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ידיעון תש"פ

פיתוח וכתיבת תכניות לימוד
איילה מזרחי

 עריכת הידיעון 
איילה מזרחי

ריכוז ותיאום תכניות
חגית דורפמן

הפקת הידיעון
חגית דורפמן, אירית וינרבה

עיצוב גרפי
סטודיו האוזר

סייעו ותרמו להפקת הידיעון
ורד אלטובסקי, חוה בוברוב, אורית דה שיין, 
רענן וולוסקו, ליאורה זך, מיכל לברטובסקי, 

מארי מלכה ביבי, הדס מלצר דקל, 
מירה ניר פלג.

תודות לצלמי, לחונכי, לתלמידי, למתנדבי 
ולידידי ובוגרי המכון.



חברים יקרים, 

חלפה לה שנה וכבר אנו נמצאים בפתחה של שנת פעילות חדשה לאחר 
שהגשם היטיב עם ארצנו היפה והמעניינת.

התכניות המוצגות בידיעון שלפניכם הינן פרי עמלו של צוות המכון העושה 
ימים ולילות כדי לתת מענה מהיר לרצון החברים ולרחשי ליבם.

הוועד המנהל בראשותי יפעל במסגרת הכלים העומדים לרשותו להרחבת 
הפעילות תוך שמירה על הרמה הגבוהה שמאפיינת את מכון אבשלום 

ב-66 שנות קיומו.
זה המקום להודות לעושים במלאכה במקצועיות ובמסירות שמאפשרים לנו להישאר הטובים 

מכולם.
תודה מיוחדת למתנדבים אשר נמצאים בכל מקום ובכל פעילות של המכון.

בברכה,
משה סמיה

יו"ר הועד המנהל

שלום רב, 

אנו שמחים להציג בפניכם את תכניות הלימוד של מכון אבשלום לשנת 
הלימודים תש"פ. בידיעון שלפניכם תמצאו מגוון רחב של תכניות לימוד, 
קורסים והרצאות, המשלבים בתוכם סיורים ומחנות לימוד ייחודיים 

מתחום לימודי ארץ ישראל. 

 מכון אבשלום צבר מוניטין וניסיון רב בהקניית לימודי ארץ ישראל.
מדי שנה נוספות תכניות לימוד חדשות ומגוונות המוגשות ע"י מיטב 
המרצים, החוקרים והמדריכים המובילים בתחומם. כמו כן, אנו מקיימים 
פעילות להקניית ידיעת הארץ לציבור הרחב בישובים שונים ובמקומות עבודה. במכון קהל 
מתעניין ואיכותי ומסגרות לימוד ייחודיות המעניקות ללומדים חוויה אינטלקטואלית וחברתית. 

למכון אבשלום צוות מסור של עובדים, מתנדבים וחונכים, הקשובים לצורכי התלמידים ועומדים 
לרשותכם בכל עת. ברצוני להודות לאיילה מזרחי, מנהלת תכניות הלימודים על פיתוח התכניות, 

כתיבה ועריכת ידיעון זה.

הנכם מוזמנים לבקר באתר המכון ובדף הפייסבוק, אשר יספקו לכם מידע אודות מגוון הפעילויות 
המוצעות וכן ידיעון לשנת תש"פ ולהצטרף אלינו ואל אלפי תלמידים מרוצים. 

באיחולי שנת לימודים פורייה ומהנה,

פיני שומר
מנכ"ל המכון
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113מרכז לימודי ראשל”צ
114סביבתנו

115קורס מורי דרך
116פרטים והרשמה

117נהלי המכון - ביטולים והחזרים
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סגל המכון
יו"ר הועד המנהל: מר משה סמיה

דור,  מולי  מר  אופיר אלקלעי,   הועד המנהל:  עו"ד 
פרופ' אביבה חלמיש, גב' ליאורה לנגר, 
מר משה סמיה, מר יחזקאל פוזננסקי, 

פרופ' עקיבא פלכסר

 חברי האסיפה הכללית:  מר אהרון ברנע,
פרופ' יגאל עילם

הועדה האקדמית:  יו"ר - פרופ' יגאל עילם, פרופ' גדעון ביגר, 
גב' גליה דורון, מר גבריאל הורוביץ, 

פרופ' אביבה חלמיש 

ועדת הביקורת: מר אלון אורלי, רו"ח חיים קינן

מנכ"ל: פיני שומר
מנהלת תכניות הלימוד: איילה מזרחי

רכזי פעילות ומגמות לימוד
רכזת מנהל וארגון: ורד אלטובסקי

רכזת לדעת ארץ וחוגים: אורית דה שיין
רכזת תכניות לימוד: חגית דורפמן 

רכז שישי במכון: רענן וולסקו 
רכזת שביל ישראל ומשביל לשביל: ליאורה זך 

רכזת לימודי בוקר: מירה ניר פלג
רכזת המגמה ללימודי א"י: עדי אטקין

רכזת שיווק: מארי מלכה ביבי 

בעלי תפקידים אחרים
ניהול אתר האינטרנט ודף הפייסבוק: דני ברונשטיין 

טכנאי מחשבים: פרוספר פדידה 
ניהול משק המכון )בהתנדבות(: משה שמיידלר

שירות לקוחות וצוות המזכירות
חוה בוברוב, אירית וינרבה, הדס מלצר דקל

מתנדבים
אסתי אדלר, עדנה ביר, דוד דשא, גדי היום, סו וכמן, ורדה 

מנדס, סמדר עדות, נחמה שגב

מוסדות העמותה

מכון אבשלום
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הרצליך אביב
פרופ’ וייכרט רפי

ויינגרטן איציק
ורדי מואב
זהבי עטר

זוהר שמעון
זונדר אורן

ד”ר זיו אפי
ד”ר זיו ברוך

פרופ’ זיו בת ציון
ד”ר זיוון זאב

זיק מוטי
ד”ר זלדס דניאל

זרטל איריס
פרופ' חלמיש אביבה
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עו"ד יהב דוד

פרופ’ יסיף עלי
פרופ’ יסעור לנדאו אסף

ד”ר יעקבסון אופיר
יעקבסון יותם
ד”ר יערי מיכל
ד”ר יקיר ליאת
ד”ר כהן אהרון

כהן מגן גיל
כץ יהודה
כתרי רון

לוטן אילן
ד”ר לוטן אלון

ד”ר לוטן שלמה

לוי פלג
ד”ר לויתן יניב

ד”ר לינדר ירקוני שולי
ד”ר לרמן ערן
ד”ר מיטב עמי

מיטשניק גדעון
מירב יהונתן
מנוליס אילן

ד”ר מעוז מויש
ד”ר מרום אסף
פרופ’ נווה אייל

ד”ר נוטקביץ דב
ד”ר נוי יצחק - נוישטט

נחום גלי 
נינוה יוסי

ד”ר נריה ז’ק
נתן אפרת

סגל אבי משה
עו"ד סגל יעקב )קובי(

סגן - כהן נעם
ד”ר סימון דני

פרופ’ סימון עמוס
ד”ר סינס טל

פרופ’ סינקלר דניאל
סער ערן

ד”ר עובדיה ירון
ד”ר עידן אשר

פרופ’ עילם יגאל
עלוני רועי

ד”ר עמיצור חגי
עפרי דן

ד”ר פאנטאלקין אלכסנדר
עו”ד פוגל רון

פוזננסקי יחזקאל
פוקס אורן

ד”ר פורטוגלי עדיאל
ד”ר פז שרית

ד”ר פיינרמן אוריאל
ד”ר פלד ענת

פרי שרית
פרידלנד אירנה

צור תום
ד”ר צורף מירה

צחור יגאל
ד”ר ציון עודד
ד”ר צימט רז

קאפח אבשלום 
קורסיה צפריר

קושניר מורן
קינן ניר 

קליבנוב אלון
ד”ר קליין רמי

פרופ’ קליינברג אביעד
קליפשטיין אפרת

קנדל מיכל
ד”ר קרטין אמנון

קריב דביר
ד”ר רגב אסף

רגב עופר
רובין רן

ד”ר רובינפלד בן ציון
ד”ר רוזן שי

ד”ר רוטנברג אריה
ד”ר רויטמן אדולפו

רז טל
ריינשטיין זיו
רילסקי זאב

פרופ’ ריף סטפן
רמניק טניה

רענן עודד
ד”ר שבטיאל ינון

ד”ר שגיב נחום
ד”ר שהם-קראוס אושי

שופמן אלה
שוורץ חוה

שטינלאוף אפרת
פרופ’ שכטר מדלן

שמואלי אסתר
ד”ר שניצר מרב

שניר מודי מרדכי 
שרגאי רפי

ששון ביבי מיכל
ד”ר תירוש ערן

מרצי ומדריכי המכון
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חנו?
מי אנ

ם - 
שלו

מכון אב

המכון לידיעת הארץ ע"ש חיים אבשלום הוא מפעל 
ייחודי בקרב מוסדות ההשכלה בארץ.

פעילות המכון מהווה חוויה רב חושית – דרך הראש, דרך 
הלב ודרך הרגלים! הלימודים במכון מקיפים ורחבים וזאת 
מתוך כוונה לקרב את הלומדים לארץ ישראל על כל 

רובדיה, נופיה, עברה ועתידה. 
לימודי הליבה מתמקדים בארץ ישראל על כלל היבטיה: 
היסטוריה, טבע, גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, חברה וכן נושאי 
העשרה מתחומים כמו: ספרות, אמנות ותרבות, מדעים 
ועוד. בנוסף, המכון עוסק גם בלימודי עולם ותרבויות, 
תוך מתן דגש על אגן הים התיכון בזיקה לארץ ישראל. 
הלימודים מועברים בצורה חווייתית ובאווירה פתוחה 
ונעימה וזאת מבלי לגרוע מאיכות ההוראה וממשמעותה. 
בנוסף במכון מתקיימים סיורים רבים, המשלימים את חווית 
ההוראה ומעניקים ממד רחב ומקיף לנושאים הנלמדים.

מכון אבשלום - רקע
המכון נוסד בשנת 1952, במסגרת ההסתדרות הכללית 
ובסתיו 1953 פתח את שעריו לתלמידיו הראשונים. מאז 
מלווה המכון את המדינה והחברה הישראלית ומתאים 
עצמו לשינויים המתרחשים בה. המכון נסמך על הידע 
שנצבר בין כתליו ומוסיף ללא הרף נושאים וקורסים 

מעניינים להצע הקיים.
פרידמן חיים אבשלום  על שמו של  קרוי   המכון 
)1952-1890( שהיה ממעצבי הפעילות התרבותית בארץ 
ישראל בכלל ובקרב ציבור העובדים בפרט, ותרם רבות 

להקניית ידיעת הארץ וקידם נושא זה.

מנהלי המכון
פרופסור שמואל אביצור ז"ל - מייסד המכון ומנהלו 
הראשון )1973-1953(. שימש כנשיא עמותת מכון אבשלום 

מיום הקמתה.

 גבריאל הורוביץ - מנהלו השני של המכון )2004-1973(.

פיני שומר – מנהל המכון משנת 2004.

תחומי פעילות המכון
הוראה והעשרה בכל הנושאים הנוגעים לידיעת הארץ.	 
פרסומים שונים בתחומי פעילות המכון.	 
קידום ועידוד חוגים לידיעת הארץ ברחבי ישראל.	 
סיוע בקיומם של חוגים בפריפריה ובמקומות עבודה. 	 
הפעלת חוג "סביבתנו" - חוג לידיעת הארץ הפתוח 	 

לתלמידי המכון, לבני משפחותיהם ולציבור הרחב.

מקום הפעילות
 קמפוס מכללת לוינסקי לחינוך, ת"א.

הערה: במקרה של חוסר בחדרי לימוד מתאימים, 
תועבר חלק מהפעילות למקומות לימוד חלופיים.

תחנות בפעילות מכון אבשלום

1997
המכון מתחיל

לפעול כעמותה רשומה

1952
הקמת המכון

1953
שנת הלימודים

הראשונה

1970
המכון משולב 

באוניברסיטת תל אביב, 
לצד החוג לגיאוגרפיה

1985-1970
ניהול משותף של אוניברסיטת 
תל אביב ושל המרכז לתרבות 

ולחינוך של ההסתדרות

1985
המכון עובר למשכנו הנוכחי 

קמפוס מכללת לוינסקי לחינוך

מכון אבשלום - מי אנחנו?
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חנו?
מי אנ

ם - 
שלו

מכון אב

ייחודו של מכון אבשלום
תכניות לימודים עשירות ומקיפות  מיטב המרצים והמדריכים 
 אווירה נעימה ומשפחתית  קהל מתעניין ואיכותי  שילוב בין 
מחנות  הכוללים  ומגוונים  מרתקים  סיורים  להנאה   לימודים 

לימוד )קמפוסים( ייחודיים  שפע פעילויות ואירועים
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לימודי ארץ ישראל
תכניות ערב

ימי חמישי



ת
שראלי

ארצי
ה 

חווי
שראל - 

ארץ י
מודי 

לי

 חוויה חברתית יחידה מסוגה  מגמה שהיא בית למשתתפים בה 
 מסגרת לימודית עשירה ומרתקת  סיורים וקמפוסים חווייתיים 

 כי עם הצלחה לא מתווכחים!

למה כדאי להירשם?

תכניות ערב

לימודי ארץ ישראל

חוויה ארץ ישראלית
230 שעותסיוריםהרצאותימי חמישי בדרגה קלה-בינונית18:00–21:30

לא"י 101

מידע כללי ונהלי המגמה 
המגמה ללימודי ארץ ישראל מציעה לשוחרי ידיעת הארץ 
את המיטב והמרב - בכל תחום. אצלנו תוכלו לרכוש ידע 
מעמיק, שיטתי ומקיף במגוון נושאים העוסקים בארץ 

ישראל - היסטוריה, טבע, גיאוגרפיה ועוד. 

מתכונת הלימודים
הלימודים מתקיימים מידי חמישי בין השעות 

18:00 – 21:30, במשך שלוש שנים. 
מדי שנה מתקיימים בין שניים לשלושה מחנות לימוד 
)קמפוסים( - בחורף, באביב ובקיץ. בנוסף מתקיימים 

שלושה ימי סיור בימי שישי במהלך כל שנת לימוד. 
הקמפוסים מתקיימים בהתאם לעונות השנה - בחורף 
מגיעים אל המדבר הרוגש, באביב לאזורי פריחה מרהיבים, 

ובקיץ אל הים וכפרי הנופש. 

* חלה חובת השתתפות בשני קמפוסים לפחות בכל 
שנת לימוד כדי להיות זכאים לתעודת בוגר מכון.

נושאי הלימוד
גיאוגרפיה, היסטוריה, פילוסופיה, ארכיאולוגיה, גיאולוגיה, 
הצומח והחי בארץ ישראל, דתות ומיעוטים, לימודי המזרח 

התיכון ופרקי אקטואליה.

תנאי קבלה
למגמה יתקבלו בעלי השכלה של 12 שנות לימוד לפחות 
וכושר גופני ברמה המאפשרת השתתפות בסיורים. בנוסף, 

המועמדים ירואיינו על ידי ועדת קבלה. 

תעודת סיום הלימודים
תלמיד שיעמוד בכל חובות הלימודים וישתתף בסיורים 
ובמחנות הלימוד כנדרש, יהיה זכאי לקבל תעודת בוגר 

מכון אבשלום, בתום שלוש שנות הלימוד.

שכר הלימוד
4,300 ₪ לשנת לימוד אחת, צמוד למדד אוקטובר 2019 

)אך לא פחות ממחיר הקרן(.
המחיר כולל שלושה סיורים בני יום ואינו כולל תשלום 

עבור מחנות הלימוד.

ניתן לשלם בכרטיס אשראי בשמונה תשלומים צמודי מדד.

5% הנחה לחברי הסתדרות העובדים הכללית החדשה 
עם הצגת כרטיס חבר. 

12.5% הנחה לכל אחד מבני זוג הלומדים יחד במגמה.
לחברי קרן ידע לאקדמאים במדעי החברה והרוח קיימת 
אפשרות להכרה בתכניות הקורס – לפרטים נא לפנות 

לקרן.
דמי הרשמה: 90 ₪ )יש לשלם בנפרד(.

* אין כפל הנחות.
*  ההנחות הן לתלמידים הלומדים בתכנית לימודים מלאה בלבד.
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סיורים חד יומיים

ת
שראלי

ארצי
ה 

חווי
שראל - 

ארץ י
מודי 

לי

"ארץ ישראל – כמה קטנה – ככה גדולה!"

שנה א' - מניחים יסודות
התגליות החשובות בארכיאולוגיה 	 
גיאולוגיה של ארץ ישראל 	 
תנ"ך – סיפורי בראשית 	 
הולדת הנצרות 	 
ראשית האסלאם	 
עולם החי של ארץ ישראל	 
ראשית ההתיישבות בארץ ישראל 	 
משואה לתקומה	 

שנה ב' - מפליגים אל מחוזות היסטוריים
היסטוריה של תקופת ימי בית שני	 
על החיים ועל המוות בתקופה הרומית ביזנטית	 
ארון הספרים היהודי מהמשנה ועד התלמוד 	 
הספרים החיצוניים והמגילות הגנוזות	 
עולם החי של ארץ ישראל 	 
תרבות ישראלית – שירה/ספרות/תיאטרון/קולנוע	 
המחתרות מן השומר ועד הקמת המדינה 	 
גיאופוליטיקה 	 

שנה ג' - צוללים לעומק 
מי כתב את התנ"ך? ביקורת המקרא	 
הצלבנים בארץ ישראל 	 
אסלאם 	 
יהדות אשכנז	 
יהדות ספרד	 
המנדט הבריטי	 
פילוסופיה יהודית	 
אמנות ישראלית	 
המזרח התיכון	 

תכנית הקמפוסים המוצעת בשנה א' - תש"פ
קמפוס חורף - בקעת ים המלח, מדבר יהודה ונאותיו	 
קמפוס אביב – בקעת כינורות 	 
קמפוס קיץ - "עיר ללא הפסקה" – תל אביב	 

בכל שנה יתקיימו שלושה סיורים בני יום אחד. 
הסיורים ימחישו את החומר התיאורטי הנלמד בכיתה 
וייערכו בהדרכתם הצמודה של מרצי המגמה ו/או 
מיטב המדריכים. הסיורים מעניקים לבוגרים מסגרת 

אינטלקטואלית וחוויה חברתית בלתי נשכחת! 

תכנית הסיורים:
סיור גיאולוגי לכרמל - שונית אלמוגים מאובנת 	 

בנחל המערות, טופים וולקניים בבקעת כרם 
מהר"ל, סלעי גיר ותהליכי המסה בנחל אורן. 

סיור ארכיאולוגי בעקבות פרעה תחותמס 	 
השלישי - אפק, דרך הים ומגידו.

מושבות יהודה - ראשון לציון, אחוזת לרר )נס 	 
ציונה(, מזכרת בתיה )עקרון(, גדרה – מושבת 

הביל"ויים או מוצא, הר טוב וכפר אוריה.
ירושלים - בית ראשון/בית שני/המאבק על הדרך 	 

לירושלים בתקופת מלחמת העצמאות.
סיור בוטני זואולוגי - ביקור בשמורת החולה, 	 

כולל תצפיות על עופות נודדים. 
עתיקות ציפורי ובית שערים/עתיקות מראשה 	 

בית גוברין.
סופה של הממלכה הצלבנית הראשונה	 
''ציפורי, חורבת מסכנה וקרני חיטין.	 
עדות בכרמל - דרוזים, בהאים ואחמדים.	 

תכנית לימודים רב שנתית

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים. 
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לדעת ארץ
לימודי ערב

ימי רביעי



ארץ
ת 

ערב - לדע
מודי 

לי

לדעת ארץ

עולם ומלואו בערב אחד

 12-8 מפגשים 
  נושאים נבחרים ומגוונים – שיעורים 

מתחומי ארץ ישראל, העשרה כללית 
ולימודי עולם

  בחירה - ניתן להשתתף בכל ערב 
בקורס אחד, או יותר

  הלומדים במגמה מוזמנים להשתתף 
בסיורים לימודיים )בתשלום נפרד(

רשימת הסיורים תפורסם בנפרד. 

שימו לב! 
תכנית הלימודים המפורסמת בידיעון מתייחסת לסמסטר 
א' בלבד. מידע על תכנית הלימודים לסמסטר ב' יפורסם 

בראשית שנת הלימודים הקרובה.

הנחות*
5% הנחה לחברי ההסתדרות הכללית החדשה

5% הנחה לנרשמים עד ל-22.7.19
7.5% הנחה לנרשמים לשני קורסים בסמסטר לאחר 

ה-22.7.19
10% הנחה לנרשמים לשני קורסים בסמסטר עד לתאריך 

ה-22.7.19
12.5% הנחה לכל אחד מבני זוג, הלומדים לפחות 2 

קורסים בסמסטר )כל אחד( 
25% הנחה לנכי צה"ל

50% הנחה )לנרשמים עד גיל 40(
לנרשמים לשלושה קורסים באותו סמסטר, תינתן הטבה 

מיוחדת – קורס שלישי ב-50% )הזול מביניהם(.

* אין כפל הנחות
**  מחיר מיוחד לתלמידי המכון )הלומדים בהיקף של 112 שעות 
ומעלה( במגמות האחרות: 600 ₪ לקורס בן 12 מפגשים | 500 

₪ לקורס בן 10 מפגשים | 400 ₪ לקורס בן 8 מפגשים.

נוהל רישום 
ההרשמה באמצעות משלוח טופס ההרשמה המצ"ב 

בדואר או בפקס, כמפורט בידיעון.

נוהל ביטול לימודים
תלמיד רשאי להפסיק את לימודיו בכל עת ע"י הודעה 

בכתב/בפקס למזכירות המכון.
למבטל לימודיו עד תחילת הלימודים – 31.10.19, יוחזר 

התשלום, למעט דמי ביטול בסך 50 ₪.
למבטל לימודיו עד 3 שבועות לאחר תחילת הלימודים 

יוחזר החלק היחסי של התשלום, בהתאם למספר 
המפגשים, בתוספת של 50 ₪ דמי ביטול. 

למבטל לימודיו מעבר למפגש שלישי לא יוחזר תשלום 
כלשהו.

הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח 
קורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת.

במקרים אלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.

תכנית לימודים מפורטת כולל מועדי המפגשים תשלח 
לנרשמים במייל ו/או בדואר במהלך חודש אוקטובר.

*  הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכנית 
הלימודים

מועד תחילת הלימודים הסדירים
יום רביעי 6.11.19
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שם הקורס

17:45-16:15

18תולדות מצרים העתיקה

18מרנסנס ועד משיח - יהודי אשכנז במאות ה-18-16

19:30-18:00

19העתיד כבר כאן - חידושים בחקר הרפואה

20ירושלים - עוד לא תמו כל פלאייך...

21כל ההתחלות קשות - האתוס הציוני

22מורה הנבוכים - הפילוסופיה של הרמב"ם

22בחשכת המערות לאור המקורות - אורות וצללים בתקופת הבית השני

23רומן אסייתי עכשווי

21:30-20:00

24"רואים עולם" - בעקבות מסעות נוסעים

24מן הפח אל הפחת - בין שתי מלחמות עולם

25סיפורי עמים - אלים ומיתוסים קדומים

25הקרב על השליטה במזרח התיכון - איראן, סעודיה וטורקיה

26לחיי הספינות שבדרך... חידוש ההעפלה 1948-1945

26המעצמות הגדולות - מה צופן העתיד לישראל?

ארץ
ת 

ערב - לדע
מודי 

לי
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ארץ
ת 

ערב - לדע
מודי 

לי

מחיר: 780 12₪ מפגשיםימי רביעי 17:45-16:15

מחיר: 780 12₪ מפגשיםימי רביעי 17:45-16:15

מרנסנס ועד משיח - יהודי אשכנז במאות ה-18-16

ל"א 201

ל"א 202

תולדות מצרים העתיקה

מרצה: ד"ר ענת גואטה

מרצה: גליה דורון

בקורס זה נעסוק ביהודי אשכנז במאות ה-18-16. בשנים 
אלו פרחה התרבות היהודית האשכנזית וצמחו קהילותיה 
במקומות הישנים אך גם בחדשים. קולות חדשים החלו 
נשמעים: השפעות הרנסנס, קריאה לגאולה ממשית כאן 
ועכשיו וניסיונות התקרבות אל האל דרך הלב והרגש. 

בין הנושאים
המהרש"ל - שומר הסף שנכשל; מהפכת הדפוס; תור 
הזהב של יהודי פולין - מפעלי הרמ"א; יהודי ונציה רוצים 
ספרים באידיש; רבי יהודה אריה ממודינה - מתיר בונציה 

תרבותה של מצרים הקדומה מציתה את הדמיון ומסקרנת 
אותנו גם היום. מה משמעותו של כתב החרטומים? 
מדוע נבנו הפירמידות? מה סודם של קברי המלכים? 
במסגרת קורס זה נכיר את תולדות מצרים העתיקה, 
נבין את המאפיינים הגיאוגרפיים והאנושיים שאפשרו את 
צמיחתה של תרבות מופלאה בין האלף השלישי לאלף 
הראשון לפני הספירה. במהלך המפגשים נדון במאפיינים 
התרבותיים: כתב – ספרות – דת – אמנות - מבנה חברתי 
– מוסדות שלטון – כלכלה – חוק - תפיסות חיים ומוות 
ויחסי מצרים – ארץ כנען ואף ניגע בסוגיות הקשורות 

למסורות של עם ישראל במצרים. 

בין הנושאים
מצרים מאפיינים גיאוגרפיים ותרבותיים; תולדות המחקר; 

כדורגל בשבת; פרעות ת"ח ות"ט - מסוכן לחיות בפולין; 
צמיחת הקהילה האשכנזית בהולנד; שבתאי צבי משיח או 
שקרן? הבעל שם טוב; היורש - דוב בער ממזעריץ איש 

רוח או איש מכירות? רבי נחמן מברסלב וענייני משיח.

מועדי הקורס:
 | 27.11.2019 | 20.11.2019 | 13.11.2019 | 6.11.2019

1.01.2020 | 18.12.2019 | 11.12.2019 | 4.12.2019 
29.01.2020 | 22.01.2020 | 15.01.2020 | 8.01.2020

6-1(: בוני הפירמידות;  הממלכה הקדומה )שושלות 
הממלכה התיכונה - פריחה קצרת ימים; תקופת הביניים 
השנייה ו"בעיית ההיקסוס"; עלייתה של הממלכה החדשה 
)שושלת 18 עד ימי אמנחותפ השלישי(; תקופת אל 
עמרנה: מהפכת אחנאתון - המונותיאיסט הראשון? 
הממלכה החדשה – האימפריה בשיאה: שושלות 20-19; 
מנהגי קבורה בממלכה החדשה; התקופה המאוחרת; 
מאלכסנדר הגדול ועד הדריאנוס: העולם המצרי פוגש 
בתרבות יוון ורומי; הספרות המצרית הקדומה; ישראל 

במצרים – בין מציאות למיתוס.

מועדי הקורס:
 | 27.11.2019 | 20.11.2019 | 13.11.2019 | 6.11.2019

1.01.2020 | 18.12.2019 | 11.12.2019 | 4.12.2019 
29.01.2020 | 22.01.2020 | 15.01.2020 | 8.01.2020

* ייתכנו שינויים בתכנית הקורס

* ייתכנו שינויים בתכנית הקורס
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ארץ 
ת 

ערב - לדע
מודי 

לי

מחיר: 520 8₪ מפגשיםימי רביעי 19:30-18:00

העתיד כבר כאן – חידושים בחקר הרפואה

ל"א 203

מרצים: ד"ר רביד דורון, ד"ר ליאת יקיר, ד"ר טל סינס, ד"ר בן ציון רובינפלד

6.11.2019   מי רוצה לחיות לנצח?
   מדוע אנחנו מזדקנים? מה מפעיל את 

שעון החיים של התאים בגופנו?
ד"ר ליאת יקיר   

גנטיקה - "הכל צפוי והרשות נתונה"  13.11.2019
הגנטיקה  פועלת  כיצד     מההבנה 

בבסיסה, ועד תיקון שגיאות גנטיות.
ד"ר טל סינס   

על סמים ומוח  20.11.2019
   השפעת הסמים על התפקוד המוחי. 
הבסיס המוחי של תהליך ההתמכרות.

ד"ר רביד דורון   

חידושים ברפואה  27.11.2019
לגוף יש חלקי חילוף.   
ד"ר בן ציון רובינפלד   

חידושים ברפואה  4.12.2019
   על טיפול בפרקינסון, צנתור וירטואלי 

וחשיבותו בכל גיל, ועוד חידושים.
ד"ר בן ציון רובינפלד   

הצד האפל של הגנטיקה  11.12.2019
   שאלות מוסריות, אתיות ומדעיות 

שבוחנות את גבולות הגנטיקה.
ד"ר טל סינס   

18.12.2019  האם יש בסיס ביולוגי להתנהגות 
תוקפנית?

ד"ר רביד דורון  

למה לזברות אין אולקוס?   1.1.20
  על סטרס והמוח - מה קורה לגופנו 
במצב של סטרס, וכיצד נקטין אותו 

בחיינו.
ד"ר ליאת יקיר  

* ייתכנו שינויים בתכנית הקורס
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ארץ
ת 

ערב - לדע
מודי 

לי

מרצה: אבשלום קאפח 
מרצים אורחים: ד"ר רוחמה אלבג, זיו אלכסנדרוני

6.11.19      ירושלים: מאפיינים גיאוגרפיים היסטוריים.

13.11.19     ממצאים ארכיאולוגיים בעיר דוד והעיר 
העליונה.

20.11.19      מנזרים וכנסיות – סיור וירטואלי בתקופה 
הנוצרית.

27.11.19     ירושלים ביצירת עמוס עוז - מ"מיכאל שלי" 
ועד "סיפור על אהבה וחושך".

מרצה אורחת: ד"ר רוחמה אלבג

4.12.19     ירושלים בצל הסהר.

11.12.19   בין החומות: מקומות ואנשים בעיר העתיקה.

18.12.19     מסע לארץ הקודש – מארק טווין.

1.1.20          ירושלים בקולנוע הישראלי.
מרצה אורח: זיו אלכסנדרוני

8.1.20       דת ואמונה או קולנוע פלסטיני?
מרצה אורח: זיו אלכסנדרוני

15.1.20     ירושלים של מעלה ומטה ביצירת עגנון.
מרצה אורחת: ד"ר רוחמה אלבג 

22.1.20      בעקבות קונראד שיק ופועלו. 

29.1.20        עיר עמים רבים: שבדים, אמריקאים ואחרים.

* ייתכנו שינויים בתכנית הקורס
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מחיר: 780 12₪ מפגשיםימי רביעי 19:30-18:00

ירושלים – עוד לא תמו כל פלאייך...

ל"א 204



ארץ 
ת 

ערב - לדע
מודי 

לי

מרצים: העיתונאית לילי גלילי, ד"ר אלון גן, פרופ' אייל נווה

6.11.19       לפתח הר געש - כיצד מגשימים חלום ציוני 
כשמודעים לכך שהארץ אינה ריקה. 

13.11.19     ברית שלום מול ברית הבריונים - גישת 
הקצוות לשאלה הערבית. 

20.11.19     חרב היונה - אמנות המינון בין הצורך ב"חרב" 
לבין השאיפה ל"יונה". 

27.11.19    מיהו גיבור? שלמה בן יוסף ומאיר הר ציון. 

4.12.19      פולני, מרוקאי ועירקאי נפגשים בכניסה 
לישראל - איך מקבלת ישראל את העליות 

הראשונות אחרי הקמת המדינה.

11.12.19      הפנתרים השחורים של אגודת ישראל: 
המפלגות  כתחילת  ש"ס  לידתה של 
החברה  את  ששינו  הסקטוריאליות 

והפוליטיקה בישראל.

18.12.19     לאומיות קולוניאליזם וציונות. 

1.1.20         מקורות הציונות וזרמים מרכזיים. 

8.1.20         בניית הישוב המאורגן. 

15.1.20       ציונות, יהדות, עבריות וישראליות.

* ייתכנו שינויים בתכנית הקורס
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מחיר: 650 10₪ מפגשיםימי רביעי 19:30-18:00

כל ההתחלות קשות - האתוס הציוני

ל"א 205



ארץ
ת 

ערב - לדע
מודי 

לי

מחיר: 780 12₪ מפגשיםימי רביעי 19:30-18:00

מחיר: 650 10₪ מפגשיםימי רביעי 19:30-18:00

בחשכת המערות לאור המקורות 

אורות וצללים בתקופת הבית השני

ל"א 206

ל"א 207

מורה הנבוכים - הפילוסופיה של הרמב"ם 

מרצה: ד"ר ינון שבטיאל

מרצה: ד"ר אריה דון

ובגילויים  בחלקו הראשון יעסוק הקורס בתגליות 
שהתפרסמו ושטרם התפרסמו בתחום מערות ארץ 

ישראל. 
בחלקו השני נעסוק בתקופת הבית השני, שידעה שימוש 
נרחב במערות. תקופה זו נחשבת ובצדק כתקופה 
שעיצבה את דמותו ואורחות חייו של העם היהודי מאז 
ועד היום. שיטות ההגנה שהביא עמו יוסף בן מתיתיהו 
לגליל כ"אלוף פיקוד הצפון" במרד נגד הרומאים, הובילו 
בעיקר אל חללים תת-קרקעיים. במסגרת חלק זה יובאו 
לביטוי המהלכים והאירועים שהתרחשו הן מעל לאדמה 

והן מתחתיה במהלך המרידות ברומאים. 

נראה שקשה יהיה למצוא פוסק בישראל שבבואו לפסוק 
הלכה לא יבקש לעצמו אישור ב"משנה תורה", חיבורו 
ההלכתי העצום של הרמב"ם. מאידך גיסא, קשה יהיה 
למצוא פוסק אשר ימליץ בפני ההולכים אחריו לעיין 
ב"מורה הנבוכים", חיבורו הפילוסופי הענק של הרמב"ם. 
מחד-גיסא "משנה תורה", כך ניתן לקבוע, הוא עולמם 
של מקיימי המצוות, מאידך גיסא "מורה הנבוכים" הוא 
עולמה  של היהדות כולה, בין שהם מקיימי המצוות ובין 
שהם אינם מקיימי מצוות. הקורס יתמקד בפילוסופיית 
היהדות העולה מחיבור מרתק זה. במהלך הקורס ייבחנו 

בין הנושאים
תולדות חקר המערות בישראל; המסע המופלא לבטן הר 
חרמון; מערות הגליל – ארץ הפלאות של העולם התחתון; 
יוסף בן מתתיהו ותרומתו למחקר ההיסטורי והספלאולוגי 
)מערנות(; מערות קומראן – הכספות ששימרו את אוצרות 
הרוח של עם ישראל, התגלית ומשמעותה; מקלטי 
מצוקים ומערכות מסתור – קנאים ומורדים במערות 
הגליל; במעבה הבטן הרכה של הורדוס ובמעבה הבטן 
הקשה של הרודיון; מרד בר כוכבא במערכות המסתור 

ובמערות המפלט.

מועדי הקורס:
27.11.2019 | 20.11.2019 | 13.11.2019 | 6.11.2019
1.01.2020 | 18.12.2019 | 11.12.2019 | 4.12.2019

15.01.2020 | 8.01.2020

הסוגיות הבאות: המונותיאיזם והפוליתיאיזם; תורת תארי 
השלילה; תורת השמות המשותפים; מושג הבריאה; 
מושג טעמי המצוות ומושג ההשגחה. ראוי להגיד 
שמדובר בקורס המחייב נכונות להתמודד עם אתגרים 

אינטלקטואליים נכבדים.

מועדי הקורס:
27.11.2019 | 20.11.2019 | 13.11.2019 | 6.11.2019
1.01.2020 | 18.12.2019 | 11.12.2019 | 4.12.2019 
29.01.2020 | 22.01.2020 | 15.01.2020 | 8.01.2020

* ייתכנו שינויים בתכנית הקורס

* ייתכנו שינויים בתכנית הקורס
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ארץ 
ת 

ערב - לדע
מודי 

לי

מחיר: 780 12₪ מפגשיםימי רביעי 19:30-18:00

רומן אסייתי עכשווי

ל"א 208

מרצה: זאב רילסקי

מהם הקשרים העתיקים בין סין, יפן והמערב? מי השפיע 
על מי ומי העתיק ממי? אמנות, אדריכלות, תרבות וספרות 
משתרגים זה בזה, ומקרינים על עיצוב התרבות והחברה 
הייחודית במזרח ובדרום מזרח אסיה. מה מקומו של 
הקולוניאליזם וכיצד השפיע המפגש עם המערב על 
דרכי החשיבה וכינון של מדינות לאום באסיה? האם יש 
משמעות או מקריות לעובדה שמגלי עולם היו אירופיים 

ולא סינים? 
 

