טיולי תשע"ט
למטיילים שלום רב,
אנו שמחים להציג את תכנית הטיולים החדשה ,ממנה תוכלו להנות בשנת תשע"ט.
הטיולים יתקיימו בימי שני בהדרכתם של מדריכים מומחים – מהטובים בארץ למעט הטיול האחרון ליד
ושם ,שיתקיים ביום חמישי החל משעות הצהריים.
חלק מהטיולים מלווים במערכת שמע.
מס' המקומות בטיולים מוגבל .לכן ,אנו ממליצים לכם להרשם בהקדם ולהבטיח את מקומכם.
התכנית נתונה לשינויים.
תוכן
אזור
מס' תאריך
יישובי כביש הצפון והסביבה
 5.11.18כביש
1
מסלול הטיול יעבור לאורך קטעים מכביש הצפון .בסיור נשלב
הצפון
אתרי טבע (מערת קשת) ,היכרות עם בעיות הבטחון המלוות את
מדינת ישראל מראשית ההתיישבות ועד ימינו .נבקר במוזיאון
בחניתה ונספר את סיפורה של התיישבות חומה ומגדל באזור
שהיה מרוחק מכל נקודה יהודית ,וערב אל ערמשה ,ישוב בדואי.
נשמע על היחסים המיוחדים בין השבט והקיבוצים בסביבה.
"המשולש החם בתקופה הצלבנית"
 17.12.18רמת
2
הבניאס ,מרגליות וגשר בנות יעקב.
הגולן
שיחזור הקרבות בין הצלבנים למוסלמים על גבולה הצפון-מזרחי
של ארץ ישראל .ביקור בחורבות הונין והמבצר החדש שליד
מושב מרגליות .משם נמשיך לעיירה בניאס ,העיר החבויה בין
נהר הבניאס לנחל סער .סיור בשמורת בניאס ובמצודת עטרת
ליד גשר בנות יעקב – המבצר ששמר על מעברות הירדן אל מול
צאלח א-דין.
כנגד כל הסיכויים – יהודים מצילים יהודים
 21.1.19מרכז
3
נצא לסיור בעקבות אישים אשר פעלו להציל יהודים בימי
השואה באירופה .בעיקר נזכיר את פועלם של חיים ארלוזרוב,
ישראל קסטנר ומשה קראוס .חלקו הראשון של הסיור יהיה בתל
אביב .בחלק השני נבקר בבית העדות בניר גלים ובו תערוכה
מדהימה על פרשת ההצלה הגדולה שהייתה בשואה ,היא פרשת
בית הזכוכית בבודפשט.
עיר הביון העברית הראשונה – בעקבות לוחמי המוסד
 11.2.19תל אביב
4
הראשונים
יפו
יהיה זה מסע ביפו ובתל אביב אל שורשיה הנסתרים של
החבצלת ...וחשיפה ראשונה לדמויותיהם של מניחי היסודות
האיתנים לעולם הסוד והסתר :חיילים אלמונים של לח"י ולצידם
הקולגות מהאצ"ל שהתגייסו בעקבות מפקדם ,מגייסם – יצחק
שמיר ,מייסד יחידת "מפרץ" והממונה עליו איסר הראל.
הפנתיאון הלאומי
ירושלים
4.3.19
5
נפתח את היום בתצפית מהר הצופים ,נשקיף אל העיר אותה
ראה הרצל מאותה נקודה וננסה להבין מה ראה ועל מה חלם.
משם נמשיך לאוניברסיטה העברית שם התחיל החלום הציוני
להקמת יד זכרון לגדולי האומה .אחר כך נעפיל להר הרצל
המתפקד כפנתיאון לאומי מאז הקמת המדינה .הכל החל עם
העלאת גופתו של חוזה המדינה ב  1949וקביעת מיקום קיברו
על אחד מההרים מחוץ לעיר הבירה ,בנקודה רחוקה מהגבול
הירדני .נצא אל ההר הטומן בחובו סיפורים אישיים ונבחן מה
רצו בוני הנוף הירושלמי להעביר לנו ולדורות הבאים....האם
הצליחו?
