזיאון החדש לטבע ע”ש שטיינהרדט שנפתח לאחרונה ומציג 
את אוספי הטבע של האוניברסיטה )חלק מאוספי הטבע הלאומיים( – אוצר לאומי ייחודי וראשון 
וצמחים,  חיים  בעלי  של  פריטים  וחצי  מיליון  כחמישה  באוסף  התיכון.  ובמזרח  בארץ  מסוגו 
ובמזרח התיכון. האוסף משמש  המספרים את סיפורו המרתק של המגוון הביולוגי בישראל 
ויחסי הגומלין שלו עם סביבתו, ואלפי  ולתיעוד ההתפתחות וההיסטוריה של האדם  למחקר 
פריטים ממנו יוצגו לקהל הרחב בתערוכות השונות. המוזיאון שואף לאתגר את תפיסת הטבע 
של בני האדם בנוגע לעבר וַבהווה – למען העתיד. אם נספיק נציץ גם לגן הזואולוגי ולגן הבוטני.

  20/4/18  .64
שרונה הסמויה מן העין - בדגש יהודי ציוני     

יוסי גולדברג וצוות מרצים בשיתוף המועצה לשימור אתרי מורשת
יום משולב הכולל סיור ומספר הרצאות כמו על הסיפור האמיתי במאבק לשימור שרונה.  נבקר 
באתרים שלרוב אינם פתוחים עדיין לקהל הרחב, בדגש על שנות המאבק בבריטים ושנותיה 

הראשונות של המדינה ועל תהליכי השימור בעבר, בהווה ובעתיד.
במרכז  השידור,  רשות  במתחם  לאחרונה  ששומרה  ליפמן  משפחת  בבאר  נבקר  השאר  בין 
המבקרים של המועצה לשימור אתרי מורשת, בגן ארכיאולוגי ונראה את השימור המתבצע על 

ידי הצבא בקריה. 

   22/4/18  .65
בן גוריון פינת ז’בוטינסקי: שמאל וימין בתל אביב   

יוסי גולדברג
בפרוס שנת השבעים למדינה נחזור אל השורשים של תקופת היישוב. נפתח בביתו של דוד 
בן-גוריון ונאיר את דמותו ואת חזונו ואת מסכת יחסיו עם ז’בוטינסקי. על קו החוף לאורך שפת 
הים עד לגן ההעפלה, נספר על שני אירועים שהיו מוקד למחלקות קשה בין ימין לשמאל – 
רצח ד”ר חיים ארלוזורוב ואלטלנה. נלך לגן ההעפלה שמולו האנדרטה על אלטלנה. נמשיך 
אל בית ז’בוטינסקי - סיפור לידת המרכז של בית”ר בעיר ונגלה כיצד בית טרומפלדור הפך 
סיפורה של  ואת  ז’בוטינסקי  זאב  נכיר את דמותו של  זאב. במגדל שהוקם במקום  למצודת 

ראשית העלייה הבלתי לגאלית בשנות השלושים שהפכה ל’ספורט לאומי’.

  23/4/18  .66
בעקבות יתרו בעולמם של הדרוזים )לאוהבי לכת(   

עדנאן כבישי  
ויכלול ביקור באתר חיטין, בכפר רמה הגלילי, בקיבוץ פרוד,  יתרו  הסיור הינו מסע בעקבות 

בכפר מנדא ובבקעת בית נטופה.

*לבוש צנוע, מכנסיים ארוכים בלבד
*מזון ושתיה לכל היום.

  24/4/18   .67
סוגיות חשאיות ברמת הגולן ובחרמון    

עדנאן כבישי    
סדרה של מפגשים עם אנשים מהגולן שעסקו בנושאים מסוג זה. 

לדוגמא: נפגש עם שני אנשים בעלי עניין משפחת שופי ומשפחת קאנג’ תוך כדי סיור לאורך 
הגבול, נפגש עם מנכ”ל עמותת זכויות אדם בגולן מר סלמאן ח’יר אלדין ממנו נשמע סיפורים 

נוספים ועוד..... .    

*לבוש צנוע
*מזון ושתיה לכל היום.

  25/4/18  .68
על קו התפר- בין כפר קאסם לטול כרם    

מירי איזין   
האיזור הסמוך לשרון ממזרח מהווה אפשרות מצוינת ללימוד מעמיק של אתגרים אסטרטגיים 
)בטחוניים,מדיניים וחברתיים( של ישראל והרשות הפלסטינית. הטופוגרפיה מאפשרת תצפית 

על מישור החוף מקו חדרה עד אשדוד. 
בסיור נבקר באתרים הקשורים ללחימה במלחמת העצמאות, לקביעת תוואי “הקו הירוק” ב 
1949, הקמת הרשות הפלסטינית באיזור קלקיליה וטול כרם, מערכת היחסים הקיימת בגזרה. 

נבקר בכפר קאסם, בית אריה, פדואל, אלפי מנשה. 

* ייתכנו שינויים בתוכנית.
*מזון ושתיה לכל היום.
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    26/4/18  .69
גזר ולכיש       

ד”ר אייל מירון    
הקשורים  הממצאים  על  בדגש  גזר   – בשפלה  מרכזיים  אתרים  בשני  נעסוק  זו  בהשתלמות 
לראשית ימי הבית הראשון ולכיש בדגש על הממצאים הקשורים בסוף התקופה וכן בגילויים 

שנעשו באתר בחפירות האחרונות.

*מזון ושתיה לכל היום.

  27/4/18   .70
70 שנה למדינה בראי הזמר העברי )יום עיון(      

ענת הופמן 
שירה ופזמונים מלווים את מדינת ישראל עוד מלפני הקמתה ועד לימינו, והם מהווים בבואה 
מרתקת לתחומים רבים. ביום העיון ננסה לעמוד על התהליכים השונים שעברו שירי הזמר 
הישראלית  החברה  שעברה  ואירועים  תהליכים  דרכם  לשקף  וננסה  המדינה  ימי  מראשית 

לאורך ציר הזמן.

