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חברים יקרים, 

מכון אבשלום פועל מזה 65 שנה וכמו המדינה החוגגת שבעים שנים, 
אף הוא משתבח משנה לשנה.

התכנים המוצגים בידיעון לפניכם מלמדים על חשיבה עמוקה של צוות 
המכון העושה ימים כלילות כדי לתת מענה בזמן אמיתי לרחשי ליבכם 

תוך התייחסות והתחשבות בתקופה הסוערת בימינו.

הועד המנהל בראשותי ימשיך לעשות כל שביכולתו על מנת להרחיב את הפעילויות בכמות 
ובאיכות.

אני מבקש להודות לכל העושים במלאכה על המסירות והמקצועיות שהביאונו עד הלום.
כמו כן, לא נשכח את המתנדבים הרבים שמסייעים בכיתות הלימוד ובסיורים הרבים.

שלום רב, 

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

מתחום לימודי ארץ ישראל. 

מכון אבשלום פועל מזה 65 שנים, בהן צבר מוניטין וניסיון רב בהקניית 
לימודי ארץ ישראל, על בסיס תכניות הלימוד המעודכנות, עליהן נוספות 
 מדי שנה תכניות לימוד חדשות ומגוונות. כמו כן, אנו מקיימים פעילות 
להקניית ידיעת הארץ לציבור הרחב בישובים שונים ובמקומות עבודה. 

אלפי תלמידים נהנים כיום מתכניות במגוון נושאים המוגשים ע"י מיטב המרצים, החוקרים 
והמדריכים המובילים בתחומם. 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.

אנו שמחים לעדכן כי עלה לאוויר אתרנו המחודש והעדכני, כמו גם דף הפייסבוק, אשר יספקו 
לכם מידע אודות מגוון הפעילויות המוצעות וכן ידיעון לשנת תשע"ט. אתם מוזמנים לעיין, 

להתרשם, מתכניות הלימוד המרתקות ולהצטרף אלינו ואל אלפי תלמידים מרוצים. 

באיחולי שנת לימודים פורייה ומהנה,

פיני שומר
מנכ"ל המכון

בברכה,
משה סמיה

יו"ר הועד המנהל
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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: תמר כץ 
רכזת המגמה ללימודי א"י: מיכל לברטובסקי

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, תמי גודוביץ, אירית וינרבה, גליה מנדלסון

מתנדבים
קלרית אדיב, אסתי אדלר, עדנה ביר, דוד דשא, גדי היים, 

סו וכמן, ורדה מנדס, סמדר עדות, נחמה שגב

מוסדות העמותה

תן ג'ורג אהרון
ש

צילום: נחו
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ד"ר סיינס טל
ד"ר סימון דני

פרופ' סינקלר דניאל
ד"ר סמיה יום טוב

סער ערן
עדן קארין

עובדיה ירון
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פרופ' עילם יגאל
עלוני רועי

ד"ר עמיצור חגי
עפרי דן

פוזננסקי יחזקאל
פרופ' פוצ'טר עודד

פוקס אורן
ד"ר פורטוגלי עדיאל

פורת יורם
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רכניץ הדה

רמניק טניה
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שמואלי אסתר

ד"ר שניצר מרב
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שפירר יורם
שקד צחי
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בייטנר שי
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בן-משה אורלי
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בקל מאור
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ברק מרב

ד"ר גדי נועה
ד"ר גואטה ענת

גולדברג יוסי
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מכון אבשלום - מי אנחנו?

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 
חוויית 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. המכון קרוי על שמו של חיים 
אבשלום פרידמן )1952-1890(, שהיה ממעצבי הפעילות 
התרבותית בארץ ישראל בכלל ובקרב ציבור העובדים 
בפרט, ותרם רבות להקניית ידיעת הארץ וקידם נושא זה.

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

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
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חנו?
מי אנ

ם - 
שלו

מכון אב

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

לימוד )קמפוסים( ייחודיים  שפע פעילויות ואירועים

צילום: יעקב ברץ
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תכניות ערב

לימודי ארץ ישראל

שי
מי

ח
מי 

י
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מרצים שנה א'

מגמת הדגל של מכון אבשלום 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. 
כבוגרי המגמה תינתן לכם האפשרות להמשיך בלימודיכם 
עם כיתתכם המקורית. מניסיון של 30 שנות למידה: עד 
כה, כל הכיתות בחרו להמשיך ביחד במכון מעבר לשלוש 
השנים – חלקן לומדות ביחד כבר עשרים וחמש שנים!

