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טיול מס' 10/10/19 1

ירושלים -חברה ,דת ופוליטיקה

טיול נוסף ב 28/10

עם המדריך -דר ירון עובדיה
הכרות עם ירושלים של היום ועם הסכסוך הישראלי ערבי בהיבט ירושלמי.
נתחיל בביקור בהר הבית ,נצא לתצפית על מחנה פליטים שועפט ,משם ניסע להר
הזיתים להכרות עם הפאן הדתית של הסכסוך הישראלי ערבי.
נרד לראות את החומה בראס אלעמוד ולאחר הפסקת צהרים ניסע לארמון הנציב
ולביקור בקבר רחל.
זהו סיור מיוחד ,מעטים עושים אותו ,ונותן היבט אקטואלי על ירושלים.

טיול מס  29.11.19 -2בין התנ"ך לפלמ"ח בראי האומנות
טיול נוסף ב28/11

עם המדריך -משה חרמץ
לאורך אחד הכבישים היפים בהרי ירושלים ,כביש כסלון מצומת אשתאול ועד סטף,
שוכנים אתרי הנצחה וזיכרון המקפלים בתוכם פרשיות עלומות וסיפורי גבורה .
אנדרטת מגילת האש ,הר הטייסים ,אנדרטת הצבי ,אנדרטת פורצי הדרך לירושלים .
אנדרטת מגילת האש :
סיפור השואה והתקומה מונצח בפסל הברונזה הגדול ביותר בארץ .נספר את סיפורו
האישי של ה פַּ סל נתן רפפורט ואת תפיסת עולמו ,כפי שאלה באים לידי ביטוי ביצירתו
המופלאה .
הר הטייסים :סיפור לא מוכר ממלחמת העצמאות ,שנתן השראה להפיכת המקום לגלעד
המרכזי לחללי חיל האוויר.
אנדרטת הצבי :אנדרטה לא מוכרת המנציחה את ישראל שפירא ,בן קריית ענבים ,שנפל
בעמדה זו – עמדה שקבעה את גבול מדינת ישראל באזור זה .
אנדרטת פורצי הדרך לירושלים :נספר את סיפורה של האנדרטה ,מעשה ידי הפסלת
נעמי הנריק ,ואת הסיפור שמאחורי הקמתה.

טיול מס  13/12/19 – 3בעקבות מנהגי הכריסמס
טיול נוסף ב16/12

עם המדריכה – עדי זרחי
איעבלין -כפר מעורב החיים בו נוצרים לצד מוסלמים .נבקר בכמה ""הפתעות " בכפר...
נבקר בקומפלקס חינוכי ענק  -שמדי שנה מופיע בין  5בה"ס עם ציוני הבגרויות
המובילים ,אליו נוהרים תלמידים מרחבי הארץ  -בדואים מהנגב ,דרוזים מרמת הגולן..
מה מושך את כולם דווקא לכאן ?
נבקר כנסייה מרשימה בתכנונה הייחודי  ,ונשוחח על מנהגי כריסטמס מקומיים.
נשמע על מרים בווארדי  -שהוכרה לאחרונה בוותיקן כקדושה בת איעבלין ,לאחר בדיקה
מדוקדקת של הוותיקן ,נבקר בביתה המשוחזר ,נשמע על חייה הנפתוליים  ,וניפגוש
את אסעד  -הארכיטקט השכן אשר עוסק בשימור ושחזור הבית ,בצמוד לביתו מוקם עץ

האשוח המרכזי של הכפר ..נתרשם ונפרש חשיבותו וצבעיו...
נבקר בחצר נעימה ורחבת ידיים  -ובה בית בד קדום ומרשים  -שם נתארח לשתייה
וכיבוד קל ונשוחח על מנהגי החג המקומיים והמשפחתיים.
נסע אל ..הגרעין הקדום של הכפר מעיליא -שם מיקומו של המבצר הצלבני המרשים.
נתארח בכנסייה היפה והעתיקה  -ונשמע מהכומר של קהילת הכפר על קיר
האיקונוסטסיס ומשמעויותיו ,נשמע על המנהגים המיוחדים לכפר מעיליא לקראת

בו מתגלית קהילתו המיוחדת והמגובשת במנהגיה הייחודיים.

