הטיולים

תכנית הטיולים לשנת תשע"ו
הטיולים מתקיימים מאוקטובר ועד יוני

מחיר טיולי ידיעת הארץ
לתושבי המועצה ₪ 120
תושבי חוץ על בסיס מקום פנוי
מחיר ₪ 140
עשויים לחול שינויים בתכנית הטיולים עקב מזג
האוויר ושינויים בשטח.
לקראת כל טיול יצא חוזר עם תכנית מפורטת
לנרשמים ,עם קבלתו על המטייל להשיב
ולאשר את השתתפותו.
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טיולי החוג לידיעת הארץ 2017/2016 -
"כזוהר הרקיע"
המדריך – עופר רגב | 28/10/16
בעקבות חייה ,אהבותיה ,מותה ומורשתה של לוחמת הפלמ"ח ,הטייסת  -זהרה לביטוב.
סיפור של הקרבה ואהבה ,רעות ותקווה בהרי ירושלים.

באר-שבע הלא מוכרת:
"מאברהם אבינו ועד רוביק דנילוביץ"
המדריך -יואב אבניאון | 18/11/16
היכרות עם פינות לא מתוירות בעיר ובסביבתה.
ביקור בתל באר־שבע המקראי שהוכר כאתר מורשת עולמית .נתהה האם הבאר שבשער
העיר היא באר אברהם ,נהלך ברחובות עיר המנהל הקטנה שגילה כשלושת אלפי שנה ונרד
במדרגות למערכת המים הייחודית והמפתיעה.
את החלק השני של היום נקדיש לבאר-שבע "הטורקית" ולאתריה המרתקים אותם
נראה מבחוץ" :באר-אברהם" ,טחנת הקמח היהודית וסיפורה המופלא של משפחת גורדון,
הסראייה ,בית המושל ,המסגד הגדול ,בית הספר לילדי השיח'ים ועוד.
נסקור את בית העלמין הבריטי ואת תחנת הרכבת ההסטורית בה הוצב תאומו של הקטר
המיתולוגי .70414-נסיים בסיור רכוב בעיר המודרנית המתפתחת בצעדי ענק.
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טיולי החוג לידיעת הארץ 2017/2016 -
"העמק הוא "חלום" ...על תעופה עברית
המדריך אבי משה-סגל חוקר התעופה עברית בארץ ישראל | 16/12/16
יום טיול בעמק יזרעאל המערבי בעקבות חלוצי התעופה העברית ,שהעמק היה לעריסתה.
בין תחנות הסיור  -מצבת הטייס בשדות קיבוץ משמר-העמק ,שדה התעופה הבריטי ההיסטורי
במגידו .שרידי כפר־ילדים בשיפולי גבעת המורה ,גבעת עודד ליד קיבוץ רמת־דוד ועוד...

"טוסקנה ופרובאנס בשפלה והרי יהודה"
עם המדריך – עודד אמיתי | 20/1/17
כולם מכירים את ספורי התנ"ך ואת הרי יהודה אך רק מעטים מכירים את הפינות והגנים
הקסומים ,האנשים הייחודיים ,וידויי נזירים ונזירות ,ניחוחות כרמי הבוטיק ובין יתר האתרים
והמפגשים נכיר מקרוב:
המנזר הבנדיקטני וכנסיית גבירתנו של ארון הברית ,מפגשים מרתקים עם נזירים ,מנזר יוחנן
במדבר ,שלל מעיינות מהנחשבים בא"י ,בית ג'ימאל ,היקב של מוני ,מה בין שמשון ויקבים
בשפלה? מנזר האחיות בית לחם ,אומנים ואמניות בטבע .שלל סדנאות פרזנטציה במבשלות
בירה ויקבי בוטיק ,הרומן המתוקשר בין דוד המלך למיכל!!
"סודות וסתרים מיקב פלאם" ושלל גלויות ותצפיות על איזורי טוסקנה ופרובאנס בא"י.
במהלך הסיור נתוודע לסיפורים אישיים ומרתקים של נזירות ,נזירים ודמויות ייחודיות.
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טיולי החוג לידיעת הארץ 2017/2016 -
על נאקות ,נשים ,ושוכני מערות
עם המדריך – גרשון מלר | 24/2/17
ביקור בחווה לגידול נאקות( ,חלב הנאקות הוא מוצר בריאותי מדרגה ראשונה)
הנמצאת בסמוך לצומת להבים ,בשבט הטרבין ,מרכז המבקרים בשבט הטרבין ,מארח
מסביר וכמובן טעימות .החווה היא חוות מחקר בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
אנחנו ממשיכים מזרחה למפגש עם נשים בדואיות בישוב הבדואי לקייה ,האירוח לפי
מיטב המסורת הבדואית .מפגש מעניין על מעמדה של האישה הבדואית בשבט ובכלל,
ואיך משתלבת האישה בכלכלת המשפחה.
יעדנו הבא הוא הכפר דריג'את לפני ערד ,כאן נפגוש אוכלוסייה שבמקור שכנה
במערות ברכס הרי חברון  -מערות שבהם שכנו יחד בני האנוש ובעלי החיים .עם
השנים המערות הפכו לפרק היסטורי .בסמוך נבנו בתים ,אבל הכפר לא הוכר ע"י
המדינה וחשמל ומים היו בחזקת חלום .את סיפורו המעניין של הכפר הייחודי נשמע
במערה על כוס תה ופיתה חמה.
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טיולי החוג לידיעת הארץ 2017/2016 -