"אני מחלק את חיי לשני חלקים:
עד הלימודים במגמה ללימודי 

א"י ולאחריהם" 
שמעון וג'ים, תלמיד המכון זה 25 שנה

המגמה ללימודי ארץ ישראל

ת
שראלי

ארצי
ה 

חווי
שראל - 

ארץ י
מודי 

לי

תכניות ערב
לימודי ארץ ישראל

לא"י/101

מתכונת הלימודים
הלימודים מתקיימים בימי חמישי בין השעות 21:30-18:00, 
במשך שלוש שנים. ההרשמה מתחילה ביוני. מדי שנה 
מתקיימים בין שניים לשלושה מחנות לימוד )קמפוסים( - 
בחורף, באביב ובקיץ. בנוסף מתקיימים שלושה ימי סיור 
בימי שישי, במהלך כל שנת לימוד. סך הכול, עד 12 ימי 

סיור בכל שנת לימוד.

נושאי הלימוד
גיאוגרפיה, היסטוריה, ארכיאולוגיה, גיאולוגיה, הצומח והחי 
בארץ ישראל, דתות ומיעוטים, לימודי המזרח התיכון 
ופרקי אקטואליה )מתווה מפורט של תכנית הלימודים - 

בעמוד הבא(.

תנאי קבלה
למגמה יתקבלו בעלי השכלה של 12 שנות לימוד לפחות 
וכושר גופני ברמה המאפשרת השתתפות בסיורים. בנוסף, 
המועמדים ירואיינו על ידי ועדת קבלה. במהלך הלימודים 
נדרשת נוכחות בשיעורים והשתתפות סדירה הן בסיורים 

והן במחנות הלימוד.

גליה דורון, ד”ר דני סימון, פרופ’ יגאל עילם, ד”ר חגי עמיצור

מידע כללי

הרצאות 230 שעותסיוריםימי חמישי 21:30-18:00
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שנה א' - מניחים יסודות
גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל 	 
ארכיאולוגיה של ארץ ישראל	 
סודות עולם החי של ארץ ישראל	 
סוגיות בתולדות הציונות	 

שנה ב' - מפליגים אל מחוזות היסטוריים
ארץ ישראל בימי הבית השני – משיבת ציון 	 

ועד המרד הגדול ברומאים
ירושלים לדורותיה	 
נוף ארץ ישראל והתהוותו 	 
יסודות האסלאם 	 

שנה ג' – צוללים לעומק 
התקופה הצלבנית בארץ ישראל 	 
גיאוגרפיה של המזרח התיכון	 
הנצרות - מהותה ותולדותיה בארץ ישראל 	 

או עדות נוצריות - יוונים, קתולים, קופטים, 
מרוניטים ואחרים

תולדות ההתיישבות היהודית החדשה בארץ 	 
ישראל או נאציזם – אזהרה מן ההיסטוריה

שנה ד' - החגיגה נמשכת... 
)אופציונלי לבוגרי שלוש שנות לימוד(

ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי	 
ביזנטית	  הרומית  בתקופה  ישראל   ארץ 

או מלחמות ישראל 
ארון הספרים היהודי וחגי ישראל	 
הפלסטינית	  והשאלה  ישראל   מדינת 

או סכסוכים במזרח התיכון

ת
שראלי

ארצי
ה 

חווי
שראל - 

ארץ י
מודי 

לי

מיטב המרצים  סיורים וקמפוסים חווייתיים  מסגרת לימודית 
עשירה ומרתקת  חוויה חברתית יחידה מסוגה  מגמה שהיא 

בית שני למשתתפים בה  כי עם הצלחה לא מתווכחים!

למה כדאי להירשם?

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 2018 

)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.

תכנית לימודים רב שנתית
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ת
שראלי

ארצי
ה 

חווי
שראל - 

ארץ י
מודי 

לי

לימודי ארץ ישראל
חוויה ארץ-ישראלית

לא"י/101

   שילוב בין לימודי עומק לבין סיורים חווייתיים 
בשטח.

   חשיפה לידע מגוון ועשיר הקם לתחייה מול 
העיניים במהלך הסיורים. 

    שניים או שלושה מחנות לימוד )קמפוסים(* 
בני שלושה ימים ובנוסף שלושה סיורים בני 

יום אחד, בכל שנת לימוד.
   במהלך שלוש שנות הלימוד מבלים כ-36 
ימים מחוץ לכותלי המכון - יותר מכל מגמה 

מקבילה אחרת בארץ! 