בין הנושאים
בין שושלת טאנג לימי הייאן - דיאלוג: תרבות יפנית 

עצמאית או העתק אורגינלי לאמנויות סיניות;
טאו ושינטו - השפעת הפילוסופיות על סגנון, עיצוב 
וחיי יום יום; בעקבות מרקו פולו לארץ סין הלא נודעת, 
האם אכן התרחש המסע או זהו בדיון ספרותי? מיעוטים 
בדלנים בסין, האויגורים והטיבטים - בין הפטיש והמגל; 
מתיאטרון לקולנוע: מנו לקורוסאווה, משירה לתיאטרון 

ומריקוד לקולנוע בתרבות יפן; מיעוטים בסין - כיצד 
הצליחו הסינים לתרבת את המיעוטים האתניים? קשרי 
סין ויפן עם העולם המודרני - עיצוב וארכיטקטורה; 
השפעות הדדיות בין אירופה והמזרח; אינטלקטואלים 
ומחאה בסין - אמנים, סופרים ופועלים; האם יש ניצני 
דמוקרטיה בסין; הקולוניאליזם כמעצב דמותו של המזרח, 
הקידמה כחרב פיפיות: לא הצלחה גדולה ולא כישלון 
גדול; יופיו של הבלתי מושלם - עקרונות של אסתטיקה 
ומסתורין בעיצוב וארכיטקטורה; אורבניזציה חדשה - האנוי 
וסייגון, תחרות והשלמה; ממסורת לתיעוש; ג'ינגיס חאן, 
לא מי שחשבתם! המונגולים כרשת ומהפיכת הידע בין 

מזרח ומערב. 

מועדי הקורס:
27.11.2019 | 20.11.2019 | 13.11.2019 | 6.11.2019
1.01.2020 | 18.12.2019 | 11.12.2019 | 4.12.2019 
29.01.2020 | 22.01.2020 | 15.01.2020 | 8.01.2020

* ייתכנו שינויים בתכנית הקורס
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ארץ
ת 

ערב - לדע
מודי 

לי

ל"א 210

מחיר: 520 8₪ מפגשיםימי רביעי 21:30-20:00

"רואים עולם" - בעקבות מסעות נוסעים

מרצים: אור-לי אלדובי, דנדן בולוטין, טניה רמניק

6.11.19       טיפוס הרים בהימלאיה - סיפורה של משלחת 
מטפסים ישראלית.

13.11.19     מנהגים פראיים במלנזיה - חלון הצצה נדיר 
אל שבטי האזור. 

20.11.19     סיפורו של ה״נוסע המתמיד״ - מסעות 
אודיסאוס, מסע גיאוגרפי ומסע על מפת הנפש. 

27.11.19     האיים הקריביים, נופים ותרבות - אגן קריבי 
חסר מנוחה. 

4.12.19         גלגולו של בולבוס - מסעות קולינריים בין 
מזרח למערב - מהעולם הישן לפיוג׳ן. 

11.12.19       אבודים בנהרות דרום אמריקה. 

18.12.19     לאנטארטיקה בעקבות שקלטון - סיפור 
ההישרדות הגדול בהיסטוריה. 

1.1.20         ליאונרדו דה וינצ’י - מסע בזמן. מויטורוביוס 
למכירות הפומביות בסות׳ביס.

ל"א 209

מחיר: 780 12₪ מפגשיםימי רביעי 21:30-20:00

מן הפח אל הפחת - בין שתי מלחמות עולם

מרצה: אלון קליבנוב | מרצה אורחת: אירנה פרידלנד

6.11.19      משביתת הנשק להסכמי השלום.

13.11.19     ממלחמת אזרחים לגן עדן סובייטי - רוסיה 
בין אימפריה צארית לבין ברית המועצות של 

לנין וסטלין. 

20.11.19     הדור האבוד והפריחה התרבותית - אמנות 
ומוזיקה ברפובליקת ויימאר. 

27.11.19       אנטיגרציוזו של סוס המירוץ - הפוטוריזם 
האיטלקי באמנות ובמוזיקה.

4.12.19        האימפריה בעידן של שינוי - בריטניה עומדת 
אחרי המלחמה מול שורת שאלות ומבחנים. 

11.2.19        איטליה של בניטו מוסוליני - לידת הפאשיזם 
האיטלקי ועלייתו של מוסוליני.

18.12.19     מ"שנות ה-20 העליזות" ועד למשבר הכלכלי 
הנורא. 

1.01.20         אמנות חייבת לשעשע ולבדר! - אמנות ומוזיקה 
בצרפת בשנות ה-20.

8.01.20        מרפובליקת ויימאר לרייך השלישי - גרמניה 
מן התבוסה ושורת האירועים הדרמטיים בשנות 
ה-20 ועד עלייתה המטאורית של המפלגה 

הנאצית. 

יפן משלימה את   - 15.01.20      ארץ השמש העולה 
התעצמותה האדירה שהחלה עם פתיחתה 

בכוח אחרי 250 שנות הסתגרות.

22.01.20     מ"ניו דיל" ועד "פוליטיקת שוד" - העולם יתמודד 
בדרכים שונות עם המשבר הכלכלי הגדול. 

29.01.20     ממדריד ועד מינכן – שנות השלושים באירופה 
תחזינה בהסלמה ההולכת וגוברת במאבק בין 

האידיאולוגיות. 

* ייתכנו שינויים בתכנית הקורס

* ייתכנו שינויים בתכנית הקורס
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מחיר: 780 12₪ מפגשיםימי רביעי ל"א 21:30-20:00211

סיפורי עמים – אלים ומיתוסים קדומים 

מרצים: ד"ר יגאל בן נון, ד"ר אפי זיו, ד"ר אופיר יעקבסון, ד"ר שרית פז, מורן קושניר

6.11.19        מבוא למיתולוגיה היוונית - המיתולוגיה אז והיום.

13.11.19       אלי האולימפוס - סקירת האלים האולימפיים, 
תפקידם והאטריבוטים שלהם. 

20.11.19      האיליאדה והאודיסיאה - המלחמה הגדולה 
בין היוונים לטרויה ושיבתו של אודיסאוס לביתו 

לאחריה. 

27.11.19       אלים ופסטיבלים בהודו - האלים המרכזיים 
בהינדואיזם והסיפורים המיתולוגיים אשר 

נקשרים בהם.

4.12.19         לגעת בשמים" - מגדל בבל בראי מיתולוגיה 
עולמית.

11.12.19      אליהו ונביאי הבעל - דרמה שמימית במרומי 
הכרמל. 

18.12.19     המבול מנקודת מבט היסטורית ותיאולוגית. 

1.01.20        מאלי כנען ל"אחד אלוהינו" - על המיתולוגיה 
הכנענית וראשית המונותאיזם.

8.01.20          מיתולוגיה בהרי האנדים - מהאינקה ועד ימינו.

15.01.20    "ה' ואשרתו" – נשואי קודש בישראל הקדום. 

22.01.20    תכונותיו של יהוה ואלים אחרים.

בתרבות ופולקלור  מיתולוגיה   29.01.20     הדת, 
האפרו-ברזילאית.

מחיר: 780 12₪ מפגשיםימי רביעי 21:30-20:00

הקרב על השליטה במזרח התיכון

איראן, סעודיה וטורקיה
ל"א 212

מרצים: ד"ר עידן בריר, ד"ר מיכל יערי, ד"ר רז צימט

6.11.19       סעודיה - מדינה במשבר זהות. 

13.11.19      שינוי ומחאה באיראן - צעירים, נשים ואנשי דת. 

20.11.19     סעודיה – מדינה עשירה, אזרחים עניים. 

27.11.19      בין אסלאם לרפובליקה - בנבכי הפוליטיקה 
האיראנית.

4.12.19       המאבק הנשי בסעודיה והשפעותיו על האזור. 

11.12.19      "האיראנים על הגדרות?" - איראן במזרח התיכון.

18.12.19      סעודיה, ארצות הברית וישראל - המהפכה 
השקטה ביחסים.

1.01.20        איראן והגרעין - מפצצת גרעין לתרבות גרעין.

08.01.20      אסלאמיזם, קפיטליזם ופופוליזם - המנועים 
של טורקיה תחת ארדואן.

15.01.20      מ"אפס בעיות עם השכנים" - לאפס ידידים 
בין השכנים - המפנה במדיניות החוץ הטורקית. 

22.01.20      הדרווישים רוקדים, האימאמים עובדים - 
אסלאם פופולרי ואסלאם פוליטי בטורקיה.

29.01.20     במזרח אין כל חדש? - הכורדים והמדינה 
הטורקית בין בדלנות להשתלבות.

* ייתכנו שינויים בתכנית הקורס

* ייתכנו שינויים בתכנית הקורס
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26.11.19 - יחסי ישראל - ארה"ב
לאחר עידן טראמפ, האם צפוי 'חתול שחור' ביחסים – 

השגריר דן שפירו 
היחסים בין ישראל ליהדות ארה"ב – מר. שחר עילם

17.12.19 - יחסי ישראל - רוסיה וסין
האתגר מול התבססות רוסיה במזה"ת – השגריר צבי מגן
השלכות ההשקעות הסיניות באזור – תא"ל )מיל.( אסף אוריון

21.1.20 - מקומה של ישראל במזה"ת
התהליכים האזוריים והיחס כלפי ישראל - ד"ר שרה פויר
עמידות הסכמי השלום עם מצרים וירדן - ד"ר אופיר וינטר 

18.2.20 - המאבק מול הציר
איך תראה מלחמת הצפון הראשונה – גב' אורנה מזרחי
השלכות יציאת איראן מהסדר הגרעין – גב' סימה שיין

מחיר: 580 7₪ מפגשיםימי שלישי ל"א 19:30-18:00214

המעצמות הגדולות

מה צופן העתיד לישראל?

17.3.20 - האתגר הפלסטיני
תרחישי סיפוח - אל"מ, עו"ד פנינה שרביט ברוך

חלופות לעזה בין הסדרה למלחמה – תא"ל )מיל.( אודי דקל

19.5.20 - לוחמת תודעה
עידן של פוסט אמת – תא"ל )מיל.( איתי ברון

המערכה על התודעה, היבטים גלובליים ומשמעויות 
לישראל - מר דודי סימנטוב

16.6.20 - מפגש מסכם: תרחישי קיצון
מפגש מסכם בהשתתפות ד"ר אופיר וינטר, ד"ר עודד 
 ערן, ד"ר קובי מיכאל, אל"מ עו"ד פנינה שרביט ברוך,
תא"ל )מיל.( אודי דקל – מנהל המכון למחקרי ביטחון 

לאומי

ההרצאות תתקיימנה במכון למחקרי ביטחון לאומי, 
רח' חיים לבנון 40, ת"א

הקורס בשיתוף עם המכון למחקרי ביטחון לאומי

* ייתכנו שינויים בתכנית הקורס

מחיר: 650 ₪סיור אחד12 מפגשיםימי שני 18:30-17:00

לחיי הספינות שבדרך...

חידוש ההעפלה 1948-1945 
ל"א 213

בין המרצים: פרופ' אביבה חלמיש, ד"ר אלדד חרובי, ד"ר מירי נהרי, ניר מן, ד"ר מרדכי נאור ואחרים.

75 שנה לחידוש ההעפלה לאחר מלחמת  במלאת 
העולם ה-2, נספר בסדרה ייחודית זאת את סיפורם 
של 70 אלף המעפילים אשר הגיעו על סיפונן של 65 
אניות, שהפלוגה הימית של הפלמ"ח )הפל"ים( הייתה 

זרוע מרכזית ומשמעותית במבצע זה. 
אנו נאיר במהלך הסדרה פינות נשכחות ונגולל יריעה 

ענקית באופן מסודר. 
במסגרת הקורס נקיים ביקור במוזיאון ההעפלה וחיל 
הים וסיור ב"יד לגח"ל". כל נושא "יקושט" בסיפור אנייה 

רלוונטי, המדגים את נושא ההרצאה. 

בין הנושאים: 
אקסודוס 	 
המוסד לעליה ב' 	 
הבולשת חוקרת - ההעפלה בעיני הבריטים 	 
הפל-ים 	 
בן גוריון וההעפלה 	 
אלתרמן וההעפלה 	 

 ההרצאות תתקיימנה בבית הפלמ"ח
רח' חיים לבנון 10, תל אביב.

מועד פתיחת הקורס: 4.11.19
* ייתכנו שינויים בתכנית הקורס

הקורס בשיתוף עם בית הפלמ"ח ומוזיאון ההעפלה וחיל הים
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התנדבות למען הקהילה
באתר "שבע טחנות" על גדות הירקון

 אנו מזמינים את הציבור לבקר באתר מעניין זה
וליהנות מהדרכתם של אנשי המכון ללא תשלום

תודתנו נתונה למתנדבים הפועלים באתר ולמרכז הפרויקט - גיורא גורביץ

מזה כ-18 שנים ומתוך רצון לתרום לקהילה, אימץ מכון אבשלום את אתר "שבע טחנות" על גדות הירקון 
)בתחום פארק גני יהושע(. מתנדבים בוגרי המכון ותלמידיו מדריכים בהתנדבות באתר.

ניתן להגיע ממגרשי החניה 
של גני יהושע בתל אביב או 
מול רחוב רוקח 84 בשיכון 

ותיקים, רמת גן

הסיורים נערכים בשבת 
הראשונה של כל חודש 

החל מחודש נובמבר

שעות ההדרכה
בין השעות 10:00 ל-13:00

בכל חצי שעה
פרט לימים דשומים ובחגים

27

 באתר מכון אבשלום ניתן למצוא מידע מפורט 
על תכניות הלימודים, טיולים, לוח אירועים ייחודיים, 
חדשות ועדכונים, לרבות אפשרות להוריד את 

הידיעון המלא לשנת הלימודים תש"פ

חפשו אותנו גם ב-

www.avshalom-inst.co.il

גולשים למכון!
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חגיגה של יום בשבוע
לימודי בוקר

לומדים ומסיירים



ם
סיירי

מ
ם ו

מדי
מודי בוקר - לו

לי

חגיגה של יום בשבוע

מועדי הלימודים
ימי שני, שלישי ורביעי בין השעות 8:30 – 13:45 )בהתאם 

לתכנית הלימודים(.

מתכונת הלימודים
הלימודים העיוניים משולבים בסיורים ומתקיימים לסירוגין: 
לימודים עיוניים אחת לשבוע וסיור לימודי אחת לשבוע. 
מכאן שמחצית מהלימודים מתקיימים בחיק הטבע. הנכם 

מוזמנים להצטרף. 

סיורים וקמפוס )מחנה לימוד(
כל תכנית לימודים במגמה זו כוללת 12 ימי סיור )כולל 
קמפוס(. הסיורים הם לב העניין, ומהווים חלק בלתי נפרד 
מתכנית הלימודים. הם כלולים בשכר הלימוד )למעט 

תשלום עבור לינה, כלכלה ומנהלה במחנה הלימוד(.

שכר הלימוד )בקורסים שבהם לא צוין אחרת( 
שכר הלימוד כולל את כל הוצאות ההדרכה, התחבורה 
ודמי הכניסה לאתרים בסיורים השונים. הוא אינו כולל 

את דמי הלינה, הכלכלה והמנהלה בקמפוסים.
שכר לימוד בקורסים שהיקפם 168 שעות: 5,400 ₪
שכר לימוד בקורסים שהיקפם 224 שעות: 6,150 ₪

ניתן לשלם את שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי 
בשמונה תשלומים צמודי מדד )אך לא פחות ממחיר 

הקרן(. החל מאוקטובר 2019. 

דמי הרשמה
דמי הרשמה ע"ס 75 ₪ יש לשלם לפקודת מכון אבשלום. 

בוגרי המכון פטורים מדמי הרשמה. 

*  הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להכניס 
שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

לימודי בוקר

למה כדאי להירשם?
 לימודים מגוונים

 סיורים מרתקים

  מרצים ומדריכים מן השורה 
הראשונה

 גיבוש חברתי

הנחות* 
זכאות להנחות שמורה ללומדים בתכנית המלאה.

שכר לימוד לבוגרי המכון )מעל שלוש שנות לימוד( 
ולאזרחים ותיקים**: 

קורסים שהיקפם 168 שעות: 5,190 ₪ 
קורסים שהיקפם 224 שעות: 5,950 ₪ 

חברי ההסתדרות הכללית החדשה - 5% הנחה מהמחיר 
המלא בהצגת תעודה בתוקף.

בני זוג הלומדים יחד במגמה - 12.5% הנחה מהמחיר 
המלא עבור כל אחד מבני הזוג. 

 חברי קרן ידע לאקדמאים במדעי החברה והרוח – 
חלק מהקורסים מוכרים על ידי הקרן.

* אין כפל הנחות 
** אזרחים ותיקים – נשים מגיל 62, גברים מגיל 67

הכרה לצורך גמול השתלמות למורים
תכניות הלימודים יוגשו להכרה במסלול "גמול ללא ציון" 
על בסיס אישי. את הבקשה יגיש המורה מראש כדי לקבל 
אישור של המפקח/ת. מורים משתתפים במסגרת גמול 
השתלמות נדרשים להשלים את הסיורים – פרטים על 

כך ניתן לקבל במזכירות המכון.

ביטוח והצהרת בריאות
הרישום דורש חתימה על הצהרת בריאות בגוף טופס 

הרישום. מומלץ לעשות ביטוח תאונות אישיות.
השלמת סיורים – ראו עמ' 117

ביטול הרשמה והחזר כספי – ראו עמ' 117

לימודי הבוקר במכון אבשלום מציעים תכניות לימודים 
מקיפות ורחבות )מפגשים עיוניים ו-12 ימי סיור(. בין 
הנושאים: ארץ ישראל על כל היבטיה, היסטוריה, טבע, 
דתות, חברה, תרבויות, מדעים ועוד. לימודי המגמה 
משלבים הרצאות וסיורים הנערכים אחת לשבועיים 

לסירוגין.
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סדנת צפרות
"ציפורים בראש"

מחיר: 2,700 10₪ סיוריםימי שני יום מלא

מיועד לבוגרי הסדנה ולמשתתפים חדשים בעלי רקע בנושא

מדריך: ערן בנקר

תכנית הסיורים

23.9.19 - הנדידה המופלאה
השנה נתחיל מוקדם כדי לנסות לתפוס את גלי 
הנדידה החזקים של הדורסים, וגם ציפורים אחרות 

שבדרכן דרומה. 

28.10.19 - חורף בדרום
נצא לטייל הפעם בתאריך קצת חריג, ונשוטט בהר 
הנגב וסביבתו, בחיפוש אחר נודדים וחורפים. עונה זו 

מביאה עמה לפעמים מינים נדירים במיוחד.

18.11.19-19.11.19 קמפוס אל מחוזות הצפון 
)יומיים(

בין העמק ל"הר", בחיפוש אחרי המגוון  נטייל 
הצפון. את  הפוקדים  החורפים  של   העצום 

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.

16.12.19 - הנגב המערבי
כולם השנה רוצים להיות בנגב המערבי כדי לחוות את 
ה-Murmuration שמשאירה אותנו תמיד נדהמים. על 
מה מדובר, אתם שואלים? תבואו לטיול! ואל דאגה, 
יהיה לנו גם שפע של דורסים וציפורים נוספות. 

משעמם לא יהיה.

20.1.20 - החורף בחוף
החורף עמנו והפעם נעמיק בתחום מאתגר אך מספק. 
סדנת זיהוי חופמאים! ורגע לפני שאתם מתחילים 
להתלבט אם לצאת או לא, אוסיף ואומר: יהיו גם 

שחפים! אז לא כדאי לפספס.

16.3.20 - מדבר יהודה
אין כמו המקום הכי נמוך בעולם! בעצם, יש רק דבר 
אחד טוב מזה: המקום הנמוך ביותר בעולם עם ציפורים. 

את זה אנו רוצים לחוות!

18.5.20 - ה"קיץ" בחוף
סדנת זיהוי חופמאים... פרק ב'. הקיץ יגיע בקרוב. 
החופמאים המאחרים החליפו נוצות ונראים כעת 
שונים ואטרקטיביים יותר מהפעם האחרונה בה צפינו 
בהם. וזה לא הכול - יש גם שפע של ציפורים מקייצות 

שעסוקות בגידול צאצאיהן, ואנו נחפש גם אותן.

22.6.20-23.6.20 קמפוס חרמון )יומיים(
הפעם נעפיל לנקודה הכי גבוהה בישראל, עם 
מגוון עשיר מאוד של עופות מקייצים. נבקר בשלושת 
חגורות הצומח של ההר, בחיפוש אחר המינים המקננים 
הייחודיים לחרמון. בעונה זו החרמון הוא בין המקומות 
העשירים ביותר במגוון הציפורים בארץ. לא להחמיץ!

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
* שכ"ל כולל: הדרכה, תחבורה ל-10 ימי סיור וכניסות לאתרים.

ל"ב/301
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כך הכול התחיל... 
הסדרה עוסקת בעדות המאובנים לאבולוציה של האדם, 
במרכזה השאלות איך, מתי והיכן התרחשו התהליכים 
האבולוציוניים שהביאו את האדם המודרני למה שהוא. 
נתייחס להליכה הזקופה, לעלייה הדרמטית בנפח המוח 

ולשינויים אחרים במבנה גופו של האדם. 
בין הנושאים: מהי תורת האבולוציה? ומדוע יש אנשים 
שמפחדים מדארווין? האדם, קופי העל והאב הקדום 
המשותף; דרך אחרת להיות אנושי - סיפורם המרתק 
של הניאנדרתאלים; הופעת האדם, הופעת השפה 

וההשלכות על בעיית גוף-נפש.

על פלא ועוד פלא - שבעת המופלאים 
מי הם אותם המופלאים? למה דווקא שבעה? כיצד הם 
נבחרו אז? ומה היום? בין הנושאים: הפירמידה בגיזה; 
פטרה עיר הקברים הנבטית – אתר מופלא במדבר; מן 
החומה הגדולה ועד לחיילי הטרקוטה; הטאג' מהאל 
– מצבת אהבה מטורפת או גן עדן עלי אדמות; מאצ'ו 
פיצ'ו - העיר האבודה של בני האינקה; צ'יצן איצה - 
עיר המאיה המופלאה; המונה ליזה של האסטרונומיה; 

שבעת פלאי עולם הטבע.

האימפריה הניאו-אשורית בדרום הלבנט 
727-744( III-בעקבות מסעותיו של תגלת פלאסר ה

לפנה"ס( נפתחה תקופה חדשה בתולדותיהן של 
ממלכות דרום הלבנט, הידועה בכינויה ה"שלום האשורי". 
היא נמשכה כ-100 שנים והשפיעה עמוקות על תהליכים 
גיאו-פוליטיים באזור הנדון ומעבר לו. למעשה, יתכן 
שניתן להבחין בהשפעותיה של האימפריה האשורית 
אפילו בימינו אנו. בין הנושאים: עלייתה של האימפריה 
האשורית וחורבנה של ממלכת ישראל; טיב השלטון 
האשורי בדרום הלבנט והיחסים עם הממלכות הווסאליות 
)יהודה וערי פלשת(; מערכת היחסים עם מצרים; אשורים, 
יוונים וקפריסאים; נסיגת האימפריה האשורית: מתי 

ומדוע? עלייתה של מצרים.  

מחאן לחאן - נתיבי הסחר הקדומים באסיה 
נתיבי הסחר הקדומים באסיה זכו לא מכבר לכינוי 
הרומנטי "דרך המשי". האומנם מדובר בדרך אחת או 
ברשת ענפה של דרכים? האומנם סחרו רק במשי לאורך 
הדרך? במהלך הקורס נכיר את הנתיבים השונים שחצו 
את אסיה ממזרח למערב ומצפון לדרום ונגלה שלצד 
המשי שימשו הדרכים להעברת שלל סחורות ולצדן 
רעיונות תרבותיים ומדעיים, אמונות, מנהגים, סממנים 
"צומת הדרכים  בין הנושאים:  אומנותיים וסמלים. 
הגדול" – ארמניה; "בין המצרים" – גיאורגיה; "פנינים 
בלב מדבר" - ערי מרכז אסיה, אוזבקיסטאן; "מעבר 

להרים" - רכס ההימליה ועוד. 

אנטוליה 
במפגשים אלה נפתח חלונות לעבר הרחוק של האנושות 
ולתהליכים ותופעות שעיצבו ועדיין משפיעים על חיינו 
בעידן המודרני. נשוחח על ציידים-לקטים ועולמם הגשמי 
והרעיוני, יושבי הקבע הראשונים והמהפכה החקלאית, 
המהפכה העירונית, הגירה וקולוניאליזם בתרבויות 
קדומות, וצמיחתן ונפילתן של ציביליזציות מפותחות 

בעולם הקדום.

נופי בראשית - גיאולוגיה ואקלים
כיצד נוצר הר הכרמל וסלעי הר הכרמל; כיצד נוצרו 
הרי הגעש באיטליה ובאיסלנד? כיצד נוצר בקע ים 
המלח? האירוע המסיני - כיצד התייבש הים התיכון? 
אקלים ארץ ישראל - מרכיבי מזג האוויר: טמפרטורה, 
רוח, גשם; תופעות מזג אוויר: עננים משקעים וסופות; 
שקעים ורמות ברומטריות - המערכות המשפיעות על 
מזג האוויר בישראל בעונות השנה השונות; התחממות 

גלובאלית – משמעותה והשפעתה על אזורינו. 

סיפורי המקרא בראי תרבויות המזרח הקדום 
סיפורי המקרא, ודת ישראל, לא הופיעו יש מאין. הם 
תולדה של תהליך התפתחות הדרגתי, שבמהלכו 
התקיימה אינטראקציה עם המרחב התרבותי הסובב. 
במהלך ההרצאות נתמקד בכמה סיפורים שיוצגו תוך 

השוואתם למקבילות מרחבי המזרח הקדום.
בין הנושאים: לגעת בשמים - מגדל בבל בראי מיתולוגיה 
עולמית; המבול מנקודת מבט היסטורית ותיאולוגית; 

מיתוס בריאה והאנומה אליש. 

מרצים:  איילת אידלברג, אור-לי אלדובי, גליה דורון, ד"ר ברוך זיו, מוטי זיק, ד"ר אופיר יעקבסון, יותם יעקבסון, 
אילן מנוליס, ד"ר אסף מרום, נעם סגן כהן, ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין, ד"ר שרית פז, אפרת קליפשטיין 

הצצה אל עברה של האנושות

התכנית העיונית

224 שעותסיוריםהרצאותימי שני בדרגה קלה-בינונית13:45-8:30

32



ת
שו

האנוו
של 

ה 
עבר

אל 
ה 

הצצ
מודי בוקר - 

לי

תכנית הסיורים

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
*  הסיורים יסתיימו בין השעות 18:30-16:30 )בהתאם ליעד הנסיעה ועונות השנה(.

עדויות לימת הלשון - הר סדום ושביל הדגים. . 1
בקעת הירדן – אתר כף הרגל, גלגל ארגמן; . 2

אתרי בקעת פצאל ומרס א-דין.
אל הצפון בעקבות גויי הים - תל דור, מוזיאון . 3

המזגגה ותל אל אחוואט. 
סובב חבל הבשור - נחל הבשור, הגשרים . 4

התלויים וביקור בחוות מקלט והצלת חיות בר. 
טראסות חקלאיות, מנזר יוחנן במדבר ואתרי . 5

פולחן גנוזים – הסטאף, מנזר יוחנן במדבר 
והרוג'ום בקריית מנחם. 

מיבנה ים לפלמחים - נבי רובין, נחל שורק, . 6
תצפית על שפך השורק ומפעל ההתפלה, 
מוזיאון בית מרים, מפגש עם חבר קיבוץ, ביקור 

בגן הלאומי חוף פלמחים ויבנה ים. 
- נחל אורן - שביל הצנירים . 7 שכבות בזמן 

ומערת ישח.

ארץ הקארסט – הדולינה של סאסא )מערת . 8
פער(, סדקי יפתח ומפל התנור ואם יוותר זמן 

נבקר גם ביער אודם. 
רכס הכורכר וקו החוף המפורץ - פלורה ופאונה . 9

בשמורת דור - הבנים וסיור ביער חדרה. 
"יש לי סימפטיה..." - אמנות ארץ ישראלית . 10

– המוזיאון בעין חרוד ואשדות יעקב וביקור 
בסטודיו מקומי. 

קמפוס "הערים הסמויות מן העין" – סיפורם 
של הנבטים )יומיים(

בציר 505 היה מצוין – שבטה ופתחת ניצנה, . 11
תֶליָלאת-אל-ֶעַנּב, רביבים וביקור ביקב מקומי. 

סודות מן המדבר - נחל ממשית והעיר ממשית, . 12
סיום בתצפית מהר אבנון.

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.

מסע קולינרי – לחם, יין ושמן אהבה וארוטיקה 
בעולם העתיק

אוכל, הנקטר והאמברוסיה באודיסיאה של הים התיכון; 
המהפכות הקולינריות והגירת המזונות הגדולה; מהפיכת 
השימור המוסלמי ומהפיכת  גילוי העולם החדש; איך 
כבש המטבח האיטלקי את העולם? מסורת, כור היתוך 
והמטבח של אונסקו; מה אכלו בצרפת לפני המהפכה 
הצרפתית? כיצד נולד מטבח הגורמה הצרפתי? תופעת 
"תרבות בתי הקפה", השף כסלב והשף כגיבור תרבות.

בין אמנות העבר לאמנות ההווה
הסדרה תעסוק בקשר בין יצירה אנושית קדומה החל 
מהתקופה הפליאוליתית דרך מצרים העתיקה, יוון ורומי 

לעשיית האמנות בתקופה המודרנית והעכשווית.
בין הנושאים: על קו וכתם משחר היצירה; מה בין 
גיבורי על ומצרים העתיקה; עמודים שאינם נגמרים; 

הגוף המת הגוף החי.
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ארץ ישראל בימי הבית השני 
במסגרת המפגשים נאיר כל פעם זווית אחרת בחקר ימי 
הבית השני. נעסוק בהרחבה בראשית ימי הבית השני, 
נעלה אל מרכז הזירה שרשרת של אישים שחיו ופעלו 
בימי הבית השני והטביעו חותמם על ימיהם ועל הדורות 
הבאים. נדון גם בתמורות הדרמטיות שהתחוללו בתקופה 

זו ובהשלכותיהן על העולם היהודי היום.
בין הנושאים: ימי שיבת ציון והתקופה הפרסית בארץ 
ישראל; כיבוש הארץ על ידי אלכסנדר מוקדון והתקופה 
ההלניסטית; מרד החשמונאים וממלכת החשמונאים; ימי 
הורדוס; תקופת הנציבות הראשונה וימי מלכות אגריפס 

ה-1; המרד הגדול ותוצאותיו; אישים בימי הבית השני. 

חיי הרוח והחברה בתקופת הבית השני 
תקופת הבית השני היא מן הפוריות בתולדות עם ישראל. 
לאחר שבתקופת המקרא הונחו היסודות של האומה 
בתחום החברה, הספרות והאמונה, בתקופה הבתר-
מקראית אלה עברו בדיקה מחודשת כדי להתאים אותם 
לאתגרים שהתרבות ההלניסטית-רומית העמידה בפני 
החברה היהודית. נבחן מספר נושאים מרכזיים מתחום 
החברה וחיי הרוח של ישראל באותן השנים במטרה 

לרדת לעומק הסוגיות שעמדו במרכז השיח הציבורי. 
בין הנושאים: שינויים מבניים בתקופת הבית השני בהשוואה 
לתקופת בית ראשון; תופעת הכיתות בחברה היהודית 
 I העתיקה; מנבואה לספר; הספרות האפוקליפטית
ו-II; שטן, שדים וגירושי שדים; מהמקדש לבית הכנסת; 

האמונה המשיחית. 

 התרבות החומרית
בתקופה ההלניסטית-רומית הקדומה 

ארץ ישראל עברה תמורות פוליטיות ותרבותיות רבות מן 
הכיבוש הפרסי ועד השתלבותה בעולם ההלינסטי - רומי. 
במהלך קורס זה נבחן את הביטוי החומרי, הארכיאולוגי 
לתמורות אלה באתרים יהודאיים ונכריים, נכיר את מאפייני 
הבניה, התכנון העירוני, מנהגי הקבורה ואורח החיים 
בתקופה רבת משמעות זו. בין הנושאים: העולם היווני – 
הלניסטי: מאפיינים תרבותיים; א"י בתקופה ההלניסטית; 
מפעלי הבניה של הורדוס הגדול; הנבטים ותרבותם 

החומרית; "על החיים ועל המוות" בתקופת בית שני. 

ספרות ישראל בימי בית שני 
נסקור את עיקרי ספרות ישראל פרי בית שני )תורה 
שבעל פה על ענפיה - ששה סדרי משנה, תלמודים, 
מדרשים, וכן דוגמאות מן הספרות החיצונית(, ככזאת 
אשר קבעה למעשה את סדר היום של הדת היהודית 
הנוהג זה כאלפיים שנה, למעשה עד עצם ימינו. מבחינה 
זאת לא נימלט מדיון בספרות בית שני על רקע ספרות 
בית ראשון )המכונה "מקרא"(, על מנת להגיע למסקנה 
הנחרצת, שלא הקדומה היא אשר סללה את מפת 
מסלוליה של הדת היהודית, אלא דווקא זו השנייה )ישעיה 
ליבוביץ(. בלשון ישירה: הדת היהודית הנוהגת היא תוצר 
מובהק של ספרות בית שני, ובשום אופן לא תוצר )עד 

כדי ניגוד לעתים(, של הספרות המקראית.
בין הנושאים: נדידת הסמכות ההלכתית והיוצרות מעמד 
ה"חכמים"; סמכות האל; סמכות משה; רוחב הסמכות 
ההלכתית של חכמים; שאלת הגלות; ספרים חיצוניים ועוד. 

 מרצים:    ד"ר ענת גואטה, גליה דורון, ד"ר אריה דון, יסכה הרני, אורן זונדר, ד"ר חגי עמיצור, ד"ר אדולפו רויטמן, 
   ד"ר ינון שבטיאל, ד"ר נחום שגיב

ארץ ישראל בימי הבית השני 

התכנית העיונית

224 שעותסיוריםהרצאותימי שני בדרגה קלה-בינונית13:45-08:30
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ארץ ישראל לאחר חורבן הבית השני 
היצירה הספרותית בתקופת הבית השני היא מן הפוריות 
בתולדות עם ישראל. לאחר שבתקופת המקרא הונחו 
היסודות של האומה בתחום החברה, הספרות והאמונה, 
בתקופה הבתר-מקראית הן עברו בדיקה מחודשת כדי 
להתאימם לאתגרים שהתרבות ההלניסטית-רומית 
העמידה בפני החברה היהודית. נבחן מספר נושאים 
מרכזיים מתחום החברה וחיי הרוח של ישראל באותן 
השנים במטרה לרדת לעומק הסוגיות שעמדו במרכז 
השיח הציבורי. בין הנושאים: יוספוס פלביוס - משמר 
הזיכרון; רבי יוחנן בן זכאי - מיהדות של מקדש ליהדות 
של בית מדרש; מראות אלוהים במקרא; ספרות המרכבה 
וההיכלות; דמותו רבת הפנים של רבי עקיבא; הזהות 
היהודית במאה השנייה לספירה; רבי יהודה הנשיא 

וכתיבת המשנה.

הנוצרים הראשונים
ראשיתה של הנצרות בין זרמים ותנועות  בעם ישראל 
במאה הראשונה. הנוצרים הראשונים החלו ככת יהודית 
וסיימו כקבוצה אוניברסלית. כדי להבין את עולמם ואת 
השנויים שעברו, נלמד את עולמם של הנוצרים הראשונים 

דרך כתבי הברית החדשה וכתבים חיצוניים. 
בין הנושאים: ישוע - האיש, תורתו והשפעתו; יוחנן המטביל 
וישוע מנצרת: טבילה, טהרה ותודעת חטא; פאולוס - האיש 
ששיכתב את ישוע; הקהילות בירושלים וברומא: הדומה 
והשונה; איך מזהים נוצרי כשרואים אחד? על היפרדותה 

של התנועה הנוצרית מהזולת.

תכנית הסיורים

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
*  הסיורים יסתיימו בין השעות 18:30-16:30 )בהתאם ליעד הנסיעה ועונות השנה(.

אמות המים לירושלים – עמק האלה, תצפית . 1
מאפרת, ארמון הנציב, מנהרת ארמון הנציב. 