ובמהלך הכריסטמס
נסיים בהתרשמות מעץ האשוח המואר הגדול  ,סצנת הלידה המוצגת כאן ומשמעותה,
מהרחובות המוארים המנצנצים  ,ואווירת בתי הקפה החגיגית.

טיול מס' 17/1/19 4

נצרת שלא הכרתם

טיול נוסף ב/20/1

עם המדריכה -ג'אדה בולוס
בנצרת בטח כבר ביקרתם  ...הפעם נסייר בנצרת שלא הכרתם .
את היום שלנו בנצרת נקדיש לאתרים הפחות מוכרים בעיר.
במוזיאון בזיליקת הבשורה נלמד על ההסטוריה של תחילת העיר בתקופת
אברהם.
בכנסייה האורתודוקסית נלמד על הפרסקאות והמשמעות הדתית שלהם.
נמשיך לשני אתרים מיוחדים ,מפעל קדרות בן למעלה משבעים שנה ,שם נשמע
על כלים מיוחדים ,ונראה מכונות עתיקות בפעולה.
בית הקברות הגרמני ממלחמת העולם הראשונה ,פינה נסתרת בנצרת שמעטים
מכירים ומבקרים.

טיול מס  28/2/20 – 5מסע בעקבות היד המושטת ..לתת
ולא כדי לקחת ...ואל פריחת הצבעונים
טיול נוסף ב24/2/20

עם המדריך – גיל ברנר
ביקור באתר מבנה בית הספר לבנים של הכפר טנטורה  -פרשת קרב טנטורה
נסיעה לעתלית ובקור באתרי עתלית.
בית קברות צלבני על חוף הים  ,מסלול רגלי מדהים על רכס הכורכר  ,חורבת קרתא,
תצפית בריכת המים  ,שביל בריכות המלח  .אנדרטת  12האימהות  -חללי חוף
הכרמל.
מסלול קצר ומעניין בעקבות פרשת ילדי לייזרוביץ למרגלות רכס הכרמל ממזרח
לכביש .4
ביקור בכפר האומנים עין הוד  ,מסלול הליכה קצר בכפר עין הוד וביקור באתרי
כפר האומנים .
מפגש עם אומן תיבות הנגינה ,ניסכו כהן  ,במוזיאון תיבות הנגינה בכפר עין הוד .
(מדהים !!!) .
ביקור באתר חאן יותם ,מפגש עם מפעילי האתר סיור אל פרויקט מדהים של נתינה אין
סופית.
סיור באתר גן הפסלים של הפסל דגן שיקלובסקי בקיבוץ עין כרמל .
נסיעה אל קיבוץ מעגן מיכאל וטיול בעקבות פריחת הצבעונים לאורך מצוק הכורכר
מסלול הליכה ונסיעה לאורך בריכות הדגים  -סיום עם שקיעה בחוף הים של מעגן
מיכאל .

טיול מס' 20/3/20 – 6

השומרון

טיול נוסף ב16/3

עם המדריך :מודי שניר
הישוב ברקן – קהילה חילונית בלב השומר ,מפגש עם תושבת המקום מהגרעין המייסד.
נסיעה דרך רחלים להר כביר-תצפית מדהימה ,פריחה שופעת וסיור בלווי בני קצובר
מראשי המתיישבים.
חוות "גבעות עולם" ,על רכס גדעונים מיסודו של אברי רן ,במקום לול "ביצי חופש"
הגדול בארץ ,דיר עיזים ומחלבה.
מצפה "שלושת הימים" על רכס גדעונים-תצפית לכנרת ,ים המלח וים תיכון.
המוזיאון השומרוני על הר גריזים ,הרצאה מפי כהן העדה על העדה ,תולדותיה ומנהגיה.
מפעל הטחינה "הר ברכה" מרכז מבקרים ,סרט קצר ותצפית לעיר שכם.
תצפית מתל א-ראס שבהר גריזים לעבר העיר קבר יוסף ,שכם העתיקה והעמקים
הסובבים.