לימודי שדה - באוויר הפתוח 
ובאווירה פתוחה

קמפוסי חורף
)שניים עד שלושה מחנות מתוך הארבעה(

בקעת ים המלח, מדבר יהודה ונאותיו	 
אילת וים סוף	 
בין מזרע לישימון – בקעת באר שבע	 
אל ראשי המכתשים – הר הנגב המרכזי	 

קמפוסי אביב
)שניים עד שלושה מחנות מתוך הארבעה(

סולמה של צור – הגליל העליון המערבי	 
סובב כנרת	 
מהגלבוע ועד גאון הירדן	 
ארץ הרים ובקעות – הגליל התחתון המערבי	 

קמפוסי קיץ
)שניים עד שלושה מחנות מתוך החמישה(

ירושלים הרים סביב לה	 
גג הגליל – הגליל העליון המרכזי	 
ארץ ירדן וחרמונים	 
"כרמל בים יבוא" – הכרמל ומישור החוף 	 
"עיר ללא הפסקה" – תל אביב	 

תכנית הקמפוסים המוצעת בשלוש 
השנים הראשונות

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.

צילום: מיכל לברטובסקי
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ת
שראלי

ארצי
ה 

חווי
שראל - 

ארץ י
מודי 

לי

להכיר את הארץ דרך הראש, הלב והרגליים 
סיורים בני יום אחד. 

בכל שנה יתקיימו שלושה סיורים בני יום אחד. הסיורים 
ימחישו את החומר התיאורטי הנלמד בכיתה וייערכו 
בהדרכתם הצמודה של מרצי המגמה ומיטב המדריכים. 

הסיורים מעניקים לבוגרים מסגרת אינטלקטואלית וחוויה 
חברתית בלתי נשכחת! 

"הקמפוסים הם חוויה כל כך חזקה 
- אחריהם אתה כבר לא מה שהיית 

קודם"
תמי הפטל, מפיקת תוכן ואירועים ובוגרת המכון

סיור גיאולוגי לכרמל: שונית אלמוגים מאובנת 	 
בנחל המערות, טופים וולקניים בבקעת כרם 
מהר”ל, סלעי גיר ותהליכי המסה בנחל אורן או 
חתך רוחב גיאולוגי מתל אביב ועד ים המלח.

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

מושבות יהודה: ראשון לציון, אחוזת לרר )היא 	 
נס ציונה(, מזכרת בתיה )היא עקרון(, גדרה – 
מושבת הביל"ויים או מוצא, הר טוב וכפר אוריה.

ירושלים של ימי בית ראשון: אתרי בית ראשון 	 
ועיר דוד.

ירושלים של ימי בית שני: הרובע היהודי, דגם 	 
העיר, הרובע ההרודיאני, חפירות הכותל.

המאבק על הדרך לירושלים: הקרבות בדרך 	 
אל העיר בתקופת מלחמת העצמאות.

סיור בוטני זואולוגי: ביקור בשמורת החולה, 	 
כולל תצפיות על עופות נודדים. 

בית שני, המשנה 	  ישראל בתקופת  ארץ 
והתלמוד: עתיקות ציפורי ובית שערים או 

עתיקות מראשה בית גוברין.
סופה של הממלכה הצלבנית הראשונה: ציפורי, 	 

חורבת מסכנה וקרני חיטין.
עדות בכרמל: דרוזים, בהאים ואחמדים.	 

תכנית הסיורים

* ייתכנו שינויים בתכנית
הלימודים והסיורים. 
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לימודי ערב

לדעת ארץ

עי
מי רבי

י
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ארץ
ת 

ערב - לדע
מודי 

לי

לדעת ארץ
עולם ומלואו בערב אחד

  12 מפגשים 
  נושאים נבחרים ומגוונים – שיעורים 

מתחומי ארץ ישראל, העשרה כללית 
ולימודי עולם

  בחירה - ניתן להשתתף בכל ערב 
בקורס אחד, או יותר

  אם רוצים - יוצאים. הלומדים במגמה 
מוזמנים להשתתף בסיורים לימודיים 

)בתשלום נפרד(

רשימת הסיורים תפורסם בנפרד. 

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

בראשית שנת הלימודים הקרובה.

הנחות*
5% הנחה לחברי ההסתדרות הכללית החדשה

5% הנחה לנרשמים עד ל-20.7.18
7.5% הנחה לנרשמים לשני קורסים בסמסטר לאחר 

ה-20.7.18
10% הנחה לנרשמים לשני קורסים בסמסטר עד לתאריך 

ה-20.7.18
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 580 ₪ לקורס בן 12 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 – 31/10/18, 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.