מראשה ההלניסטית ובית גוברין. . 2
ירושלים - מוזיאון ישראל: דגם בית שני, היכל . 3

הספר, תערוכת הבית השני. 
סיפורן של הערים הנבטיות – ניצנה ושבטה, . 4

כולל סיור בפארק גולדה וביקור בחוות בודדים.
ימי הבית השני בשפלת יהודה – פארק איילון . 5

וח'רבת עקד, מסלול הליכה וביקור במנזר אמאוס, 
גבעת ישעיהו ובית ג'מאל. 

בחזרה אל ההר: מצדה - המיתוס ושיברו כולל . 6
האתר והמוזיאון.

מדור יבנה למרד בר כוכבא – ההרודיון וסביבותיו. . 7
המבצר, הארמון, קבר הורדוס והעיר התחתית. 
תצפית לנחל תקוע, רמת רחל ותצפית לבית"ר. 

בעקבות יוסף בן מתתיהו – מבצרי הקנאים . 8
בגליל, יודפת וגוש חלב.

ירושלים בימי המרד הגדול – הרובע היהודי: . 9
הרובע ההרודיאני, הבית השרוף, מנהרת הכותל 

וחפירות הכותל. 
קיסריה ההרודיאנית – פסיפס הציפורים והעיר . 10

הרומית – ביזנטית.

קמפוס אתרים יהודים, פגאניים ונוצריים 
סביב הכנרת )יומיים(

חמת טבריה, מגדלה, הסירה של ישו בגינוסר, . 11
טבחה )כנסיית הלחם והדגים(, כפר נחום )בית 

הכנסת(. 
גמלא, מסלול הליכה למפל גמלא, כורסי וכורזים.. 12

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.
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ל"ב/304 ארצנו הקטנטונת - תבל ומלואה!

פרשיות שהסעירו את המדינה
70 שנותיה של מדינת ישראל )וגם השנים שבסמוך 
להקמתה(, עמדו בסימן גיבוש לאומי, עלייה מאסיבית 
ויצירת מדינת היהודים יש מאין. מאבקים פוליטיים, 
חברתיים, משפטיים ודתיים "קרעו" את המדינה הצעירה 
מבפנים, והובילו לא פעם אל סיפה של מלחמת אחים. 
מאבקים אלו היו בפועל נקודות החיכוך בין הקבוצות 
שייסדו את מדינת ישראל. בסדרה זאת נביא את 
סיפורם הנשכח של כמה מאותם עימותים, בראי השנים 
שחלפו, תוך ניסיון )מוגבל מראש בסיכוייו( להבין מה 
בדיוק התרחש שם. בין הנושאים: פרשת קסטנר – 
ההר שהוליד עכבר; פרשת כפר קאסם – הדגל השחור 
מתנוסס; פרשת השב"כ – קו 300; בג"צ ומשפט בינלאומי.

קהילת המודיעין - על הגלוי ועל הסמוי 
במלחמות ישראל 

בסדרה זו נעסוק בקהילת המודיעין הישראלי החל 
מימיה הראשונים וכלה בימים אלו. 

קהילת המודיעין - השלב העוברי  בין הנושאים: 
)1920-1948(; קהיליית המודיעין - שנים ראשונות 
ו"מחלות ילדות" )1948-1963( – המעבר מן המחתרות 
למסגרת מסודרת; על סוכנים כפולים ועל הוויכוח בין 
התפקיד שמילאו ובין מה שבאמת קרה; קהילת  המודיעין 
בישראל אתגרים לעתיד; תדמיתה הבינלאומית של 

ישראל והמשמעות האסטרטגית. 

"התיאטרון הישראלי" - קווים לדמותו 
במהלך המפגשים נלמד על מאפייניו הבולטים של 
התיאטרון המקומי ועל הזיקות שבינו ובין החברה 
הישראלית. בין היתר יידונו ההיסטוריה של התיאטרון 
היהודי, אופי הרפרטואר המוצג על במותינו, ההתייחסות 
לשואה בדרמה הישראלית, התעצמות "הקול הנשי", 

ודמויות מפתח בעולם התיאטרון הישראלי ופועלן.
בין הנושאים: חנוך לוין - הילד הרע של התיאטרון 
הישראלי; ניסים אלוני - האופציה הבארוקית של 
התיאטרון הישראלי; יהושע סובול - יצואן מצטיין של 

דרמה ישראלית; יוסף בר יוסף - האיש ויצירתו.

לקרוא אותן אחרת – סיפורי המקרא בקול נשי 
מה מניע אותנו ברגע של החלטה? ומה מעכב אותנו 
מהגשמת חלומות? עולמן הסוער של נשות קדם 
חושף סודות, אומץ לב, אכזבות ואהבה. דרך סיפוריהן 
המפתיעים, נשחזר את מה שנשכח )או שמא נמחק...?( 

ונכיר באור חדש דמויות ששינו את העולם. 
בין הנושאים: עתליה - "משחקי הכס" בממלכת יהודה; 
מלכת שבא - סיפור על אהבה; יעל, סיסרא, ומה שכמעט 

קרה; בת יפתח - הכוח להתחיל מחדש. 

על זוגיות וחיי משפחה במקרא 
הטקסט המקראי עוסק בשאלות אנושיות בסיסיות 
הנוגעות לטבעו של האדם וליחסיו עם הסביבה – שאלות 
העוסקות ביחסי גברים-נשים, דגמי הורות, יחסי אחים, 
מאבק ופיוס, שליחות וייעוד, פיתוי, הקרבה, יופי ועוד. 
אלה הם סיפורים עלינו, על חיינו אנו. תולדות האומה 
מסופרות במקרא כסיפור משפחתי - במפגשים אלה 

נדון בכמה מהמשפחות המכוננות במקרא. 
בין הנושאים: על אדם וחוה – המשפחה הראשונה; 
אברהם אבי האומה – משפחה בצל עקרות; יצחק 
ורבקה – האמנם המודל לנישואים אידיאליים? על אהבה, 

קנאה וריבוי נשים – משפחת יעקב. 

התהליכים המעצבים אותנו בהווה ובעתיד 
גוונים של אנטישמיות – על פניה הרבות של   50
האנטישמיות והגזענות בעידן משתנה; "פה זה לא 
אירופה, פה זה ישראל, תתחיל להתרגל, כפרה" - 
המאבק על אופייה העתידי של מדינת ישראל; העידן 
הפוסט – מודרני, הפייק ניוז, הרשתות החברתיות – עיצוב 
התודעה, שינוי מושגים; זוכרים את האירוע ההוא מקיץ 
2005? קראו לו "ההתנתקות" - השלכות המהלך ששינה 

לעד את החברה ואת הפוליטיקה בישראל. 

הסכסוך הישראלי פלסטיני - האם השלימה ישראל 
עם המצב בו הסכסוך בינה לבין הפלסטינים יישאר ללא 
פתרון קבע, והאם צריך להשתחרר מהפרדיגמה של 
פתרון שתי המדינות? הכורדים - מובלעת פרו ישראלית 
במזרח התיכון - דרך המפגש של מואב ורדי עם הכורדים 
בעיראק ובסוריה, נספר על העם הכורדי הרואה בישראל 
מודל לחיקוי, אבל מבין שאולי חלום כורדיסטאן הגדולה 
הולך ונמוג. עתידו של האסלאם הפונדמנטליסטי –האם 
האסלאם הפונדמנטליסטי נמצא בדעיכה, או שהוא רק 
משנה צורה וימשיך להכות במערב במלוא כוחו? איראן 
וישראל - מה מניע את משטר האייתולות באיראן? האם 
הקריאות להשמדתה של  ישראל נועדו לצרכי פנים, 

או שמדובר באידיאולוגיה סדורה?

 מרצים:   שלי אשכולי, העיתונאית לילי גלילי, גליה דורון, רועי הורוביץ, העיתונאי מואב ורדי, עו"ד דוד יהב, 
עו"ד קובי סגל

התכנית העיונית

168 שעותסיוריםהרצאותימי שני בדרגה קלה-בינונית13:30-10:00
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תכנית הסיורים

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
*  הסיורים יסתיימו בין השעות 18:30-16:30 )בהתאם ליעד הנסיעה ועונות השנה(.

כפרים ערביים בגליל - מעילייה ופסוטה כולל . 1
מסלול הליכה קצר. 

נחל ממשית – ארכיאולוגיה של חקלאות קדומה, . 2
כולל הליכה של כ-3 שעות. 

בקצה המדבר – בעקבות כת האיסיים, כולל . 3
מסלול הליכה בטבע.

סובב עמק האלה - תגליות ונופים – תל עזקה - . 4
תצפית וסיפור הקרב )דוד וגולית(, מבצר האלה 

)חרבת קייפא(, עדולם.
המכתש הקטן - "משער אשמדאי" אל החולות . 5

הצבעוניים )הליכה של כ-3 ק"מ(. 
זיכרון ובנימינה - מהברון ועד אהוד מנור - בית . 6

הראשונים, בית הנוטרים, בית הכנסת ע"ש הברון, 
שוני - מעוזם של אנשי האצ"ל והרביזיוניסטים, 

מסלול הליכה לעין צור. 
צפת בתפארתה במאה ה-16 כולל הליכה . 7

בשביל הפסגה בהר מירון.
סובב בקעת בית נטופה - רכס יודפת, מבדד . 8

נטופה, אמן נחושת בעילבון.

קמפוס מלכות החרמון )יומיים(
גבעות הקרב בחרמון, תצפית לרמת הגולן, . 9

דולינת הגלגל, עמק בולען, דרך הר חבושית 
)המסלול הקצר כ-4 ק"מ(. 

מחלסה למטולה - תצפית ממטולה לעמק עיון, . 10
קביעת הגבולות, בתים מספרים את סיפורה 
של מושבת העלייה הראשונה – מטולה, חלסה 
הכפר הערבי הגדול במרחב עמק החולה לפני 

עזיבתו את האזור. 

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.

קמפוס נשים בירושלים )יומיים(
רחוב הנביאים - ממגרש הרוסים למחנה יהודה . 11

- אליזבטה - אשת סרגי; לאה אבושדיד - היפה 
בבנות ירושלים; אנא טיכו – ציירת ואשת חברה; 
מלכת שבא וקשריה לירושלים; הלנה כגן - 
הרופאה הירושלמית; ברברה פרופר; רחל ישראל 

שיריזלי; הנשים לבית בנאי ואחרות. 
מורד הר הזיתים והעיר העתיקה - הנרייטה . 12

סאלד; מרים המגדלית; מרים אם ישוע; מליסנדה 
- המלכה הצלבנית; האחיות מציון וסיפורה 
המרתק של הנזירה רג'ין קנטי; הדמויות הנשיות 
בדרך הייסורים )ורוניקה, נשות ירושלים( ואחרות. 

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.
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 אוטופיות ודיסטופיות בהיסטוריה
ובהגות האנושית 

העידן המודרני משופע בתכניות השואפות לייצר מצב 
של שלמות טוטאלית בחיי האדם. מדינאים, מדענים, 
סופרים והוגים רבים, בכמיהתם ל"גאולה בהיסטוריה" 
יצרו בחזונם מודלים של חברה מושלמת. מולם קמו 
אחרים שטענו כי עצם הכמיהה לשלמות מביאה עמה 
קטסטרופות וטרגדיות אנושיות שהופכות את האוטופיוה 
לדיסטופיה. בקורס נבדוק את הדוגמאות המרכזיות 
של אוטופיות שהפכו לקטסטרופות, תוך התמקדות 
בטקסטים המובילים של החשיבה האוטופית. יושם דגש 
על אוטופיות מודרניות הקשורות בבניית עולם חדש 
דרך מדינת הלאום. בין הנושאים: אוטופיה וגאולה; 
הרנסנס והנאורות; אוטופיות פוליטיות: סוציאליזם, 
אנרכיזם, ליברטיאניזם, לאומנות, גזענות; דיסטופיה 
כקטסטרופה: "1984", "עולם חדש מופלא"; המימד 
האוטופי של התנועה הציונית; "קץ ההיסטוריה": עולם 

ה"פוסט" כשלילת האוטופיה והדיסטופיה.

 אמנות מגויסת: רעיונות מהפכניים
במוזיקה ובציור 

בסדרה זו נשפוך אור )בין היתר( על השאלות הבאות: 
האם אמנות, אשר נרתמת לרעיון כלשהו היא אמנות 
מגויסת? ואם אכן כן, האם גויסה האמנות כבר מן העת 
העתיקה? האם בכל יצירה מגויסת הרעיון המרכזי מועבר 
בצורה מגובשת, נהירה, מאורגנת היטב וללא פרטים 
מיותרים? האם מחד גיסא היא קלה להבנה עבור קהל 

היעד, ומאידך גיסא מאתגרת עבור המבקרים? 
בארוק; רוקוקו; בטהובן והמהפכה  בין הנושאים: 
הצרפתית; "לאהוב את רוסיה" )תנועות לאומיות במאה 
ה-19(; "היצירה הנאצית האידיאלית" - אמנות מגוייסת 
בגרמניה של שנות ה-30; "ליבי במזרח ואנוכי בסוף 
המערב" - אמנות ומוזיקה בישראל בשנות ה-60-40. 

חידושים והמצאות באמנות ובקולנוע 
אקשן פיינטינג ואמנות תוך כדי תנועה - על יצירות 
אמנות שנוצרות תוך כדי תנועה במרחב; מה הקשר 
בין משתנה לאמנות? על שינוי רדיקלי בתפיסת אמנות 
במאה ה-20; על מקוריות ויצירתיות בקולנוע; ממציאים 

בראי הקולנוע. 

הראש היהודי ממציא לנו פטנטים 
תרבות של דעת, השכלה ופלפול הצמיחו גאונים יהודים 
בכל תחומי החיים. בקורס נכיר אחדים מהם, נלמד על 
האנשים ועל תגליותיהם שלרבים מהם הביאו פרס נובל. 
זלמן וקסמן ומלחמתו בחיידקים; החונק מבוסטון - יהודה 
פולקמן ומלחמתו בסרטן; הגברת האפלה של הדנ"א; 
חיים סידר - מדען מהסרטים; פרה משוגעת ופרס נובל; 

שני יהודים ותולעת. על אלה ואחרים נרכל ונתפעל.

"עולם חדש מופלא" - כמה מילים על עתידנות
מהפכת הרשתות: המהפכה הרשתית החלה בשנת 
1993, ואפשרה למיליארדים גישה למרכזי התרבות והידע 
העולמיים, דבר שהוביל להגדלת הדמוקרטיזציה בעולם; 
חוכמת ההמון: בעשור השני של מהפכת האינטרנט, 
ההמון התחיל צובר כוח מסוגים שונים; העושר של 
ההמונים: ביטקוין ככסף בלי בנקים, ומעברי כסף 
גלובליים ללא גבולות; העיר האינטליגנטית: המכונית 
הרובוטית והחשמלית, שאולי תפתור את בעיות זיהום 

האוויר והחניה.

נפלאות המוח
הקלטת חלומות וקריאת מחשבות - האם המדע כבר 

שם? מלחמות הפטנטים - מרעיון למיליון.

רעיונות מן הטבע
השראה מן הטבע - מבנים, מנגנונים ותהליכים; עם מי 

צמחים מדברים ועל מה? לגוף יש חלקי חילוף.

 מרצים:  פרופ' ידידיה גפני, פרופ' אייל נווה, ד"ר טל סינס, ד"ר דני סימון, ד"ר אשר עידן, אירנה פרידלנד, 
ד"ר בן ציון רובינפלד, אפרת קליפשטיין, רפי שרגאי

הכל מתחיל ברעיון

התכנית העיונית

168 שעותסיוריםהרצאותימי שני בדרגה קלה-בינונית13:30-10:00
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מודי בוקר - 
לי

תכנית הסיורים

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
*  הסיורים יסתיימו בין השעות 18:30-16:30 )בהתאם ליעד הנסיעה ועונות השנה(.

סובב הר מירון – בתקוה לפריחת חלמוניות )לא . 1
כולל את העיר צפת(. 

ארץ הקארסט – הדולינה של  סאסא; מערת . 2
פער, סדקי יפתח ומפל התנור.

סובב כנרת בדגש נצרות - מגדלא, טבחא, כפר . 3
נחום, כפר נחום האורתודוקסי, דומוס גליליאי. 

אוטופיות ודיסטופיות בארץ ישראל – "בסוף . 4
אתם תהפכו למושב" - התכנון האדריכלי של 
המרחב הכפרי )הקיבוץ והמושב( בעמק יזרעאל, 

 .1910-1940
יד מרדכי, נגבה, ניר עם, אנדרטת החץ השחור, . 5

בארות יצחק הישנה, שמורת פורה או בתרונות 
בארי ואתריה, הדרך הנופית בנחל הבשור. 

סיפורי התיישבות ואהבה בגליל - סיפורי בתים . 6
באילניה, ביה"ס כדורי, צריף יצחק בן צבי ורחל 

ינאית בקיבוץ בית קשת. 
חקלאות עתיקה ונופים עוצרי נשימה בסטף . 7

הר איתן, שמורת הסטף, הנקבה בעין ביכורה. 

רמת מנשה – המרחב הביוספרי, נחל תנינים או . 8
נחל השופט, עמק השלום ומפגש עם עמותת 

לוטם. 
נזירים ומנזרים בשפלת יהודה – לטרון. . 9

קמפוס "היי דרומה לאילת..." )3 ימים( 
מפגש עם יהדות קוצ'ין במושב נבטים, העבריים . 10

מדימונה, נחל דימונה בתקווה לפריחת נרקיסים, 
עין ירקעם, חצבה )חווה לפיתוח חקלאי( ועין 

חצבה - תמר המקראית. 
בקעת עובדה, תצפית על . 11 הקניון האדום, 

הערבה משחרות, קיבוץ קטורה – חזון האנרגיה 
המתחדשת בערבה. 

פארק הצפרות, הליכה בנחל גשרון עליון-עליון . 12
)2.5 ק"מ( והגן הבוטני באילת.

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.
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מודי בוקר - רק בגלל 
לי

ל"ב/306 רק בגלל הרוח

כינונה והתפתחותה של ארצות הברית: 
מהצהרת העצמאות למלחמת האזרחים 

בסדרה זו נתמקד בהקמתה של ארצות הברית כתופעה 
ייחודית במאה ה-18 ובעיצובה לאורך המאה ה-19. 
בין יתר הנושאים נעסוק בניתוק מבריטניה, בחוקה 
האמריקנית ומשמעותה עד היום, בסתירות הפנימיות של 
דמוקרטיה ליברלית שמשעבדת מיליוני עבדים, ביחס 
לילידים האינדיאנים, באפליה כלפי נשים ובאימפריאליזם 
יבשתי שהרחיב את גבולות המדינה. נסיים בטרגדיה 
הגדולה - מלחמת האזרחים שהתרחשה במחצית 

המאה ה-19 ובשיקום שבא בעקבותיה.
בין הנושאים: אדם חדש, עולם חדש; החוקה האמריקנית 
נסיבות כתיבתה ותכנה; סוגיות העבדות – לקראות 
סכסוך בלתי נמנע; מלחמת האזרחים בין הצפון לדרום 

ותוצאותיה; 

ארוטיקה, מיניות ותשוקה באמנות 
בסדרה זו נסקור את מופעי התשוקה המינית לאורך 
תולדות האמנות. נתבונן בתפקידים השונים שזו מילאה, 
וביחס המשתנה לגוף האנושי בתקופות או בתרבויות 
שונות. נכיר את הפן הדתי, הפוליטי והפסיכולוגי של 

התשוקה, ואת חגיגת ביטוייה האסתטיים.
בין הנושאים: קלאסיקה - מהפורנוגרפיה היוונית לבתי 
הבושת של פומפיי; רנסנאס - מהארוטיקה של בוטיצ׳לי 
ועד ההומוסקסואליות של מיכלאנג׳לו; ארוטיקה באמנות 
המהפכה הצרפתית; האמנות הישראלית: מהתשוקה 

של ליליין ועד הגופניות של משה גרשוני. 

הרומנים הגדולים ששינו את היסטוריה
סינדרלה שהקימה את הממלכה הסלבית - אולגה 
ואיגור, איוון האיום ושמונת נשותיו; יצרים ושנאה ששינו 
את פניה של רוסיה - פטר הגדול וייקטרינה הראשונה; 
אהבה קטלנית - הצאר ניקולאי ה-2 ואלכסנדרה רעייתו 

הגרמנית ועוד. 

קיצור תולדות יהוה 
התנ״ך אינו ספר אלא ספרייה, מורכבת מטקסטים רבים 
שנכתבו בתקופות שונות בידי מחברים שונים. מטרת 
הקורס לבחון סוגיות חשובות בטקסטים המקראיים כדי 
לגלות בהם מסורות מקבילות המתפלמסות ביניהן. נבחן 
את הזיקות בין הנאמר במקרא לבין כתובות עבריות 

עתיקות, ממצאים ארכאולוגיים ותרבות האימפריות 
ששלטו באזור. בין הנושאים: הפולחן הישראלי וזיקתו 
לתרבות האזור; מוצאו של יהוה; מפולחן אלילי למונו-
יהויזם; יהוה הֵאל של יוצאי מצרים; יהוה בכתובות 
עתיקות; תכונותיו של יהוה ופמלייתו; האם היה פסל של 
יהוה בבית המקדש; סוף העידן הפולחני והולדת היהדות. 

כיצד תובנות מודיעיניות מן המאה ה-20 
משתקפות בפרשת השבוע? 

המודיעין הישראלי נבנה מניסיון עקוב מדם, זאת לאחר 
שגורם חיצוני לא הסכים לעזור ולספק ידע. משל 
חלום האוצר מתחת לגשר. בסדרה זו נלמד על ארבע 
דוגמאות של תובנות מודיעיניות בסיפורי פרשת השבוע 
בספר בראשית ושפותחו במהלך ההיסטוריה הארוכה 

של המקצוע הכמעט הכי עתיק בעולם.
"אייכה" – אלוהים מלמד את סודות  בין הנושאים: 
החקירה; יעקב מול מלאך: חקירת שבויים בתנ"ך וכיום; 
אזהרות שלא עוזרות – מחתניו של לוט ועד לאניות חיל 

הים אילת וחנית.

מצרים – אז והיום
הקשרים בין מצרים לארץ ישראל בתקופות הברונזה 
והברזל; מי באמת בנה את הפירמידות? צעירים במזה"ת: 
דור שמרן או דור מהפכן? מה בין משטרו של עבד אל-
פתאח אל-סיסי והאחים המוסלמים לזה של גמאל 
עבד אל-נאצר והאחים - דמיון ושוני; 40 שנה להסכם 

השלום בין ישראל ומצרים - נורמליזציה א-נומלית. 

ישראל - תהליכים המעצבים אותנו בהווה 
ובעתיד 

אירופה? אמריקה? מזרח תיכון? מה אנחנו? המאבק 
על אופייה וזהותה של מדינת ישראל; 50 גוונים של 
אנטישמיות - על פניה הרבות של האנטישמיות והגזענות 
בעידן משתנה; יהודים, ערבים, ותיקים, עולים, מוסלמים, 
נוצרים - הערים המעורבות. מאבקים חברתיים ופוליטיים 
מתנקזים אליהן והן בעלות פוטנציאל נפיץ מאד. נצרת 
עלית כמשל; מי הוא מנהיג? תשובות רבות, לעתים 
מפתיעות, יש לשאלה זאת. אופייה של המנהיגות הולך 
ומשתנה ומתבטא בחילופי אישים. יחד עם זאת, דבר 
אחד משותף לכולם - הגדרתו של הוגה הדעות קרל 
שמיט: "ריבון הוא זה שמכריז ראשון על מצב חירום". 

 מרצים:  נינו אבסדזה, ד"ר מיכל אורן, ד"ר רוחמה אלבג, ד"ר שירלי בן דור אבין, ד"ר יגאל בן נון, ברוך בן נריה
 מרב ברק, לילי גלילי, נעמה גנות טלמון, יונתן הירשפלד, פרופ' רפי וייכרט, פרופ' אייל נווה,

עו"ד קובי סגל, ד"ר מירה צורף.

התכנית העיונית

224 שעותסיוריםהרצאותימי שלישי בדרגה קלה-בינונית13:45-8:30
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מודי בוקר - רק בגלל 
לי

תכנית הסיורים

אל סמטאות רחביה וטלביה - כיצד הפכה . 1
טלביה הערבית היוקרתית לשכונת האליטה 
הירושלמית היהודית? הנסן – מבית חולים 
למצורעים ועד למרכז אמנויות; בעקבות נשים 

בשכונת רחביה. 
בעקבות יער השרון – פארק השרון פרויקט . 2

"אלונים שווים לטבע", חרבת צ'רקס, בעקבות 
האלונים הענקים 'החבויים' במרחבי פרדס חנה 
כרכור, טיול בטבע "בשביל האלונים הקשישים" 

באזור חריש. 
ככה עלו ואיך נפלו גיבורים בגליל העליון . 3

ובכנרת – בית הקברות של הטייסים הגרמנים 
בנצרת, יבנאל ומנחמיה, האנדרטה לטייסים 

התורכים בקיבוץ האון, חצר קיבוץ מעגן. 
חורש ים תיכוני בגליל - גבעות אלונים-טבעון . 4

ושמורת אלוני אבא. 
- גבעת . 5 גן הוא גם סיפור..."  "חולון – כל 

הפילבוקס – "תצפית חולונית", שכונת אגרובנק 
– שכונת בני המעמד הבינוני, מגדל המים, גני 
סיפור במתחם מוטה גור, דרך הביטחון ובתי 
שכונת מולדת )שכונה שהייתה...(, פארק החולות. 

נחל פרת - סיור רגלי של כשעתיים )כולל הליכה . 6
של כ-2 ק"מ( וביקור בעין מבוע, סיום בתצפית 
על סנט ג'ורג' וחלקו המזרחי של ואדי קלט ו/
או  תצפית ממרפסת ים המלח במצפה יריחו. 

פארק בריטניה – שקדיות בדרך בורות המים . 7
והגבים, בתקווה לפריחות מרהיבות.

באר שבע המתחדשת - מאברהם אבינו ועד . 8
רוביק דנילוביץ - תל באר שבע, העיר העתיקה 
בתקופה העות'מנית, סיפורה של משפחת גורדון, 
מוזיאון אנז"ק ומתחם הקטר המשוחזר 70414, 

סיור רכוב בעיר החדשה המתפתחת.

קמפוס עין גדי – אל נאת המדבר הגדולה 
)יומיים(

אתר קומראן ומגילות מדבר יהודה, עין פשחה . 9
)עיינות צוקים(. 

שמורת עין גדי, בית הכנסת, קיבוץ אלמוג . 10
וניחוח אפרסמון.

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה. 

קמפוס מלכות החרמון )יומיים( 
חצר תל-חי, הסליק בכפר גלעדי - מוזיאון . 11

השומר, מסלול הליכה מכפר-גלעדי עד בית 
העלמין, פסל "הארי השואג". 

מושבה לדוגמא, מסלול הליכה . 12 מטולה – 
בשמורת הבניאס - הגשר התלוי והמפל.

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.

מהגרלת הצדפים לתל אביב הקטנה 
סיפורה של העיר האוטופית שנועדה לשמש מופת 
לחברת העתיד היהודית בארץ ישראל, ברוח החזון 
הציוני. נעסוק בלידתה של תל אביב החל מהגרלת 
הצדפים, דרך תכנונה כעיר גנים, וכלה בבחירת סגנון 

הבנייה והקמת המקדש הלאומי – גימנסיה הרצליה. 

בין הנושאים: בחיפוש אחר סגנון: מבתי החלומות 
לבאוהאוס. 

על חדר אחד בחולות - נווה צדק וראשית תל אביב 
ביצירת ש"י עגנון; שירים על ת"א יפו; שירים מצפון 
לירקון – אשר רייך, יוסף שרון, עזריאל קאופמן ואחרים.

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
*  הסיורים יסתיימו בין השעות 18:30-16:30 )בהתאם ליעד הנסיעה ועונות השנה(.
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שלנו
טבע 

מודי בוקר - ב
לי

ל"ב/307 בטבע שלנו

משאבי המים של ישראל 
ישראל מתמודדת זה שנים עם משבר מים. האמצעים 
הננקטים להגדלת היצע המים מגוונים: השבת קולחין, 
שימוש במים פוסיליים והתפלה. נעסוק באמצעים 
הננקטים להקטנת צריכת המים ובהסתמכות המוגברת 
על מים מותפלים – מהן המשמעויות הבריאותיות 

והכלכליות שבדבר? 

ים המלח – עבר, הווה, עתיד - ים המלח, האגם הנמוך 
בעולם הולך ונעלם לנגד עיננו. כיצד נוצר ים המלח, מהן 
הסיבות לירידת מפלס ים המלח? כיצד משפיעה ירידת 
מפלס ים המלח על היווצרות הבולענים ועוד. תעלת 
הימים – חזון ומציאות - הסיבות לאי מימוש הפרויקט? 

האם ביכולתו להציל את ירידת מפלס ים המלח?

המאבק על המים במזרח התיכון - חלקו הגדול של 
המזרח התיכון מאופיין באקלים מדברי ושלושה נהרות 
גדולים )הפרת, החידקל והנילוס( חוצים את האזורים 
המדבריים. קצב גידול האוכלוסייה בצירוף הקמת סכרים 
במדינות השונות יוצרים מתיחות רבה. כיצד דבר זה ישפיע 

על עתידו של האזור? 

חידושים והמצאות – תאי גזע והמהפכה הגנטית
לגוף יש חלקי חילוף – מכשור זעיר פולשני, שמאפשר 
לבצע ניתוחים מעבר לים; אורתופדיה הכוללת שימוש 
בתאי גזע; מערכות שמיעה חדשות המבוססות על 

טכנולוגית IT ועל ניתוחי קטרקט וריפוי גנטי בעיניים. 

תאי גזע וחשיבותם ברפואה המודרנית - הסוגים השונים 
של תאי גזע; תפקידם בתחילת יצירת האדם ותפקידם 
בגופנו גם היום; ומה יהיה שימושם בריפוי האדם האנושי? 
ווירוסים בשימוש האדם - נסביר מהם ווירוסים, איך הם 
פועלים ואיפה אנחנו נפגשים איתם. קרל לנדשטיינר, 
צמא הדם מוינה שפתר את החידה, עליו ועל ממצאיו. 

"גנטיקה – הצד האפל של הגנטיקה" - האם המונח 
"רוצחים מלידה" נכון גנטית? האם יש גנים שגורמים 
לאנשים להיות אלימים יותר? כיצד הזיהוי הפלילי עושה 
שימוש בגנטיקה? האם אנחנו מתקרבים ליצירה של אדם 

מושלם גנטית? ומה יהיו ההשלכות לכך? 

מרצים:  ד"ר יואב גל, פרופ' ידידיה גפני, מוטי זיק, ד"ר ליאת יקיר, ד"ר אלון לוטן, ד"ר דני סימון, ד"ר טל סינס, 
ד"ר אשר עידן, ד"ר בן ציון רובינפלד

התכנית העיונית

168 שעותסיוריםהרצאותימי שלישי בדרגה בינונית ומעלה13:30-9:30

"מרעיון למיליון" )מלחמות הפטנטים( - מה ההבדל 
בין אמצאה והמצאה? מי המציא את הקרטיב הראשון 
וכמה כסף הרוויח ממציא דובוני הגומי? מה גורם לאדם 
להמציא ומה עושים עם אמצאה כזו? מה עושים טרולים 

בעולם הפטנטים? 

מן המוח אל הפועל 
בסדרה זו נכיר את הרקמה החשובה ביותר בגופנו – המוח. 
נכיר את חלקיו השונים ומה אנו יודעים כיום על תפקידם. 
נבין כיצד מקבל המוח את המסרים מן החושים השונים. 
כיצד ניתן לתעתע במוח? מה עושה המוח הימני? ומה 
השמאלי? היכן וכיצד אנו זוכרים? ובקיצור נבלבל את 
המוח... בין הנושאים: מהקמפוס אל ההיפוקמפוס – בואו 
נכיר את המוח; מוח ימין מוח שמאל – מה כל חצי מוח 
יכול; תעתועי המוח – מדוע איננו רואים מציאות; מהו 

הזיכרון וכיצד הוא עובד ומדוע אובד?

ממשק מוח מכונה - חידושים טכנולוגיים בשימוש המוח 
להפעלת מכשירים. האם כל אחד מאתנו באמת יכול 
להפעיל מכשירים רחוקים בעזרת גלי המוח? מה כוחו 

של מוח האדם?  

"לא דיברנו עוד על אהבה..." וסטרס
המדע של האהבה והזוגיות - נעסוק באופן מדעי בשאלה 
הכה נצחית מה זו בכלל אהבה? כיצד היא נוצרת? למה 
היא כל כך מעסיקה אותנו במהלך כל החיים? מה קורה 
במוח שלנו כשאנחנו אוהבים? מה בין אהבה למין והאם 

אנחנו בנויים לאהבת נצח? 

למה לזברות אין אולקוס? על סטרס והמוח
מהי תגובת הסטרס? מהם הגורמים לתגובה? מה קורה 
לגופנו בזמן סטרס? מהם ההבדלים בין נשים וגברים 

בתגובה לסטרס? וכיצד נקטין את הסטרס בחיינו? 
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שלנו
טבע 

מודי בוקר - ב
לי

תכנית הסיורים

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
*  הסיורים יסתיימו בין השעות 18:30-16:30 )בהתאם ליעד הנסיעה ועונות השנה(.

גליל מערבי - מצד אבירים ומערת המקדש. . 1
עבדת - עין עקב - מעלה דבשון.. 2
נחל תמר תחתון, עין פלוטית ומלחת סדום.. 3
שביל . 4 המערה,  אנדרטת   - הירדן  בקעת 

המפקדים, אנדרטת הנ"ד.
הרי ירושלים – עין כפירה ונחל כפירה. . 5
נחל יחיעם –  בינות כפר דרוזי, מבצר צלבני . 6

וחורש מוצל.
נחל עורבים – הקניון, המפל ותצפיות מרשימות . 7

לעמק החולה. 
אום אל קנטיר )בית כנסת הקשתות(, מסלול . 8

הליכה בנחל אל על )המפל השחור והמפל הלבן(, 
אם יוותר זמן נבקר גם ברחוב האמנים באניעם.

 

קמפוס מדבר יהודה ובקעת הירדן )יומיים(
שביל המגילות - שמורת טבע מצוק ההעתקים. . 9

אל הבקעה.. 10

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.

קמפוס גליל – לפסוע בשבילי הצפון 
)יומיים(

הר אביתר ונחל חצור – גליל עליון מזרחי.. 11
רמת נפתלי, אנדרטת בלחסן, הליכה לנבי יושע . 12

הישנה, מצודת כוח, מוזיאון הרעות.

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.

טעימות זואולוגיות 
נקודת המוצא של הקורס היא המגוון הביולוגי על שלל 
מרכיביו והמשמעויות הטמונות בו לאדם ולמערכות 
האקולוגיות. נערוך היכרות עם בתי גידול בעלי עניין 
מיוחד בארץ ובעולם תוך היכרות עם הנציגים והתופעות 

העיקריות המאפיינות אותם. 

הטבע בשירות החקלאות – שימוש ביצורים מן 
הטבע להדברת מזיקים לגידולי חקלאות

ההיסטוריה של ההדברה הביולוגית – מסין של לפני אלפי 
שנים ועד ימינו. פרוקי רגליים טורפים -'אויבים טבעיים' 
אולטימטיביים – מושיות, אקריות טורפות, ארינמלאים, 
עכבישים. טפילים מועילים – צרעות טפיליות, טפילים 
אחרים. יצורים מיקרוסקופיים לצד החקלאי – חיידקים, 

פטריות ונמטודות.
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מודי בוקר - לגע
לי

ל"ב/308 לגעת בעבר, לגעת במחר

איך נכתבו ספרי המקרא: סופרים, מועדים ומגמות
התנ״ך הוא לא ספר, אלא ספריה וארכיון של טקסטים 
שנכתבו בתקופות שונות, במשך כשמונה מאות שנה, 
בידי מחברים ועורכים שונים שחיו בממלכת ישראל או 
בממלכת יהודה. ספרי המקרא מורכבים מסוגות ספרותיות 
שונות וכוללים כרוניקות היסטוריות, אגדות לאומיות, 
מיתוסים בהם מככבים אלים וניסים, שירות פולחניות, 
מזמורים, שירי עם, פתגמים, ספרי הגות וחוכמה, קבצי 
חוקים ועוד. בסדרה זו נבחן את הזיקות בין הנאמר במקרא 
לבין כתובות עבריות עתיקות, ממצאים ארכאולוגיים לבין 
תרבות האימפריות ששלטו באזור. בין הנושאים: תככי 
חצר בסיפורי שאול, דוד ושלמה; כנענים, עברים, ישראלים 
ויהודאים; ארון הברית, אלוהים, כרובים, פסלים, מצבות 

ובמות; איך חוברו הסיפורים על יציאת מצרים? 

