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ִתי ֶאֶרץ ַאֲהבַָ
עונה שמינית – תשע”ד ספטמבר 2013 – מאי  2014

נופים, אתרים, פרשיות, מורשת
 סידרת טיולים ומפגשים חברתיים

 לבני “גיל הביניים” )40-65(

 מפגש ותוכן ליצירת
מרקם חברתי לשנים הבאות.

כי מגיע לי... לצאת מהשגרה

 מפגש   2   יום רביעי 28.5  בשעה 18:30
בכתף נשב  בעולם  ביותר  הקדומה   התקשורת 
 שאול , נרתיח פנג’אן ונשוחח על משואות ומדורות
 בעולם העתיק. האם יש קשר ביניהן לבין מדורות
?? בינלאומי  בפולקלור  שמדובר  או  בעומר   ל”ג 

בהנחיית: ד”ר יעל ארנון

בנוסף, יוצע למשתתפי הסדרה
 סמינר סופ”ש, בן יומיים, בנגב הצפוני

 ב- 25-26.1.13 לינה בכפר הנופש “משאבים”
פרטים בהמשך...

היציאה שעת  על  שישי.  בימי  יתקיימו   הסיורים 
תבוא הודעה לקראת כל סיור.

הטיולים:
 במעמד ההרשמה יש לסמן 4/6 סיורים נבחרים,

נוספים מותנית לסיורים   במועד המבוקש. הרשמה 
במקום וכרוכה בתשלום נוסף.

50 לאחר  תיסגר  הסיורים  מן  אחד  לכל   ההרשמה 
המעוניינים הראשונים שיירשמו.

על המבקשים להשתתף בסדרה לרכוש מנוי:
מחיר ליחיד: ₪820 ל- 6 סיורים ול-2 מפגשים
מחיר לזוג: ₪1550 ל-6  סיורים ול-2 מפגשים

מחיר לזוג: ₪1200 ל- 4 סיורים ול-2 מפגשים
 כדי להנות ממלוא החוויה מומלץ לרכוש מנוי ל- 6 סיורים.

 * בחלק מהסיורים ייגבה תשלום נוסף בגין כניסה
לאתרים.

 * יעשה מאמץ לעמוד בתוכנית . יחד עם זאת -
 ייתכנו שינויים בתוכניות כתוצאה מאילוצי מנחים,

 בשל תנאי מזג אוויר או בשל סיבות בטחוניות.

חברי הצוות המארגן:
דורון לניר, מיכאל פאר,  עמוס דותן, מרים ורד,

דני פלג, עדינה לוין, ענת בן שמעון, גידי שרון

ההרשמה במשרדי “דורות בגלבוע”

באמצעות ספח ההרשמה המצ“ב:

 dorotgilboa@gmail.com :במייל

בפקס. 04-6521146

 ספח הרשמה

 אני )אנו( מבקש )מבקשים( להרשם
 לסדרה “ארץ אהבתי” תשע”ג

שם/שמות:

ישוב :

טלפון:

 נייד:

 מייל:

 נרשם לסיורים: 1, 2 , 3, 4, 5 )א( 5)ב( , 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12,  13 )א( 13 )ב(, 14 , טיול מיוחד 7.11

)לסמן בעיגול(

* מתעניין בסופ”ש  בנגב ובערבה:    כן  /  לא  
)לסמן בעיגול(

מידת ההענות להשתתפות בסופ”ש תקבע את קיומו.

מצרף/ים  תשלום עבור הסדרה
)ניתן לשלם ב - 4 תשלומים(

 יש לשלוח את הספח + התשלום
 ל”דורות בגלבוע”, מ.א. הגלבוע 18120

מושג חדש בגלבוע – ֶאֶרץ ַאֲהָבִתי

אם אתה לא שם...
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 הרכבת של קריית-חרושת; חוות הסוסים של דובי;
  עין משוטטים; מוקדי פריחה ליד קיבוץ גלעד.

מדריך: דוד קצין

 סיור    10   יום שישי 31.1.14
נחל פרת תחתון

עד מעין-חוואר  הנחל,  של  הדרומי  בקטע   הליכה 
במנזר. ביקור  וכן  הנחל,  אפיק  לאורך  ג’ורג’,   לסט’ 

מסלול הליכה בדרגת קושי בינונית ומעלה.
מדריך: מנחם מרכוס

סיור   11   יום שישי 7.3.14
החידות הגדולות של השפלה – תל צפית וחירבת כאייפה
בשנים שנחשף  ארכיאולוגי  אתר   – האלה”   “מבצר 
אתרים שני  מחשבתי;  אתגר  ומציב   האחרונות 
תל בּוְרגים;  ותל  עיתרי  חירבת  חדשים:   מעניינים 

צפית )גת הקדומה( – סיפורו של מצור דרמאטי.
מדריך: חיליק אברג’יל

סיור   12   יום שישי 21.3.14
קו 70 יוצא מזרחה

לתל-ליטווינסקי מת”א  שנסע  האוטובוס   במסלול 
השראה ששימשו  הפרדסים  המדינה:  קום   לפני 
 לראובן רובין; מפעלו של ד”ר שיבא; כפר אז”ר; יונה

וולך ועוד. מדריך: אבי משה סגל

 סיור   13   ימי שישי  )א( 4.4.14     )ב(  11.4.14
ארץ בנימין

בני קובור  המקראית(;  שאול  )גבעת  אל-פול   תל 
עם )פגישה  טייבה  הנוצרי  בכפר  ביקור   איסראיל; 
ממעלה תצפית  הבירה(;  במפעל  וביקור   הכומר 
 לבונה; הליכה בנחל שילה )כשעה( לכיוון היישוב עלי.