  29/4/18  .71
שלל צבעי הקשת – תיירות אלטרנטיבית בתל אביב     

מיכל קרק    
בשנים האחרונות הופכת תל אביב ליעד מרכזי בעולם התיירות האלטרנטיבית – תיירות אחרת 
הפועלת מחוץ למסגרת התיירות הרגילה והכוללת, בין היתר, תיירות גאה, תיירות קולינרית 
ותיירות אומנות הגרפיטי. במהלך הסיור, שיתקיים במרחב שבין גן מאיר, שוק הכרמל ונחלת 
בנימין, נחשוף מגמות אלה, ניפגש עם יזמים ומומחים בתחום ונגלה אפשרויות חדשות להדרכה 

חווייתית ורב-חושית מסוג אחר.

  30/4/18  .72
שולי עמק איילון )לאוהבי לכת(      

ד”ר דורון שר אבי 
הסיור סובב את שוליו המזרחיים של עמק איילון על אתריו הגדולים מן התקופות השונות, 

אשר היו אתרי מפתח ביושבם על מסדרון הכניסה החשוב אל לב ליבו של גב ההר. מסלול 
הסיור: תל איילון )יאלו(, ועליה רגלית אל  חורבת עקד וחפירותיה החדשות, ועד מכלול אמאוס 

)כ 6 ק’מ(. 

*יש להצטייד בספר תנ”ך.   
*מזון ושתיה לכל היום.

מאי 2018 – אייר/סיון תשע”ח

  1/5/18  .73
בעקבות “שביל הבנים” בכרמל )לאוהבי לכת(       

עדנאן כבישי       
ולקטעים  למהלכו  לרעיון,  נחשף  זה  ביום  הדרוזים.  כפרי  בין  חדש  שביל  הינו  הבנים  שביל 
בודדים ממנו. נלך במקטע באזור עוספייה במרבית היום ונתמקד בסיפורים ובאזור בהקשר 
הדרוזי. את מסלול הטיול נסיים בבית המורשת החדש בכפר שבו נפגש עם  אחד מהוגי רעיון 

השביל והאחראי על הפעילות במהלכו .

*מזון ושתיה לכל היום.
        

  2/5/18  .74
מיעוטים באזור עמק החולה     

עדנאן כבישי    
ביום זה נתמקד באתרים ובמפגשים ב:  טובא זנגריה, נבי יושע, רג’ר ונבי יודא. כמו כן תהיה 

התייחסות לאוכלוסיה בדרום לבנון.

*ייתכנו שינוים בתוכנית. 
*לבוש צנוע.  

*מזון ושתיה לכל היום.
 

  3/5/18   .75
מחזון למציאות )יום עיון(    

איציק דרור   
המדינה נולדה והוכרזה בבית העצמאות, שם גם תתקיים ההשתלמות. נושאי ההרצאות: 

לידתה של העיר העברית הראשונה  •
הכרזת המדינה בתל אביב, “מאחורי הקלעים” של האירוע המכונן  •

מגילת העצמאות- תוכן, צורה וסמל.   •

  6/5/18  .76
יפו ותל אביב במלחמת העולם הראשונה ולאחריה         

יוסי גולדברג        
מהערים  לאחת  והייתה  ובאוכלוסייתה  בשטחה  יפו  צמחה  בארץ  הבריטי  השלטון  בתקופת 
הערביות החשובות בארץ, במקביל לצמיחתה של תל-אביב. תור זהב שפקד את העיר התבטא, 
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החדשים  באזורים  ובאדריכלות  העיר  בתכנון  הנמל,  בפיתוח  המסחר,  בשגשוג  השאר,  בין 
ובמבני התיאטראות שנבנו בעיקר לאורך שדרות המלך ג’ורג’ החמישי )כיום שדרות ירושלים(, 
אחת  יפו  היתה  ותושביה,  תל-אביב  עם  בשגרה  יחסים  לצד   הסיור.  במהלך  נתרשם  מהם 
מזירות המאבק בסכסוך היהודי-ערבי. בסיור נבחן את האירועים הבולטים: מאורעות תרפ”א 
פרוץ  לפני  עוד  לדעיכתה  הגורמים  בין  שהיה   ,)1939-1936( הגדול  הערבי  והמרד   )1921(

מלחמת העצמאות.

 7/5/18  .77
בעקבות בהא-אללה בעכו ובסביבתה    

ד”ר שי רוזן   
בשנת 1868 הגלו השלטונות העות’מאניים את בהא-אללה, נביאה ומייסדה של הדת הבהאית, 
במבנים  בהא-אללה  התגורר   ,1892 בשנת  למותו  עד  השנים,  במהלך  עכו.  הגזירה  לעיר 
ומתחמים שונים בעכו ובמרחב הסובב אותה. מאז נחשבים מתחמים אלה כאתרים מקודשים 
לבהאים וכמוקד לעלייה לרגל. חלק מאתרים אלה פתוחים לביקורי קהל באופן סדיר, חלקם 
סגורים לציבור הרחב ואילו אחרים נפתחים באירועים מיוחדים ולקבוצות מיוחדות. לאתרים 

אלה מוקדשת ההשתלמות. הסיור נערך בשיתוף פעולה עם “המרכז הבהאי העולמי”.

*לבוש צנוע  

  8/5/18   .78
עם התנ”ך אל נחלות שמעון ויהודה בנגב     

שחר שילה      
הנגב נזכר בין דפי התנ”ך למעלה מ- 100 פעמים בהקשרים שונים. בימי המקרא שימש השם 
גיאו- מסיבות  שכיום  בעוד  בלבד,  הקרובה  וסביבתה  שבע  באר  בקעת  אזור  את  לציין  נגב 

פוליטיות, חובק המושג נגב את כל המרחב הדרומי של ארץ ישראל מבקעת באר שבע עד 
הרי אילת. בסיורנו זה, נתוודע אל נחלותיהם של השבטים שמעון ויהודה, תוך סיור בין כמה 
אתרים מקראיים בצפון הנגב, שאותם ננסה להכיר לאור סיפורי המקרא. נבקר בתל הרור שעל 
נחל גרר, באתר החפירות באר שבע המקראית )במרכז השוק הבדווי של באר שבע(, באתר 
באר אברהם החדש בבאר שבע, ובגן לאומי תל שבע המקראי. נקנח את הסיור בחורבת עוזה 
ואזכורים  וישלב סיפורים  ייערך בדגש הנרטיב המקראי,  המרשימה שמעל נחל קינה. הסיור 

גיאוגרפיים מהמקרא הקשורים לשטח. 