ספרות, שירה ותיאטרון – רק בגלל הרוח... 
ש"י עגנון - כרטיס ביקור; עמוס עוז - מוקדם ומאוחר 
- סיפור על אהבה וחושך; רחל המשוררת - פרקי חיים - 
דגניה תחנה סופית; לאה גולדברג - ימים לבנים - החיים 
והשירים; מבט נכון על החיים - טיול מודרך בשירתה של 
ויסלבה שימבורסקה; לאהוב את העולם - שמונה עשורים 
ועוד שנה לכוכבים בחוץ )אלתרמן(; יהדות ותיאטרון – יחסי 
אהבה-שנאה; חנוך לוין – האיש ויצירתו; ניסים אלוני – 

האופציה הבארוקית של התיאטרון הישראלי. 

מרצים:  ד"ר רוחמה אלבג, ד"ר יגאל בן-נון, פרופ' ידידיה גפני, רועי הורוביץ, פרופ' רפי וייכרט, ד"ר טל סינס, 
רועי עלוני, רן רובין

התכנית העיונית

168 שעותסיוריםהרצאותימי שלישי בדרגה קלה-בינונית 09:00–12:30 

גאווה ישראלית - כחול לבן
בסדרה זו נכיר פריצות דרך מדעיות, אשר ישנו את תפיסת 
העתיד שלנו בעשורים הקרובים. נספר על מזעור, חומרים 
"חכמים", מהירות מחשוב, חדר הניתוח העתידני ואף 
הקלטת חלומות. נדבר גם על האנשים מאחורי הקלעים, 

ממציאים שהביאו תהילת עולם למדע ולעצמם. 
בין הנושאים: ננו טכנולוגיה ומזעור ברפואה; חדר הניתוח 
העתידני; רובוטים בשרות הרפואה; המוח - הקלטת 
חלומות וקריאת מחשבות - האם המדע כבר שם? 
מלחמות הפטנטים - מרעיון למיליון; מדענים בעלי שם 
וצבעם כחול לבן: חיים סידר – מדען מהסרטים; עדה 
יונת – העולם מבעד החור בריבוזום; סיפורו של הקופקסון, 

סיפורה של הצלחה.

מלחינים יהודים מפורסמים
מהקלאסי אל הג'אז, ג'ורג' גרשווין - כיצד הצליח ג'ורג' 
גרשווין היהודי הברוקלינאי הצנום לעצב את התרבות 
המוסיקאלית האמריקאית; "מוצארט הגרמני" – פליכס 
מנדלסון – נעסוק בדואליות הצורנית המצויה ביצירותיו - 
מסורות המוסיקאליות של המאה ה-18 מול מיניאטורות 
מוסיקאליות )אחד מסמליה המובהקים של המאה 
ה–19(; הדיקן של המוסיקה האמריקנית, אהרון קופלנד – 
במפגש זה נציץ אל עולמו המוסיקאלי של אחד היוצרים 
המרתקים בעת המודרנית, ונבחן כיצד הצליח למצוא את 
האיזון המסובך בין מודרניזם והפולקלור האמריקני; איש 

הרנסנס של המאה ה-20, לאונרד ברנשטיין.
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תכנית הסיורים

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
*  הסיורים יסתיימו בין השעות 18:30-16:30 )בהתאם ליעד הנסיעה ועונות השנה(.

כסף וזהב בתל אביב – בין רוטשילד לביטקוין . 1
נחבא עולם שלם של כלכלה. נלך בעקבות 
השטרות, המטבעות והאנשים ונראה איך נראה 
הכסף מזוויות שונות. בחלקו השני של היום נפסע 
בנווה צדק בעקבות סיפורי האהבה הגדולים - 

שלוש, רוקח ועגנון )סיור בהגעה עצמית(. 
יוון שבכרמל – מסלול הליכה יפיפה מסטלה . 2

מאריס למערת אליהו. 
סיפורן של הדיונות האחרונות – חוף פלמחים, . 3

שפך נחל שורק והצבים רכי השיריון ואם יתאפשר 
נבקר במתקן להתפלת מים. 

 "כן" לציפור מעל המערה החשמלית בגן . 4
 העצמאות - פסל השחף לזכר "הטייסים שנפלו
 בהגינם על תל אביב", ונטייל בגן ובסביבתו
 הקרובה בהשראת "המערה החשמלית" של

חסמב״ה )סיור בהגעה עצמית(. 
לפתחו של גן העדן - בית שאן - נפתח את . 5

היום בתצפית יפיפייה לכיוון עמק יזרעאל, נבקר 
בשרידיה המרשימים של העיר בית שאן העתיקה 
ובסיומו של היום נבקר בחוות אלמו - מרכז 

לשימור מורשת יהדות אתיופיה. 
ארץ בנימין – מבית אל לסיפורי שמואל הנביא . 6

- מעלה בית חורון, תצפית אל גבעון - סיפור 
הגבעונים, ביקור ביקב פסגות בארץ בנימין: יין 
ואידיאולוגיה, בית אל – סיפור חלום יעקב, פסגות 
- מבט אל העיר המקראית מצפה ואל רמאללה. 

חבל עדולם – חרבת מדרס, תל שוכה, חרבת . 7
קייפה. 

בעקבות הסבוטניקים בגליל – כפר תבור, מוזיאון . 8
חצרות האיכרים, נלך ברחוב של מסחה, סג'רה 
– ביקור בבית המשפחה, בית קשת ויער אלוני 
התבור של בית קשת. אם יוותר זמן נבקר גם 

בכדורי או בכפר כמא. 

אייכמן בירושלים - קיבוץ רמת רחל, מרתף . 9
השואה, קבר אוסקר שינדלר ומסלול מכיכר 

ציון עד מרכז ז'ראר בכר. 

קמפוס חמוקי ניצנה )יומיים( 
תחנות הכוח הסולאריות באזור טללים, העיר . 10

הנבטית שבטה, סיור חקלאי במושב קדש ברנע, 
כפר הנוער ניצנה, ומסלול הליכה בחמוקי ניצנה 
– גבעות גיר לבנות שעוצבו ע"י הטבע, אנדרטת 
מבצע חורב למרגלות תל ניצנה וסיום בתחנת 

הרכבת התורכית הסמוכה. 
ממצפה חגי לחניון הרועה, ביקור בצריף בן-גוריון . 11

– כולל המיצג החדש, פארק ירוחם – החורשה, 
סכר והאגם בו שוהים עופות מים. אם יוותר 
זמן וכוח נצא בחיפוש אחר פריחת הנרקיסים 

בנחל דימונה. 

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.

קמפוס אצבע הגליל )יומיים(
חצר תל חי – "טוב למות בעד ארצנו", סיפורם . 12

של הכפרים הבדואים טובה וזנגוריה, שכונות 
ההרחבה בקיבוצים.

מחלסה למטולה - תצפית ממטולה לעמק עיון, . 13
בתים מספרים את סיפורה של מושבת העלייה 
הראשונה – מטולה, חלסה הכפר הערבי הגדול 

במרחב עמק החולה לפני עזיבתו את האזור. 

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.
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Field Trips

. 1 Mount Tabor, Dabburiya, Mount Barak and a trail 
to Bedouin and Cherkasy villages. 

. 2 Jerusalem - City of David – Latest Innovations 
in archeology. 

. 3 Western Galilee – Nahariya – Mediterranean 
"Jecks" – summer camps and industry at the only 
"Jeck" city in Israel. The story of Nahariya told 
through houses – Yosef Levi, Strauss, Lieberman, 
The water tower, cafes and pensions. The field trip 
include a walk from the Druze village Yanuach 
to Kibbutz Yehiam.  

. 4 Following the "Via Maris" - The central part 
of the tour will be the military campaign of 
the Egyptian king Thutmose III to the city of 
Megiddo, we`ll visit the site of "Isbet Sartah" and 
hear about the struggles of the "Sea Peoples". 

. 5 Emek Heffer – As never seen before – Agriculture, 
sustainable development and everything in 
between. 

. 6 Mount Carmel – The Madonna Lilly in bloom 
and a visit with the Druze.

* Changes in the course curriculum are possible.

Tuition Fee:
New students: 4,090 NIS
Tuition fee includes participation in 6 fieldtrips.
Tuition can be paid in 8 installments.
Discounts (%12.5 each) will be given to partners 
studying in the same course.
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THE LAND OF ISRAEL STUDIESל"ב/309
A COURSE FOR ENGLISH SPEAKERS

9:30-13:00 Lectures Field Trips 168 hoursTuesday's

Lecturers:  Roi Aloni, Dr. Shirly Ben-Dor Abin, Yisca Harani, Jonathan Hirschfeld, Dr. Anat Gueta, Ilan Lotan, 
Prof. Daniel Sinclair, Prof. Stefan Rief, Dr. Assaf Regev, Dr. Adolfo Roitman, Moav Vardi 

How Jewish history manifested itself in the 
development of the Temple and Synagogue?

Priests and Prophets in the First Temple Period
The priests and prophets formed two very influential 
groups in Israelite First Temple society: socially, politically 
and religiously. The purpose of these lectures will be to 
explore the relationships between them, in many cases 
very tense, based on the information provided by the 
Bible, in the light of Ancient Near East literature.

Samaritans and the Returnees to Zion
The Returnees to Zion from Babylon at the beginning 
of the Persian period, with its own religious traditions 
developed in exile, came into collision with the inhabitants 
of Samaria (not yet the later Samaritans) to the point 
of reaching a declared confrontation between them by 
the middle of the fifth century BCE. In this lecture we`ll 
discuss the origins of the tension between these two 
groups, which would eventually lead to a total fracture 
between the parties by the end of the Second Temple Era.

Second Temple Sectarianism
One of the singular social and religious phenomena in 
Second Temple Judaism was the appearance of sects, 
without antecedents in the Israelite era. The purpose 
of this lecture will be to study the literary testimonies 
about these groups, putting a special emphasis on the 
Dead Sea Sect.

"NILI" A Zionist Underground in WWI 
NILI was a secret, pro-British spying organization, which 
operated under Turkish rule in Palestine during World 
War I. Its leader was the world-renowned agronomist 
Aaron Aaronsohn. The group hoped to aid the British in 
the invasion of Palestine in order to ease the suffering 
of the local Jewish population. By assisting The United 
Kingdom, they hoped to help advance the Zionist cause 
of a Jewish homeland in Palestine.    

Lecture Program

Christian Denominations
The Catholic Church - from Rome to the four corners 
of the world.
The Orthodox churches: Theology and mysticism on the 
one hand, political and fiscal considerations on the other. 
Assessing the results of the Protestant Reformation: 
Work ethics, individualism and liberalism. 
Evangelicals: The sources of the evangelical and 
millennial mindset 

Current Affairs
The Israeli-Palestinian Conflict - Is a peace agreement 
still an option? What is Israel’s vision for the conflict?

Deconstructing Bibi: How did Benjamin Netanyahu 
become the longest serving Prime Minister in Israel’s 
history? Does he have an ideology or is he only aiming 
to stay in power?   

Family ties: How Israelis view the Jewish diaspora? 

Between Democracy and Islamocracy - Nine years to 
the Arab Spring. 

Sunna and Shia - History, characters, and near future. 

"A glimpse into the world of spying"

Erotic Art & Music
Erotic art in ancient Greece and Rome
Erotic art in the Renaissance
Erotic art in the French Rococo
Erotic art in Israel. 
The history of the piano

Ancient Wonders 
Who built the Pyramids?
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ל"ב/310

האימפריה העות'מאנית 
בתקופת שלטון האימפריה העות'מאנית ידעה ארץ 
ישראל עליות ומורדות הן מבחינה יישובית והן מבחינה 
פוליטית–מדינית. מחבל ארץ שולי המשמש בעיקר 
נוודים הפכה ארץ ישראל למקום אסטרטגי שהמעצמות 
השונות מבקשות דריסת רגל והשפעה. נבחן את 
התהליכים השונים ואת השפעתם על תושבי הארץ, כיצד 
קבוצות ויחידים הביאו לשינוי וחוללו תמורות במעמדה 
ומצבה של הארץ ונתמקד באישים שחיו ופעלו למען 
פיתוחה של ארץ ישראל וחיזוק הישוב היהודי במקום

בין הנושאים: הרב הראשון לציון – חכם באשי; יפו 
ושכונותיה במחצית המאה הי"ט; עליית משפחות אל 

חוסייני ונשאשיבי בירושלים. 

הרקע ההיסטורי להתגבשות תנועות לאומיות 
לאומיות הינה תופעה מודרנית וקשורה לתהליכים 
שעברו על העולם המודרני במהלך שלוש מאות 
השנים האחרונות. הקורס יעסוק בצמיחת הלאומיות 
כאידאולוגיה מכוננת זהות, ואת ביטוייה כפי שהתרחשו 

במהלך המאה ה-19 והמאה ה-20.
בין הנושאים: הנאורות, הרומנטיקה וצמיחת הלאומיות; 
לאומיות וליברליזם, לאומיות וסוציאליזם: הילכו שניהם 
יחדיו? לאומיות, לאומנות, פאשיזם וגזענות; הציונות 

כתנועה לאומית של העם היהודי: מה הייחוד שלה? 

עיצוב המפה היישובית בין השנים 1948-1918 
הקורס יעסוק בתמורות שחלו בנוף הארץ ישראלי 
בתקופת המנדט, באתוס החלוצי בהתיישבות החקלאית 
ובגאולת הקרקעות. נושאים אלה יידונו על רקע שלטון 
ממשלת המנדט, המבנה הפוליטי של הישוב היהודי, 
נוכח המאמצים לכונן מדינה ולרכז לשם כך כמה שיותר 
יהודים וקרקע. בין הנושאים: המדיניות הקרקעית וטענת 
הנישול – האמנם? מי סירב לקנות את עמק יזרעאל 
ומדוע? מה בישלו ב"מעבדה ההתיישבותית"? ביצורה 
הכלכלי וההתיישבותי של א"י )1936-1921(; אתוס מול 
מיתוס ב'חומה ומגדל'; 'דונם פה ודונם שם' – לקראת 

מדינה )1948-1936(.

יחס היישוב בארץ נוכח השואה
בסדרה זו נעמוד על תהליך ההתפתחות הכרונולוגית 
בעמדת היישוב נוכח המתרחש באירופה מרגע עליית 

היטלר לשלטון )1933( ועד סוף המלחמה )1945(. 
בין הנושאים: לשאלת "הפרימאט הציוני" ביחס לשואה; 
בין "ידיעה" ל"הפנמה" ויוזמות להצלה גדולה; עמדות 
בולטות כלפי השואה במגזר הציוני בארץ ישראל; קוים 

בולטים כלפי השואה במגזר האורתודוקסי.

ארץ ישראל בתקופת המנדט - גבולות ומה 
שבתוכם 

סדרה זו עוסקת בתהליך עיצוב גבולות הארץ במחצית 
הראשונה של המאה ה-20, מהאימפריה העות'מאנית 
ועד תום מלחמת העצמאות. עם קביעת גבולות 
המנדט, החל הממשל החדש לנהל ולעצב את הנוף 
שבתוך גבולותיו, תהליך לו היו שותפים גם תושבי הארץ, 
יהודים, ערבים ומיעוטים נוספים. תוך שנים לא רבות, 
הארץ חוותה תנופת פיתוח אדירה ושינוי ביחס הממשל 
אל הסביבה. לצד זאת, ניתן לראות בתקופת המנדט 
את ראשית המפגעים הסביבתיים הגדולים. במהלך 
המפגשים נבחן כיצד אירועים שונים ורוח התקופה 
השפיעו הן על עיצוב גבולות הארץ, והן על שינויי הנוף 

בין גבולות אלה.

ביטויה של תקופת המנדט בנוף הארץ ישראלי 
הבריטים ראו את המנדט בארץ ישראל לא רק כמשימה 
מדינית ואת כוונותיהם הנוספות ניתן לקרוא באדריכלות 
הייחודית שהשאירו אחריהם. במפגשנו נגלה מה הם רצו 
לשדר לציבור ולעצמם באמצעות ההתבוננות במבנים. 

סיפורן של המחתרות ערב הקמת המדינה 
יחס המחתרות כלפי בריטניה בא"י היה מגוון למדי למן 
הניסיונות של לח"י ליצור קשר עם הממשלה הנאצית 
ועד פעולות הדיכוי של ההגנה נגד אנשי האצ"ל אחרי 

חיסול לורד מוין.

מרצים:  ד"ר מיכל אורן, ד"ר ירון בלסלב, ד"ר אלון גן, בתיה דביר, רועי הורוביץ, פרופ' אייל נווה, ד"ר יצחק נוי, 
אבשלום קאפח, אלה שופמן

הוזים, חולמים ומגשימים
מבית לאומי למדינת ישראל

התכנית העיונית

224 שעותסיוריםהרצאותימי רביעי בדרגה קלה-בינונית13:45-8:30
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תכנית הסיורים

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
*  הסיורים יסתיימו בין השעות 18:30-16:30 )בהתאם ליעד הנסיעה ועונות השנה(.

פנינים בשרון - בית הגדודים, אביחיל, נתניה - עץ . 1
השקמה ואום חאלד, סיפורו של היישוב היהודי 

בא"י באזור.
באר שבע בין שתי מלחמות עולם - אתרי העיר . 2

העתיקה, בית הקברות הבריטי, מתחם תחנת 
הרכבת הישנה, ואם יוותר זמן נבקר גם בפארק 

נחל גרר.
"בין דגניה לכינרת" - ביתניה עילית, חצר כינרת, . 3

אתר אום ג'וני וראשיתה של דגניה, בית הקברות 
בכינרת. 

ראשית ההתיישבות - מקווה ישראל, ראשון . 4
לציון, אחוזת לרר הלא היא נס ציונה. 

קו 70 נוסע מזרחה - בכפרו של המפוזר כמו עמד . 5
הזמן מלכת ושם, בפרלמנט, יסופר על מייסדים 
רבי מעללים, על עיר גנים שהייתה לבית חולים 

ועל קו 70 החוגג שבעים וחמש... 
חבל הבשור - יד מרדכי, נגבה, ניר עם, אנדרטת . 6

"חץ שחור", בארות יצחק הישנה, בתרונות בארי 
ואתרי בארי, הדרך הנופית בנחל הבשור. 

יישובי חומה ומגדל והמאבק בבריטים, חניתה, . 7
גשר אכזיב, "יד ליד", ליל הגשרים, אנדרטת הקרב, 

השיירה ליחיעם, קיבוץ יחיעם, כלא עכו. 
חדרה – החאן, בריכת יער, חוות חפציבה ופארק . 8

נחל חדרה. 
הנמל, רחוב יפת ורחוב . 9 מיפו לתל אביב - 

בוסטרוס, המושבה האמריקאית והגרמנית, נווה 
צדק ונווה שלום, אחוזת בית. 

ישובים ראשונים בואכה ירושלים - מוצא, הר . 10
טוב, כפר אוריה, בן שמן. 

קמפוס "אצבע הגליל" )יומיים( 
ראש פינה – אם המושבות בגליל; משמר הירדן; . 11

מחניים; יסוד המעלה ובית דוברובין.
מטולה – מושבה לדוגמא, כולל קטע הליכה . 12

בשמורת נחל עיון )מפל "התנור"(, כפר גלעדי – 
מוזיאון "השומר" והסליקים, תל חי, פסל האריה 

השואג.

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.

מיהודי ישן לעברי חדש - האדם החדש של 
המהפכה הציונית 

קורס זה מבקש לבחון סוגיות, דילמות, מאפיינים 
ותהליכים היסטוריים הקשורים לעיצוב הזהות הציונית. 
"היהודי החדש", "העברי", "האדם החדש", "הצבר" הם 
מושגים המגלמים את ניסיונה של המהפכה הציונית 
לעצב זהות אלטרנטיבית ל"יהודי הישן" - "היהודי הגלותי". 

בין הנושאים: "קפיצת הדרך" מהתנ"ך לפלמ"ח; 
העברי החדש של תנועת העבודה מול העברי החדש 
של הימין הארץ ישראלי; אבות ובנים ואתוס "האדם 
החדש"; תהליכים ואירועים בדעיכת דמות הצבר כקוד 
ההתנהגות המצופה; המהפכה הציונית לאורך ציר הזמן.
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ימי הביניים תקופה אפלה - האמנם? 
410 כבשו הויזיגותים את העיר רומא. העיר  בשנת 
ששלטה באימפריה ענקית הייתה נתונה לחסדי קבוצה 
של ברברים שאבותיהם רעדו מפניה. בדימוי המקובל 
התחילה אז תקופת חושך שלא נסתיימה אלא בימי 
הרנסאנס. הסיפור ההיסטורי מורכב יותר. על חורבות 
האימפריה הרומית הקימו צאצאי המנצחים וצאצאי 
המנוצחים את התרבות המפוארת שאנחנו מכנים כיום 
"המערב". בימה"ב צמחו כמה מן המוסדות החשובים 
ביותר שאנחנו יורשיהם: אוניברסיטאות ופרלמנטים, 
קתדרלות וכלכלה קפיטליסטית, ערים מודרניות וארגונים 
מקצועיים. תרבות ימה"ב הייתה עירוב של דיכוי וחופש, 
של הנשגב והנתעב. בקורס הזה נספר את סיפורה: איך 

צמחה תרבות המערב.

בין הנושאים: איך קרסה תרבות העולם העתיק במערב; 
שנת האלף - אירופה נולדת מחדש; הרנסאנס של המאה 
ה-12; קתדרלות ואינקוויזיטורים; המוזות מתעוררות 
– מגדר, אופנה ומהפכה בימי הביניים; מכתבי אבלר 
ואלואיז: אהבה, דת וחברה במאה ה-12; אסתטיקה 

של ימי הביניים; מגפה, משבר והולדת העידן החדש.

הממלכה הצלבנית בארץ ישראל 
נצלול אל תקופה רווית יצרים, דמים ומסתורין; נפסע 
בעקבות מסעות הצלב; נהלך במשעולי מלכים ונחשף 

אל סודותיה של הממלכה הצלבנית. 
בין הנושאים: התקופה הצלבנית ואירופה ערב מסעות 
הצלב; מסע הצלב הראשון; כיבוש ירושלים והקמת 
הממלכה הראשונה; מליסנדה מלכת ירושלים; קרב 

קרני חיטין וקריסתה של הממלכה הראשונה.

ימי הביניים בספרד - חיי היהודים ותרבותם 
נעסוק בפריחה הגדולה של המרכז היהודי בספרד 
בימי הביניים. נלמד כיצד הפכה אנדלוסיה לירושלים 
אשר בספרד, נכיר את המנהיגים היהודים, ששרתו הן 
את הנסיכים המוסלמים והן את קהילותיהם. נקרא 
ביצירות המשוררים הדקדקנים והפילוסופים שחידשו 
את ימי העברית השירה והספרות. בימי הביניים התחיל 
גם תהליך המעבר של היהודים מן הדרום המוסלמי 
אל הצפון הנוצרי. נלווה את היהודים במעבר ונכיר את 
תוצרי הפריחה התרבותית הגדולה והענפה שהתאימה 
את עצמה למקומות החדשים בהם התיישבו, ונעקוב 

אחר ההתדרדרות במעמדם עד לגירוש. 
בין הנושאים: "תור הזהב" של יהודי ספרד; יהודה הלוי 
ובני חוגו; כן תעשה לך פסל ומסכה? הספרים המצוירים 
של יהודי ספרד; המאה ה-15 הנוראית; גירוש היהודים 
מספרד; גלגולי המשורה והנוסח בימי הביניים; עברית 

מועתקת – באיזו שפה דיברו היהודים בימי הביניים?

מרצים:  ד"ר ענת גואטה, יסכה הרני, אורן זונדר, פרופ' עלי יסיף, ד"ר ענת פלד, ד"ר עודד ציון, אבשלום קאפח, 
פרופ' אביעד קליינברג, פרופ' מדלן שכטר, ד"ר מרב שניצר

ימי הביניים תקופה אפלה - האמנם? 

התכנית העיונית

224 שעותסיוריםהרצאותימי רביעי בדרגה קלה-בינונית13:45-8:30
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תכנית הסיורים

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
*  הסיורים יסתיימו בין השעות 18:30-16:30 )בהתאם ליעד הנסיעה ועונות השנה(.

אתרים צלבנים וממלוכיים באזור הכרמל – . 1
מצודת הבונים, חירבת קרתא ומסלול הליכה 

בשמורת הטבע עין אפק. 
בעקבות תעשיית הסוכר הצלבנית - מפעלי . 2

הנעמן וחרבת מנות. 
עכו הצלבנית – חידושים בחפירות. . 3
בעקבות דרך הדואר הממלוכית - לוד: החאן . 4

והגשר, חאן ג'לג'וליה וקבר בנימין, כולל מסלול 
הליכה ביער ראש העין בתקוה לפריחות. 

ערי החוף של הצלבנים – קיסריה, כפר לם . 5
)מושב הבנים( ועתלית. 

מבצרים צלבניים בגליל המערבי - מצודת דוק, . 6
מבצר המלך במעיליה, תצפית למונפורט. 

אל סמטאות ירושלים - הר הבית בדגש צלבני . 7
וממלוכי, כנסיית סנטה אנה, רחוב הגיא, שוק 
הכותנה, מוריסטן, כנסיית הקבר וסביבותיה ואזור 

שער יפו.

חידושים בחקר עכו הצלבנית – ימי הממלכה . 8
הראשונה והשנייה.

בנתיבי שיירות קדומות - מיצד זהר, נבי מוסא, . 9
אתר השומרוני הטוב, שאטו רוז' - המצודה 

הצלבנית, עיינות צוקים. 
יפו בתקופה העות'מאנית – השעון, החומה . 10

שנעלמה, הגימנסיה העברית, סוק אל דיר, 
ח'אן מנולי, סביל סולימאן, שער היבשה, מסגד 

המחמודיה, כנסיית פטרוס הקדוש ועוד. 

קמפוס בעקבות הצלבנים – ארץ ירדן 
וחרמונים )יומיים( 

ירדנית וכוכב הירדן.. 11
מצודת הונין, הבניאס בימה"ב, מצד עטרת.. 12

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה. 

הספרות העברית בימי הביניים: על נדודים, 
אהבים, ֵשדים וגויים 

הקורס יפתח בפני השומעים את עולמה רב הרבדים 
של תקופת ימי הביניים, באמצעות הספרות העברית 
יהודי ימי  זו.  המגוונת והעשירה שנוצרה בתקופה 
הביניים, כחברת מיעוט בתוך חברת רוב חזקה ודורסנית, 
התמודדה עם מתחים רבים, אך השכילה תמיד להעמיד 
אתגרים תרבותיים ורוחניים שהגיעו אלינו באמצעות 
הספרות שנוצרה בתקופה זו. במהלך ההרצאות נבחן 
את הנושאים המרכזיים שהעסיקו את בני התקופה, 
ונתמודד עם טקסטים מרתקים מתקופת ימי הביניים 
שהגיעו אלינו באמצעות כתבי יד קדומים, שאותם 
נחתור לפענח ולהבין את משמעותם ותפקידם בחברה 

היהודית בת התקופה. 

בין הנושאים: "חשכת ימי הביניים" – לא מה שחשבנו; 
כיצד קוראים סיפור עברי מימי הביניים: "התינוק וספר 
בראשית"; "רבי שפטיה אצל קיסר ביזנטיון": מיעוט יהודי 
והמאבק להישרדות בתנאי גולה; "נישואי אדם וֵשדה": 
על שדים, בני אדם ועולמות של מטה; "מעשה באישה 
שנחטפה לגיהנום": סיכום: על אהבה ומוסר, יהודים 

וגויים, בני אדם וֵשדים.

בין הסהר לצלב 
התקופה הערבית הקדומה; הממלוכים בארץ ישראל; 
על ממשק ומפגש בין הסהר לצלב; התורכים באים – 

האימפריה העות'מאנית. 

התפתחויות ואתגרים בכנסיה של ימי הביניים
– הקבצנים  מסדרי  עלייתם של  החטאים;  שבעת 
הפרנציסקנים והדומיניקנים; עלייתה של הגנוסטיקה 

באירופה.

אמונתו של הרמב"ם
אין עוררין על כך כי הרמב"ם, הוא אחת הדמויות 
הכבירות בתולדות ההגות והיצירה ביהדות. הוא חי 
בין ספרד למצרים במאה ה־12, היה ממנהיגי המחנה 
הפילוסופי - רציונליסטי בעולם היהודי, ותפיסת עולמו 
הפכה לאבן דרך בכל האמור במאבק על דמותה של 
היהדות גם בימינו. בסדרה זו ננתח את מרכיבי תפיסותיו 
של הרמב"ם - תוך קריאת טקסטים מיצירותיו ותוך 
השוואה עם הוגי דעות אחרים. בין הנושאים: תורת האל 
של הרמב"ם - לעבוד אותו ולא את זולתו; שכר, עונש 
והשגחה במשנת הרמב"ם; תפיסת האדם בין אמונה 

ותבונה; 13 העיקרים של הרמב"ם - יסודות האמונה.
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ל"ב/312 ישראל - להסתכל למציאות בעיניים

"עם חלון מביט לים התיכון"
ועידות הפסגה   – המהלכים של השנים האחרונות 
המשולשות של ישראל )ושל מצרים, בנפרד( עם יוון וקפריסין 
והקמת "פורום האנרגיה של מזרח הים התיכון" - הם 
בעלי משמעות אסטרטגית עבור מדינת ישראל. יתרה 
מזאת, הם מגדירים מחדש את מקומה בעולם, כגורם 
אזורי חשוב במזרח הים התיכון. זו היא הגדרה נכונה יותר 
עבורנו מאשר "המזרח התיכון", מושג שהוא לכשעצמו 
שריד לעידן הקולוניאליזם. סדרת ההרצאות תסביר טענות 
אלה ותוך כך תציג את עברו של האזור בדורות האחרונים, 
את האתגר התורכי הנוכחי, ואת האופקים לעתיד בתחום 

האנרגיה – וגם בממד הזהות התרבותית.
בין הנושאים: אנחנו לא במזה"ת – בירור מושגים ומשמעויות; 
הממד האסטרטגי - מול איומים משותפים; הממד 
 הכלכלי - לא רק גז; הממד התרבותי-תודעתי - קאמי, 

ד"ר טה חוסיין, ז'קלין כהנוב – והמוזיקה היוונית. 

העולם הערבי
בסדרה זו נדון בנושאים הבאים: אמברגו הנפט – היום שבו 
השתנה העולם; "האביב הערבי" – החלום ושברו; העימות 
האירני – סעודי: העימות שמעצב את פני המזרח התיכון; 
ישראל והעולם הערבי: עידן חדש ביחסים? טרור ג'יהדיסטי; 

ארצות הברית והעולם הערבי.

פלסטינאים – מי? מתי? 
במסגרת השיעורים נלמד על התפתחותה של התנועה 
הלאומית הפלסטינית. נעמוד על המגמות השונות 
והניסיונות להגדרה עצמית, תוך מאבק בזירה הכלל ערבית 
ואל מול הקמת מדינת ישראל. הנושאים בהם נעסוק: 
מתנועה ערבית לאומית לתנועה פלסטינית; דרכה של 
הלאומיות הפלסטינית במאה ה-20; ליבת הסכסוך ביחסי 
ישראל פלסטין; לאומיות פלסטינית ודת האסלאם במאה 
ה-21; ערביי ישראל – מקומם בסכסוך הערבי ישראלי; 

הסכמי אוסלו – השלכות ומשמעות.

אוריינטליזם במוזיקה ובציור 
האובססיה למזרח )המזרח הרחוק באמנות האירופית(; 
האמנות ה"מתובלת" )נושאים אוריינטליים במוזיקה 
ובציור ברוסיה(; האוטופיה המזרחית או מוזיקה עברית? 

)מזרח ומערב במוזיקה ובאמנות בישראל(.

יחסי רוב - מיעוט במדינת ישראל 
הדיון בנושא יעסוק בניתוח מערכת היחסים בישראל בין 
רוב למיעוט הערבי מהיבטים שונים החל מימי קום המדינה 

ועד לימינו אלו. 

 מרצים:  מואב ורדי, ד"ר מיכל יערי, רון כתרי, אילן לוטן, ד"ר ערן לרמן, עו"ד קובי סגל, ד"ר ז'ק נריה, 
אירנה פרידלנד, אבשלום קאפח, אפרת קליפשטיין, ד"ר אמנון קרטין 

התכנית העיונית

224 שעותסיוריםהרצאותימי רביעי בדרגה קלה-בינונית13:45-8:30

"בין רבין לערפאת: יומן מדיני 1993-1994" 
המודיעין והקברניט - כיצד קרה שגורמי המודיעין בישראל 
הופתעו מן ההודעה על החתימה על הסכמי אוסלו ב-11 
בספטמבר 1993? מה דחף את רבין בהחלטתו למדר את 
שרותי המודיעין והאם צדק בכך? הדרך של רבין אל אוסלו: 
נגרר או יוזם? מאחורי הקלעים בלשכת ראש הממשלה. 
עלייתו ונפילתו של בשיר ג'ומייל - הדרך אל מעורבותה של 
ישראל בביצה הלבנונית וכן מה קרה ביחסים בין ישראל 
לבשיר ג'ומייל? ערפאת מקרוב: מאחורי הקלעים בשיחות 

אל תוך הלילה עם מנהיג אש"פ. 

לחימה בחזית ההסברה 
ב-2000 פרצה האינתיפאדה השנייה והתעצמה מאד. 
מאפייני ההתקוממות העממיים שהפכו במהרה אלימים 
ופיגועי טרור המוניים, הציבו אתגרים מורכבים חדשים 
במערכה הצבאית, כמו גם בחזית ההסברה בישראל 
פנימה ובמישור הבינ"ל. מיהם יריביו של הדובר הממסדי?
תעמולת היריב; המפקד כמסביר; צלף או צלם?! התנהלות 
החיילים בנוכחות מצלמה - ממוחמד א-דורה ועד אלאור 

עזריה. מעמאד תמימי ועד לתופעת "שוברים שתיקה".

הצצה לנבכי נפש עולם הריגול והטרור 
על אמנות הנעת אנשים והשפעה על אנשים כאמצעי 
מרכזי לסיכול טרור והפסיכולוגיה העומדת שמאחורי. טרור 
מודרני – מהמקלדת לפיגוע - ארגוני הטרור עושים שימוש 
ברשת האינטרנט החל מהפצת אידיאולוגיה, גיוס והכשרת 
פעילים, לוחמה פסיכולוגית וכלה במימוש פיגועים. מציאות 
זו מהווה אתגר מורכב ביותר לגופי הביטחון האמונים 
על סיכול טרור. סיפורה של רצועת עזה – הצצה לאחד 
המקומות המורכבים ביותר בעולם. סיפורו של מרחב 
והקשריו לטרור וסיכולו. טרור יהודי – איומים, משמעויות 

ודרכי התמודדות.

ישראל - תהליכים המעצבים אותנו בהווה ובעתיד 
הסכסוך הישראלי פלסטיני - האם השלימה ישראל עם 
המצב בו הסכסוך בינה לבין הפלסטינים יישאר ללא פתרון 
קבע, והאם צריך להשתחרר מהפרדיגמה של פתרון שתי 
המדינות? הכורדים - מובלעת פרו ישראלית במזרח התיכון; 
עתידו של האסלאם הפונדמנטליסטי – האם האסלאם 
הפונדמנטליסטי נמצא בדעיכה, או שהוא רק משנה צורה 

וימשיך להכות במערב במלוא כוחו? 
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חיפה – יחסי ערבים יהודים - טיילת יפה נוף, . 1
רחוב מסדה והמושבה הגרמנית, וואדי ניסנאס 
ובית הגפן, שכונת כבביר וסיפורה של העדה 

המוסלמית האחמדית, וואדי סאליב. 
ירושלים - תמונת מצב - בין גבולות נעלמים . 2

ונוכחיים: מהם האתגרים של ירושלים כיום? איפה 
באמת נמצא "מרכז העיר"? כמה מרכזים למעשה 

יש? בין חרדים לחילונים ובין יהודים לערבים. 
פנינים ברמת מנשה - בין כרמל לשומרון, מצפור . 3

הוכברג, עין השופט )האסם והסליק(, נלך בנחל 
השניים ובהמשכו - נחל השופט )לא המסלול 
ה"מוכר"(. סיום בתל יקנעם שממנו נשקף נופו 

הנפלא של עמק יזרעאל.
פוליטיקה ואקטואליה בבקעת הירדן – בית . 4

הקברות, בית הערבה, גשר אדם, אנדרטת הבקעה, 
מעלה אפרים וסיום בתצפית מן היישוב רימונים 

)מותנה באישור בטחוני(. 
"חשיפה לצפון" - עם פנים אל העתיד - סוגיות . 5

באקולוגיה, בוטניקה וזואולוגיה. 
בין גישור וגישרונים - בית הספר הדו לשוני . 6

"גליל", ביקור אצל משפחת ניקולא - מדיירי נחל 
צלמון. מסלול ההליכה בנחל צלמון וסוגיית הגישור 

הסביבתי שם. ביקור באוהל השלום בסלאמה.