מומלץ להביא כסאות נישאים ואוכל לכל היום.
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ראדה
השבוע האחרון של ישו...
בגיל  33עזב ישו את הגליל והתחיל את מסעו בירושלים .סיור בולוס
זה מדגיש את המקומות הקשורים למסעו בשבוע האחרון בחייו
בירושלים .כמו-כן ,נדגיש את הקשר ההדוק בין הפסח של
היהודים לבין הפסחא של המשיחיים .כנסיית העליה ,כנסיית
אבינו שבשמיים ,תצפית על העיר העתיקה בהר הבית ושם יושם
דגש על תפקידו של הר הבית בשלוש הדתות המונטואיסטיות.
נגיע לכנסיית דומינוס פלביט .לסיום החלק הזה של היום נבקר
בכנסיית היגון או כנסיית גת שמנים .מהר הזיתים נמשיך להר
ציון ושם נספר על מריה ותפקידה בשבוע האחרון בחייו של ישו.
לאחר הפסקת צהריים נסיים את סיורנו בסיפורה המיוחד של
כנסיית הקבר ובקפלת נסיים את סיפור התחייה.
יש להגיע בלבוש צנוע – מכנסיים ארוכים וחצי שרוול.
6:45אוריאל
עם תנ"ך ביד בשפלת יהודה
19:00
נטייל בשפלת יהודה עם תנ"ך ביד ונשחזר פרשיות מקראיות על פיינרמן
רקע הנוף .בבוקר נעקוב אחרי הרפתקאות שמשון בעמק שורק,
בין צרעה לאשתאול וכן בין צרעה לתמנתה .אחה"צ נתאר את
קרב דוד וגולית בעמק האלה .כמו כן ,נספר על החפירה החדשה
שבח'רבת קייאפה בעמק האלה ,שבה נחשפה הכתובת העברית
הקדומה ביותר שנתגלתה אי-פעם .הטיול יסתיים ב"גן גולן"
שבבית שמש ,שבו פסלים מרתקים בנושא המקרא .נסיים
במוזיאון החדש לתולדות משטרת ישראל.
מומלץ להצטייד בספר תנ"ך.
משה חרמץ 6:45-
"הצנחנים בוכים" – איחוד ירושלים במלחמת ששת הימים
19:00
גבעת התחמושת ,הר הצופים והקו העירוני
גבעת התחמושת מזווית ראיה פחות מוכרת .נשחזר את הקרב
שהפך יותר מכל סמל לשחרורה של ירושלים ואיחודה במלחמת
ששת הימים .הר הצופים :סגירת מעגל במקום שהיה מובלעת
ירדנית במשך  19שנים – מתש"ח עד תשכ"ז .הקו העירוני:
הסיפור על קו הגבול בין ירושלים העברית לזו הירדנית ועל
הגורמים הפוליטיים והצבאיים שקבעו אותו בסוף מלחמת
העצמאות.
משה חרמץ 11:45-
משואה לתקומה – מוזיאון יד ושם
23:00
והיכל הזכרון החדש בהר הרצל
נתחיל בסיור מודרך בהיכל הזיכרון החדש שבהר הרצל .הסיור
מאפשר חוויה אישית וקולקטיבית של הנצחה ,וביטוי לחוב
המוסרי של המדינה ולציווי של "נזכור את כולם" .קיר השמות
של החללים ,שעוטף את המבנה המרשים שצורתו כלפיד ,מחבר
יחדיו סיפורים אישיים השוזרים יחדיו את סיפור הקמתה של
מדינת ישראל.
לאחר מכן ,נמשיך למוזיאון "יד ושם" ,שם בדרכו הייחודית יעביר
אותנו המדריך ,משה חרמץ ,את השלבים מתחילת האנטישמיות
באירופה ועד לתוצאה המחרידה של השואה.
ביחד איתו נבחן את יחס החברה הישראלית להנצחת השואה
כפי שהיא באה לידי ביטוי במוזיאון "יד ושם".
זהו סיור מרגש ומרתק כאחד!
בברכה
ורד נבות

מנהלת מח' ספורט ופנאי