*יש להביא ספר תנ"ך.   
*מזון ושתיה לכל היום.

 

 9/5/18  .79
“שביל הסנהדרין” )לאוהבי לכת(      

רשות העתיקות   
שביל הסנהדרין הינו מיזם תיירותי חינוכי ערכי רב תרבותי למורשת הגליל, ביוזמה ובהובלת 

רשות העתיקות בשיתוף רשויות מקומיות וגופים ירוקים. 
מיזם זה החל לרקום עור וגידים במהלך שנת 2016 והוא יוקדש באופן רשמי למדינה ואזרחיה 
לרגל חגיגות 70 שנים לעצמאותנו. אורכו של השביל כ- 70 ק”מ, הוא חוצה את הגליל מבית 
שערים ועד טבריה, ועובר בין אתרים המיוחסים ל- 70 חכמי הסנהדרין. השביל מתהווה ומתפתח 
כל העת, הן על ידי חשיפת אתרים לאורך תוואי השביל והן על ידי המטיילים ההולכים לאורכו 
של השביל. השביל מבוסס על מורשת הסנהדרין ומחבר את הצועדים בו אל מרחבי הגליל 
התחתון ומורשתו העשירה. במסגרת חשיפת הפרויקט, רשות העתיקות תבצע יום השתלמות 
בשביל הסנהדרין הכולל חשיפת תוואי השביל במקטע הראשון, מבית שערים לאושא, והצגת 
שלל התכנים המוצגים בשביל לכל אורכו. התוכנית: אושא, מסלול הליכה בנחל ציפורי מטחנת 
הנזירים לפאתי כעביה דרך עין יבקע ואתר מעין הסוסים, הליכה לאלון של אילן גבאי - הדרכה 
על מרחב בית שערים ואחוזות רבי והאלון של אילן, בית שערים – מבנה הבזיליקה בגבעת זייד, 
מבוא ורקע לסנהדרין ולשביל הסנהדרין, בית שערים וחידושים לאור החפירות הארכיאולוגיות.

*מזון ושתיה לכל היום.

  10/5/18  .80
חג העלייה לשמים     

יסכה הרני    
חג העלייה לשמיים: מקורות, מסורות וליטורגיה של החג ומסורות נוספות בהר הזיתים. 

סיור בכנסיות ומנזרים בהר הזיתים כגון  “פטר נוסטר” , “וירי גלילי”, הכנסיות האורתודוכסיות 
)הרוסית והיוונית( וכמובן המתחם הביזנטי – צלבני של העלייה לשמיים.

*לבוש צנוע

  11/5/18  .81
הר ציון בין יהודים לנוצרים לקראת שבועות ופנטקוסט     

יסכה הרני
גלגולי  בדגש  ציון  בהר  מקיף  סיור  הר ציון בין יהודים לנוצרים לקראת שבועות ופנטקוסט. 
המסורות של מתחם קבר דוד וחדר הסעודה האחרונה. הסיור יכלול הכרות עם בתי הקברות, 

הכנסיות והשטחים הפתוחים שבהר ציון. החגים של הר ציון יהיו במוקד ההשתלמות. 

*לבוש צנוע
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  13/5/18   .82
חיפה – הדרכה אחרת     

יוני שטרן   
הסיור.  כדי  תוך  ובטאבלט  בטלפון  דיגיטלים  הדרכה  בעזרי  שימוש  תכלול  ההשתלמות 
המשתתפים יקבלו קישור ובו הזמנה להצטרף אל הקבוצה החברתית של יום ההשתלמות. 
ניסיון  יעשה  כן  ועזרים לטובת מורה הדרך בחיפה. כמו  יפורסמו משימות הדרכה,   בקבוצה 
לכתב חידה דיגיטלי בקבוצות תחרות היכולה להתאים להדרכת משפחות, קבוצות עובדים 
ונוער. הסיור כולל הליכה רגלית בחלק ממוקדי התיירות בחיפה – במושבה הגרמנית ובואדי 

ניסנאס, הדרכה במקומות אלה בעזרת עזרים דיגיטלים.  

*יש להצטייד בטלפון חכם עם קליטת רשת אינטרנט

  14/5/18  .83
רמת הנדיב – הדרכה אחרת )לאוהבי לכת(    

יוני שטרן  
הסיור.  כדי  תוך  ובטאבלט  בטלפון  דיגיטלים  הדרכה  בעזרי  שימוש  תכלול  ההשתלמות 
המשתתפים יקבלו קישור ובו הזמנה להצטרף אל הקבוצה החברתית של יום ההשתלמות. 
בקבוצה יפורסמו משימות הדרכה,  ועזרים לטובת מורה הדרך בהדרכה בשטח ובדגש טבע 

ופריחה.

*יש להצטייד בטלפון חכם עם קליטת רשת אינטרנט
*מזון ושתיה לכל היום.

  

  15/5/18   .84
מתש”ח לתשע”ח – 70 שנה למדינה )יום עיון(       

מרצים מטעם יד יצחק בן בן צבי    
מובילים  לפרויקטים  לעליה,  לאנשיה,  למדינה,  הקשורים  נושאים  בכמה  נתמקד  זה  ביום 
 - בישראל  המים  משק  הנשיא,  וצריף  בן-צבי  יד  מתחם  עם  הכרות   – העם’  ‘איש  ולהישגים: 
אתגרים ופתרונות - ד”ר שרה אלחנני, לשעבר ראש אגף המים, חלוצים נשכחים – עולי שנות 
מלחמת  אילן,  בר  אונ’  פיקאר,  אבי  ד”ר    - למדינה  הראשון  בעשור  הארץ  ויישוב  החמישים 
אוצרות  אריה,  בן  יהושע  פרופ’   - ישראל  מדינת  והקמת   1949-1947 הישראלית  העצמאות 
היישוב  ראשית  מתקופת  ותמונות  מסמכים  יד,  כתבי  ספרים,   - הצילומים  וארכיון  הספרייה 

ומהעשורים הראשונים למדינה, הכרות עם ארכיון יד בן-צבי - ד”ר לביא שי.