ואדי ערה כפי שלא הכרתם - סיור בברטעה, . 7
ביקור בגלריה לקליגרפיה, מפגש באנדרטת אהל 

סעיד בערערה, ביקור בבית על הואדי בקציר.
מצפים בגליל - תצפית מגן הפסלים בכאוכב . 8

אבו-היגא על מרחב הגליל התחתון, מצפה 
הררית, נסיעה דרך ערבה דיר-חנא לכרמיאל, 
עלייה לתצפית ממצפה כמון וסיום במסלול 

הליכה קצר בנחל צלמון תחתון. 
הר החרמון – גבעות הקרב מג'דל שמס ו"גבעת . 9

הצעקות" – סיפור מורשת הקרב לכיבוש הקרב 
במלחמת יום הכיפורים )מותנה באישור בטחוני(. 

קמפוס אל גבולות הדרום – אילת )3 ימים(
בקעת עובדה, מצפה שחרות, מסוף הגבול . 10

בטאבה ותמונת מצב בגבולות מצרים ובירדן.
בקעת תמנע, עמודי עמרם, קניון שחרות )כשלוש . 11

שעות הליכה בדרגה קלה-בינונית(. 
חוות בן ציון, תצפית על הפלמינגו, הפוגארות, עין . 12

עברונה, דקלי הדום, נווה יטבתה, כביש השלום, 
ג'בל חופירה, מו"פ חצבה – תחנת יאיר.

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.

הסכסוך הישראלי ערבי: פתרונות מחוץ לקופסא 
הסכסוך הישראלי ערבי, המציין כ-100 שנים להופעתו 
על במת ההיסטוריה, הולך ומסתמן כבעיה חסרת פתרון. 
מבט חוזר ובוחן בסכסוך זה, יגלה כי ישנם עדיין כיוונים 
היכולים להציע פתרון שטרם נוסה. ננסה לבחון מספר 
פתרונות שכאמור, מחייבים שינוי חשיבה ויצירתיות רבה, 
ושברובם לא נוסו בצורה רצינית עד עתה. אף אחד מהם 
איננו "פתרון קסם", אך תמהיל מסוים של כמה מהם, 

עשוי להוביל לכך שייתכן ויבוא היום והסכסוך המזרח 
תיכוני, יגיע אף הוא אל נקודת הסיום שלו. 

אמנות ההתבוננות - להסתכל למציאות בעיניים 
מהאריה בתל חי ועד אריה דרעי; אסקפיזם – על 
עננים ופרחים באמנות הישראלית; אמנות עכשווית 

במזרח התיכון. 

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
*  הסיורים יסתיימו בין השעות 18:30-16:30 

)בהתאם ליעד הנסיעה ועונות השנה(.
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מדינות מרכז אסיה 
בעקבות התפרקות ברית המועצות קמו באסיה התיכונה 
קבוצת מדינות )טורקמניסטן, קירגיזסטן, אוזבקיסטן, 
קזחסטן וטג'יקיסטן(. ארצות אלה היוו גשר ונתיב מדיני, 
כלכלי וצבאי-פוליטי בין המזרח למערב ובימינו מקבלים 
יחסים אלה משנה תוקף. מיקומן הגיאוגרפי המרכזי 
)גבולות משותפים: רוסיה, סין, איראן, אפגניסטן בצירוף 
קירבתן להודו ופקיסטן(, רק מעצימים את משקלן 
הבינלאומי והסקרנות לגביהן. בין הנושאים: מפרומתיאוס 
ועד גיזת הזהב; גיאורגיה - ארץ קטנה – גדולה! קרים 
– "שמפניה" סובייטית - חצי אי המריבה; מדינות מרכז 

אסיה – לאן? מרכז אסיה – ממערב למזרח.

בנתיב הנהר הצהוב 
דרך המשי - בין מזרח ומערב; "חגורה אחת, מסילה 
אחת" - ממורשת דנג שיאופינג לנשיא שי ג'ינפינג; 
האויגורים - בין הפטיש והמגל; מחאה, אינטלקטואלים 
ואמנות - האם יש ניצני דמוקרטיה בסין? מזרח ומערב 
במאה ה-19 - טפטים, תה ופורצלן; בין האנוי לסייגון 
- תחרות והשלמה; טאיוון הסינית - אוטונומיה, מדינה 
או חשש לפלישה סינית? אורבניזציה ושינוי בויטנאם 
שאחרי המלחמות; יחסי סין-טיבט; דרך המשי החדשה. 

ארץ השמש העולה - יפן 
בין בודהיזם לטאואיזם – על חמלה ומלחמה; מוסד 
הקיסרות ומהפכת הסמוראים; בין הקיסר הסיני לשוגון 
היפני - תחרות והשלמה - קשרי תרבות בין סין ויפן 
בימי הביניים, הפתיחות למערב - מחקלאות פאודלית 
למעצמה צבאית; מלה"ע השנייה - תרבות יפן; מלה"ע 

השנייה - הירושימה ונגסקי. 

בין כאוס לסדר - הודו
ניגודים והשלמות בפניה של החברה ההינדואית; בין 
פציפיזם למלחמה – דמויות מופת סביב עצמאותה 
של הודו; בין המופשט לקונקרטי – התגלמויותיו של 
האל בהינדואיזם; בין רוסיה הצארית להודו הבריטית; 
הסכסוך הטמילי בסרי לנקה; יחסן של מדינות המפרץ 
להודו. השליח תומאס ובשורת הנצרות ביבשת ההודית; 
מסעותיה של הכנסייה במחצית האלף הראשון 
בדרכי המשי לסין ולהודו; הכנסייה הקתולית באסיה; 

פרוטסטנטים ואוונגלים באסיה. 

המזרח התיכון - מבט אחר
איסטנבול – בין מזרח ומערב – נקודת מפגש וחיכוך; 
הכורדים בטורקיה – עם, לאום, מדינה? הצצה אל 
השכנים: איראן ממחאה לשינוי - על צעירים, נשים 
ואנשי דת; "האיראנים על הגדרות?" - איראן במזרח 

התיכון; על אסתטיקה ויופי במזרח התיכון. 

ישראל - משיח קורבני לשיח ריבוני
קורס זה מבקש להתחקות על מאפייני סוד הקסם 
הקורבני ולהצביע על המחיר שהחברה הישראלית 
משלמת בעקבות בולטותו הגוברת והולכת בעיצוב 
הזהות הישראלית. לאחר ניתוח השיח הקורבני נעסוק 
בעיצוב שיח אלטרנטיבי – שיח ריבוני המבקש להחזיר 

לאדם ולחברה את מושגי הבחירה והאחריות.
בין הנושאים: מושג הקורבן בשיח הישראלי – ממושא 
הערצה למושא ביקורת; "קורבנות הלינה המשותפת" 
– השיח הקורבני בתנועה הקיבוצית; קורבנות הממסד 
האשכנזי-ציוני; השיח המזרחי הקורבני; קורבנות "המכה 

ה-81" – שארית הפליטה ועוד. 

 מרצים:   נינו אבסדזה, איילת אידלברג, ד"ר עידן בריר, ברוך בן נריה, ד"ר אלון גן, יסכה הרני, יותם יעקבסון, 
ד"ר מיכל יערי, ד"ר עדיאל פורטוגלי, ד"ר רז צימט, זאב רילסקי 

הטאו של אסיה - ניגודים משלימים

התכנית העיונית

224 שעותסיוריםהרצאותימי רביעי בדרגה קלה-בינונית13:45-8:30
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תכנית הסיורים

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
*  הסיורים יסתיימו בין השעות 18:30-16:30 )בהתאם ליעד הנסיעה ועונות השנה(.

על אם הדרך – סיפורה של באר שבע - תל שבע, . 1
אנדרטת הנגב, פארק נחל באר שבע החדש, 

באר שבע העות'מנית.
מוזיאון וילפריד לאמנות ולידיעת המזרח . 2

בקיבוץ הזורע, גלגלי תפילה בארץ הקודש – 
היזמים הבודהיסטים מקיבוץ עין השופט ומסלול 
הליכה ברמת מנשה בתקווה לפריחות מרהיבות. 

"וצ'יק צ'יק צ'אק הקטר נשף..." - רכבת העמק . 3
שוב נוסעת - חפיר הרכבת ליד קיבוץ "חמדיה", 
תחנת הרכבת העות'מנית הנסתרת בחמת גדר, 
סיפורו המדהים של הסובבן בתחנת הרכבת 
בצמח, נהריים וסיום ליד תחנת הרכבת שבנה 

רוטנברג. 
"דרום אדום" - התחדשות בשוקדה ובארי, שמורת . 4

אור הנר והמוראלים בקיבוץ.
באקה אל גרבייה ומצר - העיר שחולקה לה יחדיו.. 5
אתרים נוצריים סביב הכנרת - טבחה, כפר . 6

נחום, הר האושר.
שושנת המדבר השחורה - מרכז מורשת יהדות . 7

אתיופיה בבאר שבע, מרכז המורשת הקוצ'יני 
במושב נבטים והעבריים בדימונה. 

נהריה – "יקים" לחופי הים התיכון - קייטנות ותעשייה . 8
בישוב העירוני הייקי היחיד בארץ, בתים מספרים: 
יוסף לוי, שטראוס, ליברמן, מגדל המים, בתי הקפה 
והפנסיונים, מסלול הליכה מן הכפר הדרוזי ינוח ועד 

קיבוץ יחיעם )כ-3 שעות הליכה קלה(. 

קמפוס דרכים עתיקות בדרום הארץ )יומיים(
בורות לוץ ודרך הבשמים והתבלינים.. 9

הערים הנבטיות - ניצנה ושבטה בתקווה לפריחות . 10
מרהיבות.

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה 

קמפוס בית שאן והגלבוע – לפתחו של גן 
העדן )יומיים( 

העיר העתיקה ושרידיה המרשימים, עמק . 11
המעיינות: עין מודע, נחל הקיבוצים, עין יזרעאל. 

הגלבוע - תצפית מהר ברקן, נתבשם מהפריחה . 12
ונחפש את אירוס הגלבוע – הלא הוא סמלו. כתף 
שאול - תצפית עמק בית שאן ועמק חרוד ובה 
נספר על מלחמתו האחרונה של מלך ישראל. 

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.
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לסגור את השבוע, לפתוח את הראש
שישי במכון

ימי שישי



מכון
שי ב

שי

שישי במכון

במגמה זו מוצעות תכניות לימודים שנתיות במגוון נושאים, 
העוסקים בארץ ישראל על כל היבטיה, וכן היסטוריה, 

טבע, דתות, חברה, תרבות, מדעים ועוד.

מועדי הלימודים: 
ימי שישי, אחת לשבועיים לערך בשעות הבוקר. 

למי מיועדים הלימודים? 
לימודי "שישי במכון" מיועדים לציבור שוחרי ידיעת הארץ, 
המעוניינים להרחיב את השכלתם בתחומי ארץ ישראל, 
וזאת מבלי להתחייב ללימודים מלאים. המסגרת מאפשרת 
לאלו מכם, העובדים במשרה מלאה להקדיש לעצמכם 
יום אחד בשבוע ללמוד את מה שמעניין אתכם, להכיר 
מקומות ואנשים חדשים, להרחיב את הידע וליהנות מסוף 

שבוע שמתחיל אחרת.

מתכונת הלימודים
לימודים וסיורים לסירוגין, אחת לשבועיים לערך. במרבית 
תכניות הלימודים, המפגשים נפרשים לאורך השנה 
וכוללים לימודים וסיורים לסירוגין: מפגש אחד המוקדש 
להרצאה, והמפגש שלאחריו )לאחר שבועיים( המוקדש 
לסיור. בכל יום לימודים מתקיימות שתי הרצאות בין 
השעות 09:00 – 12:45. הסיורים לרוב מסתיימים בשעות 

מאוחרות יותר, בהתאם לנושא ולמרחב הסיור. 

סיורים וקמפוס )מחנה לימוד(
בכל קורס 8 ימי סיור בשנה. חלק מתכניות הלימודים 
כוללות גם קמפוסים בני יומיים. ההשתתפות בהם היא 
חלק בלתי נפרד מן התכנית וכרוכה בתשלום נפרד 

עבור לינה וכלכלה. 

שכר הלימוד 
בתכניות לימודים בהן לא צוין אחרת – עומד שכ"ל ע"ס 

3,450 ₪ לשנה.
שכר הלימוד כולל 16 הרצאות בשמונה מפגשים ושמונה 
סיורים הכוללים הדרכה, תחבורה ודמי כניסה לאתרים. 
עלויות הלינה והכלכלה במחנה הלימוד אינן כלולות 

בשכר הלימוד. 
ניתן לשלם את שכר הלימוד בכרטיס אשראי בשישה 
תשלומים צמודי מדד )אך לא פחות ממחיר הקרן( החל 

מאוקטובר 2019.

דמי הרשמה 
דמי הרשמה על סך 50 ₪ ישולמו בהמחאה נפרדת 
לפקודת מכון אבשלום. בוגרי המכון פטורים מתשלום זה.

לסגור את השבוע - לפתוח את הראש

הנחות*
)לתלמידים הלומדים תכנית מלאה בת 112 שעות בלבד(
בוגרי המכון - שכר הלימוד בתכנית "שישי במכון" עומד 

על 3,300 ₪
חברי ההסתדרות הכללית החדשה - 5% הנחה מהמחיר 

המלא, בהצגת תעודה בתוקף.
בני זוג הלומדים יחד במגמה, בתכנית מלאה של 112 
שעות - 10% הנחה מהמחיר המלא )לכל אחד מבני הזוג(.
חברי קרן ידע לאקדמאים במדעי החברה והרוח – חלק 
מהקורסים מוכרים. מומלץ לבדוק את הנושא מול הקרן.

גמול השתלמות למורים
ניתן להגיש תכניות לימודים להכרה במסלול של "גמול 
ללא ציון", על בסיס אישי. יש להגיש את הבקשה מראש 
ולקבל את אישור המפקח/ת. מורים במסלול גמול 
השתלמות יידרשו להשלים סיורים – לקבלת פרטים ניתן 

לפנות למזכירות המכון.

ביטוח והצהרת בריאות
הרישום דורש חתימה על הצהרת בריאות בגוף טופס 

הרישום. מומלץ לעשות ביטוח תאונות אישיות.

השלמת סיורים
משתתף שייעדר מסיור נדרש להודיע על כך לחונך 
הקבוצה )האחראי על הסיור(. משתתף שהודיע על 
היעדרותו לחונך יהיה רשאי להשלים את הסיור החסר 
עם קבוצה אחרת ביום אחר, על בסיס מקום פנוי ובתיאום 
עם חונך הקבוצה. ניתן להשלים שני סיורים בשנה לכל 
היותר. באם לא מוצתה זכות ההשלמה – היא תישמר 

למשך השנה העוקבת בלבד.
תלמיד המשלים סיור ולא הגיע לסיור אליו נרשם יאבד 

את זכותו להשלים סיור זה.

ביטול הרשמה והחזר כספי
יש להודיע להנהלת המכון בכתב על ביטול ההרשמה.

למה כדאי להירשם?
 מיטב המרצים

 הפוגה משגרת היום יום
 פתיחה טובה לסוף השבוע

 לימודים באווירה רגועה
 סיורים חווייתיים

* אין כפל הנחות.
*  הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכנית 

הלימודים והסיורים.
* השלמת סיורים ראו 117.

* ביטול הרשמה והחזר כספי ראו 117.
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עמודשם הקורס

תכניות משולבות - הרצאות וסיורים

61-60המלחמה הגדולה 1918-1914

63-62מדע וטבע

65-64אסלאם - בין מזרח ומערב

67-66גלובליזציה - אורות וצללים

69-68ירושלים בראי ההווה - 1967-1948

71-70קצת אחרת - זמן תרבות

סדרות הרצאות

72יש לי יום יום חג

73תרבות, דימיון ושוני משני עברי דרך המשי

74"בלי נשים אין חיים"

סדרות הסיורים

76סיורי תל אביב

77סדנת גיאולוגיה

78נופים ואתרים

79רואים ירוק, רואים רחוק

80זמן אמנות - סיורי גלריות

81גוזלים - סדנת תצפיות בציפורים

82"יש לי ציפור קטנה בלב" - סדנת תצפיות בציפורים

83"ראיתי ציפור רבת יופי" - סדנת תצפיות בציפורים

מועד תחילת הלימודים 1.11.19
אלא אם צוין אחרת
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האימפריה העות'מאנית 
בתקופת שלטון האימפריה העות'מאנית ידעה ארץ 
ישראל עליות וירידות הן מבחינה יישובית והן מבחינה 
פוליטית–מדינית. מחבל ארץ שולי המשמש בעיקר נוודים 
הפכה ארץ ישראל למקום אסטרטגי שהמעצמות השונות 
מבקשות דריסת רגל והשפעה. בין הנושאים: קוים 
בתולדות האימפריה העות'מאנית; מהפיכת התורכים 
הצעירים; תורכיה ומלחמת העולם הראשונה; היהודים 

בתורכיה ובארץ ישראל. 

היישוב היהודי בארץ ישראל
בסדרה זו נבחן נושאים מרכזיים: מפת היישוב היהודי 
עם פרוץ המלחמה )היישוב הישן והיישוב החדש(, סוגיית 
הנאמנויות, ביטול הקפיטולציות ושאלת הגיוס של אנשי 
היישוב היהודי לצבא העות'מאני. כמו כן נעסוק בארץ 
ישראל והיישוב היהודי תחת קשיי תקופת המלחמה 
)אמצע 1915 עד שלהי 1917(, שלבי המערכה הצבאית 
בארץ ישראל - מחורבן לגאולה? )שלהי 1917 ו-1918(, 
החל מהפריצה בדרום הארץ, דרך ההשתלטות על מרכז 
הארץ ועד שחרורה המלא של הארץ בספטמבר 1918.  

"המלחמה הגדולה" - מלחמת העולם הראשונה 
המאה ה-19 מגיעה לסיומה באווירת ההוד, ההדר 
והדקאדנס של "סוף המאה". כוחות חדשים העולים 
בחברה, באים לידי ביטוי בתחומים שונים בחברה 
ובתרבות ופיתוחים טכנולוגיים חדשים משנים את פני 
המציאות היומיומית. שום דבר לא הכין את אירופה 
לזעזוע הנורא. מאבקי כוחות מסורתיים ומשחקי 
דיפלומטיה השתלבו בכוחות חדשים ובאידיאולוגיות 
קיצוניות ומסוכנות. בחודש יוני נורו היריות הראשונות 
בסרייבו, והעולם גלש במהירות לקטסטרופה חסרת 

תקדים: המלחמה הטוטאלית הראשונה בהיסטוריה.
בין הנושאים: מקונגרס וינה ועד היריות בסרייבו - הרקע 
למלה"ע הראשונה תותחי אוגוסט מלחמת החפירות 
- זוועות מלה"ע הראשונה; רקויאם המלחמה - סופה 

של מלה"ע הראשונה.

"אמנות חייבת לשעשע ולבדר" 
זרקור על הסגנון החדש באמנות ובמוזיקה בצרפת 
בשנות ה-20 של המאה העשרים. לראות את המוזיקה 
ולשמוע את הציור – "נסיך יהלום" ו"ורד כחול", המודרניזם 
הרוסי בציור ובמוזיקה בשנות ה-20 של המאה העשרים. 

מרצים: נינו אבסדזה, ד"ר ירון בלסלב, אירנה פרידלנד, אבשלום קאפח, אלון קליבנוב, ד"ר ערן תירוש

המלחמה הגדולה 1918-1914

התכנית העיונית

112 שעותסיוריםהרצאותימי שישי בדרגה קלה-בינונית12:45-9:00
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תכנית הסיורים

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
* הסיורים יסתיימו בין השעות 18:30-16:30 )בהתאם ליעד הנסיעה ועונות השנה(.

מעין יעקב דרך נחל מירב לחורבת געתון – . 1
נפסע בשביל יפיפה בחורש וחורבה מרשימה עם 
סיפור מעניין הקשור לימי העות'מאנים ומשפחות 

האפנדים. 
פנינים בשרון – בית הגדודים, אביחיל, נתניה . 2

– עץ השקמה ואום חאלד, סיפורו של היישוב 
היהודי באזור. 

מחתרת ניל"י בזיכרון יעקב - בית ריבקינר, רחוב . 3
המייסדים, בית הכנסת, בית אהרונסון, בית המלון 

של פעם, בית המעיין ובית העלמין בזיכרון. 
בנתיב האנז"ק – אנדרטת החץ השחור במפלסים, . 4

בארי, פארק אשכול וביקור במוזיאון אנז"ק. 

רמלה ולוד בתקופה העות'מאנית - שוק רמלה, . 5
מבנים לאורך רחוב המעפילים; לוד - באר השלום, 
כנסיית גיאורגיוס הקדוש, בתי בד עתיקים, תחנת 

הרכבת העות'מאנית. 
הבריטים באים – ראשית שלטונה של הממלכה . 6

המאוחדת בירושלים.

קמפוס באר שבע )יומיים(
התקופה העות'מאנית.. 7
מלחמת העולם ה-1.. 8

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.
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על שני ימים בישראל - ים סוף וים תיכון 
ישראל התברכה בשני ימים, ים סוף וים תיכון, השונים זה 
מזה בתנאי הסביבה הימית ובאופיים הביולוגי. בים סוף 
התפתחו שוניות אלמוגים מהמגוונות ביותר בעולם ובים 
התיכון נוצרו רכסי הכורכר המרהיבים, שעליהם גדלים 
בעלי-חיים וצמחים ימיים, שהגיעו ממקורות גיאוגרפיים 
שונים. לפני כ-150 שנה חוברו באופן מלאכותי שני הימים, 
דבר שהביא לשינוי משמעותי באופיו הביולוגי של מזרח 
הים התיכון. בסדרת הרצאות זאת יחשפו, באמצעות 
מצגות מרהיבות וצילומים תת-ימיים צבעוניים, מאפייניהם 
האקולוגיים והביולוגיים הייחודיים של שני ימים אלו, תוך 

התייחסות לפעילות האדם והשפעתו.

מינים, תופעות ותהליכים במגוון הביולוגי
בסדרה זו נתמקד במגוון הביולוגי על שלל מרכיביו ועל 
המשמעויות הטמונות בו הן לאדם והן למערכות אקולוגיות. 
נערוך היכרות עם בתי גידול בעלי עניין מיוחד בארץ 
ובעולם תוך היכרות עם הנציגים והתופעות העיקריות 

המאפיינות אותם. 

מרצים: אילן מנוליס, ד"ר אסף מרום, ד"ר דני סימון, ד"ר רמי קליין

מדע וטבע

התכנית העיונית

112 שעותסיוריםהרצאותימי שישי בדרגה קלה-בינונית12:45-9:00

התפתחות המוח 
בסדרה זו נעסוק בבעיית גוף ונפש הידועה גם בכינוייה 
הבעיה הפסיכו-פיזית ובגישות עיקריות לנושא. הבעיה 
מעסיקה זה שנים רבות אנשי רוח ומדע, ועיקרה היחס 
שבין עולם החומר ועולם הנפש והרגשות. עוד נספר על 
האוזן ומערכת השמיעה והמערכת הווסטיבולרית; החושים 

הכימיים; ולבסוף אף נתהה, חקר המוח - לאן? 

נפלאות היקום 
חיפוש אחר חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ, או: היכן 
אי-טי? מערכת השמש, או: מי הם שכנינו בחלל? לידתו, 
חייו ומותו של כוכב – אבולוציה של כוכבים; השפעות 
אסטרונומיות על אקלים כדור הארץ - האם יש קשר 
בין הפעילות על-פני השמש להתחממות כדור הארץ? 
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תכנית הסיורים

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
* הסיורים יסתיימו בין השעות 18:30-16:30 )בהתאם ליעד הנסיעה ועונות השנה(.

"הכרמל עוד יפרח" – התחדשות חברות הצומח . 1
בכרמל: הליכה מאזור הר שוקף לחניון האגם, 

שוויצריה הקטנה בתקווה לפריחת חלמוניות. 
"מתחת לאף - פי גלילות" – שמורת הנרקיסים . 2

ומערות אפקה, מוזיאון המדע והגנים הבוטניים.
נפלאות השומרון - שמורת כוכב השחר, מחצבות . 3

נעמה וביקור בחוות התבלינים של נעמה, תצפית 
על מצוקי ואדי מכוך, כולל מסלול הליכה.

"דרום אדום" – בתרונות רוחמה, בארי, שמורת . 4
פורה או שמורת אור הנר )כולל המוראלים( בקיבוץ.

משבר המים בישראל - היכרות עם מערכות . 5
טבעיות: אקויפר החוף – סיור בשפך נחל דליה, 
בריכות הדגים במעגן מיכאל; התפלת המים 
בקיבוץ מעגן מיכאל; עין תמסח, בריכות המלח 

בעתלית.

עמק חפר - ירוק זה לא רק צבע – על אקולוגיה, . 6
קיימות ומה שביניהם – איך מקיימים חקלאות 
בעולם הולך ומשתנה? על מים, מלפפונים, נבטים, 
עגבניות שרי ומשתלת עצי אבוקדו. אם יוותר זמן 
נבקר גם בחוות קיימא – פרויקט חקלאי חינוכי. 

קמפוס ארץ ירדן וחרמונים )יומיים(
תצפית מהר כרמים לצפון הגולן, ביקור בפארק . 7

הוולקני, יער אודם – הג'ובה הגדולה, קלעת נמרוד.
צומח כרקוצ'י, נוף קארסטי וסיפורי מורשת קרב . 8

)עלייה לחרמון ברכבל(.

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.
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קווים לדמותו של האסלאם 
הקורס יסקור את היסודות ההיסטוריים, הפוליטיים 
והמחשבתיים של דת האסלאם אז והיום. נעסוק בעיקרי 
ההלכה, התיאולוגיה, הפילוסופיה, האמונה והאמנות. 
נסקור את מאבקי הכוח, הפילוגים והפיצולים בתוך 
האסלאם וכן את יחסה של דת האסלאם לדתות 
האחרות. בין הנושאים: ה"ג'אהליה" - התקופה הטרום 
אסלאמית בחצי האי ערב; מוחמד – נביא האסלאם - חייו, 
פועלו ותורתו; תקופת הח'ליפים הראשונים ותקומתה 
של אימפריית האסלאם; הקוראן; חמשת מצוות היסוד 
והשריעה )ההלכה( המוסלמית; פילוגים וסיעות - סונה, 

שיעה, איסמעיליה, דרוזים ועלווים.  

האסלאם באסיה - סין, הודו-פקיסטן ואינדונזיה 
או  פלורליסטי  מודרני  אסלאם  בין   - אינדונזיה 
פונדמנטליסטי; הטורקמנים והאויגורים - בין דיכוי 
לבדלנות; המיעוט המוסלמי בסין; הודו – פקיסטן; הפלג 

הסופי באסלאם.

איראן - בין מחאה לשינוי 
בשנים האחרונות מתחוללים באיראן תהליכים המרכזיים, 
ובראשם המתח הגובר בין הצעירים למשטר האיראני, 
במאבק הנשים לשינוי, בשורשי תנועת המחאה ובסיכוייה 
לחולל שינוי פוליטי באיראן. איראן ואתגרי החוץ - מדיניות 
החוץ של איראן, במאמציה לבסס את השפעתה בעולם 
הערבי ובתפיסת הגרעין האיראנית לנוכח הסכם הגרעין 

ופרישת ארה"ב מההסכם.

"על הרוחני והחומרי באמנות ואדריכלות האסלאם"
הדעה הרווחת על אמנות האסלאם שהיא גדושה 
בעיטורים ונמנעת מתיאור הדמויות. במפגשינו נבדוק 
את שורשי הדעה הזו ונגלה מה מסתתר מאחורי השפע 

והווירטואוזיות של יצירות אמנות מוסלמיות. 

״מהיר יותר, חזק יותר, צודק יותר?" 
כיצד הפך הספורט לכלי למחאה פוליטית נגד השלטון 
)גם הרודני(? על היחסים המורכבים בין ספורט ובין 

פוליטיקה במזרח התיכון. 

מרצים: יותם יעקבסון, ד"ר מיכל יערי, ד"ר עודד ציון, ד"ר רז צימט, זאב רילסקי, אלה שופמן

אסלאם - בין מזרח ומערב

התכנית העיונית

112 שעותסיוריםהרצאותימי שישי בדרגה קלה-בינונית9:00 - 12:45
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תכנית הסיורים

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
*  הסיורים יסתיימו בין השעות 18:30-16:30 )בהתאם ליעד הנסיעה ועונות השנה(.

אמנות מוסלמית - מוזיאון האסלאם, רחוב . 1
השלשלת, שער סוחרי הכותנה והשוק לפניו, 
בין שער יפו לשער שכם - אדריכלות ואמנות 
עיטור עות'מאנית, תצפית על הר הבית, מרכיבי 

אדריכלות מוסלמית במאה ה-20. 
סופה של הממלכה הצלבנית הראשונה - ציפורי . 2

הצלבנית, חורבת מיסכנה וקרני חיטין. 
רמלה ולוד בתקופה העות'מנית - ח'אן אל ֻפָח'אר . 3

)מבט מבחוץ(, שוק רמלה, מבנים לאורך רחוב 
המעפילים, חמאם רדואן, המנזר היווני-אותודוכסי; 
לוד - באר השלום, כנסיית גיאורגיוס הקדוש, בתי 

בד עתיקים, תחנת הרכבת העות'מאנית.
עדות בגליל – ריחניה, חורפיש ופקיעין. . 4
יפו בתקופת המרד הערבי - כיכר השעון, רחוב . 5

בוסטרוס, העיר העתיקה ושכונת עג'מי.
בעקבות הבדואים בדרום הארץ. . 6

קמפוס "חצי המנשה" )יומיים(
נחל חביבה, קיבוץ מצר, אום אל קוטוף )כולל . 7

מפגש עם תושבי המקום(, תל אסור, מט"ש 
עירון - מכון טיהור שפכים, אנדרטת מג"ב, איש 

הפסיפלורה - סיפור השיכר הנהדר.
באקה אל גרבייה - עיר השלום - אקדמיית אל . 8

קסאמי, "ביר באקה" - הבאר ההיסטורית של 
העיר ועבודת הפסיפס "דאר אל סאלאם", חומת 
ההפרדה וסיפורם של הפלסטינים במובלעת 

בישראל, הכפר ג'ת.

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.
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 מסע אל תופעות המעצבות את העולם
בעידן הגלובליזציה 

האסלאם הפונדמנטליסטי – האם הוא נמצא בדעיכה, 
או שהוא רק משנה צורה וימשיך להכות במערב במלוא 
כוחו? לשאלת האיום הגרעיני - האם היום, במציאות של 
גלובליזציה וריבוי מוקדי כוח, האיום הגרעיני על האנושות 
דווקא גדל? אמריקה של טראמפ - האם טראמפ הוא 
שמרן עם תכנית לשינוי הסדר העולמי לטובת האינטרס 
של ארצות הברית, או שהוא בעיקר  פופוליסט המרוכז 
בהחרבת הסדר הישן? המאה הסינית – סין שואפת לפרוץ 
החוצה ולהפוך לכוח הכלכלי והמדיני הדומיננטי בתבל. 
האם המבנים החברתיים הפנימיים יכולים לאפשר לה 
לעשות זאת, ומדוע בעיני ארה"ב והמערב מהווה סין 

סכנה גדולה כל כך? 

רשתות חברתיות והמוח הגלובאלי 
בסדרת מפגשים זו נחשוף תופעות עדכניות בעולם 
הרשתות החברתיות ונעמוד על טיבו של המוח הגלובאלי. 
מה בין תלי נמלים, נחילי דבורים, להקות דגים ורשתיות? 
מהי אינטליגנציה קולקטיבית )חכמת ההמונים(? וכיצד 
משפיעות עלינו הרשתות החברתיות בתחומים כמו 

קריירה, משפחה ותרבות? 

המאבק על המים בעידן הגלובליזציה 
אין בעולם מדינה היכולה לחמוק מהתמודדות עם סוגיית 
הקצאת משאב המים בין הצרכים והצרכנים בתחומה, 
בוודאי בתנאים של מחסור. מציאות זאת לצד מחסור הולך 
וגדל במשאב המים מהדקת ומעצימה את הקשר הקיים 
בלאו הכי בין מים לפוליטיקה. מורכבות יחסי הגומלין 
בין מים לפוליטיקה בעידן הגלובלי עומדת במרכזו של 
קורס זה. בין הנושאים: טבעו של מחסור במים השורר 
בעולם; גיאופוליטיקה של מים במזרח התיכון בעת 
הנוכחית; מים בינלאומיים - גורם התלקחות סכסוך או 

מקור לשיתוף פעולה?

מרצים: מואב ורדי, ד"ר יניב לויתן, ד"ר אשר עידן, ד"ר אמנון קרטין

גלובליזציה - אורות וצללים

התכנית העיונית

112 שעותסיוריםהרצאותימי שישי בדרגה קלה-בינונית12:45-9:00

טרור וסייבר בעידן הגלובליזציה 
המחשבים והטכנולוגיה הינם חלק בלתי נפרד מחיינו. 
ההיבטים החיוביים של הנושא אדירים. יחד עם זאת, 
חשוב להבין גם את המרכיבים הזדוניים: עולם הסייבר, 
האקרים, התמכרות לטכנולוגיה והשלכות המהפכה 

הדיגיטלית והסייבר. 
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המאבק על גבולות הצפון ושאלת המים.. 1
לחיות בעיר מעורבת – חיפה וואדי ניסנאס . 2

לובשים חג.
סובב ירוחם – חוות צברי אורלי, אגם ירוחם, . 3

מפגש עם הפזורה הבדואית, הר אבנון, המכתש 
הגדול, עין יורקעם.

אל עוטף רצועת עזה – יד מרדכי, נתיב העשרה, . 4
קיבוץ ארז, אנדרטת אוגדת הפלדה, יער שוקדה, 

בתקווה לפריחת כלניות ושביל מתקני המים. 
פסיפס אנושי ירושלמי – סיפורים על עדות, . 5

אנשים ושכונות קטנות וייחודיות בלב העיר. 

"לו הייתי רוטשילד..." - על פערים כלכליים . 6
ושסעים חברתיים שהתגלעו בראשיתה של תל 
אביב. מגדל שלום, שדרות רוטשילד, רח' שדל, 
התחנה המרכזית הישנה והחדשה, גינת לוינסקי.

קמפוס מן הג'מוס בחולה לוילה בהרחבה 
)יומיים( 

אנשים ויישובים על כביש 90 - מקטע צפוני - . 7
ההתיישבות בצפון עמק החולה.

מצפה חוסיין, שבטי העוו'רנה, מטולה, מחלסה . 8
הערבית לקריית שמונה.

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
*  הסיורים יסתיימו בין השעות 18:30-16:30 )בהתאם ליעד הנסיעה ועונות השנה(.

67



ה 1967-1948
הוו

ה
ם בראי 

שלי
מכון - ירו

שי ב
שי

ש'/405

ירושלים כ'עיר ממשל' וכ'עיר אזרחיה' 
בסדרה זו נעסוק בהתהוות ירושלים כעיר בירה ובתפקודיה. 
נבחן את מראה פני העיר כ'עיר ממשל' וכ'עיר אזרחיה', 
ונעקוב אחר השינויים שחלו בעיר בהיבטים הללו מאז 
מלחמת ששת הימים, עם הכפלת גודלה של ירושלים, 
שינוי הרכבה הדמוגרפי וסיפוח השטח הנרחב סביבה. 
בין הנושאים: עיר ובירה – המהלך הדיפלומטי להפיכת 
ירושלים לבירת ישראל; בירה מחולקת ומאוחדת - עיצוב 
ירושלים כבירה; העיר המחולקת ופרשת מאבק התיעוש; 

סיפוח וגידול אחרי מלחמת ששת-הימים.

לחיות בירושלים
ירושלים בירת מדינת ישראל, עברה תהפוכות רבות 
במהלך המחצית השנייה של המאה העשרים.  ממרכז 
השלטון האימפריאלי בפלשתינה, לעיר הנקרעת במלחמת 
הישרדות אכזרית ב-1948, מעיר מנומנמת ובליבה חומה 
לעיר בירה ההופכת במהירות למגה מטרופולין. נעסוק 
בארבע נקודות מבט שונות לשינויים האלו. כיצד, הפכה 
ירושלים לבירתה לא רק של מדינת ישראל, אלא גם של 

מרצים: ד"ר מיכל אורן, לילי גלילי, גיל כהן מגן, עו"ד קובי סגל, ד"ר אוריאל פיינרמן, אבשלום קאפח

ירושלים בראי ההווה
1967 - 1948

התכנית העיונית

112 שעותסיוריםהרצאותימי שישי בדרגה קלה-בינונית12:45-9:00

עולם לימוד התורה בעם היהודי, ואפשרה את תחייתו 
לאחר היעלמותו באירופה? כיצד התמודדו תושביה של 
העיר עם גלי טרור רצחני שבאו והלכו? כיצד ראו ערביי 
העיר מנקודת מבטם את מלחמת השחרור שבשפתם 

כונתה "האסון" )אל נכבה(?
 