טיול מס' 17/4/20 -7

ארמנים בצל הכרמל

טיול נוסף ב20/4

עם המדריך :יואב אביניון
סיור מרתק בעקבות הארמנים באזור הכרמל בו נתוודע לעם הראשון שקיבל את
הנצרות ועל נסיבות רצח העם הארמני.
נפתח את היום בביקור בכנסיה ארמנית מעניינת בחיפה בה נפגוש את דיריאר -
הכומר של הקהילה .נספר על המורשת הארמנית בכלל ועל הקהילה הקטנה
שבעיר.
נבקר בסדנת קרמיקה ארמנית צבעונית ומרשימה.
הארמנים בארץ ישראל פעלו רבות החל מתחילת מאה ה 20-בתחום עיצוב
המרחב הציבורי כאשר יצירותיהם הצבעוניות עיטרו מבני ציבור ,היכלי קודש,
שילוט ציבורי ובתים פרטיים .נספר על יחוד האמנות ונשמע מפי ֵרנה פָּ אנוי ָּאן,
יוצרת צעירה ,על קורות משפחתה ועל עבודותיה.
הכנסיה והסטודיו נמצאים בשולי ואדי ניסנאס ונגלה בו פינות חבויות וסיפורים
מרתקים.
נסיים את היום בסיור בשרידי הכפר הארמני הנטוש שיך בוריק ליד עתלית .כיצד
התגבש כפר ייחודי זה ומה הסיבות לכך שאיננו קיים יותר.

טיול מס'  15/5/20 -8לילות רמאדן ברטעה ואום אל פחם
טיול נוסף ב18/5

עם המדריכה :טל רז
משך הטיול.22:30 – 15:00 :
כשהלילות הופכים לימים והימים הופכים ללילות אתם מוזמנים להיכרות מרתקת ומרגשת עם
מקומות ,מנהגים ,מסורות ,אנשים וטעמים בכפרי ואדי עארה בתקופה החשובה ביותר בתרבות
הערבית – מוסלמית.

ברטעה :סיפורו הייחודי של הכפר החצוי על ידי הקו הירוק.
ההכנות לקראת שבירת הצום בשוק של ברטעה :המתוקים הם חלק בלתי נפרד מחודש הרמדאן...
בקונדיטוריה של רמזי נראה איך מכינים את בסיס הקטאיף שימולא בהמשך בתערובת אגוזים או
גבינה .לאחר מכן נצטרף לתושבים היוצאים לקניות לקראת סעודת האפטאר בשוק של ברטעה
המזרחית והמערבית.
אום אל פחם :תצפית מרהיבה בעת שקיעה מפסגת אסכנדר שבאום אל פחם .חוויה עוצמתית של רגע
שבירת הצום והשקט המוחלט הפרוש על העיר ברגעי הארוחה.
סעודת אפטאר חגיגית (ארוחת שבירת הצום) בבית פרטי – הזדמנות לחוות טעמים של מטבח ערבי
מסורתי ומפגש עם המשפחה המארחת.
לאחר הארוחה סיור רגלי לילי בסמטאות העיר שהתמלאו בתושבים החוזרים מתפילת אל – תראויח
הייחודית ללילות הרמדאן והיוצאים לביקורי קרובים ,בילויים וקניות .לקינוח ,הכרות עם סוגי המאפים
הייחודים לרמדאן בקונדיטוריה מקומית ואפשרות קנייה למעוניינים.