*יתכנו שינויים בתוכנית.

  16/5/18  .85
בין הר למדבר בדרום הר חברון    

ד”ר דורון שר אבי
בחבלי ספר המדבר, נדלג בין מקרא למשנה, ובין ימי הביניים להווה. הסיור יכלול העפלה אל 
חפירות דוד עמית וצבי אילן ז”ל בבית הכנסת העתיק בתל מעון, סיור עומק בסוסיא העתיקה, 
)כולל המיצג ומרכז המבקרים החדש, וכן השחזור החדש של בימת ארון הקודש בבית הכנסת 
העתיק(, וסיבוב רגלי קצר ב”ציר החוות” על רכס מעון. זאת תוך נגיעה בחידושי המחקר בדרום 

הר חברון. 

*יש להביא ספר בתנ”ך. 
*מזון ושתיה לכל היום.

   

  17/5/18  .86
ציפורי ובית שערים    

ד”ר אייל מירון      
שתים מן התחנות האחרונות בנדודי הסנהדרין היו ציפורי ובית שערים. בהשתלמות נעסוק הן 
בממצא הארכיאולוגי בשני האתרים והן במשמעויות ההיסטוריות העולות בהקשר לחלק מן 
הממצאים, כגון שאלת משמעותה של הסנהדרין בתקופה שלפני החורבן ובתקופה שלאחריו.

*מזון ושתיה לכל היום.

  18/5/18  .87
היער במקורות והיער כהנצחה בהרי ירושלים     

ד”ר יוסי שפנייר , ד”ר ישראל רוזנסון    
הסיור יכלול הכרות עם מאפייני היער המקראי בדרך לירושלים. נבחין בשימוש שנעשה ביער 
על ידי האדם בהקשר התרבותי בעבר. היער והעץ שימשו ריאה ירוקה אך היו גם בסיס למסרים 
נבחין  בסיור  מגוונת.  הנצחה  ובסיסם  הרחבות  הנטיעות  התחדשו  החדשה  בעת  רעיוניים. 
בשמורת  סיור  יכלול:  המסלול  ובהנצחה.  היהודיים  במקורות  המגוונים  ובשימושיו  ביער 

המסרק, תצפיות וסיורים קצרים ביערות: המגינים, הקדושים, הצבא האדום, החמישה.

*מזון ושתיה לכל היום.
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  22/5/18  .88
מיזמים וחדשנות בקהילה הבדואית בדרום    

עמראן עמראני, אבנר גורן    
הצפוני  בנגב  הבדואי  במגזר  שנפתחו  וחדשניים  חדשים  אתרים  על  בדגש  הינה  השתלמות 
בשנים האחרונות. הביקור חושף אותנו למציאות המורכבת של הקהילה הבדואית, האתגר, 
חיובית  לעשיה  להוביל  ועתידם  הקהילה  מתוך  שצמחו  לפתרונות  נחשפים  זאת  עם  יחד 
בין פרויקטים מובילים ברמה  ובמנהיגות. הסיור משלב  ושינוי משמעותי בתעסוקה, השכלה 
בינלאומית בנושא קהילה וקיימות, חינוך לדור המנהיגים הצעירים הבדואים המתבטא בהקמת 
האוכלוסיה  להעצמת  מקומית  יכולת  על  בהתבסס  תעסוקה  בדואים,  למנהיגים  נוער  כפר 
להשתלב  שרוצים  בדואיים  בסטודנטים  ותמיכה  הזדמנות  ומתן  מקומי,  נשי  כוח  המקומית- 
בשערי האקדמיה הישראלית. נבקר בבית הספר כוכבי המדבר שברוחמה משם נמשיך למיזם 
פורץ הדרך “פרויקט ואדי עתיר” שליד הישוב חורה, בו יקבל אותנו מרצה אורח שיחשוף בפנינו 
את  נכיר  שם  חורה,  בישוב  תהיה  הבאה  הנקודה   . לאקדמיה”  “שער  תכנית  של  עתידה  את 
“אלסנאבל” מיזם מצליח של נשות חורה ונערוך סיור לצד מפגש עם מספר אנשים מהישוב. 
התושבים  של  התרבותית  המורשת  על  נלמד  שם  דריג’את,  בישוב  תהיה  האחרונה  התחנה 

הפלאחים המתגוררים כיום בכפר.

*לבוש צנוע
*מזון ושתיה לכל היום.

  23/5/18  .89
עכו העתיקה מזווית אחרת     

ד”ר שלי אן פלג     
ירושלים  ממלכת  כבירת  הראשונה  בפעם  בין-לאומית.  עיר  עכו  הייתה  בתולדותיה  פעמיים 
הצלבנית, ובפעם השנייה תחת שלטונו של ג’אזר פחה. עדויות וממצאים משתי תקופות אלו 
שרדו בעיר למרות השנים הרבות שחלפו מאז. מערך החיים המודרני בעיר העתיקה של עכו 
מתקיים בתוך השרידים הללו. אוכלוסייתה של עכו העתיקה מעורבת, רב-תרבותית, תוססת 
ובעלת אופי ייחודי. הסיור יציג את מערך חיים עכשווי המתקיים בה, ואופן השילוב שלהם עם 
הרבדים הארכיאולוגיים והיסטוריים אשר שרדו מעברה המפואר והדרך שבה הם ניזונים זה 

מזה. נבקר במסגדים, כנסיות ובבתים של תושבים מקומיים.  

  24/5/18  .90
רוסים בירושלים    

פבל פלטונוב      
ההשתלמות תתמקד בכנסיה במגרש הרוסים, במנזר העליה לשמים על הר הזיתים, במנזר 

גת שמנים ובכנסיית אלכסנדר נייבסקי בעיר העתיקה.