סיפורי ירושלים
ירושלים לאחר מלחמת תש״ח - כעיר פצועה ואבודה; 
החיים בשנות החמישים והשישים - שכונות קריית היובל 
)בית מזמיל( וגוננים )קטמון(; בין שתי ערים - הקו העירוני; 
העיר ירושלים בשירת יהודה עמיחי; ירושלים ויחסה של 
החברה הישראלית לניצולי השואה; הר הרצל - הדרך 
אל הפנתאון – כיצד נקבעו קריטריונים ל"גדולי האומה"?
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* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
* הסיורים יסתיימו בין השעות 18:30-16:30 )בהתאם ליעד הנסיעה ועונות השנה(.

טבע עירוני בירושלים – נחל חלילים, עמק . 1
הצבאים ואם יוותר זמן נבקר גם בעין לבן. 

אל סמטאות רחביה וטלביה - כיצד הפכה טלביה . 2
הערבית היוקרתית לשכונת האליטה הירושלמית 
היהודית? הנסן – מבית חולים למצורעים ועד 

למרכז אמנויות. 
המאבק על הדרך לירושלים בתש"ח - שלוחת . 3

השיירות, הקסטל ובית הקברות בקרית ענבים.
אל גבעת הקפיטול הישראלית – מוסדות . 4

השלטון והתגבשותה של ירושלים כעיר בירה.
"גם אנחנו מגש הכסף" – מיתוס העולים החדשים . 5

בלטרון, אנדרטת מח"ל, בית העלמין בנחלת יצחק.
שחרור ירושלים 1948-1967 – הקו העירוני, . 6

חזית ברוחב כביש וגבעת התחמושת. 

 קמפוס "ירושלים - מכל הסיבות שבעולם" 
)יומיים(

פסיפס אנושי ירושלמי - סיפורים על עדות . 7
ואנשים, בשכונות קטנות וייחודיות במתחם לב 
העיר. בשוק מחנה יהודה נתוודע לריחות טעמים 

וצבעים מקומיים. 
ממרכז התחנה החדשה דרך בתי האבן - נסייר . 8

בשכונת הטמפלרים בין בתי קפה ורחובות מוריקים 
נציץ לבתי מידות שנבנו בסגנון אקלקטי על 
ידי ערבים אמידים במושבה היוונית ונשמע על 

הקהילה המקומית הייחודית. 

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.
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יוצרים ויצירות בתיאטרון הישראלי 
מפגשים עם מיטב יוצרי התיאטרון הישראלי ויצירותיהם 
שבאמצעותם נלמד להכיר את עולם התיאטרון מזוויות 
שונות. במהלך השנה תשולב צפייה בארבע הצגות 

)בערב( בהנחיית המרצה בדגש על תיאטרון פרינג'.

ספרות, שירה, אמנות ופרופורמנס
מברטיסלבה למרחביה ועד לפרס ישראל - על חייו 	 

ושירתו של טוביה ריבנר.
למצוא את האור בלב האובדן - על חייה ושירתה של 	 

דליה רביקוביץ.
כבוד נשים וכסף: רומן גארי - ספרות. 	 
אמנות עכשווית – באגן הים התיכון ובאפריקה.	 
אמנות מושגית, אמנות גוף, פרפורמנס תיאטרלי ומה 	 

קרה להם במפנה המילניום?

תרבות האוכל סביב אגן הים התיכון 
המהפכות הקולינריות הגדולות - מאז ומעולם היה אגן 
הים התיכון צומת קולינרי חשוב. החיבור בין אסיה לבלקן, 
אירופה ואמריקה הפך את ארצות הים התיכון למקום 
ולמוקד חשוב של המהפכות  מפגש של טעמים 

הקולינריות הגדולות בהיסטוריה של האוכל.
המטבח האיטלקי, בין דימוי למציאות - אוכל הוא סמן 
זהות ואיטליה הנושקת לים התיכון מכל עבריה, משמרת 
מסורות ארוכות של בישול עוד מהתקופה הרומית. 
אם קיים מטבח איטלקי? ובכלל, כיצד הפך המטבח 

האיטלקי לבסיס למטבחי הגורמה בעולם? 

המוזות של שאנל: מגדר ואופנה בפנורמה 
היסטורית 

"שאנל", אחד ממותגי העל הבלתי מעורערים של אופנת 
העילית בפריז, טומן בחובו סיפור מרתק של אישה 
פורצת דרך, ששורשי יצירתה טמונים עמוק בהיסטוריה 
הצרפתית ובמסורת של נשים מובילות אופנה. זהו גם 
סיפור התהוות העיר פריז כמרכז אופנה עולמי, תהליך 
ששורשיו עמוקים ומתפרשים על פני מאות שנים. נברר 
גם כיצד הדיון באופנה חושף בפנינו סיפור היסטורי אחר. 

תרבות הסלונים 
במאות ה-17 וה-18 שגשגה באירופה תרבות של סלונים 
ושימשו כמוקד למפגשים חברתיים, באמנות השיחה 
ובמרדף אחר ידע ומלגות. מפגשים אלו התרחשו 
בקביעות בבתים פרטיים, של נשים מן המעמד הגבוה. 
הסלונים הספרותיים ציינו מפנה בתרבות והכשירו את 
הקרקע למהפכת הנאורות בעודדם את חופש המחשבה, 

תרבות השיח והפצת רעיונות בכל התחומים. 

מרצים:  אור-לי אלדובי, ד"ר מאיה גז, פרופ' רפי וייכרט, איציק וינגרטן, ד"ר מרב שניצר, אפרת קליפשטיין, 
פרופ' מדלן שכטר, אפרת שטיינלאוף

קצת אחרת - זמן תרבות 

התכנית העיונית

106 שעותסיוריםהרצאותימי שישי בדרגה קלה-בינונית12:45-9:00
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תכנית הסיורים

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
* הסיורים יסתיימו בין השעות 18:30-16:30 )בהתאם ליעד הנסיעה ועונות השנה(.

גלריות ייחודיות בתל אביב )הגעה עצמית(.. 1
מישור פלשת – אשדוד, מוזיאון לתרבות פלשתית, . 2

הפארק הלאומי אשקלון, ממצאי החפירות 
החדשות, תל א-צפי. 

באר שבע בעבר ובהווה - תל באר שבע - מוזיאון . 3
לתרבות האסלאם ועמי המזרח, מערכת המים 
וממצאיה הקדומים, באר שבע העות'מאנית 
והמנדטורית, המהפך בחיי הבדווים בסביבה, סיור 

קצר בשמורת פורה. 
היישובים הכתומים - מוזיאון קטיף בניצן, כרמי . 4

קטיף, בני דקלים ונטע, מפגש בשומריה, סיפורה 
של בארות יצחק, בני נצרים שבגבול סיני. 

בעקבות הסנהדרין לעיר הפסיפסים - ציפורי . 5
ובית שערים ומסלול הליכה רגלי בשביל הסנהדרין. 

ואדי ערה כפי שלא הכרתם - "פעמון ורימון" . 6
– מפעל הפרוכות, סיפור של נחישות, יזמות 
והצלחה, שמורת יער אום אל ריחן, סיפורה האישי 
של אמנה החושף מנהגים ונשים בחברה הערבית, 

אירוח ב"בית על הואדי" בקציר. 
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"יש לי יום יום חג"
מחיר: 520 ₪ | מפגש בודד: 75 8₪ מפגשיםימי שישי

ש'/407

הקורס יעסוק בסיפור גלגולו של חג, במפגש עם חגי ישראל המופיעים בלוח השנה היהודי-ישראלי. ההכרות עם 
החגים תיעשה מנקודת מבט של יהדות כתרבות המסתכלת על גלגולי המשמעות השונים והמגוונים כפי שהתפתחו 
בתרבות היהודית בשנות קיומה. הקורס ישלב דיון היסטורי, תרבותי, טקסי ואמנותי עם טעימות של מנהגי חגים שונים. 

התכנית בשיתוף עם מכון תמורה – המכון ליהדות הומניסטית חילונית

מפגש 1: הרב סיון מס והרב תומר בליטי-דגן - חגי 
ראשית השנה

ראש השנה - יום כיפור, סוכות ומה שביניהם - נעסוק 
בהיסטוריה ובערכים המובילים של החגים ואופן חגיגתו 
בישראל ובתפוצות. נבחן מהו חג? מהו מועד? מה תפקיד 
העונות, ערכים, אמונות, מנהגים בעיצוב טקסי חג. נבחן 
את משמעות המושג "יום טוב" ו"ימים נוראים" שהרי 
נאמר "לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב 

וכיום הכיפורים…" 

מפגש 2: הרב אילה שני - חנוכה וחגי האש והחורף
מה קרה לחנוכה? נתבונן בגלגולי החג מתקופת 
החשמונאים ועד ימינו. מה הן המשמעויות השונות שלו 
וכיצד הן קשורות לתמורות בתוך התרבות היהודית מחד, 
ולחגי החורף המתרחשים בשיא החורף ברחבי העולם, 
מאידך. כיצד התגבש חנוכה הציוני והישראלי וכיצד הוא 
מתכתב עם העבר לעיתים בהסכמה ולעיתים בקונפליקט. 

3: הרב ד"ר אפרים זדוף - ט"ו בשבט כחג  מפגש 
יהודי וישראלי

גילגולו של ט"ו בשבט: הפעם נתבונן במציאות החג 
הישראלית ונלך אחורה בזמן לחשוף מקורותיה. יום הולדת 
של ה"כנסת", "חג הנטיעות", "ראש השנה לאילנות", "חג 
הקיימות ואיכות הסביבה" מה מקור השמות והמנהגים 
האלה? מהי משמעותם ומה חשבו דורות שונים שראוי 

לציין? מהם המנהגים שליוו ומלווים אותנו היום.

מפגש 4: הרב אורן יהי שלום - חג פורים, חג גדול 
ליהודים

מה נמצא מאחורי המסכה? מה מסתתר מאחורי 
החג "התמים" האהוב על ילדים ומבוגרים רבים, איך 
התגלגלו משמעויותיו מסיפור המגילה על תהפוכותיו, 
לתחפושות ומסכות, משלוחי מנות, שמחה ושחרור, פורים 
שפיל ותהלוכות העדלאידע. הלגיטימציה התרבותית 
להתחפשות ולבישת דמויות נחשקות ההופכת בימינו 

לעניין צרכני. 

מפגש 5: הרב סיון מס - פסח, חג של סיפור מכונן
חג החירות, חופש ממה? חופש למה? גלגולו של החג 
ערכיו וביטוייו בתרבות היהודית. מה בחרו חז"ל לספר? 
מה רצו התנועה הציונית והחוויה הישראלית לספר? מה 
רוצה המשפחה שלי ואני לספר על פסח ואיך לעשות 
זאת? פסח ישראלי, כחג החירות והריבונות יכול לבטא 
ולחגוג לגיטימציה לשינוי וגיוון, פרשנות מעודכנת וטקסים 

חדשים. 

מפגש 6: הרב אבי פסקל - בין פסח לעצמאות
"הימים הנוראים החילוניים" - יום השואה ויום הזכרון 
ומה שביניהם. על משמעות החגים האזרחיים במדינת 
ישראל, ואיך בוראים חג? איך נבנה המהלך מיום השואה 
ליום העצמאות, חזון ופרקטיקה, ודרכי ביטוי שונות. האם 
אלה חגים יהודים? ישראלים? גם וגם? נתבונן בדיאלוג 

ובמחלוקת שנוצרה בעולם היהודי.

מפגש 7: הרב אורן יהי שלום - וחג שבועות תעשה לך
חג חקלאי חג תורני, חג ציוני, שמחת הקציר וחג מתן 
תורה, מגילת רות וסיפור הגיור ומכאן לשאלה: מיהו יהודי 
ומהו הסיפור היהודי? האם אנו חוגגים את מתן התנ"ך או 
את מתן התורה? סיפורי נשים במקרא ומה נותר לאישה 

לעשות כדי לשנות את גורלה? 

 מפגש 8: הרב סיון מס - ט"ו באב, חג האהבה
היהודי - ישראלי

איך חוגגים אהבה בישראלית? התחלנו את הסדרה 
ביום טוב ונסיימה ביום טוב, כנאמר: "אמר רבן שמעון בן 
גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב 
וכיום הכיפורים…" מהו יום טוב? התפתחות החג הישראלי, 
הלגיטימיות של חופש הבחירה והמשפחה הישראלית, 

המאבק על החופש בטקסי חתונה.

*ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.
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תרבות, דמיון ושוני משני עברי דרך המשי

מחיר לסדרה: 590 ₪ | מחיר מפגש בודד: 75 9₪ מפגשיםימי שישי

ש'/408

מרצים:  זאב רילסקי, אנתרופולוג ומומחה לתרבויות אסיה; אור-לי אלדובי, מומחית לתרבות, אמנות 
ואוכל באירופה

הקשר המאגי בין מזרח ומערב
איך התפתחו תרבויות כה שונות בין אסיה ואירופה. על השונה והדומה בין העולמות. היכן מרכז העולם, בצרפת או 

בסין? מי ניצח בתחרות הסמויה או הגלויה? האמנות, החברה והתרבות. 

תרבות עולה מן הים: ראשית העת העתיקה ותרבות 
המערב

סיפורי המיתולוגיה היוונית והאפוסים הגדולים של העולם 
הקלאסי נולדו לחופיו של הים התיכון ומהדהדים עד ימנו. 
בהרצאה נבחן את האקטואליות של המיתוסים העומדים 

בבסיסה של תרבות המערב, אז כמו גם כיום. 

תרבות עולה מן הנהר: מצ'ין להאן, ראשית הפריחה 
של המזרח

הגות, אמנות ומיתוס שרוגים זה בזה וקשורים קשר הדוק 
עת עלייתה של תרבות סין בראשיתה. מה מקומו של 
הכתב? כיצד התפתחה תרבות האורז וכיצד היא עצבה 

את הקהילה והתרבות האגררית? 

בין צ'אנג-אן וקיוטו 
בין שושלת טאנג בסין וימי הייאן ביפן עובר חוט מקשר 
של אסתטיקה, אופנה תרבות ואדריכלות. כיצד צומחות 
הערים המהוות כור ההיתוך של התרבויות האזוריות 

במזרח אסיה. 

הרנסנס: הגות, אמנות ותחרות בין האדם ואלוהיו 
כשעבר הקלאסי באמנות פוגש רעיונות תיאולוגיים, 
פילוסופיים ובחידושים מדעיים. כיצד הללו גויסו במטרה 

לקדש את האדם ויצירתו? 

לאורך דרך המשי
הצבעים, הרבדים ההיסטוריים, המאבקים והסכסוכים 
האתניים שהפכו את דרך המשי לגשר לקשר בין מזרח 

ומערב. 

איסטנבול בעקבות אורחן פמוק
כיצד עוצבה העיר השוכנת בין אסיה ובין אירופה? כיצד 
הפכה למגרש המאבק בין יוונים ותורכים? וכיצד רואה 

אותה בן העיר הסופר אורחאן פמוק? 

קולוניאליזם וקידמה במזרח הגלובאלי 
קולוניאליזם כמנוף לשינוי במזרח או כדרך לדיכוי. האם 
ה"קידמה" היא חזות הכול? כיצד יצרו הבריטים, הצרפתים 
וההולנדים "עולם חדש" אך גם הביאו להגדרה וזהות 

עצמית של עמי המזרח?

התרבות העירונית וכיצד הושפע המזרח מתרבות 
המערב )וגם להיפך...(

יפן הפכה לאחת האימפריות המובילות בכלכלה העולמית. 
בהרצאה זו נדבר על סודות העולם הצף, עליית מעמד 
הסוחרים, האופנה והאסתטיקה שיעצבו את מעמדה של 

יפן לקראת העת החדשה. 

מודרני ועכשווי, לקראת עולם גלובאלי? 
בעידן הגלובאלי אנו עדים לקשרים רחבים בין אנשים 
ומקומות, רעיונות וטרנדים, טעמים ואופנות, בין מזרח 

ומערב. על פיוז'ן באמנות ובמטבח. 
*ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.
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"בלי נשים אין חיים" 
נשים נאבקות ומקדמות את מעמדן

מחיר: 8₪520 מפגשיםימי שישי

ש'/409

סמסטר ב'מיטב המרצים'

במסגרת התרבות היהודית. נדון בהקשרים חברתיים, פוליטיים, חינוכיים ובביטויים תרבותיים ואמנותיים. נחשוף בפניכם 
דמויות מפתח, גישות מפתיעות ואירועים היסטוריים שהשפיעו על חיינו ועשויים להיות דרמטיים גם בעתיד.

מפגש 1: הרב סיון מס – פתיחת הקורס: סוף 
סוף חוגגים נשים! 

נשים מובילות ומעצבות תרבות יהודית בישראל ובעולם: 
המשכיות או מהפכה יהודית? 

מפגש 2: פרופ' דליה מור - שבעים שנות אישה 
התמורות שחלו במערכות היחסים בין גברים ונשים 
בחברה הישראלית בשבעים שנות קיומה של המדינה. 

מפגש 3: הרבה רותי בידץ – נשים כמנהיגות 
פוליטיות

מעורבותן של נשים בפוליטיקה הציונית והישראלית 
מראשיתה ועד ימינו. 

מפגש 4: הרב אילה שני - נשים בלב מאבקים 
פוליטיים במרכזי השפעה

הדמויות המובילות של המהפכה הפמיניסטית ותפקידן 
רב ההשפעה של הנשים היהודיות בארה"ב. 

מפגש 5: הרב רעות המר - נשים ופיתוח 
קהילתי

נשים כיזמיות - מנהיגות חברתיות של פיתוח פעילות 
קהילתית מקומיות ואזוריות )מושבים, קיבוצים ועיירות(. 

מפגש 6: פרופ' רחל אליאור - סבתא לא ידעה 
קרוא וכתוב

הדיון מתמקד בנשים יהודיות שחיו בעולם שבו נאסר 
עליהן ללמוד ולרשת את חלקן. ולמרות זאת...

מפגש 7: הרב אורן יהי שלום – מנהיגות נשית 
בחינוך היהודי-ישראלי

תהליך המעבר של החינוך מידיים גבריות לנשיות, מה 
הן ההשפעות של תהליך זה ומיהן הדמויות הנשיות 

המשמעותיות.

מפגש 8: הרב ד"ר איריס יניב – נשים בתנ"ך
בין המנהיגות בתנ"ך היו מלכות, נביאות ושופטות, וגם 
אמהות ואחיות. כולן עשו מעשים שהשפיעו על שושלות 

המלכים והמשפט העברי.

התכנית בשיתוף עם מכון תמורה – המכון ליהדות הומניסטית חילונית
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סיורי תל אביב 

1.11.19 - תל-אביב עיר הקודש
הסיור יעסוק בפולמוסי החינוך והדת בתל-אביב 
הקטנה. נתחיל בבתי הספר הדתיים לעומת 
הלאומיים, מלחמת השפות ומטרות ההוראה, 
באמצעות חוויות גוטמן ב-'האוטונומיה הרוסית'. 
נעלה על נס את המקדש הלאומי – הגימנסיה 
'הרצליה' והחינוך הפטריוטי שהעניקה, ונכיר 
כמה מבוגריה ומוריה הראשונים. נעקוב אחר 
פולמוס בתי הכנסת ושמירת השבת כפי 

שהשתקף בבחירות למועצת העיר.

29.11.19 - מעיר גנים לתל אבק - אלם המוזה ועמל העיר 
הסיור יעסוק בקשר ההדוק שבין איש הרוח 
חיים נחמן ביאליק לבין איש המעשה מאיר 
דיזנגוף, וכיצד עמלו שניהם על עיצובה של 

עיר הפלאות – פיזית ורוחנית. 

17.1.20 - עג'מי, לא רק סרט...
בסיור נכיר את סמטאותיה הייחודיות של 
שכונת עג'מי על רקע מצבה החברתי-כלכלי, 
מעמדה בעיר תל-אביב-יפו, קונפליקט הדיור 
ויחסי יהודים ערבים. נבקר בפרויקט אנדרומדה, 

בפארק מדרון יפו וברחובות קדם ויפת.

תכנית הסיורים

מחיר: 690 6₪ סיוריםימי שישי  14:00 -10:00

ש'/410

מדריכה: ד"ר מיכל אורן

14.2.20 - בסנדלים על גשר הירקון
בין טבע לעיר: הליכה לאורך הירקון )כ-5 
ק"מ(. בסיור נספר על הנדיב הלא ידוע, הכפר 
גריסה )"שבע טחנות"( ופרשת הרצח ערב 
קום המדינה. כן נלמד כיצד התפתח איזור 
שפת הירקון מכפרים ערביים ושכונות ספר 

למגדלי צמרת.

13.3.20 - מי יבנה לי בית בתל-אביב?
העיר הבורגנית של טרום המדינה במפגש 
עם 'עיר בלי הפסקה' – נכיר את סצנת בתי 
הקפה, הבידור והתיאטרון - של אז והיום, תוך 
שיטוט באיזור תכנית המתאר של פטריק גדס 
וכיכר דיזנגוף המשופצת. נכיר את בתי הסגנון 
הבינלאומי ואופיה הסקטוריאלי של תל-אביב, 

ונדלג בין גינותיה הקסומות.

24.4.20 -  נווה-שאנן וסביבת התחנה המרכזית הישנה 
)Not In My Back Yard( NIMBY

מי "הלבין" את תל-אביב? נכיר בסיור את 
שכונת נווה-שאנן הוותיקה והיפה הנחבאת 
מאחורי התחנות המרכזיות וכן את השכונות 
הסמוכות לה – הקווקזים, צ'לנוב ואחרות. 
נעמוד על התמורות שחלו עם השנים 

והתכניות החדשות לשיקום האיזור בעתיד.

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים 
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ש'/411סדנת גיאולוגיה

מרצה: מוטי זיק

סיוריםהרצאותימי שישי בדרגה קלה-בינונית12:30-8:30

הסדנה לגיאולוגיה נוסדה על יד פרופ' עקיבא פלכסר בשנת 1991 ומאז היא ממשיכה בפעילות רציפה. במסגרתה 
מתקיימות הרצאות וכן סיורים בדגש גיאולוגי בשילוב עם תחומי דעת נוספים כגון הידרולוגיה, ארכיאולוגיה ובוטניקה. 
הסדנה קולטת חברים חדשים ועבורם יתקיים קורס מבוא מזורז בטרם תפתח הסדנה. נעסוק בטקטונית הלוחות, 

התפרצויות וולקניות ותולדות הים התיכון והים השחור.

 לפרטים ולהרשמה נא לפנות לד"ר אבי זיו:
Aviziv7@gmail.com .טל'. 08-9297027 | נייד. 052-2397731 | דוא"ל

בין נושאי הקורס:
תולדות הים התיכון והים השחור. 	 
האם יתכן שהים התיכון התייבש בעבר?	 
מחזורי הצפה ונסיגה של הים התיכון.	 
דייקים והתפרצויות וולקניות בגליל התחתון.	 
ביטויים לטקטוניקת הלוחות באזור עמק החולה והירדן 	 

ההררי.

בין הסיורים:
סיור בנגב הצפוני מערבי, בדגש נחל הבשור. 	 
סיור בגליל תחתון בדגש נחל תבור.	 
סיור למצד עתרת, הירדן ההררי ומורדות עמק החולה.	 
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העניקו לאנשים שאתם אוהבים מתנה ייחודית ומקורית.
מתנה של חווית לימוד והנאה.

קורסים | מפגשי במה פתוחה | סדרות סיורים

פרטים במזכירות המכון: 03-6990735
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1.11.19       דרום הגולן – נחל אל-על – שחור ולבן. 
      המפל הלבן, המפל השחור; הליכה בין סלעי 

גיר ובזלת, הרדופים ותאנים. 

29.11.19     מעין פרת לעין מבוע. ירידה דרך מצוקי נחל 
 פרת למכלול עין פרת הכולל מנזר ומעיין. 
בפעם נלך בנחל מדברי בו זורמים מים רוב 

ימות השנה. 

3.01.20       מנחל קטלב לנחל שורק )כולל שמורת 
המסרק(. 

31.01.20   נחל אוג תיכון ותחתון. 

28.02.20   אל הגלבוע - כולל ביקור בכפר מלכישוע.

תכנית הסיורים

ש'/412

מיטב המדריכים

20.03.20    מן המוחרקה לנחל יגור. 

מנס הרים ועד למערת  24.04.20      נחל מערה - 
התאומים. )מותנה באישור ביטחוני(. 

22.5.20-23.5.20 קמפוס מלכות חרמון )יומיים( 
מבצר נמרוד - השער לחרמון, עליה לגבעות הקרב 

)עם רכבל!( תצפית חורן וירידה מהר חבושית לכביש. 
כ-4 שעות הליכה. )מותנה באישור צבאי(. 

מנבי חזורי לנחל גובתא תחתון )כ-5 ק"מ( או הר כחל 
מסלול מעגלי, או, תצפית אל החרמון מתל פאחר.

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.

מיכל לברטובסקי
צילום: 

מחיר: 2,080 9₪ סיוריםימי שישי בדרגה בינונית ומעלהיום מלא

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
*  הסיורים יסתיימו בין השעות 18:30-16:30 )בהתאם ליעד הנסיעה ועונות השנה(.
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1.11.19      פריחת חלמוניות בהר מירון. 

6.12.19        חופים הם לפעמים געגועים לנחל – אדם 
וסביבה בים המלח. 

31.01.20    דרום אדום או שמורת פורה – בתרונות 
רוחמה.

6.03.20       גליל מערבי – שלוליות, ביצות ונחלים – עין 
אפק, הקישון, נעמן. 

תכנית הסיורים

ש'/413

מיטב המדריכים

3.04.20       אל הגלבוע – אנרגיות, פריחות ותקוות 
בגלבוע. דרך נוף גלבוע, "שביל התנ"ך" - 
כתף שאול, אנרגיות ירוקות בגלבוע ומסלול 
הליכה בתקווה לפריחת אירוסים מרשימה, 

ביקור בכפר מלכישוע.

15.05.20    טבע עירוני בירושלים וסביבותיה. 

מחיר: 1,380 6₪ סיוריםימי שישי בדרגה קלה - בינוניתיום מלא

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
*  הסיורים יסתיימו בין השעות 18:30-16:30 )בהתאם ליעד הנסיעה ועונות השנה(.
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זמן אמנות - סיורי גלריות 

במהלך התכנית נסייר באופן מודרך בתערוכות עדכניות של אמנות ישראלית ואמנות בינלאומית. בשנים האחרונות 
נפתחות גלריות חדשות ומסקרנות לצד גלריות וותיקות באזור המרכז, נצא לסיור בעקבותיהן. הסיורים ישלבו בין 
מוזיאונים, גלריות וביקורים בסטודיו של אמנים שונים ובמהלכם נעקוב אחר זרמים שונים באמנות, נחשף לאמנים 

מעניינים ומרתקים )ותיקים וצעירים( אשר יספרו על עבודותיהם ועל תהליך יצירתן.

בין הנושאים המתוכננים
מוזיאונים וגלריות 	 
תערוכות ייחודיות 	 
אמנות חוצות, גני פיסול ואנדרטאות	 

הצצה אל תכנית הפעילות 
מוזיאון תל אביב 	 
חללים אלטרנטיביים ביפו 	 
גלריות באזור קריית המלאכה	 
המשכן לאמנות – עין חרוד	 
מוזיאון הרצליה והגלריה העירונית הרצליה )אופציה(	 

מועדי הסיורים: 8.11.2019 | 6.12.2019 | 10.01.2020 | 7.02.2020 | 6.03.2020 | 3.04.2020 | 8.05.2020

תכנית הסיורים ושעת היציאה תפורסם במהלך השנה בהתאם ללוח התערוכות במוזיאונים ובגלריות.
נקודות המפגש יימסרו לנרשמים

* המחיר אינו כולל כניסות לאתרים )ישולם על ידי המשתתפים(.
* 5 סיורים בהגעה עצמית ו-2 סיורים רכובים

* מספר המשתתפים מוגבל
* ייתכנו שינויים בתכנית ובמועדי הסיורים.

מחיר: 750 7₪ סיוריםימי שישי 13:00-10:00

ש'/414

מדריכה:  אפרת קליפשטיין – בוגרת לימודי אמנות במדרשה לאמנות ובעלת תואר שני בעיצוב תעשייתי בטכניון. 
מציגה תערוכות יחיד וקבוצתיות בגלריות ומוזיאונים בארץ ובחו''ל וזכתה בפרסי הצטיינות על עשייתה. 
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22.11.19   טבע עירוני בשטח 
   גנים ירוקים ו/ראש ציפור נחל הירקון, פארק   

אריאל שרון

13.12.19   הרצאת כיתה )12:45-9:00(
 טבע עירוני, האם יש בכלל דבר כזה?

24.1.20      ציפורי מדבר בקרבת מקורות מים
 אל הנגב: אגם ירוחם, אורים ודרך הבשור. 

28.02.20-29.02.20 קמפוס אצבע הגליל 
ורמת הגולן כולל גמלא 

עמק החולה והאגמון. 
נשרים וחורפים בישראל.

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.

תכנית הסיורים

מחיר: 1,980 8₪ מפגשיםימי שישי יום מלא

מיועד לכל המעוניינים להכיר את עולם הצפרות – לא נדרש ידע מוקדם.

ש'/415

מדריכה: הילה גלילי

20.03.20     נדידת האביב
    אל עמקי הצפון: רופין ובריכות הדגים. 

24.04.20     בחיפוש אחר ציפורי החורש הקטנות
     ביקור בתחנה לחקר ציפורי ירושלים וטיול 
רגלי בהרי ירושלים בתקוה למפגש עם 

ציפורי חורש. חוויה מרגשת. 

8.05.20       אל הכרמל: חי בר וציפורי חורש
     התמודדות עם השבה לטבע של מינים 

בסכנת הכחדה איך עושים את זה?

לתשומת לבכם: 
הסיורים השנה כוללים קטעי הליכה ושהייה בחוץ גם 

במזג אויר הפכפך.

* מספר המשתתפים מוגבל.
* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

*  הסיורים יסתיימו בין השעות 18:30-16:30 )בהתאם ליעד הנסיעה 
ועונות השנה(.
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"יש לי ציפור קטנה בלב"

25.10.19   נדידה בחוף
  נתחיל הפעם קרוב לנקודת היציאה שלנו 
מן המכון, בחיפוש אחר נודדים העושים את 
דרכם לאורך החוף דרומה בעונה זו. בסיורנו 

גם נצפין ונסיים בנחשולים.

29.11.19   עמק החולה
  האזור מוכר לכולנו אך הוא מפתיע בכל 
פעם מחדש בכמות ובמגוון העשיר החורף 
בסביבתו. כמו בכל שנה, אסתכן ואבטיח עגור 

אחד או שניים...

20.12.19   עמק בית שאן
  אם החולה היא נסיכת החורף, אז בית שאן 
היא המלכה! אל דאגה, הפעם נראה שפע 
של ציפורים ואולי אף נבקר בכמה נקודות 

חדשות.

10.01.20  נגב מערבי
  הפעם נדרים בחיפוש אחר דורסים, חופמאים 

וציפורים נוספות שהגיעו לביקור חורף. 
 אולי אף נגלה את סודות המורמורציה...

28.02.20  ירושלים וסביבתה 
  רגע לפני האביב נבקר בבירה. מטרתנו היא 
לאתר מינים שחרפו, לפני שעוזבים אותנו 
)מדי פעם אפילו מינים מפתיעים במגוון 
ובכמות(, ואולי אף ניצני מינים של האביב 
הקרב. בסיום נסייר גם בפאתי העיר, ונחפש 

אחר כמה מינים פחות אנתרופוגניים. 

תכנית הסיורים

מחיר: 2,315 9₪ סיוריםימי שישי יום מלא

הסדנה מתאימה גם למשתתפים חדשים

ש'/416

מדריך: ערן בנקר

19.03.20-21.03.20 קמפוס אילת )3 ימים(
אין צורך להכביר במילים. הנדידה בשיאה ואנו נהיה 
במקום הכי טוב במזרח התיכון לחוות אותה! הפעם נבקר 
בבריכות המלח, מרכז הצפרות, נצא תצפיות בהרים, 

שדות חקלאיים וחוף הים. יש למה לצפות! 

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.

17.04.20  חוף הכרמל 
  אנחנו עדיין בעניין הנדידה המופלאה, והפעם 
נצפין ונטייל בין בריכות הדגים בחוף הכרמל. 
בעונה זו מגוון מינים אקווטיים מגיעים אלינו 
לקנן. הנדידה אמנם לקראת סופה, אך עדיין 

מורגשת.

לתשומת לבכם: 
הסיורים השנה כוללים קטעי הליכה ושהייה בחוץ גם 

במזג אויר הפכפך.

* מספר המשתתפים מוגבל. 
* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

*  הסיורים יסתיימו בין השעות 18:30-16:30 )בהתאם ליעד הנסיעה ועונות השנה(.
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סדנת תצפיות בציפורים
"ראיתי ציפור רבת יופי"

עמק בית שאן     6.09.19
 נדידת הסתיו בעמקי הצפון. 

 
8.11.19     בוקר של נדידה ועוד

  סיור המתחיל בתצפית נדידה בבוקר המוקדם 
וממשיך לאתרים מעניינים במישור החוף. 

שימו לב יציאה מוקדמת! 

20.12.19   דורסים ועוד בנגב המערבי
  סיור למרחבי הנגב המערבי בעקבות דורסים

 חורפים ועוד.
    

10.01.20  שיעור כיתה כפול )12:45-9:00(

תכנית הסיורים

מחיר: 2,550 9₪ סיוריםימי שישי יום מלא

הסדנה מתאימה גם למשתתפים חדשים

ש'/417

מדריך: יהונתן מירב

7.02.20     חורף ברמת הגולן
   ביקור באתרים מעניינים ברמת הגולן בשיא 

החורף, יהיה חם!
  שימו לב – יציאה מוקדמת, עדכון בהמשך. 

20.03.20   אביב בדרום הנגב
  סיור לאזור הר עמשא ואתרים נוספים בנגב. 

 
01.05.20-03.05.20 קמפוס אילת אביב מאוחר

3 ימים של אתרי נדידה חזקים - נגב, ירוחם, שדה בוקר 
וכמובן אילת. 

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.

12.06.20   אל החרמון הגבוה

*  הסיורים השנה כוללים קטעי הליכה ושהייה בחוץ גם במזג אויר הפכפך.
* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

*  הסיורים יסתיימו בין השעות 18:30-16:30 )בהתאם ליעד הנסיעה ועונות השנה(.
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נפגשים בשביל ישראל
שביל ישראל

כל ימות השבוע
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שביל י

מכון אבשלום מזמין אתכם להיות חלק מפרויקט מאתגר, 
מרתק ומעשיר שיותיר בכם חותם לחיים וטעם של עוד.

בשנה”ל הקודמת טיילו בשביל ישראל למעלה מ-20 
קבוצות מטעם המכון. בוגרי שביל ישראל נהנים מתוכניות 
שגובשו במיוחד עבורם ומזמינות גם משתתפים חדשים. 
תוכלו לקרוא עליהם במגמה "משביל לשביל" בעמ' 100.

בשנה"ל תש"פ תצעדנה 2 קבוצות חדשות במקטע 1 )שנה 
ראשונה(. הקבוצה מיועדת ל"אוהבי לכת", הליכה של כ-17

15 ק"מ ביום, סה"כ 15 ימים בשנה.
במקטעים 5-2 ימשיכו לצעוד קבוצות אוהבי לכת. ובמקטעים 
2, 4 ו-5 ממשיכות קבוצות אוהבי לכת בצעד קל. כל הקבוצות 

יחצו את הארץ ויסיימו את השביל במהלך 5 שנים!

ההדרכה בשביל
הסיורים מלווים בהדרכה מקיפה בנושאי גיאוגרפיה, טבע, 

היסטוריה, חברה ועוד.

דרגת הקושי - בינונית 
ניתן לבחור באחת משתי אפשרויות – הליכה של 10 ק"מ 
במסגרת תכנית "שביל ישראל בצעד קל" או הליכה של 
17-15 ק"מ ביום במסלול "לאוהבי לכת". כל המסלולים 
דורשים כושר גופני טוב! שימו לב – מקטע 4 מאופיין בדרגת 

קושי בינונית-גבוהה.

