טיולי החוג לידיעת הארץ 2018/2017 -
"אל תלכי לבדך"
עם המדריך  -עופר רגב | 20/10/17
סיור אל נופי קיבוץ משמרות ,מחוזות שהיו מצע ליצירת דמויות בולטות בתרבות הישראלית,
אמן המילים מאיר אריאל ואשף הצלילים שלום חנוך.
הסWיפורים שמהם נוצרו השירים האהובים שהפכו למופת ישראלי והרקמה החברתית
הייחודית של הקיבוץ הקטן עד מאוד ,שהצמיח מבט אל השדה המוזהב.

עכו  -מעל ומתחת לקרקע
עם המדריך  -יואב אבניאון | 24/11/17
מסע לעיר המרתקת בה נפגשה אירופה עם המזרח .הכרת העולם הצלבני ,מסדרי האבירים ועוד.
נתחיל באתר לא מוכר :מקום קבורתו של הגנרל קפארלי מצבא נפוליאון ונספר על מערכת
היחסים המורכבת בין בונפרטה לחברו לספסל הלימודים דה-פיליפו.
נרד לאולמות האבירים שעברו שדרוג משמעותי בעת האחרונה  -כולל חללים חדשים שנפתחו
לביקור .נעמוד על מהותם של המסדרים הצבאיים ההוספיטלרי והטמפלרי ונחייה את חיי היום
יום בעכו הצלבנית.
טיולנו יכלול ביקור במנהרת הטמפלרים ,המוזיאון הנוסטלגי "אוצרות בחומה" ובמסגד אל ג'זאר
המרה( .כפוף לזמני התפילה במקום).
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צילום :דר' אבישי טייכר

ואדי עארה מזווית אחרת
עם המדריכה  -טל רז קציר | 22/12/17
משולש קטן או משולש גדול מהו המשולש?
נכיר אזור קרוב אך לא מוכר בשילוב הליכות קלות בטבע ובכפרים.
ה"בית על הואדי" בקציר (הבית שלי) – במרומי הר אמיר בנו בני
הזוג טל רז ונעם זמיר במו ידיהם בית עץ ייחודי .הבית משמש
כאבן שואבת לאומנים ומעצבים ,וכמקום למפגשי קיום משותף
בוואדי עארה.
בקה אל גרביה שחרטה על דגלה את השם – "בקה עיר השלום",
נכיר את העיר מנקודת מבט גיאוגרפית היסטורית ותרבותית עבר
מול הווה תוך כדי ביקור באתר או שניים .הליכה בגרעין הכפר
הישן של ג'ת עם נופים מרהיבים ובתים ישנים.
החווה הכפרית לשלום בקה אל גרבייה  -בלב מטע זיתים עתיק
שוכנת חווה אקולוגית קסומה החווה מאפשרת חוויות בתחומים
שונים בסביבה חקלאית של פעם .נצא לסייר בחווה בעקבות
החלומות של מקימיה.

12

טיולי החוג לידיעת הארץ 2018/2017 -

"סודות כמוסים בדמות קדושים"

עם המדריך  -שמעון זוהר | 26/1/18
מסע אנתרופולוגי מרתק אל תרבות הקדושים ביהדות צפון אפריקה.
המסע מפגיש עם סודות כמוסים ,עם כוחות שבטבע וממעל ועם חלומות ופשרם .נבקר בבתי
האדמו"רים ,בחצרות קדושים ובבתי כנסת ,נבין פשרם של קמעות ודיוקנאות ,ונעמוד על כוחו
של הבן ועוצמת האב – הכל מנקודת מבט רעננה וחדשנית.

קשרים של שתיקה...