*לבוש צנוע

  25/5/18  .91
אדריכלות ישראלית – השנים הראשונות )יום עיון(    

שורשי האדריכלות בארץ – משלהי השלטון העות’מאני, דרך ימי המנדט עד קום המדינה. 
צמיחתה של אדריכלות מקורית וחדשנית שחיפשה את הדרך לפתרונות בנסיבות המיוחדות 
של הבניה בארץ, בה נוצרו דפוסי יישובים חדשים. על רקע של טלטלה,  התפתחות טכנלוגית 

ושינוים רעיוניים שעברו על האדריכלות בכל העולם.

27/5/18  .92
70 שנה להקמת צה”ל )יום עיון(      

מרצים מטעם בית הפלמ”ח
ביום זה נעסוק במספר סוגיות משמעותיות הקשורות להקמה ולייסוד צבא ההגנה לישראל: 

הקשיים של מלחמת העצמאות – סוף מאי ותחילת יוני 1948”• 
מקימים מטכ”ל לצה”ל – המשך? שינוי?• 
"מרד האלופים” איך צמח ואיך דעך?• 
משירות ימי לחיל הים• 
חיוני שטייס יהיה מפקד חיל האוויר? – משירות אויר לחיל האויר• 
מודיעין -  מהש”י לאמ”ן”.• 
צבא ממלכתי אחד? שילוב המחתרות בצה”ל• 

*יש להצטייד בתעודת זהות.

  28/5/18  .93
קיסריה - חידושים ארכיאולוגים והבטים שונים בפיתוח האתר          

רשות העתיקות          
הגן הלאומי קיסריה, מהווה מוקד מרכזי לפעילות של רשות העתיקות. במשך השנים נערכו 
בקיסריה חפירות ארכאולוגיות אינטנסיביות ומאז האתר משמש אבן שואבת לאלפי מבקרים 
האתר,  פיתוח  על  עקרוניות  שאלות  מעלה  באתר  שמתקיימת  הרבה  הפעילות  חודש.  בכל 
הצגת הממצאים, מוקדי ביקור והסדרת פעילויות לקהל הרחב. ייחודה של קיסריה הוא בכך 
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שהיא בתהליכי פיתוח מתמשכים ולכן, ניתן לחזור ולבקר בו שוב ושוב ולחוות חוויות אחרות.
והן  יום ההשתלמות תוצג המורכבות בפיתוח של הגן, הן בגלל בעלי העניין השונים  במהלך 
מבחינת בעלי המקצוע השונים הנדרשים לטובת פיתוח הגן. לכן, ביום ההשתלמות המוצע, 

יוצגו היבטים חדשים ולא מוכרים של קיסריה ופרויקטים פעילים באתר.

  29/5/18  .94
צלילי אהבה בתל אביב      

שירלי קייזר 
 – זמרת שהבטיחה לאהובה לנגן בכל ערב את “את חכי לי ואחזור”, אשת משורר, שחקנית 

שתיינית שקפצה אל מותה, “המלכה האם” שמצאה על הכרית מכבנות שאינן שלה...
וצרותיהם.  יצירותיהם  על  יצריים,  ויוצרות  יוצרים  על  ואלכוהול.  בדידות  בגידות,  אהבות,  על 
ושירי אהבה שמרחיבים את  סיור על סיפורי אהבה   – רומנטיות בתל אביב הקטנה  שעתיים 

הלב וגם מכווצים אותו...

  30/5/18  .95
המוסתערבים – סיפורם של יהדות הכפרים הארץ ישראלית      

ד”ר אייל דודסון        
המוסתערבים - סיפורה של יהדות הכפרים הארץ-ישראלית, קהילות עם מאפיינים ייחודיים 
שחיו בארץ במשך מאות שנים, ונעלמו כמעט לגמרי בעת החדשה. נדון בחידת מוצאה ובגורלה 
של ה”עדה” שכמעט שלא נותר מי שיספר את סיפורה. נסייר בשפרעם, בכפר יסיף, בפקיעין 

ובחורבת כפר חנניה.

*לבוש צנוע.
*מזון ושתיה לכל היום.

 31/5/18  .96
70 שנה למדינה – חזון, התיישבות, תעשיה וכלכלה        

אמנון גופר, עמותת התיירות זמן גליל מערבי    
כפר   “ העתיקה,  בעכו  לתייר  חדשני  מרכז  הבאים:  במקומות  נבקר  ההשתלמות  במהלך 
והחלוציות, חדר האוכל, הסנדלריה  התיירות” בקבוץ מסריק המציג קבוץ מחצר הראשונים 
סטף  של  ספורו  כולל  בתפן  המוזיאון  הפיתוח,  לעיירות  מבחן  כמקרה  מעלות  העיר  ועוד...., 

ורטהיימר ומפעל גלידת “בוזה” בקבוץ סאסא. 

יוני 2018 – סיון/תמוז תשע”ח

 1/6/18   .97
חזרה למכרות שלמה: חידושים במחקרי הערבה והשלכותיהם על 

סוגיות בארכיאולוגיה מקראית )יום עיון(       
פרופ' ארז בן יוסף 

בשנים האחרונות הידע שלנו על היסטורית הפקת הנחושת בערבה )בקעת תמנע ופונון( השתנה 
נטישת  אחרי  שגשגה  הנחושת  שהפקת  הראה  תחומי  בין  ארכיאולוגי  מחקר  דרמטי.  באופן 
והגיעה לשיא במאה ה-10 לפנה”ס, במקביל לימי הממלכה המאוחדת.  המצרים את האזור 
ביום העיון נחשוף את הממצאים החדשים – בדגש על אתרי בקעת תמנע – ונדון בהשלכותיהם 
להבנת שאלות מרכזיות בארכיאולוגיה ובהיסטוריה של תקופת המקרא. הממצא החדש שופך 
אור על תהליכי צמיחת ממלכות ישראל ואדום, אופי ממלכות אלו בראשית דרכן, שאלת דוד 

כדמות היסטורית והמציאות מאחורי “מכרות שלמה” האגדיים.