מתכונת ההליכה בשביל
מרבית הסיורים הם חד יומיים. היציאה לאזורים מרוחקים 
נעשית במסגרת מחנה לימוד )קמפוס( בן יומיים עד ארבעה 
רצופים. לתשומת לבכם – מקטע 5 מאופיין בקמפוסים בלבד.

לא מוותרים על אף שכיית חמדה!
הצעידה מתחילה בנקודה הצפונית ביותר בשביל ומסתיימת 

בנקודה הדרומית ביותר, בחלוקה לחמישה מקטעים:
מקטע 1: מארץ פלגי מים למחוזות הגליל.

מקטע 2: הכרמל, מישור החוף ומבואות ירושלים.
מקטע 3: שפלת יהודה, צפון הנגב ומדבר יהודה.

מקטע 4: ארץ המכתשים ומזרח הנגב.
מקטע 5: הערבה והרי אילת.

בשנת הלימודים הקרובה יצעדו קבוצות לאורך כל מקטעי 
השביל. אנו מזמינים אתכם להצטרף לכל אחד מהמקטעים, 
בהתאם לנטיית הלב, או להצטרף למספר מקטעים בשנה 

אחת – ולסיים את חציית השביל מהר יותר. לתלמידים 
אשר יסיימו את מקטע 5 בשנת תש"פ מומלץ שלא למהר 
לתלות את הנעליים – צעידה בשביל ירושלים מחכה לכם!

היציאה לסיורים
במרבית הסיורים מרחק הנסיעה הרב, דורש השכמה 
מוקדמת ויציאה מתל אביב ב-6:00 בבוקר. מקטעים דרומיים, 

במיוחד 4 ו-5 מחייבים לרוב יציאה בשעה 5:00 בבוקר.

ביטוח והצהרת בריאות
הרישום דורש חתימה על הצהרת בריאות בגוף טופס 

הרישום. הרישום מחייב ביטוח תאונות אישיות.

השלמת סיורים
משתתף שייעדר מסיור נדרש להודיע על כך לחונך הקבוצה. 
משתתף שהודיע על היעדרותו לחונך יהיה רשאי להשלים 
את הסיור החסר עם קבוצה אחרת ביום אחר, על בסיס 
מקום פנוי ובתיאום עם חונך השביל הרלוונטי. ניתן להשלים 
3 סיורים בשנה לכל היותר. באם לא מוצתה זכות ההשלמה 

– היא תישמר למשך שנה אחת נוספת בלבד ראו 117.

ביטול הרשמה והחזר כספי
יש להודיע להנהלת המכון בכתב על ביטול ההרשמה.

ביטול ההרשמה יתאפשר עד הסיור השלישי בשנת הפעילות. 
החזר כספי יינתן באופן יחסי. מעבר לסיור השלישי לא יינתנו 
החזרים כספיים. תלמיד שקיבל הנחה בעת הרישום וביטל 
לימודיו, ישלם את התשלום המלא עבור לימודיו באופן יחסי 

עד הודעת הביטול ראו 117.

דמי הרשמה - תלמידים חדשים יחויבו בדמי הרשמה 
ע"ס 75 ₪ בלבד.

הנחות
5% לחברי ההסתדרות הכללית החדשה )בהצגת תעודה(.*

10% לכל אחד מבני זוג הצועדים יחד במגמה.*

חווית חיים במרחק נגיעה

שביל ישראל

* ההנחות ניתנות ממחיר הבסיס, לא כולל לינות ורכבי שטח.

מועדי הסיורים יימסרו לנרשמים. 
ייתכנו שינויים בתכנית ומועדי הסיורים. 

הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות לבטל השתתפותו של 
תלמיד בסיורים בשביל, עקב אי התאמה.
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שביל י

דרגת קושיימים ומדריךלמי מיועד?שם השביל

 מקטע 1 
 17-15 ק"מ ליום
15 ימים בשנה

יום שני: דני גספרמארץ פלגי מים למחוזות הגליל
בינוניתיום חמישי: יריב אברהם

 מקטע 2
 17-15 ק"מ ליום
15 ימים בשנה

יום חמישי: דני גספרהכרמל, מישור החוף ומבואות ירושלים
בינוניתיום רביעי: יריב אברהם

 מקטע 2 - בצעד קל
 10 ק"מ ליום

20 ימים בשנה
בינוניתיום ראשון: דני גספרהכרמל, מישור החוף ומבואות ירושלים

 מקטע 3 
 17-15 ק"מ ליום
15 ימים בשנה

שפלת יהודה, צפון הנגב ומדבר יהודה
 יום שלישי: דני גספר
)+ יום נוסף לקמפוס(

יום שישי: שי יגל
בינונית

 מקטע 4
 17-15 ק"מ ליום
12 ימים בשנה

יום ראשון: יריב אברהםארץ המכתשים ומזרח הנגב
בינונית – גבוהה)+ יום נוסף לקמפוס(

מקטע 4 - בצעד קל 
 10 ק"מ ליום

18 ימים בשנה
יום רביעי: דני גספרארץ המכתשים ומזרח הנגב

בינונית – גבוהה)+ יום נוסף לקמפוס(

 מקטע 5
 17-15 ק"מ ליום

14/13 ימים בשנה
הערבה והרי אילת

ימי ראשון עד שני: ערן סער
 ימי שישי עד שבת: דני גספר

)+ יום נוסף(
בינונית 

מקטע 5 - בצעד קל
10 ק"מ ליום

19 ימים בשנה
ימי שלישי עד חמישי: דני גספרהערבה והרי אילת

בינונית)+ יום נוסף(

87



ע 1
ט
מק

שראל - 
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מארץ פלגי מים ועד למחוזות הגליל

שביל ישראל - מקטע 1

ש"י/501

מדריך: יריב אברהם

סיורים חד יומיים
חוות הרועים, מצפה ליפא גל, נחל קדש, מצודת . 1

כ"ח, רמות נפתלי.
קרן נפתלי, בקעת יחמור, נחל דישון, רמת יראון.. 2
נחל דישון עליון, עין ערבות, נחל צבעון, חורבת . 3

חוממה.
הר נריה, הר מירון, חורבת בק, חורבת שמע, חניון . 4

מירון.
נחל מירון, עין יקים, נחל עליון עד כביש 85.. 5
נחל תחתון, "הגיחון", בקעת גינוסר, עין נון, מגדל, . 6

חמאם.
גן לאומי ארבל, בקעת ארבל, כפר חיטין, מצפה, . 7

טבריה עילית, יער שווייץ.
עין פוריה, המושבה כנרת, גן רחל, אתר ירדנית, נחל . 8

יבנאל, דרך החורנים.
מצפה אילות, עין אולם, רמת סירין, חירבת סירין, . 9

תל רכש, נחל תבור עילי, כביש הגישה לכפר קיש.
צומת גזית, שיבלי, עליה וירידה מהתבור.. 10

יער בית קשת, שמורת אלוני בית קשת, הר דבורה, . 11
נחל ברק בן אבינועם, הר יונה - נצרת עילית.

משהד, הושעיה, יער ציפורי, קבר רבי יהודה נשיאה, . 12
הר ריש לקיש, שמורת הסוללים, צומת המוביל, 

צומת יפתחאל.
אלון הגליל, כעביה, נחל ציפורי, טחנת הנזירים, גבעת . 13

עליל – ראס עלי.

קמפוס צפון )יומיים(
בית אוסישקין בקיבוץ דן, שמורת נחל שניר, מעיין . 14

ברוך, כפר יובל, כפר גלעדי. 
דרך הפצועים, שביל הפסלים, מצוק רמים, סדקי . 15

יפתח.

15 ימי סיורימי חמישי מחיר: 3,995 ₪דרגת קושי: בינוניתשעת יציאה: 6:00

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
*  המחיר כולל הדרכה, תחבורה, כניסה לאתרים, לינה וכלכלה בקמפוס )שניים בחדר( וחובש.
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שביל י

מארץ פלגי מים ועד למחוזות הגליל

שביל ישראל - מקטע 1

ש"י/502

מדריך: דני גספר

סיורים חד יומיים
בית אוסישקין בקיבוץ דן, שמורת נחל שניר, מעיין . 1

ברוך, כפר יובל, כפר גלעדי. 
דרך הפצועים, שביל הפסלים, מצוק רמים, סדקי . 2

יפתח.
חוות הרועים, מצפה ליפא גל, נחל קדש, מצודת . 3

כ"ח, רמות נפתלי.
קרן נפתלי, בקעת יחמור, נחל דישון, רמת יראון.. 4
נחל דישון עליון, עין ערבות, נחל צבעון, חורבת . 5

חוממה.
הר נריה, הר מירון, חורבת בק, חורבת שמע, חניון . 6

מירון.
נחל מירון, עין יקים, נחל עליון עד כביש 85.. 7
נחל תחתון, "הגיחון", בקעת גינוסר, עין נון, מגדל, . 8

חמאם.
גן לאומי ארבל, בקעת ארבל, כפר חיטין, מצפה, . 9

טבריה עילית, יער שווייץ.
עין פוריה, המושבה כנרת, גן רחל, אתר ירדנית, נחל . 10

יבנאל, דרך החורנים.

מצפה אילות, עין אולם, רמת סירין, חירבת סירין, . 11
תל רכש, נחל תבור עילי, כביש הגישה לכפר קיש.

צומת גזית, שיבלי, עליה וירידה מהתבור.. 12
יער בית קשת, שמורת אלוני בית קשת, הר דבורה, . 13

נחל ברק בן אבינועם, הר יונה - נצרת עילית.
משהד, הושעיה, יער ציפורי, קבר רבי יהודה נשיאה, . 14

הר ריש לקיש, שמורת הסוללים, צומת המוביל, 
צומת יפתחאל.

אלון הגליל, כעביה, נחל ציפורי, טחנת הנזירים, גבעת . 15
עליל – ראס עלי.

15 ימי סיורימי שני מחיר: 3,700 ₪דרגת קושי: בינוניתשעת יציאה: 6:00

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
* המחיר כולל הדרכה, תחבורה, כניסות לאתרים וחובש.
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סיורים חד יומיים
מחוואלד דרך שמורת גוש אלונים, כפר חסידים, . 1

קיבוץ יגור.
נחל נחש )המעפילים(, עוספייה, נחל חיק, בקעת . 2

אלון, הר שוקף, חורבת רקית.
מערת ישח, נחל אורן, רכס אצבע, עין הוד, נחל . 3

מערות.
יער חוף הכרמל, גבעת שלוחית, יער עופר, גבעת . 4

טלימון, שפיה.
שמורת אלונה, בקעת הנדיב, רמת הנדיב, חורבת . 5

עקב, חוטם הכרמל, בית חנניה.
ג'יסר א-זרקה, תל תנינים, קיסריה, שדות ים, תחנת . 6

הכוח חדרה, פארק נחל חדרה, תחנת דלק גבעת 
אולגה.

תחנת רכבת מערב חדרה, פארק השרון, נחל . 7
אלכסנדר, חורבת סמרה, גן לאומי בית ינאי, חוף 

סירונית נתניה. 
טיילת הצוק נתניה, פארק האירוסים, חוף פולג, גן . 8

לאומי חוף השרון, גן לאומי אפולוניה.

סידנא עלי, חופי הרצליה, חוף הצוק, חוף תל-ברוך, גן . 9
הבנים, פארק גני יהושע, שבע טחנות, גשר המכביה.

עשר טחנות, בריכות הנופרים, תחנת הרכבת הישנה . 10
של ראש העין, כפר הבפטיסטים. 

גן לאומי מקורות הירקון, בריכות הנופרים, מואוזוליאום . 11
מזור, אלעד, גן לאומי קולה, מצבת אלכסנדרוני, אזור 

תעשיה מבוא מודיעין )שוהם(.
יער שוהם )ברקת(, חורבת נבלט, תל חדיד, יער בן . 12

שמן, חורבת רגב, חורבת בית עניבה, חורבת נכס. 
כביש הגישה לשעלבים, עמק אילון, מבצר לטרון, נוה . 13

שלום, דרך בורמה, קו השילוח, פארק רבין.
גן לאומי הרי יהודה, שלוחת שיירות, הר אורנה, הר . 14

כרמילה, מערת בני ברית, נחל כסלון, יער הקדושים, 
גבעת יערים, צובה. 

סטאף, עין הסטאף, נחל שורק, עין כרם, קריית . 15
מנחם, עין לבן.

ע 2
ט
מק

שראל - 
שביל י

הכרמל, מישור החוף ומבואות ירושלים

שביל ישראל - מקטע 2

ש"י/503

מדריכים: יום רביעי: יריב אברהם | יום חמישי: דני גספר 

15 ימי סיורימי רביעי או חמישי מחיר: 3,500 ₪דרגת קושי: בינוניתשעת יציאה: 6:00

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
* המחיר כולל הדרכה, תחבורה, כניסות לאתרים וחובש.
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שראל - 
שביל י

הכרמל, מישור החוף ומבואות ירושלים - בצעד קל

שביל ישראל - מקטע 2

סיורים חד יומיים
שמורת גוש אלונים, כפר חסידים, קבוץ יגור, נחל . 1

נחש )מעפילים( דרך נוף כרמל.
עוספיה מערב, נחל חיק, עין חיק, בקעת אלון, הר . 2

שוקף, חניון רקית.
מערת ישח, רכס כרמיה, חניון אורן, רכס אצבע, עין . 3

הוד, חירבת מזר.
שמורת נחל המערות, מצפה עופר, גבעת שלוחית, . 4

בקעת מהר"ל.
עופר, נחל שימרי, גבעת טלימון, שפיה.. 5
בקעת שפיה, בקעת הנדיב, עין צור, רמת הנדיב.. 6
חרבת עקב, חוטם הכרמל, בית חנניה, ג'יסר א-זרקא, . 7

תל תנינים.
גן לאומי קיסריה, שדות ים, פארק נחל חדרה, . 8

גבעת אולגה.
יער חדרה, פארק השרון, נחל אלכסנדר, חרבת . 9

סמרה, גן לאומי בית ינאי.
חופי מ.א. עמק חפר, חוף סירונית, טיילת שקד . 10

נתניה, טיילת הצוק, פארק האירוסים, החוף הירוק.
נחל פולג, שמורת שער פולג, גן לאומי חוף השרון, . 11

חוף געש, ארסוף - פארק הפיסול הסביבתי, תע"ש 
הרצליה, אפולוניה, סידנא עלי.

חוף נוף ים, מרינה הרצליה, החוף הנפרד, טיילת תל . 12
ברוך ת"א, גשר ווקוף, גן הבנים, גני יהושע. 

לאורך הירקון, פארק גני יהושע, שבע טחנות, עשר . 13
טחנות, גשר המכביה, נחל הדרים, נחל פרדס, 

טחנת פרוחיה.
טחנת אבו-רבח, בית הבטון, כפר הבפטיסטים, בריכת . 14

הנופרים, שולי כפר סירקין, אלעד.
מוזילאום מזור, אזור תעשיה שהם, יער שהם )ברקת(, . 15

חרבת נבלט, בית נחמיה.
נחל בית נטיף, תל חדיד, יער בן שמן, אנדרטת גמזו, . 16

נחל ענבה.
אזור תעשיה מודיעין, כביש שעלבים, מנזר לטרון, . 17

מבצר לטרון, נחל נחשון, נווה שלום.
דרך בורמה, עין המסילה, אנדרטת המח"ל, רכס . 18

שיירות: משלט 21, משלט 16, הר ארנה, כביש 
בית מאיר.

שולי הר כרמילה, מערת בני ברית, נחל כיסלון, עין . 19
לימור, צובה.

נחל צובה, סטאף, נחל שורק, עין כרם, הכפר השבדי, . 20
קרית מנחם, עין לבן.

ש"י/504

מדריך: דני גספר

20 ימי סיורימי ראשון מחיר: 4,725 ₪דרגת קושי: בינוניתשעת יציאה: 6:00

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
* המחיר כולל הדרכה, תחבורה, כניסות לאתרים וחובש.
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ע 3
ט
מק

שראל - 
שביל י

שפלת יהודה, צפון הנגב ומדבר יהודה

שביל ישראל - מקטע 3

ש"י/505

15 ימי סיורימי שישי דרגת קושי: בינוניתשעת יציאה: 6:00

סיורים חד יומיים
פארק בגין, קבר שיח' אחמד אל חובאניב, חורבת . 1

דורבן, עין מטע, נחל זנוח, נחל נתיב.
נתיב הל"ה, עמק האלה, תל שוכה, תל קייפא, פארק . 2

בריטניה, חורבת שיקלון.
מצפה משואה, רמת אבישור, חורבת צורה, תל גודד, . 3

בית גוברין, נחל מראשה.
תל לכיש, נחל אדוריים, תל קשת. . 4
נחל שקמה, נחל סד, תל נג'ילה, שמורת חורבת פורה. . 5
תל מילחה, דבירה, חורבת מיגדלית, גבעת געת, . 6

שמורת להב צפון.
קיבוץ להב, בקעת יבל, סנסנה, בקעת חטיל, יער . 7

מיתר. 

חורבת סירה, הר חירן, יער חירן, חורבת יתיר, בית . 8
היערן. 

יער יתיר, שלוחת ענים, הר עמשא, מעלה דרגות, . 9
דריג'את.

בקעת ערד, גן לאומי תל ערד, פארק ערד, ערד. . 10
רכס כידוד, בקעת קנאים. . 11
הר נעמה, ראש מעלה ענבה, מערב המצדה. . 12
הר אלעזר )מורדות(, מעלה מור, טיילת חוף ים . 13

המלח, מלונות עין בוקק. 
נחל רום, הר יזרח, נחל זוהר, מישור עמיעז. . 14
מרגלות מצוקי רום, מסוע האשלג, ככר סדום.. 15

מדריך: שי יגל

מחיר: 3,675 ₪

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים
*  המחיר כולל הדרכה, תחבורה, כניסות לאתרים וחובש.
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ע 3
ט
מק

שראל - 
שביל י

שפלת יהודה, צפון הנגב ומדבר יהודה

שביל ישראל - מקטע 3

ש"י/506

15 ימי סיורימי שלישי + ימים נוספים דרגת קושי: בינוניתשעת יציאה: 6:00

סיורים חד יומיים
פארק בגין, קבר שיח' אחמד אל חובאניב, חורבת . 1

דורבן, עין מטע, נחל זנוח, נחל נתיב.
נתיב הל"ה, עמק האלה, תל שוכה, תל קייפא, פארק . 2

בריטניה, חורבת שיקלון.
מצפה משואה, רמת אבישור, חורבת צורה, תל גודד, . 3

בית גוברין, נחל מראשה.
תל לכיש, נחל אדוריים, תל קשת. . 4
נחל שקמה, נחל סד, תל נג'ילה, שמורת חורבת פורה. . 5
תל מילחה, דבירה, חורבת מיגדלית, גבעת געת, . 6

שמורת להב צפון.
קיבוץ להב, בקעת יבל, סנסנה, בקעת חטיל, יער . 7

מיתר. 
חורבת סירה, הר חירן, יער חירן, חורבת יתיר, בית . 8

היערן. 

יער יתיר, שלוחת ענים, הר עמשא, מעלה דרגות, . 9
דריג'את.

בקעת ערד, גן לאומי תל ערד, פארק ערד, ערד. . 10
רכס כידוד, בקעת קנאים. . 11
הר נעמה, ראש מעלה ענבה, מערב המצדה. . 12
מרגלות מצוקי רום, מסוע האשלג, ככר סדום.. 13

קמפוס מצדה 
הר אלעזר )מורדות(, מעלה מור, טיילת חוף ים המלח, . 14

מלונות עין בוקק.
זוהר, מישור עמיעז.. 15 יזרח, נחל  רום, הר   נחל 

נחל חצרה, מעלה עלי, מצפה מכמש, ראש נחל 
מעלה. 

מדריך: דני גספר

מחיר: 3,990 ₪

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים
*  המחיר כולל הדרכה, תחבורה, כניסות לאתרים, לינה וכלכלה בקמפוס )שניים בחדר( וחובש.
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בשל מרחק הנסיעה הרב במקטע זה, יתקיימו 3 מחנות 
לימוד )3 קמפוסים בני יומיים( הלינה תהיה במלון או 
באכסניה. בסיורים רבים ניעזר ברכב מדברי וג'יפים, על 
מנת ל"הקפיץ" את המשתתפים לנקודת התחלת הסיור 

ולהוציאם אל הכביש בנקודת הסיום.

סיורים חד יומיים
ראש נחל מעלה, מיצד צפיר, מעלה ימין ונחל ימין, . 1

נחל חתירה, מעלה פלמ"ח, עין יורקעם.
מיצד יורקעם, "הסנפיר הגדול", רכס חתירה, בקעת . 2

אורון.
הר כרבולת, נחל מדור.. 3
הר כרבולת, נחל עפרן – חניון עפרן/מדור.. 4
נחל תלול, נחל צין, בקעת צין, ציר קצא"א.. 5
חוד העקב, עין עקב תחתון, עין עקב עליון, נחל . 6

עקב, עין שביב, מעלה שביב, ראש מעלה נחש צמא.

קמפוס ראש מעלה נחש צמא ועד מצפה רמון 
ציר קצא"א, נחל חוה, סדקי חוה הדרומיים, ראש . 7

מעלה מחמל.
המצוק הצפוני של מכתש רמון, פארק לפיסול . 8

מדברי – מצפה רמון.

קמפוס מכתש רמון 
טיילת אלברט, מצפור הגמל, בי"ס שדה הר . 9

הנגב, ירידה למכתש רמון, נחל רמון, שן רמון, קיר 
האמוניטים.

"גיא זוחלים", מפער גוונים, נחל גוונים, הר סהרונים, . 10
שער רמון, פרסת נקרות, מערת נקרות, מפער נקרות.

קמפוס "ארץ בראשית" - מזרח הרמון עד 
הערבה

שולי כרבולת חרירים, נחל גלד, חניון חולית, נחל . 11
נקרות.

הר יהב, נחל צבירה, סדקי אשבורן, נחל כרכשת, . 12
מרכז ספיר. ע 4

ט
מק

שראל - 
שביל י

ארץ המכתשים ומזרח הנגב

שביל ישראל - מקטע 4

ש"י/507

מדריך: יריב אברהם

12 ימי סיורימי ראשון - שני מחיר: 5,195 ₪דרגת קושי: בינונית - גבוההשעת יציאה: 5:00

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
*  המחיר כולל הדרכה, תחבורה, רכבי שטח, כניסות לאתרים, לינה וכלכלה בקמפוס )שניים בחדר( וחובש.
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בשל מרחק הנסיעה הרב, במקטע זה יתקיימו 5 מחנות 
לימוד )5 קמפוסים בני יומיים(. הלינה תהיה במלון או 
באכסניה, בסיורים רבים ניעזר ברכב מדברי וג'יפים, על 
מנת ל"הקפיץ" את המשתתפים לנקודת התחלת הסיור 

ולהוציאם אל הכביש בנקודת הסיום.

סיורים חד יומיים
ראש נחל מעלה, מיצד צפיר, ראש מעלה ימין . 1

ומישור ימין.
נחל ימין, מעלה ימין, נחל חתירה, מעלה פלמ"ח, . 2

עין יורקעם.
מיצד יורקעם, סנפיר גדול, תצפית מכתש חתירה, . 3

מבוא אורון.
דרך בריכת המים אורון, כרבולת, קו מתח חוצה . 4

מכתש.
ראש נחל מדור, נ.ג.682, אנדרטת אברהם קריניצי.. 5
נחל עפרן, גבעת מדור, חניון נחל מדור.. 6
נחל תלול, חציית נחל צין, חניון חוד העקב.. 7
חוד העקב, עין עקב תחתון, עין עקב עליון, עין שביב.. 8

קמפוס
מעלה שביב, ראש מעלה נחש צמא, דרך קצא"א . 9

)קו צינור אילת אשקלון(, חניון חוה. 
בקעת החול, גבי חוה, סדקי חוה הדרומיים, ראש . 10

מעלה מחמל.

קמפוס
מצוק צפוני מכתש רמון, תצפית גבעת געש, פארק . 11

פיסול מדברי.
מרכז מבקרים מצפה רמון, טיילת אלברט, מצפור . 12

הגמל.

קמפוס
נחל רמון, שביל הפריזמות.. 13
נחל רמון, בורות רעף, שן רמון, קיר האמוניטים.. 14

קמפוס
"גיא זוחלים", מפער גוונים, הר סהרונים, שער רמון, . 15

פרסת נקרות, מפער נקרות.
כרבולת חרירים, נחל מעוק, נחל גלד, גב חולית.. 16

קמפוס
נחל נקרות, הר יהב, חניון נחל צבירה.. 17
סדקי אשבורן, נחל כרכשת, ציר המעיינות מערבית . 18

לספיר.

קל
ע 4 - בצעד 

ט
מק

שראל - 
שביל י

שביל ישראל - מקטע 4

ש"י/508

מדריך: דני גספר

ארץ המכתשים ומזרח הנגב - בצעד קל
דרגת קושי: בינונית - גבוהה 18 ימי סיורימי שלישי - רביעי מחיר: 7,790 ₪שעת יציאה: 5:00

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
*  המחיר כולל הדרכה, תחבורה, רכבי שטח, כניסות לאתרים, לינה 

וכלכלה בקמפוס )שניים בחדר( וחובש.
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13 או 14 ימי סיורימי א'-ב'/ימי ו'-ש' + יום נוסף דרגת קושי: בינוניתשעת יציאה: 5:00

ע 5
ט
מק

שראל - 
שביל י

הערבה והרי אילת

שביל ישראל - מקטע 5

ש"י/510 | ש"י/509

מדריכים: ערן סער - ימי ראשון-שני )13( | דני גספר - ימי שישי-שבת )14(

בשל מרחק הנסיעה הרב, כל הסיורים במקטע זה יהיו 
במתכונת של קמפוסים בני יומיים – שלושה. הלינה תהיה 
באכסניות נוער ובבית מלון. לעיתים נעזר ברכב מדברי 
וג'יפים כדי ל"הקפיץ" את המשתתפים לנקודת התחלת 

הסיור ולהוציאם אל הכביש בנקודת הסיום.

קמפוס ערבה תיכונה
נחל שלהב, ציר המעיינות, נחל עומר, שלוחת עומר, . 1

נחל עשוש.
נחל צופר, רמת צופר, נחל זעף, חניון ברק.. 2

קמפוס מהערבה לשולי הר הנגב דרך קניוני 
הערבה

קניון נחל ברק, רמת ברק.. 3
קניון ורדית, נחל פארן, נחל ציחור, נחל חמדה.. 4

קמפוס מישורי הנחלים הגדולים
גבעות צחיחה, נחל חיון, שיטים, נחל קצב, נחל . 5

שיזפון, צומת שיזפון.
בקעת נעצוץ, נחל איה, חולות נחל כסוי, בקעת . 6

עובדה, נחל שחרות.

קמפוס גב הערבה
שחרות, נחל זוגן, נחל הגדרה, נחל עובדה, נחל מתק.. 7
נחל מילחן, צוקי תמנע, מעלה מילחן, גבעת ססגון, . 8

שער פארק תמנע.

קמפוס מבקעת תמנע להרי אילת 
נחל אלכסון, הר תמנע, חניון נחושתן, מרגלות הרי . 9

חכליל, נחל נימרה.
נחל רחם, גבי רחם, דקלי רחם, מעלה עמרם, נחל . 10

שחורת.

קמפוס מהרי אילת לים סוף
קניון שחורת, הר שחורת, גיא אבוד, נחל רודד, נחל . 11

נטפים.
עין נטפים, נחל גשרון עליון, מעלה יהושפט.. 12
נחל גשרון תיכון, מעלה גשרון, ראש מעלה בולבוסים, . 13

הר צפחות, מפרץ אילת.

מחיר ל-13 יום: 5,800 ₪ | מחיר ל-14 יום: 6,575 ₪

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
*  המחיר כולל הדרכה, תחבורה, רכבי שטח, כניסות לאתרים, לינה וכלכלה בקמפוס )שניים בחדר( וחובש.
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19 ימי סיורימי שלישי - חמישי + יום נוסף דרגת קושי: בינוניתשעת יציאה: 5:00

קל
ע 5 בצעד 

ט
מק

שראל - 
שביל י

הערבה והרי אילת - בצעד קל

שביל ישראל - מקטע 5

ש"י/511

מדריך: דני גספר

קמפוס גב הערבה
דיונת חולות כסוי, נחל שחרות, כביש שחרות.. 10
נחל עשרון, נחל זוגן, נחל עובדה, נחל הגדרה, נחל . 11

שרביט.
נחל מתק, צוקי תמנע, מעלה מילחן, שער פארק . 12

תמנע.

קמפוס מבקעת תמנע להרי אילת 
נחל אלכסון, הר תמנע, חניון נחושתן. . 13
הר חכליל, נחל נימרה, נחל גדנ"ע, נחל רחם, מפגש . 14

עם נחל שני.
גבי רחם, דקלי רחם, מעלה עמרם, פתח קניון שחורת.. 15

קמפוס מהרי אילת לים סוף
קניון שחורת, גיא אבוד, נחל רודד.. 16
נחל נטפים, עין נטפים, הר יואש.. 17
נחל גשרון, מפל גשרון – נחל יהושפט.. 18
מעלה גשרון, ראש מעלה בולבוסים, הר צפחות, . 19

חוף אלמוג.

בשל מרחק הנסיעה הרב, כל הסיורים במקטע זה יהיו 
במתכונת של קמפוסים בני שלושה – ארבעה. הלינה 
תהיה באכסניות נוער ובבית מלון. לעיתים נעזר ברכב 
מדברי וג'יפים על מנת ל"הקפיץ" את המשתתפים לנקודת 

התחלת הסיור ולהוציאם אל הכביש בנקודת הסיום.

קמפוס ערבה תיכונה
ציר מעיינות, צופר, מואה.. 1
נחל עשוש, מעלה עשוש, רמת צופר.. 2
נחל צופר, נחל זעף, חניון נחל ברק.. 3

קמפוס מהערבה לשולי הר הנגב 
נחל ברק, קניון ברק.. 4
רמת ברק, צוקי חדוד, קניון ורדית.. 5
נחל פארן, נחל ציחור.. 6

קמפוס מישורי הנחלים הגדולים
נחל חמדה, נחל חיון, שיטים.. 7
נחל קצב, בסיס שיזפון, נחל שיזפון.. 8
צומת שיזפון, בקעת נעצוץ, נחל איה, נחל כסוי.. 9

מחיר: 9,400 ₪

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
*  המחיר כולל הדרכה, תחבורה, רכבי שטח, כניסות לאתרים, לינה וכלכלה בקמפוס )שניים בחדר( וחובש.
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מסלולים יחודיים לאוהבי לכת



משביל לשביל

לא נפסיק ללכת
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הלי 
שביל - נ

שביל ל
מ

לבוגרי שביל ישראל ולמשתתפים חדשים אנו מציעים 
אפשרות לצעוד בשבילים נוספים באזורי הארץ השונים. 
הסיורים מלווים בהדרכה מקיפה בנושא גיאוגרפיה, טבע, 

היסטוריה, חברה ועוד.

דרגת קושי
17-10 ק"מ  בינונית, מרחקי הליכה בטווחים של בין 

בהתאם לקורס הנבחר.

מתכונת ההליכה בשבילים
מרבית הסיורים הם חד יומיים. היציאה לאזורים מרוחקים 
נעשית במסגרת מחנה לימוד )קמפוס( בן יומיים עד 

שלושה רצופים.

היציאה לסיורים
במרבית הסיורים מרחק הנסיעה הרב דורש השכמה 
מוקדמת ויציאה מתל אביב ב-06:00 בבוקר ולעיתים 

אף מוקדם יותר.

ביטוח והצהרת בריאות
הרישום דורש חתימה על הצהרת בריאות בגוף טופס 

הרישום. הרישום מחייב ביטוח תאונות אישיות.

השלמת סיורים
משתתף שייעדר מסיור והודיע על כך לחונך הקבוצה 
יהיה רשאי להשלים סיור עם קבוצה אחרת ביום אחר, 
על בסיס מקום פנוי ובתיאום. ניתן להשלים 3 סיורים 
בשנה לכל היותר. באם לא מוצתה זכות ההשלמה – היא 

תישמר למשך שנה אחת נוספת בלבד ראו 117.

ביטול ההרשמה והחזר כספי
יש להודיע להנהלת המכון בכתב על ביטול ההרשמה.

ביטול ההרשמה יתאפשר עד לאחר הסיור השלישי בשנת 
הפעילות. החזר כספי יינתן באופן יחסי. מעבר לסיור 
השלישי לא יינתנו החזרים כספיים. תלמיד שיקבל הנחה 
בעת הרישום וביטל לימודיו, ישלם את התשלום המלא 

עבור לימודיו באופן יחסי עד הודעת הביטול ראו 117.

דמי הרשמה - תלמידים חדשים יחויבו במי הרשמה 
ע"ס 75 ₪.

הנחות
5% לחברי ההסתדרות הכללית החדשה )בהצגת תעודה(.*

10% לכל אחד מבני זוג הצועדים יחד במגמה.*
* ההנחות ניתנות ממחיר הבסיס, לא כולל לינות ורכבי שטח.

ייתכנו שינויים בתכנית ומועדי הסיורים.	 
הנהלת המכון שומרת לעצמה הזכות לבטל השתתפותו של 	 

תלמיד בסיורים, עקב אי התאמה.
מועדי הסיורים יימסרו לנרשמים. 	 
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דרגת קושיימים ומדריךלמי מיועד?שם השביל

ואהבת לארצך כמוך
 17-10 ק"מ ליום
15 ימים בשנה

בינוניתיום ראשון: יריב אברהםבוגרי שביל ישראל ומשתתפים חדשים

בשביל הכיף
17-10 ק"מ ליום
15 ימים בשנה

יום חמישי ערן סערבוגרי שביל ישראל ומשתתפים חדשים
בינונית)מסיימי מקטע 5(

שביל הסנהדרין - חדש!
 12-10 ק"מ ליום 

10 ימים בשנה
בינוניתיום רביעי: ד"ר חגי עמיצורבוגרי שביל ישראל ומשתתפים חדשים

שביל הגולן 
 12-10 ק"מ ליום 

10 ימים בשנה
יום שני: דני גספרבוגרי שביל ישראל ומשתתפים חדשים

בינונית)מסיימי מקטע 5 צעד קל(

 מנפלאות הארץ
 17-10 ק"מ ליום
15 ימים בשנה 

בוגרי שביל ישראל ומשתתפים חדשים
יום שני: יריב אברהם

 )יום אחרון בקמפוס יועבר 
ע"י דן עופרי(

בינונית

תוצרת הארץ
 17-10 ק"מ ליום
10 ימים בשנה

בוגרי שביל ישראל ומשתתפים חדשים
יום שישי: יריב אברהם, חנן אזולאי, 

 עטר זהבי, כץ יהודה )כצלה(
וערן סער

בינונית

שביל בצד
17-10 ק"מ ליום
15 ימים בשנה 

יום שני: עטר זהבי, שי יגל, בוגרי שביל ישראל ומשתתפים חדשים
בינוניתכץ יהודה )כצלה(, דן עופרי ועוד

 אל המרחבים
 17-10 ק"מ ליום
15 ימים בשנה 

בינוניתיום שלישי: ערן סערבוגרי שביל ישראל ומשתתפים חדשים

שבילי חמד
17-10 ק"מ ליום
15 ימים בשנה

בינוניתיום רביעי: ערן סערבוגרי שביל ישראל ומשתתפים חדשים

שביל ירושלים
11 ק"מ ליום
4 ימים בשנה

יום רביעי: דני גספר בוגרי שביל ישראל ומשתתפים חדשים
בינוניתיום שישי: דני גספר
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שביל 
שביל ל

מ

מדריך: יריב אברהם

ואהבת לארצך כמוך

סיורים חד יומיים
נחל יגור – מקיבוץ יגור לעוספיה.. 1
מעין פרת לעין מבוע )ואדי קלט(.. 2
נחל משמר.. 3
נחל ביאר )גוש עציון(.. 4
הר אביתר וביקור בריחניה.. 5
נחל צפית עליון.. 6
קניון הבזלת בנחל תבור.. 7
נחל מערה ונחל דולב.. 8

עבדת והר ערקוב.. 9
שביל רמת מנשה - מקיבוץ עין השופט לגבעת נילי.. 10
אדמוניות בהר הלל.. 11
מהר הרוח לנחל יתלה.. 12
בעקבות העדה השומרונית.. 13

קמפוס גליל מערבי )יומיים(
מנחל יחיעם למצודת יחיעם.. 14
מנחל נמר למערת שרך.. 15

ש"י/512

צילום: מיכל לברטובסקי

מחיר: 3,950 15₪ ימי סיורימי ראשון דרגת קושי: בינוניתשעת יציאה: 6:00

בשביל הכיף

סיורים חד יומיים
מנחל כזיב עד אבירים.. 1
אבירים - חורפיש.. 2
חורפיש - הר הילל.. 3
הר הילל - קדרים.. 4
קדרים - נחל צלמון - גינוסר.. 5
כרמל - נחל כלח.. 6
הרי יהודה – מטע - הר סנסן – בעקבות הל"ה גבעת . 7

הקרב.
גלבוע - מהר מלכישוע לנחל הקיבוצים.. 8

מדריך: ערן סער

מדבר יהודה - נחל תחמסון - נחל פרס.. 9
מצוק תמרור לעין בוקק.. 10
נחל קינה )אזור ערד(. . 11
נגב – נחל שועלים.. 12
חרמון – נחל חזורי.. 13

קמפוס דרום )יומיים(
נחל ימין - מעלה עקרבים.. 14
נחל בלי שם בחווארי ים המלח.. 15

ש"י/513 15 ימי סיורימי חמישי מחיר: 4,060 ₪דרגת קושי: בינוניתשעת יציאה: 6:00

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
*  המחיר כולל הדרכה, תחבורה, כניסות לאתרים, לינה וכלכלה בקמפוס )שניים בחדר( וחובש.