עיר הקודש הבלתי ידועה' – אח ,טבריה לו היית צפת:
המדריך – קובי פליישמן | 24/3/17
ההפתעה הגדולה היא סיפורה של העיר טבריה  -אחת מארבע ערי הקודש .נטייל בעקבות סיפורה של המלכה ברניקי לתצפית
מדהימה על העיר ,נשוטט בין בתי כנסת והרובע היהודי המסתורי ,נכיר את העיר הצלבנית ונפגוש את דר' טורנס שהציל את
טבריה לאחר מכן ,נלך בשכונה על שם הנציב הבריטי עם בית המלון של המומר המטורף ,נשתטח על קברי חכמים ומלומדים
ונגלה עוד סיפורים רבים ופסיפסים של דמויות .עם כבר פסיפס ...נבקר בבית הכנסת המפואר של העי חמת.
לאחר הפסקת הצהריים ,נספר את סיפור ההתיישבות בבקעת כנרות ונצא לגלות את פרשת הקרבות במקום במלחמת
העצמאות .לסיום נפרד מהכנרת ממרומי ביתניה של 'ליל העשרים".
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טיולי החוג לידיעת הארץ 2017/2016 -
מקדשים פגאניים בצפון
המדריך  -חנוך ויזר | 21/4/17
טיול העוקב אחרי שלושה אתרים בהם נחשפו שרידים של מקדשים פגאנים .נבקר במכלול המקדשים בבניאס ,חורבת
עמרית וקדש.
שרידים אלה הינם יחידים ומיוחדים בנוף הגלילי והארץ ישראלי במסלול קטעי הליכה קצרים ולא קשים!!

אל סודות מנהרות מזימות וסוסים טרויינים על גבול הצפון
עם המדריך – גיל ברנר | 19/5/17
טיול ייחודי במינו .סיפור גבול הלבנון שעדין לא ידענו.
ניתן הצצה אל השכנים שמעבר לגבול.
אירוח מדהים אצל רוקיה מגיס ,אישה הגרה בבדידות על גדר הגבול עם לבנון .
סיור אל עץ המשאלות הקדוש ואל שרידי הכפר ג'ורדה (חלק מערב אל עראמשה – מקום מגוריה של
הבדואית רוקיה מגיס).
תצפית ממושב זרעית אל מתקני חיזבאללה ופתחי מנהרות בכפר מרוואחין (מול מושב זרעית) .תצפית על מתקני בית ספר
ו"מדרסות " על גבול הלבנון (מתקני כינוס מהירים על גבול ישראל) במרחק  600מ' מהגבול בגזרת עייטה אל שעב  -וכפר מרווחין .
נסיעה לאורך גדר הגבול ירידה לאפיק נחל בצת ,נקודת דיווח  105מקום חטיפת החיילים ביולי  .2006תצפית אל מסגד ואדי שנו
"הר קוקז "פתח מנהרה פוטנציאלי על גדר הגבול מול מושב אביבים ועוד...
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טיולי החוג לידיעת הארץ 2017/2016 -

לברור פרטים והרשמה:
מתי הלרמן
מנהלת מרכז התרבות לגימלאים 09-9596537
matih@hof-hasharon.co.il
בימי ראשון וחמישי 8:00-13:00
ובמחלקה לשירותים חברתיים09-9596506 :
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