  3/6/18  .98
פטרוס ופאולוס: הדמויות החשובות של הברית החדשה )יום עיון(      

יסכה הרני     
וייצוגן באמונה  ופאולוס: הדמויות החשובות של הברית החדשה, משמעותן, תרומתן  פטרוס 

ובאמנות הנוצרית.  
  

  4/6/18  .99
סיור בעקבות “קו התפר”     

רמי סמסולו  
כמו “מכשול קו התפר” עצמו , כך גם שמו והגדרתו שנויים במחלוקת . השמות השונים של 
הפרויקט מצביעים על תפישת עולמו הפוליטי של מי שמתאר את המכשול ואת עמדתו כלפיו.

עמדתה הרשמית של מדינת ישראל לשמו ) הנוסף( של “מכשול קו התפר” הוא “גדר הביטחון” 
 .”The Security Fence“ ובאנגלית

לעיתים משתמשים הגורמים הרשמיים בישראל בשם
"The Anti Terrorist Fence”, כדי להדגיש את חשיבותה הביטחונית למניעת פיגועי טרור 
נגד אזרחי מדינת ישראל בישובייהם ובדרכים. מכשול ההפרדה” ולעיתים גם “חומת ההפרדה”   

) משום שבחלקים של המכשול אין מדובר במערכת גדרות תיל אלא בחומת בטון(.
הפלסטינים והמתנגדים בארץ ובחו”ל למכשול קוראים לו “חומת ההפרדה

.)”The Apartheid Wall" ( ”ולעיתים גם “חומת האפרטהייד )”The Separation Wall “(
ויש המשתמשים במושג  “Barrier “ במובן של מחסום בשם

.“ Israeli West Bank Barrier“
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הסיור יעסוק בסיבות להקמת “מכשול קו התפר”, שלבי מימושו )באמצעות מנהלה מיוחדת 
שהוקמה במשרד הביטחון- “מנהלת קו התפר”( ותמונת המצב הנוכחית.

וציוד חקלאי, שוד  )גניבות רכב  ותוצרי הלוואי שלו  גם  ביעילותו כנגד המלחמה בטרור  כמו 
אם  עתידי,  לגבול  “מסמרות”  )קביעת  והבינלאומיות  הציבוריות  וההתנגדויות  ועוד(  עתיקות 

יהיה, בין ישראל לפלסטין, פגיעה במרקם החיים של הפלסטינים החיים בסמוך לו(.
מטרת הסיור להכיר את תמונת המצב בנושא , להביא לידי דיון וחשיבה בנושא גיבוש יכולות 
ל”עוטף  בדגש  הרלוונטיים,  הטיול  במסלולי  מטיילים/תיירים  של  לשאלות  ותשובות  הסברה 

ירושלים” וכביש 443.
בתוכנית: תצפית מ”תצפית הבנים” באלפי מנשה על המכשול במרחב השרון, הצגת הנושא 
והמערכת המשפטית ) בג”צים( סביב הנושא, נסיעה בכביש 443 לנבי סמואל . הדרכת אוטובוס 
הנושא,  סביב  )בג”צים(  המשפטית  והמערכת  בגזרתו  התפר  קו  ומכשול   443 כביש  בנושא 
תצפית  מגג מסגד/כנסייה/בית כנסת נבי סמואל על חלקו הצפוני של “עוטף ירושלים”, נסיעה 
לגבעה הצרפתית ותצפית על מחנה הפליטים שועפאט, שכונת עיסאוויה ומה שביניהן )כביש 
מס' 1!(, הליכה לתצפית מטיילת גולדמן בארמון הנציב לסיכום הנושא בירושלים וסיכום הסיור 

כולו.

*מזון ושתיה לכל היום.

  5/6/18  .100
נצרת בעבר ובהווה      

ראדה בולוס  
הסיור יתמקד באתרים מוכרים ובאתרים פחות מוכרים. נדבר על ההיסטוריה אך נתמקד גם 

בהווה באוכלוסייה , בשכונות החדשות ובאתגרי החיים בעיר. 
בין האתרים:  תצפית על העיר נצרת וסקירה רחבה , שכונת הגליל החדשה , שכונת שנלר , 

כיכר העיר וסביבתה. 
        

*לבוש צנוע

  6/6/18 .101
Tel Megiddo       

ד”ר עמית דגן
Tel Megiddo - Over a hundred years of excavation shed light on one of the 
most important sites in the Israel Valley. We will review the various findings 
throughout the periods.

*מזון ושתיה לכל היום.

  7/6/18 .102
פרויקטים ויזמויות של נשים בכפרי הגליל     

ראדה בולוס
שלהם  ובתרומה  ובקשר  גליליות,  נשים  של  ופרויקטים  מיזמים  בהדגמת  יתמקד  הסיור 
להתפתחות התיירות בישובים בהם התפתחו פרויקטים אלה. בין הפרויקטים: סינדיאנת אל- 

ג’ליל ואפנאן אלג’ליל.
 

*לבוש צנוע   
*מזון ושתיה לכל היום.

10/6/18 .103
Old and New in the Jewish Quarter and in the Jerusalem 

Archaeological Park                                         
ד”ר אייל מירון, החברה לפיתוח הרובע היהודי      

In cooperation with the Company for the development of the Jewish Quarter
This tour will explore known and less known sites in the Jewish Quarter and in 
the Jerusalem Archaeological Park (Including Davidson’s Center). We will also 
learn about some of the new discoveries in these sites.