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
*  המחיר כולל הדרכה, תחבורה, כניסות לאתרים, לינה וכלכלה בקמפוס )שניים בחדר( וחובש.
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שביל ל

מ

סיורים חד יומיים
ממרגלות אתר החרמון לנחל גובתא עילי, יער נמרוד . 1

עד גשר נחל סער.
מסעדה, ברכת רם, תל קצעה, יער אודם, הר אודם, . 2

מחצבת סקוריה, אנדרטת חטיבה 7.
ממרגלות הר חרמונית לצומת אביטל.. 3
מצומת אביטל להר בני רסן, הר חוזק, תל שעף . 4

אל כביר.
רכס בשנית, שמורת איריס הגולן, חורשת חושניה, . 5

מאנדרטת גדוד 171 עד הכפר חושניה.
חושניה, שמורת עינות פחם, חורבת פרג', אום . 6

א-דנאניר, תצפית יונתן, רוג'ום אל הירי עד חניון דליות.

חניון דליות, תצפית אל נחל דליות, מזרעת קונייטרה, . 7
רכס בלוט, מאגר סמך, נחל סמך, אום אל קנאטיר 

)קשתות רחבעם(.
חורשת גבעת יואב מפגש הנחלים אל על – סמך, . 8

חרבת עדיסה, עין א-סויקטה, בני יהודה הישנה )ביר 
א-שכום( גבעת יואב.

קמפוס גולן )יומיים(
נחל עין גב, תצפית ונחל מיצר, מפל מיצר, תצפית . 9

אגן נחל מיצר, מבוא חמה.
מבוא חמה – הר נמרון, הר שריר, עין תואפיק, "תותחי . 10

נברון", חורבת תואפיק, אנדרטת הטייסים התורכיים.

מדריך: דני גספר

ש"י/515

שביל הגולן

שביל הסנהדרין

סיורים חד יומיים
בית שערים – עין יבקע.. 1
עין יבקע – שפרעם.. 2
שפרעם – נחל אבליים.. 3
נחל אבליים – יודפת.. 4
יודפת – מחלף הושעיה.. 5

מדריך: ד"ר חגי עמיצור

ש"י/514

שיחין – צומת בית רימון.. 6
צומת בית רימון – יער לביא.. 7
יער לביא – בקעת ארבל.. 8
בקעת ארבל – סובב כנרת.. 9

סובב כנרת – טבריה.. 10

דרגת קושי: בינונית 10 ימי סיורימי רביעי שעת יציאה: 6:00

דרגת קושי: בינונית 10 ימי סיורימי שני שעת יציאה: 6:00

מחיר: 2,470 ₪

מחיר: 2,800 ₪

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
* המחיר כולל הדרכה, תחבורה, כניסות לאתרים וחובש.

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
*  המחיר כולל הדרכה, תחבורה, כניסות לאתרים, לינה וכלכלה בקמפוס )שניים בחדר( וחובש.
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שביל 
שביל ל
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מדריך: יריב אברהם | מדריך אורח: דן עפרי

מנפלאות הארץ

סיורים חד יומיים
נחל יגור - מקיבוץ יגור לעוספיה.. 1
בין חורפיש לחרשים.. 2
נחל פרס – מגבי ונקיק פרס אל ראש המפל וצומת . 3

הערבה.
ואדי וחיתה בשומרון.. 4
הר סנסן וגבעת הקרב.. 5
נחל צפית עליון.. 6
נחל נמר - מערת קשת – בצת – שרך.. 7
נחל שרף ונחל חגור.. 8

מתל שוכה לעדולם בתקווה לפריחת תורמוסים.. 9
ממערת בני ברית להר יעלה.. 10
נחל תבור - קניון הבזלת עד כוכב הירדן.. 11
מהר הלל לחמדת ימים בתקווה לפריחת האדמוניות.. 12

קמפוס הרי אילת )יומיים(
הר אמיר ונחל אמיר.. 13
מנחל שני לגבי רחם.. 14
מבקעת עובדה ליטבתה דרך מעלה שחרות.. 15

ש"י/516 15 ימי סיורימי שני דרגת קושי: בינוניתשעת יציאה: 6:00

מדריכים: יריב אברהם, חנן אזולאי, עטר זהבי, כצל'ה )יהודה כץ(, ערן סער

מעלה מזין – עין פשחה.. 5
שביל רמות מנשה – מבת שלמה ליער הר חורשן.. 6
נחל תלכיד – פיראן )מותנה באישור בטחוני(.. 7
נחל פרת - מענתות לעין מבוע.. 8
מגוש חלב ליער ברעם.. 9

ההר הירוק כל ימות השנה – טבע בכרמל.. 10

סיורים חד יומיים
נחל יחיעם - מינוח גת לעבר כליל. . 1
הרודיון ונחל תקוע.. 2
מראש מפל נחל צין לבורות רמלייה וציור הסלע . 3

בערקוב.
נחל מערה ונחל דולב.. 4

ש"י/517

תוצרת הארץ

10 ימי סיורימי שישי דרגת קושי: בינוניתשעת יציאה: 6:00

מחיר: 4,305 ₪

מחיר: 2,470 ₪

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
*  המחיר כולל הדרכה, תחבורה, כניסות לאתרים, לינה וכלכלה בקמפוס )שניים בחדר( וחובש.

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
*  המחיר כולל הדרכה, תחבורה, כניסות לאתרים.
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שביל 
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מדריכים: עטר זהבי, שי יגל, כצל'ה )יהודה כץ(, דן עפרי ואחרים

סיורים חד יומיים
בעקבות נתיב הל"ה: נחל גדור-גבעת חפורית-גבעת . 1

הקרב-הר סנסן-מושב מטע.
נחל רחף ומעלה אלעזר.. 2
מהרודיון אל נחל תקוע ומערת חריטון.. 3
מעין כרם לעין אל חניה )שביל ישראל החדש(.. 4
מצדה – ים המלח דרך ראש מעלה יאיר ומעלה . 5

בוקק.
העפלה לסרטבה בבקעת הירדן.. 6
מחניתה לנחל נמר.. 7
מבית לחם הגלילית לאושה דרך נחל ציפורי.. 8
מטייבה לנחל דנה ונחל תבור.. 9

אבירים-חורבת זוית-גשר אלקוש-ואדי חביס )כזיב . 10
עליון( חורפיש.

קמפוס אילת )שלושה ימים( 
משחרות ליוטבתה.. 11
מהר עוזיהו לי עמרם דרך מעלה עמרם.. 12
מנחל גשרון עליון ועד מעבר צפרא.. 13

קמפוס גליל עליון )יומיים( 
מנחל קציון לנחל דישון מזרחי.. 14
מסדקי יפתח לעין אווזים ואגמון החולה.. 15

ש"י/518

שביל בצד

15 ימי סיורימי שני מחיר: 4,485 ₪דרגת קושי: בינוניתשעת יציאה: 6:00

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
*  המחיר כולל הדרכה, תחבורה, כניסות לאתרים, לינה וכלכלה בקמפוס )שניים בחדר( וחובש.
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אל המרחבים

מדריך: ערן סער

סיורים חד יומיים
מנחל צין להר ערקוב )דרך בורות רמלייה(.. 1
מפרסת דבשון לעין עקב ולעבדת.. 2
נחל אוג.. 3
חריץ בחוואר – מכביש הערבה לעין תמר דרך חווארי . 4

ים המלח.
הנחלים תלכיד ופיראן )מותנה באישור בטחוני(.. 5
מנס הרים לבית עיטאב ונחל המערה.. 6
מבית ג'ימאל לפארק בריטניה דרך חורבת כייאפה.. 7
שביל רמות מנשה - מרמת השופט לבת שלמה.. 8

משושים – זויתן.. 9
נחל אל על.. 10
מפסוטה לאיקרית )דרך חורבות צונם ודור(.. 11
מכפר הנשיא למצד עטרת.. 12
חל רקפת, חורבת כלח, מוחרקה וירידה מהכרמל . 13

לעמק יזראל.

קמפוס אל מרומי החרמון )יומיים(
חרמון - נחל גובתה, נמרוד, נבי איליה, עין קיניא.. 14
נחל חזורי, קלעת נמרוד.. 15

ש"י/519 15 ימי סיורימי שלישי מחיר: 3,955 ₪דרגת קושי: בינוניתשעת יציאה: 6:00

שביל 
שביל ל

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.מ
*  המחיר כולל הדרכה, תחבורה, רכבי שטח, כניסות לאתרים, לינה וכלכלה בקמפוס )שניים בחדר( וחובש.
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שביל 
שביל ל

מ

מדריך: ערן סער

שבילי חמד

סיורים חד יומיים
חרמון - גבעות הקרב, מהר חבושית ועד לחטיבה.. 1
שמורת נחל משושים - נחל זויתן – עין נטף – חניון . 2

יהודיה.
מחאן גו'ב יוסף למצוק ונחל עכברה.. 3
מטייבה אל זועביה לנחלים דנה ותבור.. 4
נחל כלח בכרמל )עליון או תחתון(.. 5
נחל אוג.. 6
ואדי קלט עליון - מעין פארה לעין פואר.. 7
תלכיד - פארן – סרטבה.. 8
מנחל צין לבורות רמליה והר ערקוב.. 9

נחל ימין - מעלה עקרבים. 10
נחל חזורי.. 11
מנס הרים לנחל המערה.. 12

קמפוס אילת )שלושה ימים(
נחל שני דרומי - עד הקניון האדום.. 13
גבי נחל עתק - ראש מעלה סיירים - מכתש תמנע . 14

- נחל גד - מטמונת נמרה.
בקעת תמנע, הקשתות, המכרות, הקניון הלבן . 15

והקניון הורוד.

ש"י/520 15 ימי סיורימי רביעי דרגת קושי: בינוניתשעת יציאה: 6:00

סיורים חד יומיים
סטאף, הר חרת, עין חרת, סובב מבשרת ציון, עיינות . 1

תלם, עמק הארזים, ליפתא, גשר המיתרים, בנייני 
האומה.

מחנה יהודה, אוהל משה, מזכרת משה, כיכר ספרא, . 2
הקו העירוני )קו התפר(, גבעת התחמושת, הר הצופים, 

עמק צורים.

נחל קדרון, גיא בן הינום, גן הפעמון, המושבה . 3
הגרמנית, רחביה, קבר יאסון, עמק המצלבה.

גן סאקר, מרכז הציפורים, גן הורדים, תצפית על . 4
הכנסת, הר הרצל, יער ירושלים, עין כרם, עין חנדק 

)מעיין השוחה(, אבן ספיר.

מדריך: דני גספר

ש"י/521

שביל ירושלים

צילום: מיכל לברטובסקי

4 ימי סיורימי רביעי או שישי דרגת קושי: בינוניתשעת יציאה: 6:00

מחיר: 4,300 ₪

מחיר: 920 ₪

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
*  המחיר כולל הדרכה, תחבורה, רכבי שטח, כניסות לאתרים, לינה וכלכלה בקמפוס )שניים בחדר( וחובש.

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
* המחיר כולל הדרכה, תחבורה, כניסות לאתרים וחובש.
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חוגים לידיעת הארץ
עם הפנים לקהילה

חוויה של לימודים, סיורים ואנשים



עם הפנים לקהילה

חוויה של לימודים, סיורים ואנשים
מכון אבשלום יוזם, מסייע ומפעיל חוגים לידיעת הארץ בישובים 
שונים ובמקומות עבודה, בשיתוף עם רשויות מקומיות, מרכזים 

קהילתיים וועדי עובדים.

חוגים לידיעת הארץ

הארץ
ת 

ע
ם לידי

חוגי
ה - 

היל
ם לק

הפני
ם 

ע

שיתופי פעולה
עם ועדי עובדים, חברות וארגונים

לפרטים ולהרשמה לחוגים 
משרדי מכון אבשלום: 03-6990735
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מרצי התכנית
ד"ר שי בר, ד"ר אלון גן, נפתלי הילגר, יותם יעקבסון, 

ד"ר אסף מרום, עו"ד קובי סגל ואחרים.

מתכונת התכנית
8 הרצאות בימי שלישי, בין השעות 19:30-18:00.

9 סיורים בימי שישי )2 סיורים בהגעה עצמית(.

בין ההרצאות
האדם החדש של המהפכה הציונית	 
חידת הנוצה - מוצא העופות	 
נשים פורצות דרך בעולם האסלאם.	 
ראשית ההתיישבות בארץ ישראל	 

בין הסיורים
נשים בירושלים	 
בעקבות ביקור הרצל בארץ ישראל	 
עכו - לחיות ביחד	 
יוצרים ויצירות בעמק יזרעאל	 

מועד פתיחה – 12.11.19

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

קוקטייל ארץ ישראלי
תכנית שנתית

תעלומות, ויכוחים ואי הסכמות 
בארכיאולוגיה הארץ ישראלית

תכנית סמסטריאלית 

הארץ
ת 

ע
ם לידי

חוגי
ה - 

היל
ם לק

הפני
ם 

ע

מרצה
ד"ר שי בר

מרצה אורח: הראל שוחט

מתכונת התכנית
12 הרצאות בימי שני, בין השעות: 12:00-10:30.

תקציר הקורס 
הארכיאולוגיה הארץ ישראלית ידעה ויודעת ויכוחים ואי 
הסכמות רבים מימיה הראשונים ועד ימינו. במסגרת 
הקורס נבחן מגוון סוגיות בוערות יותר )או פחות(, מוכרות 
יותר )או פחות(, שרובן טרם הגיעו להסכמה מלאה במחקר 
המדעי. ננסה לעמוד על הסיבות לדעות השונות ולהבין 
כיצד הוטה לעיתים המחקר. נראה כמה קשה לשנות 
את הקונספציות המקובעות במוחם של חוקרים, ומדוע 
עובר זמן רב בין זעקת ה"אאוריקה" בשדה/מעבדה ועד 
קבלת השינוי בקרב אוכלוסיית החוקרים המגוונת. המרצה 
יציג גם מספר "אי הסכמות" הנוגעות לו אישית ודרכי 
ההתמודדות והקבלה של הדעות השונות הנוגעות לעניין.

מועד פתיחה - 11.11.19

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

מרכז לימודי חיפה
בית יד לבנים – רחוב הירקון 48

יום חמישי 5.9.19 | בין השעות: 20:00-17:00
אולם רפפורט, אודיטוריום חיפה, שדרות הנשיא 140, חיפה

ח'/602ח'/601

הזמנה
ליום פתוח בחיפה
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הארץ
ת 

ע
ם לידי

חוגי
ה - 

היל
ם לק

הפני
ם 

ע

מרכז לימודי שדרות מרכז לימודי נהריה

 בית יד לבנים, רח' יפה נוף,
גבעת אוסישקין

מכללת ספיר, אודיטוריום בי"ס אזורי 
"שער הנגב"

מרצי התכנית
ד"ר ענת גואטה, ד"ר יצחק נוי, עו"ד קובי סגל, 

אלון קליבנוב ואחרים.

מתכונת התכנית
10 הרצאות בימי שני, בין השעות 20:30-19:00.

6 סיורים בימי חמישי או שישי )הסיורים מסתיימים
לפני כניסת השבת(.

בין ההרצאות
מלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל.	 
יהודה הלוי ומסעו לארץ ישראל.	 
הפזורה הבדואית.	 

בין הסיורים
בעקבות מסע נפוליאון לארץ ישראל.	 
המרד הערבי הגדול ביפו.	 
בתי כנסת בירושלים.	 
ואדי ערה כפי שלא הכרתם.	 

מועד פתיחה – 4.11.19 

*ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

ארץ ישראל פנים רבות לה
תכנית שנתית

קוקטייל ארץ ישראלי
תכנית שנתית 

מרצי התכנית
גליה דורון, נפתלי הילגר, יותם יעקבסון, ד"ר ענת פלד, 

ניר קינן ואחרים.

מתכונת התכנית
8 הרצאות בימי שלישי בין השעות: 11:30-10:00.

7 סיורים בימי שלישי.

בין ההרצאות
שאול ודוד - אורות וצללים.	 
סיפורי אלף לילה ולילה - תימן והקהילות היהודית.	 
הדמויות הגדולות בנצרות.	 

בין הסיורים
ירושלים והאסלאם.	 
בין נוצרים ויהודים באזור הכנרת.	 
נחל פרת.	 
אנשים וישובים על כביש 90.	 

מועד פתיחה - 12.11.19 

*ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

ח'/604ח'/603
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הארץ
ת 

ע
ם לידי

חוגי
ה - 

היל
ם לק

הפני
ם 

ע

מרכז לימודי ראשל"צ

בשיתוף הקתדרה, רח' ז'בוטינסקי 16

קוקטייל ארץ ישראלי
תכנית שנתית 

מרצי התכנית
ד"ר אהרון כהן, ד"ר שלמה לוטן, חזי פוזננסקי ואחרים.

מתכונת התכנית
7 הרצאות בימי רביעי בין השעות: 11:30-10:00.

7 סיורים בימי רביעי. הסיורים יסתיימו בין השעות 16:00 – 
18:00 )לערך( בהתאם לעונת השנה ולמסלול המתוכנן.

בין ההרצאות
חלוצים בעל כורחם.	 
ארץ ישראל בראי שטרות הכסף.	 
חידת הנוצה - מוצא העופות.	 
הצלבנים בארץ ישראל.	 

בין הסיורים
לו הייתי רוטשילד... על שסעים בראשית תל אביב.	 
מבצרים צלבניים בגליל המערבי.	 
מסע אל תרבות הקדושים של צפון אפריקה.	 

מועד פתיחה - 13.11.19 

*ייתכנו שינויים בתכניות הלימודים והסיורים.

"רק בגלל הרוח"
חברה ותרבות בישראל

תכנית שנתית
מרצי התכנית 

זיו אלכסנדרוני, יעל גורי, רועי הורוביץ, אפרת קליפשטיין 
ואחרים.

מתכונת התכנית
12 הרצאות, ימי ראשון, בין השעות: 19:30-18:00.

בין ההרצאות
סיפורה של האמנות הישראלית.	 
אהבה בקולנוע הישראלי.	 
נס "הבימה" - תיאטרון עברי ראשון.	 
תיאטרון ויהדות – יחסי אהבה שנאה.	 

מועד פתיחה – 17.11.19

*ייתכנו שינויים בתכניות הלימודים.

ח'/606ח'/605
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תנו
סביב

ידיעון 2019 - 

מי אנחנו?
"אגודת ידידי מכון אבשלום", או בשמה המוכר יותר "סביבתנו", פועלת לצד המכון לידיעת הארץ ע"ש חיים 

אבשלום, יוזמת ומפעילה סיורים וטיולים, בקשת רחבה של נושאים. 
אנו מזמינים אתכם להצטרף לחוויית הטיולים שלנו ולטעום מתוך המבחר העשיר והמגוון

)ניתן להצטרף לכל סיור/טיול בנפרד(.

בתוכנית הטיולים לשנת תש"פ תמצאו: 
טיולי טבע ונוף, הכוללים קטעי הליכה קצרים	 
סיורים עירוניים	 
סיורים להכרת ארץ-ישראל ומורשתה	 
סיורי אמנות 	 
טיולים רגליים למיטיבי לכת	 

מידע שוטף ועדכני ניתן למצוא באתר שכתובתו:
 www.svivatenu.co.il

ובדף הפייסבוק: "סביבתנו - לטייל בחברה טובה" 

כתובתנו: קמפוס מכללת לוינסקי, רח' שושנה פרסיץ 15, ת"א.
טלפון: 03-6983116, פקס: 03-7419982 
svivatenu@gmail.com :דואר אלקטרוני

משרדינו פתוחים בימים: א'-ד' בין השעות 13:00-9:00 ובימי ה' בין השעות 13:00-17:00

צוות "סביבתנו"
הועד המנהל: יו"ר-אהוד לוז, שרוליק פלס – מ"מ יו"ר, אביבה פלק, חיה עמית, צביה צור

ועדת ביקורת: עו"ד אריק ליטמן, עו"ד מוטי שנבל
יועץ משפטי: עו"ד רוני גבע

רכזת החוג: ענת רוסרט

 סביבתנו

טיולים מבית מכון אבשלום לקהל הרחב
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מורי דרך
ס 

קור

למה קורס מורי דרך?

מתכונת הקורס
קורס מורי הדרך של מכון אבשלום מוכר ע"י משרד 
התיירות לצורך הכשרת מורי דרך ופועל על פי המתכונת 
החדשה של משרד התיירות הכוללת 330 שעות לימוד 

ו-60 ימי סיור. 

רכז הקורס
ד"ר שי רוזן - מדריך ותיק, חוקר ארץ ישראל ורכז קורס 
מורי דרך מנוסה אשר מלווה מבחינה ארגונית, תכנית 
וערכית את התלמידים מצעדיהם הראשונים בקורס ועד 

למבחני הסמכה של משרד התיירות.

מתכונת הקורס
לימודים עיונים בימי, שני בין השעות: 21:00-16:00 

סיורים בימי חמישי*, בין השעות 20:00-06:30.
* במהלך הקורס יתקיימו מספר קמפוסים בני שניים-

ארבע ימים.

משך הקורס
בהתאם לדרישות משרד התיירות, משך הקורס יעמוד 

על כ-12 חודשי לימודים

תנאי קבלה*
בעלי תעודת בגרות )מגיל 20 ומעלה(. 	 
מעל גיל 30 ניתן להתקבל גם עם אישור מוכר ע"י 	 

משרד החינוך על סיום 12 שנות לימוד )לחילופין, בעלי 
ציון פסיכומטרי של 550 ומעלה(. 

אזרחי )או תושבי( מדינת ישראל. 	 
עמידה בהצלחה בראיון קבלה לקורס. 	 
 

מועד פתיחת הקורס
הקורס ייפתח בדצמבר 2019. 

 לפרטים נוספים יש לפנות לרכז הקורס
ו/או למזכירות מכון אבשלום:

 rozen_s@zahav.net.il | 050-5495720 :ד"ר שי רוזן
מזכירות המכון: 03-6990735

קצת מידע...

  הזדמנות להכיר את ישראל לאורכה 
ורוחבה 

אופקים  ולפתוח    להרחיב את הדעת 
חדשים

  להיות חלק מקבוצה ייחודית ואיכותית
  לתת מעצמך ולהעניק לאחר

לאוהבים לטייל, 
לחפצים ללמוד 

ולרוצים להעניק 
מעצמם לאחר

קורס מורי דרך
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מה
ש

ם והר
ידיעון 2019 - פרטי

הרשמה
בסוף החוברת תמצאו טופס הרשמה מצורף. אנא מלאו אותו.

שכר הלימוד ישולם בכרטיס אשראי, כמפורט בכל מגמה.

דמי הרשמה לתלמידים חדשים:
לנרשמים למגמה הכללית – 90 ₪

לנרשמים ללימודי בוקר ולשביל ישראל – 75 ₪
לנרשמים לשישי במכון – 50 ₪

בוגרי המכון פטורים מדמי הרשמה.
למגמה לדעת ארץ לא נדרשים דמי הרשמה.

נא לשלוח את חומר ההרשמה לכתובת: מכון אבשלום, ת"ד 48303, תל אביב 6148201.
avshalom-inst.co.il :כתובת דוא"ל

כתובת משרדי המכון
קמפוס מכללת לוינסקי לחינוך, רח' שושנה פרסיץ 15, קרית החינוך של תל אביב, קומה ד', חדר 440.

טלפון: 03-6990735, פקס: 03-7411389
כתובת למשלוח דואר: מכון אבשלום, ת"ד 48303, תל אביב 6148201

www.avshalom-inst.co.il :כתובת האתר
שעות הקבלה: ימים א'-ה' 20.00-8.30, ימי ו' 13.00-9.00

מקום הלימודים: קמפוס מכללת לוינסקי לחינוך, תל-אביב
 m_avshalom@avshalom-inst.co.il :כתובת דוא"ל

תחבורה
קווי דן 
125 ,13

קווי אגד
71, 89א', 26 ,502 ,532 ,508 ,700 ,808 ,852 ,872 ,857,854 ,900 ,843

נתיב אקספרס
604 ,601

קווים
94,95

מטרופולין
149 ,147 ,90

פרטים והרשמה

נהלי המכון

לתלמידי כלל המגמות במכון הלומדים תכנית מלאה - קורס בן 12 מפגשים במגמה לדעת ארץ במחיר 	 
מיוחד של 600 ₪ | קורס בן 10 מפגשים במחיר 500 ₪ | קורס בן 8 מפגשים במחיר 400 ₪.

תלמיד הנרשם ל-2 קורסים ויותר הנחה מיוחדת של 10% - 12.5% בהתאם להיקף תכנית הלימודים.	 
10% - 12.5% הנחה לכל אחד מבני זוג הלומדים יחד בהתאם להיקף תכנית הלימודים.	 
5% הנחה לחברי הסתדרות העובדים הכללית החדשה.	 
50% הנחה לצעירים עד גיל 40 במגמה "לדעת ארץ".	 

הטבות לתלמידי המכון

* אין כפל הנחות 
* ההנחות הן לתלמידים הלומדים בתכנית לימודים מלאה.
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מכון
ידיעון 2019 - נהלי ה

נהלים במסלולי ההוראה 
הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות לבטל קורס שמספר הנרשמים אליו לא יאפשר את פתיחתו, 	 

או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד ששולם, לרבות דמי ההרשמה.
הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של תלמיד בגמר סמסטר או בגמר שנת 	 

הלימודים במקרים של אי התאמה או של הפרעה למהלך התקין של הלימודים.

נוהל ביטול לימודים ביזמת התלמיד
לפני תחילת הלימודים

ביטול רישום לקורס ביוזמת התלמיד אינו מזכה בהחזר דמי הרשמה. 	 
במקרה שבו בוטלה ההרשמה לקורס לפני תחילתו, יוחזר לנרשם שכר הלימוד ששולם, בניכוי דמי 	 

ההרשמה ו-100 ₪ דמי ביטול.

לאחר תחילת הלימודים
תלמיד המבקש להפסיק את לימודיו יודיע על כך בכתב למזכירות המכון.	 
למבטל בחודש הראשון ללמודים לא יוחזר התשלום הראשון.	 
למבטל בחודש השני ללימודים לא יוחזרו שני תשלומים.	 
למבטל בחודש השלישי ללימודים לא יוחזרו שלושה תשלומים. 	 
הפסקת התשלומים תיכנס לתוקפה שבועיים לאחר הודעתו בכתב של התלמיד על הפסקת לימודיו.	 
למבטל לאחר שלושה חודשים או יותר מתחילת שנת הלימודים - לא יוחזרו כספים ששולמו.	 
תלמיד אשר קיבל הנחה בעת הרישום וביטל לימודיו ישלם תשלום מלא עבור לימודיו, באופן יחסי לפרק 	 

הזמן שעבר עד להודעת הביטול.

* לפי התשלומים לכל קורס כמפורט בידיעון 

נוהל ביטול לימודים במגמה "לדעת ארץ" – עיין עמ' 16
נוהל ביטול לימודים בשביל ישראל ומשביל לשביל – עיין עמ' 86 ו-100

נוהל החזר סיור
תלמיד שהחסיר סיור והודיע מראש 48 ש', יוכל להשלים סיור בשנה בה למד.	 
ניתן להשלים שני סיורים בשנה, לכל היותר בהודעה מוקדמת.	 
הסיורים אישיים ולא ניתנים להעברה אלא באישור מראש ע"י רכז המגמה.	 
ההשתתפות בסיור חלופי היא על בסיס מקום פנוי בלבד.	 
ניתן יהיה לצרף אורח בסיור, על בסיס מקום פנוי, בתאום עם רכז המגמה. 	 
תלמיד אשר תאם מועד סיור חלופי ולא הגיע לסיור )ללא הודעה מוקדמת(, לא זכאי לסיור חלופי נוסף.	 

נהלי המכון – ביטולים והחזרים
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מכון אבשלום וסביבתנו

ממשיכים לטייל גם בקיץ!

בהדרכת: אילן מנוליס ואריה בלומצווייג

נצא להיכרות אינטימית עם שמי הלילה של הקיץ, באחד 
המקומות החשוכים בארץ, באזור בורות לוץ, לא הרחק 
ממצפה רמון. נקבל הסברים על כיפת השמים, נערוך 
תצפית לזיהוי כוכבי הלכת וגרמי שמים נבחרים. כמו 
כן, נצפה בלוויינים מלאכותיים ובמטאורים אקראיים. כל 
התצפיות יתקיימו בעזרת מצביע לייזר מיוחד וטלסקופ 
משוכלל וגם מבעד למשקפות השדה שלכם. במהלך 
המפגש, תקבלו תשובות לכל השאלות שתרצו לשאול.

הסיור מתאים גם לילדים מעל גיל 10.

מחיר: 245 ₪

"יום כיף של מים ושוקולד" - טיול משפחות

בהדרכת: דניאל וקנין

נתחיל את הכיף בעמק יזרעאל רחב הידיים, שם נפגוש 
את המדריך דניאל וקנין מהעמק. נרד דרך צומת יזרעאל 
אל עמק חרוד, נצפה במסילה החדשה ונספר את סיפורה 
ההיסטורי. בעמק המעיינות נצעד בין המעיינות השונים, 
נספר את סיפור האזור ונדבר על ייחודו האקולוגי של 
העמק הזורם. מעמק המעיינות נמשיך לביקור במרכז 
המבקרים של מפעל הממתקים "עלית" בנצרת. במרכז 
המבקרים נצפה בסרטון תלת ממדי על תהליך ייצור 
השוקולד, נסייר במפעל ליצור עוגות, עוגיות, ממתקים 

ועוד הפתעות שביקשו מאתנו לא לגלות.

מחיר: 200 ₪ למבוגר / 180 ₪ לילד/ה

"מלכה בכרם" – כולל טעימות

בהדרכת: גלית ברון

סיור חוויתי מלווה בטעימות, ריחות, צלילים וסיפורים 
בשכונת כרם התימנים. נצא אל העבר של השכונה, נשוטט 
בין הסמטאות והבתים הצבעוניים, נשמע מסיפורי ילדותה 
המרתקים של המדריכה ועל ההווי שהתרחש בה. נבקר 
במועדון הקשישים ונתוודע לסיפורים המדהימים של 
וותיקי השכונה שעלו מתימן. נקשיב לקולם המרגש של 
הזמרים שגדלו בשכונה: אהובה עוזרי, דקלון ועוד. נעצור 
לטעימות במאפייה תימנית אותנטית מסורתית ונטבול 
את הסאלוף, הלחוח והג'חנון בחילבה וברסק עגבניות 
חריף. נתענג על קפה עם חוואג' לצלילי שירתו של קולה 
הקפה התימני. נשמע את סיפורה של "כנופיית כרם 
התימנים" והקשר של המדריכה לארגון הפשע הראשון 
בארץ ישראל. גלית גם תגלה לנו אם "רחמים לא ידע". 

הסיור בהגעה עצמית ללא רכב.

מחיר: 120 ₪ ירושלים - פנים רבות לה 

בהדרכת: אבשלום קאפח

נתחיל את סיורנו בטיילת ארמון הנציב, שם לצד פסיפס 
אמות המים, נלמד על אספקת המים לעיר. נלך בנקבה 
החוצה את רכס הר העצה הרעה, בתוואי אמת המים 
הרומית. משם נמשיך בסיור בשכונת הטמפלרים בין בתי 
קפה ורחובות מוריקים, נציץ לבתי מידות שנבנו בסגנון 
אקלקטי ע"י ערבים אמידים במושבה היוונית ונשמע על 

הקהילה המקומית הייחודית.

מחיר: 195 ₪

יום חמישי 4.7.19 | 2:30-16:15 

יום רביעי 10.7.19 | 20:30-14:00 

 יום שישי 19.7.19 | 12:00-9:30

יום שלישי 23.7.19 | 19:30-8:00

"פלאי שמי הלילה במדבר"
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שיכים לטיל גם בקיץ!
שלום וסביבתנו - ממ

מכון אב

"ספרי איילת אהבים" - חוגגים אהבה 
בנאות קדומים 

בהדרכת: אודי מילוא )שעל האקורדיון(

סיור מזמר לאור ירח מלא בעקבות חג האהבה וסיפורי 
אהבה וזוגיות מן המקורות, בשבילי שמורת נאות קדומים. 
סיפורי אהבה וחיזור של יעקב לרחל, סיפור האהבה בגורן 

של רות ובועז, חג המחולות בכרמים בט"ו באב, סיפורם 
המיוחד של רבי עקיבא ורחל ועוד. נכיר את תפקידו של 
השמן והבושם במעשה החיזור והאהבה ונצטייד בצרור 

עצות מן הצומח לזוגיות מאושרת. לצד כל אלה גם נשיר. 
נצטרף לאודי המדריך בשירה לצלילי האקורדיון ונשיר 

שירים על אהבה וקיץ: "שיר לאהבה", "בקיץ הזה תלבשי 
לבן", "שמלת כלולות", "פרח הלילך" ועוד.

מחיר: 180 ₪

אל המפרצים הקסומים בין חוף דור 
לנחשולים 

בהדרכת: חנן אזולאי

נפתח במסלול הליכה קצר בין בריכות הדגים ואולי גם 
נראה אנפות ושלדגים. נמשיך בשביל המוביל לחוף הים 

ולמחצבת כורכר עתיקה. נבקר במפרץ הצדפים ה"מרופד" 
בשלל קונכיות וצדפות ממינים שונים. במקום מערכת לגונות 

ומפרצונים, שבתוכן עולם שלם של צמחיה ובעלי חיים 
ימיים: מלפפוני ים, קיפודי ים, תמנונים, סרטנים, תולעים 

ועוד - הכול מוגן! )לא למאכל אדם(. באחת מהלגונות נאסוף 
מספר בעלי חיים, נתבונן בהם ונשמע על דרכי ההישרדות, 

האכילה והרבייה שלהם. בתום הפעילות נתכנס לארוחה 
משותפת מסביב למדורה, ואת האוכל שאתם אוהבים, תביאו 

אתכם מהבית.

מחיר: 170 ₪ למבוגר, / 130 ₪ לילד/ה 

יום חמישי 22.8.19 | 21:30-15:30יום רביעי 14.8.19 | 22:00-16:45
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ליום פתוח
מכון אבשלום מזמין אתכם
לאחר צהרים של היכרות

בין השעות 17:30-17:00 יתקיים ייעוץ למתעניינים

 נושאי ההרצאות:
עושרם של מסדרי הקבצנים - יסכה הרני	 
חידושים במדע - לגוף יש חלקי חילוף  - ד"ר בן ציון רובינפלד	 
ארץ ישראל בתקופת המנדט – גבולות ומה שביניהם  - ד"ר ירון בלסלב	 
משיח כן בא וכן מטלפן ועונה לשם שבתאי – ד"ר ענת גואטה  	 

אודיטוריום מכללת לוינסקי, שושנה פרסיץ 15, תל אביב

הכניסה חופשית
בהרשמה מראש במשרדי המכון בטל': 03-6990735

מכון לידיעת הארץ ע״ש חיים אבשלום 
קמפוס מכללת לוינסקי לחינוך, רח' שושנה פרסיץ 15, קרית החינוך של תל אביב, קומה ד', חדר 440

כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 48303 תל אביב, 6148201

עמותה רשומה מיסודה של הסתדרות העובדים הכללית החדשה מס' עמותה: 58-027-569-1
avshalom-inst.co.il

טל': 03-6990735 | פקס: 03-7411389
חפשו אותנו ב-

הזמנה

20:30-17:00 | 18.7.19 יום חמישי 
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