מדריך: חיליק אברג’יל

   סיור   14   יום שישי  16.5.14
שני קיבוצים ופלוגה אחת

 נפילת יד-מרדכי )מרדכי אנילביץ’(; אירועים מעניינים
 שהתקיימו בקיבוץ גת )הפגישות בין יגאל אלון ועבדול
פרשת בפלוג’ה;  הדתית  הפלוגה  של  סיפורה   נאצר(; 

“כיס פלוג’ה”. מדריך: משה חרמץ

סיור   5   ימי  שישי  )א( 29.11.13 ,   )ב( 27.12.13
תקרות מספרות בבתי אמידים בנצרת

 סיפורם של בתי אמידים בסוף המאה ה-19. בתקופה
 זו התפתח סגנון “הארכיטקטורה הלבנונית”, הבתים
 כללו ריהוט אירופה ותקרות החדרים קושטו בציורים
נצרת. בעיר  בתים  במספר  נבקר  אנו   מרהיבים. 

מדריכה: ראדה בולוס

סיור   6   יום חמישי 5.12.13
חנוכה בבני-ברק

 טיול אחה”צ בבני-ברק, ביום האחרון של חג החנוכה.
 סיור באתרים מעניינים וסיפור התפתחות המושבה
 לעיר חרדית. עם ערב, צפייה בהדלקת הנרות בבתי

התושבים. מדריך: שמוליק כספי

 סיור   7   יום שישי 13.12.13
רמלה – בעקבות נביאי האסלאם וסיפורי הקוראן

 המסגד הצלבני; מוזיאון עתיקות רמלה; שוק האוכל;
ציורי )עם  הפרנציסקאנית  הכנסיה  רדואן;   חמאם 
 טיציאן(; המגדל הלבן; בריכת הקשתות; נבי סלאח;
 ירידה רגלית בנוף פארק איילון לבית הקברות הנטוש

של עימוואס. מדריך: יוסי פז

סיור   8    יום שישי  10.1.14
סיור בדגש אמנותי בגליל המרכזי

של הסטודיו  יובלים;  ביישוב  דליה  של  הפסלים   גן 
הנצחה אתר  באבן;  עבודה  והדגמת  בתרדיון   דליה 
בכרמיאל, הגליל”  “פארק  אוסטרליה;   בפארק 
 המשלב שיקום מחצבות עם פסלים סביבתיים של

  אמנים רבים; אזור תפן – המוזיאון הפתוח.
מדריכה: דליה מאירי.

 מפגש   1   יום רביעי  15.1.14  בשעה 18:30
עכשיו תורי ! - מופע סטנד-אפ  של נורית פונדק

ונהנה ממופע הומוריסטי  נתכבד בפירות טו בשבט 
נכדים, שנים,  ארוכת  זוגיות  בית,  בעל,  על   חוויתי 

חתונות, טיולים ועוד ועוד.

סיור   9   יום שישי  14.2.14
 נופים ופריחות ברמות מנשה

תחנת סיפור  שופט;  נחל  בג’וערה;  ההגנה   מוזיאון 

מתכונת: ערב חגיגי לפתיחת העונה
 F סיורים F מפגשי תוכן חברתיים

F הסיורים יתקיימו בימי שישי.

 התכנית: יום רביעי 11.9.13 מפגש לעת שקיעה על
   מדשאת דורות בגלבוע בגן-נר.

 עלילות הדוס בעיר הגדולה – קובי אריאלי - סטיריקן,
עיתונאי ואיש טלויזיה במופע סטנד-אפ סוחף.

 המפגש פתוח לכולם! לנרשמים ולמתעניינים.

סיור   1   יום שישי 4.10.13

ישובים “רוחניים” בגליל
החיים תחומי  על  האנתרופוסופיה  השפעת   הרדוף 

 השונים. יודפת משכטריזם לתורת גורדייף.
הררית מרכז למדיטציות. מדריך: זאב בן-אריה

סיור   2   יום שישי 18.10.13

נופים ואתרים בצפון הגולן
 רכס חֵזקה במזרח הגולן; הר כרמים, מעל בוקעתא;
יער אודם. בדגש על פריחות, משולב בקטעי הליכה.

מדריך: גלעד בן-צבי

סיור   3   יום שישי 1.11.13

מרכז הכרמל
הכרמל; במרכז  וסופרים  בתים  סיפורי   בעקבות 
הצרפתי הכרמל  קציר;  יהודית  של  ספריה   בעקבות 

 והגרמני; בתי הטמפלרים; כת האחמדים בכבאביר.
מדריך: גלי נחום

טיול מיוחד -  7.11.13 )יום חמישי(
 סיור אחה”צ וערב במוזיאון יד ושם החדש, עם משה
 חרמץ טיול זה אינו נכלל בתכנית הכללית. התשלום

  יהיה בנפרד.

סיור   4   יום שישי 15.11.13

מושבות עלומות בדרך אל העיר
אופק; אברהם  של  המיוחדים  ציוריו   – אוריה   כפר 
למושבה וגלגולה  המסיתים”  “מושבת   –  הרטוב 
לאחר שננטשה  יצחק  נחלת  חרדית;   בולגרית 
ההבראה בית  של  סיפורו   – ארזה   ;1929  מאורעות 
בולטות משפחות  סיפורן   – מוצא  ציון;   לפועלי 

ועיסוקיהן. מדריך: שמוליק כספי.