  11/6/18 .104
“מעמק לגבעה” – סיפורי רועים, התיישבות ומורשת קרב בין עמק 

זבולון לגבעות שייח’ אבריק
ד”ר שי רוזן  

ההשתלמות מוקדשת למרחב הגיאוגרפי שבין מישור החוף למערבו של עמק יזרעאל ומשלב 
מגוון אתרים וסיפורים לא מוכרים. נתחיל את היום בביקור ב”יענקל’ס שטעטל” בכפר חסידים 
המספר את סיפורה של התרבות היהודית במזרח אירופה וקיבוץ רמת יוחנן בו נעסוק בניסיונם 
באנדרטאות  נבקר  חדשה.  יהודית-ציונית  תרבות  ליצור  ברגשטיין  ולאה  שלם  מתתיהו  של 
לצה”ל,  הדרוזים  בין  הקשר  וראשית  יוחנן  רמת  גוש  קרב  סיפור  את  המספרות  מוכרות  לא 
ישראל”  “גיבור  לוחמים לתואר  זכו שני  ליד קריית מוצקין בה  את סיפורה של שיירת הנשק 
ואת פרשת פעולת הלח”י בבתי המלאכה של הרכבת והקשר שלה לפעולת “ליל הגשרים”. 
בהמשך נבקר באחת מתחנות רכבת העמק ההיסטורית ונעסוק בעבר ובהווה בסיפורה של 
שערים  בית  לאומי  בגן  לביקור  שנפתח  החדש  בחלק  בביקור  נסיים  החדשה.  העמק  רכבת 

ובבית הקברות של אגודת השומרים בשיי’ח אבריק. 

*מזון ושתיה לכל היום.
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  12/6/18 .105
כנסיות ומנזרים ביפו      

יסכה הרני   
סיור שיתמקד בקהילות, בכנסיות ובמוסדות נוצריים ביפו. נעסוק בקהילה הארמנית קתולית, 

ביוונים אורתודוכסים וברוסים, ונערוך ביקור בבי”ס “טביטא” ובבית הקברות האנגליקני.  

*לבוש צנוע

  13/6/18 .106
אל חבל יתיר ואתריו      

ד”ר דורון שר אבי 
הסיור סובב את חבל יתיר ואתריו, ונוגע בכל אופציות הסיור והתיור ביער: כנסיות ובתי כנסת 
הייעור  במדיניות  התמורות  התגמול,  פעולות  הים-תיכוני,  הספר  בבתת  הצומח  עתיקים, 

בעשורים האחרונים, ובפזורה הבדואית של המרחב ה”גלילי”.
מסלול הסיור: משטרת המיקי-מאוס ביתיר )“לוציפר(, חורבת יתיר, בית היערן, חורבת ענים, 

נסיעה בדרכי היער )“שביל המאגר”(, הר עמשא.

*מזון ושתיה לכל היום.
       

  14/6/18 .107
ובית  לטבע  המוזיאון   – אביב  תל  אוניברסיטת  בקמפוס  חידושים 

התפוצות    
צוותי המוזיאונים   

חלקו הראשון של היום יתמקד במוזיאון הטבע ע”ש שטיינהרדט - אוצר לאומי ייחודי וראשון 
ישראל שמורים במוזיאון החדש  אוצרות הטבע הלאומיים של  ובמזרח התיכון.  מסוגו בארץ 
וצמחים,  חיים  בעלי  של  פריטים  וחצי  מיליון  כחמישה  באוסף  לאחרונה.  שנפתח  והמרהיב, 
ובמזרח התיכון. האוסף משמש  המספרים את סיפורו המרתק של המגוון הביולוגי בישראל 
ויחסי הגומלין שלו עם סביבתו, ואלפי  ולתיעוד ההתפתחות וההיסטוריה של האדם  למחקר 
פריטים ממנו יוצגו לקהל הרחב בתערוכות השונות. המוזיאון שואף לאתגר את תפיסת הטבע 
של בני האדם בנוגע לעבר וַבהווה – למען העתיד. לאחר מכן ייערך סיור בגן הזואולוגי וסיור קצר 
ויכלול: הרצאות וסיור באגף  בגן הבוטני הסמוכים. המשך ההשתלמות יהיה בבית התפוצות 
יהודי”. התערוכה תציג  פריטים אישיים של  החדש של המוזיאון, בדגש על תערוכת “הומור 
גדולי הקומיקאים, הכותבים והקומדיות בקולנוע ובטלוויזיה: האחים מארקס, הגשש החיוור, 

וודי אלן, שייקה אופיר, סיינפלד, ארץ נהדרת, לני ברוס, אפרים קישון ודן בן אמוץ.   

  15/6/18 .108
מצדה )יום עיון(     

ד”ר גיא שטיבל     
יום העיון יוקדש לחידושים במחקר מצדה. יוצגו ויובאו תוצאות החפירות המחודשות והמחקרים 
העדכניים ביותר המלמדים על דמותו של אתר המפתח בארכיאולוגיה בישראל, ודמות תושביו 
יוצגו  הביזאנטיים.  בניזרים  וכלה  המורדים  בקהילת  עבור  הורדוס,  במלך  החל   – הקדומים 
ממצאים כמו מסקנות חדשות באשר למהלך החיים ובמיוחד למאורעות הדרמטיים שהתחוללו 

באתר.

  17/6/18 .109
City of David Highlights     

ד”ר אייל מירון
In this afternoon “hishtalmut” we will focus on the upper part of the City of 
David excavations (area G, the “Palace of David”, Givati parking lot).

   18/6/18 .110
תור הזהב של יפו – יפו בימי השלטון הבריטי         

יוסי גולדברג  
מהערים  לאחת  והיתה  ובאוכלוסייתה  בשטחה  יפו  צמחה  בארץ  הבריטי  השלטון  בתקופת 
העיר  את  שפקד  זהב  תור  תל-אביב.  של  לצמיחתה  במקביל  בארץ,  החשובות  הערביות 
באזורים  ובאדריכלות  העיר  בתכנון  הנמל,  בפיתוח  המסחר,  בשגשוג  השאר,  בין  התבטא, 
החדשים ובמבני התיאטראות שנבנו בעיקר לאורך שדרות המלך ג’ורג’ החמישי )כיום שדרות 
ירושלים(, מהם נתרשם במהלך הסיור.  לצד יחסים בשגרה עם תל-אביב ותושביה, היתה יפו 
מאורעות  הבולטים:  האירועים  את  נבחן  בסיור  היהודי-ערבי.  בסכסוך  המאבק  מזירות  אחת 
לפני  עוד  לדעיכתה  הגורמים  בין  שהיה   ,)1939-1936( הגדול  הערבי  והמרד   )1921( תרפ”א 

פרוץ מלחמת העצמאות.