צילום :משה דוד

סיפור משפחות הסובוטניקים בגליל וסיפורן של מושבות הגליל
עם המדריכה  -אסתר שמואלי | 23/2/18
כפר תבור – מוזיאון חצרות האיכרים ,נכיר את מעשה יק"א בגליל התחתון ,בתחילת המאה
ה .20-נלך ברחוב של מסחה.
סג'רה  -אילניה  -אירוח בחצר משפחת שמואלי  -חצר ראשונים ...נתרשם ממבנה המושבה –
החקורה ,הבית ,הרפת והחומה ,נפגוש את דמותה של אסתר סווקטינה פרוטופופוב – שתספר
על היותה גרה בארץ ישראל ,וננשום אויר של ציונות ואהבת הארץ.
נספר את סיפור בני משפחת פרוטופופוב (שמואלי) שעשו דרכם מאסטרחן לארץ ישראל,
מנצרות פרבוסלבית לדת היהודית.
נמשיך לסיור במושבה הותיקה סג'רה ,היא אילניה .נשמע על סובוטניקים ,חלוצים ואישים
חשובים...
נסיים עם סיפורה של בית קשת – ביער אלוני התבור של בית קשת.
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אל יישובים ייחודים בלב הגליל

בין רוחניות לציונות
עם המדריכה  -עדי זרחי | 9/3/18

בלב הגליל  -על הפסגות ובתוך העמקים ,התקבצו להן קהילות
ייחודיות אנשי דרך האי-מן במעלה צביה ,בדואים בלתי מוכרים
בין מגורי פחונים לווילות ענק ,יהודים וחילוניים החיים יחדיו...
נצא לפגוש ,לשמוע ולהכיר...
נבקר ביישוב הבדואי ערב אל נעים ,עד לפני מס' שנים יישוב
בלתי מוכר ,ללא תשתיות  -אשר עובר מול עיננו המשתאות
מהפך  -כשתושביו יוצאים מפחונים אל וילות רחבות ידיים
נבקר בבית הכנסת המיוחד של אשחר  -בו חיים חילוניים ודתיים
כקהילה.
בראש הר כמון נטייל בין יישוב קהילתי פורח  -לבין חמולת שבט
הסוואעד נתארח בבית הספר היסודי  -אזורי הבדואי שבראש
ההר ונסיים בביקור ומפגש ביישוב המיוחד מעלה צביה  -אשר
תושביו הולכים בדרך האי-מן ,דרך חיים ייחודית על עיקריה
נשמע בביקורינו.
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בעקבות אורי אילן

פרשיות נעלמות בין גליל וגולן
עם המדריך  -גיל ברנר | 27/4/18

צילום :ד"ר אבישי טייכר

צפייה במצגת מרגשת וסרט על אורי אילן ותפיסת" החוליה" .ביקור במשרדי ועדת שביתת הנשק
במשמר הירדן לשם הובאה גופתו של אורי אילן.
חאן ירדה  -סיפור קרבות מלחמת השחרור באזור עמק החולה ,קביעת השטחים המפורזים ,אוהל
שביתת הנשק  ,וספור על טייסים נעלמים שנפלו משני ציידי הגבול למען עמם ומולדתם.
סיפור נפילתו מותו ומציאת קברו של הטייס ליאונל  -מוריס בלוך.
ביקור בגן הילדים תלתן בקיבוץ איילת השחר ושרידי מטוס ההרווארד של הטייס הסורי סגן פייסל
נאדיף שנפל עם מטוסו ב 1948-במהלך הפצצה על הקיבוץ .תצפית בעקבות "החוליה" ממקום
חצייתם של אורי אילן וחבריו את הגבול ועד מקום לכידתם ליד בורג'-בביל.
"עמוד הטלפון" ליד מוצב תל פאחר לשם הייתה החוליה צריכה להגיע.

בעקבות מבצרים צלבניים בגליל העליון
עם המדריכה  -ענת פלד | 18/5/18

צילום :ערן פלדמן

מצודת דוק  -שרידי הביצור הצלבני בשמורת עין אפק.
מבצר המלך בעיירה מעיליא וסיום בתצפית אל מבצר המונפור  -המפקדה הראשית של
הגרמנים הטבטונים בארץ ישראל.
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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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היכונו ...היכונו...

אנו יוצאים לנופש פעיל בגליל במלון
"אחוזת אסיינדה ביער"
עם המדריך גרשון מלר
מחזור ראשון  23-26/10/17 -בימים שני עד חמישי
מחזור שני  30/10-2/11/17 -בימים שני עד חמישי
פרטים בהמשך...