  19/6/18 .111
ירושלים – הדרכה אחרת       

יוני שטרן    
הסיור.  כדי  תוך  ובטאבלט  בטלפון  דיגיטלים  הדרכה  בעזרי  שימוש  תכלול  ההשתלמות 
המשתתפים יקבלו קישור ובו הזמנה להצטרף אל הקבוצה החברתית של יום ההשתלמות.

על  בירושלים  בהדרכה  הדרך  מורה  לטובת  ועזרים  הדרכה,   משימות  יפורסמו  בקבוצה 
מראותיה השונים והמגוונים.

*יש להצטייד בטלפון חכם עם קליטת רשת אינטרנט
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  20/6/18 .112
קברי צדיקים בגליל העליון        

ד”ר חגי עמיצור  
סיור מעמיק בקברי הצדיקים מהידועים ומהמבוקרים ביותר: קבר חוני המעגל, קבר יונתן בן 

עוזיאל בעמוקה, קבר רבי דוד ומשה בצפת וקבר הרשב”י במירון.

*לבוש צנוע
*מזון ושתיה לכל היום.       

  21/6/18 .113
70 שנות אדריכלות במדינת ישראל )יום עיון(    

אדריכל עפר בור     
המבנים שנבנו בארץ מקום המדינה החל משנות החמישים-שישים - בניית הערים והיישובים  
הראשיים.  הציבוריים  המוסדות  ובניית  תקדים  חסר  מידה  בקנה  למגורים  בניה  החדשים,  
בהמשך התרחבות הבניה בארץ אחרי 1967, והשינויים המפליגים בעשרים השנה האחרונות.  

יוזכרו גם  סוגיות שימור וקיימות שבהן מתלבטים אדריכלים היום. 

  24/6/18 .114
משיראז לירושלים      

טל חניה 
ה-20,  המאה  ובראשית  ה-19  המאה  בשלהי  בירושלים  הפרסית  בעדה  מתמקד  הסיור 
שבת  שכונת  במסלול:  שיראז(.  העיר  )יוצאי  השיראזים  נחלאות  שכונת  על  התמקדות  תוך 
יהודה בסיפורים  ושוק מחנה  נווה שלום, בתי כנסת פרסיים  )“שכונת הפחים”(, שכונת  צדק 

הרלוונטיים לעדה הפרסית.
*לבוש צנוע.

 25/6/18 .115
פארק הצבאים בירושלים      

עמיר בלבן, החברה להגנת הטבע
סיור הכרות לקראת פתיחתו של פארק עמק הצבאים, אתר הטבע העירוני הקהילתי הגדול 
בישראל. הפארק הציבורי יהווה מוקד תיירותי חדש בעיר, שיתמקד בחיה שמסמלת יותר מכל 
את ארץ ישראל – הצבי הישראלי. הפארק הוקם לאחר תהליך יוצא דופן של תכנון בשיתוף 
השימוש  ואופן  הישראלי  הצבי  הפארק,  של  המרתק  סיפורו  עם  הכרות  יכלול  הסיור  ציבור. 

בפארק ע”י מורי דרך.

  26/6/18 .116
סדנת תיאטרון למורי דרך     

חביב מזרחי, תיאטרון פסיק    
שהתקבל  עוצמתי  לכלי  האחרונות  בשנים  הפך  תאטרלי  ומשחק  דרך  הוראת  של  השילוב 
אותנטית  היסטורית  דמות  בארץ.  התיירות  ותעשיית  המטיילים  קהל  ידי  על  בהתלהבות 
המשוחקת היטב יכולה להצחיק, לרגש, וללמד תוכן חשוב באמצעות קשר בלתי אמצעי עם 
הקהל על גווניו השונים. בסדנת התאטרון למורי הדרך ננסה להמחיש איך מתבצע הקסם הזה, 
נבנה “ארגז כלים” של כלים מקצועיים מעולם הבמה, ונלמד איך לצאת החוצה לאתר ולרחוב.

את  “לשחרר”  שמטרתם  שונים  תאטרון  משחקי  עם  נשתעשע  הסדנה  של  הראשון  בחלק 
יסוד  מושגי  עם  ראשונית  הכרות  למשתתפים  ולהקנות  המחיצות,  את  לשבור  המשתתפים, 

בסיסיים כמו:
מה זה רצון ומצב תאטרליים?

איך משחקים זמן ומקום?
איך משחקים קונפליקט פנימי וחיצוני?

איך לבנות דמות באמצעות גוף קול ואביזרים נלווים?
בחלק השני של הסדנה נשתמש בכלים שהכרנו ונוריד את הכל למעשה בפועל - המשתתפים 
דמות  אליו  ולחבר  שלהם  ההדרכה  מסביבת  להם  שמוכר  היסטורי  בספור  לבחור  יתבקשו 

שתספר את הספור. 

  27/6/18 .117
“אגדת דשא” – סיור בתל אביב בעקבות אברהם דשא פשנל     

לפני 14 שנה – נפטר האיש שהיה ה”צנטרום של הפיילה” של עולם התרבות הישראלי – המפיק 
הענק שכולם אהבו לעבוד איתו - “בצל ירוק”, 

רבקה  ריבלין,  ספי  טופול,  חיים  לביא,  אריק  מסטיק”,  מנטה  “כוורת”,”שוקולד  “התרנגולים”, 
זוהר, גדי יגיל, מוטי גלעדי, ציפי שביט ומי לא...

ממציא  רעיונאי,  כדורגל,  קבוצת  מקים  זוהר.  אורי  של  השותף  החיוור”.  “הגשש  של  האבא 
פטנטים...מבריק, מצחיק, חם, לארג’, אנושי.

נצא לסיור ב”צנטרום” של תל אביב בעקבות סיפורה של אגדה - אברהם דשא פשנל.
מסלול:  רח’ קינג ג’ורג’, דיזנגוף, רות, ריינס והסביבה, נבקר במה שהיה פעם שכונת הצריפים 

נורדיה, תיאטרון “הקאמרי”, 
פסאז’ הו”ד, קפה “פינתי”, קפה “כסית” , תיאטרון “זירה”  ועוד... .