מועד תחילת הלימודים הסדירים
יום רביעי 31.10.18 

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

*  הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכנית 
הלימודים

מועדי המפגשים
16.1.19 | 09.1.19 | 02.1.19 | 19.12.18 | 12.12.18 | 28.11.18 | 21.11.18 | 14.11.18 | 07.11.18 | 31.10.18

30.1.19 | 23.1.19
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ארץ
ת 

ערב - לדע
מודי 

לי

מחיר: 750 12₪ מפגשיםימי רביעי 17:45-16:15

לדעת ארץ

מועדי המפגשים
16.1.19 | 09.1.19 | 02.1.19 | 19.12.18 | 12.12.18 | 28.11.18 | 21.11.18 | 14.11.18 | 07.11.18 | 31.10.18

30.1.19 | 23.1.19

ל"א/202ל"א/201

"תחת שמי ים התיכון"יהודי אשכנז

סדרת הרצאות העוסקת בקורותיהם של היהודים במערב 
ומרכז אירופה החל מהתפוררות האימפריה הרומית 
במאה ה-5 ועד לאמצע המאה ה-16. נבחן מהיכן הגיעו 
היהודים לגדותיו המזרחיים של נהר הריינוס, כיצד נוצרו 
הקהילות, אילו אישים בולטים הטביעו את חותמם ואילו 

נכסים רוחניים ותרבותיים התפתחו בשנים אלו.

בין הנושאים
קרל הגדול והיהודים; עיצוב פני הקהילות היהודיות – רבנו 
גרשם מאור הגולה ותקנותיו; רש"י משמר ומחדש; עברית 
מדוברת בימי הביינים; בין פרנציסקנים לחסידים – חסידות 
אשכנז בימי הביניים, תנועה או חיקוי?; אשכנז מקום 
מסוכן - המהר"ם מרוטנברג לא שורד את איימי המאה 

ה-13; תור הזהב של יהודי פולין.

"הים התיכון הוא אלף דברים בעת ובעונה אחת. אין 
הוא נוף, אלא נופים אין ספור. אין הוא ים, אלא רצף של 
ימים, אין הוא תרבות, אלא תרבויות רבות... בנופו הפיסי, 
כמו גם בנופו האנושי, הים התיכון הוא צומת דרכים שבו 
הכל מתערבב ומשתלב באחדות מקורית. חסדי הטבע 
ומארותיו ומאמציהם האדירים של בני האדם – כאז כן 

עתה – מכלול אין סופי של מקרים".
פרנן ברודל: "הים התיכון מרחב והיסטוריה".

בין הנושאים
מלטה – הבלתי מנוצחת; קפריסין – אי שכן בעל תרבות 
ייחודית, גשר בין מזרח למערב; סיציליה: "הכדור שנבעט 
מהמגף"; עולמו של אגממנון - עלייתה ונפילתה של 
מיקנה השלטת בימים; סרדיניה - התרבות ה"נוראגית" או 
סודם של השרדנים; קורסיקה – ה"אי היפה" )בפי היוונים(; 
כרתים – בין מיתולוגיה לארכיאולוגיה; סנטוריני – האמנם 
אטלנטיס האבודה?; הפניקים – מצור וצידון ועד קרתגו; 
התעלומה האטרוסקית; בעקבות מסעות אודיסאוס 

מטרויה לאיתקה.

ד"ר ענת גואטה גליה דורוןמרצה מרצה

מרצה אורח: פרופ' אסף יסעור לנדאו מרצה אורח: אורן זונדר
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ארץ
ת 

ערב - לדע
מודי 

לי

המהפך: ספרות ישראל
בימי בית שני

בעקבות מסעות
ששינו את העולם

ל"א/204ל"א/203

סדרת הרצאות זאת נועדה לסקור את עיקרי ספרות 
ישראל בימי בית שני )תורה שבעל פה על ענפיה – ששה 
סדרי משנה, תלמודים, מדרשים וכן דוגמאות מן הספרות 
החיצונית(, כזו אשר הכתיבה למעשה את סדר היום של 
הדת היהודית הנהוג זה כאלפיים שנה. נדון בספרות 
בית שני על רקע ספרות בית ראשון )עיקר הספרות 
ה"מקראית"(, על מנת להגיע למסקנה הנחרצת, שלא 
הקדומה, היא זו אשר סללה את מפת מסלוליה של 
הדת היהודית, אלא כדברי ליבוביץ, דווקא זו השנייה. 
בלשון ישירה: הדת היהודית הנוהגת בימינו אנו, היא תוצר 
מובהק של ספרות בית שני, ובשום אופן לא תוצר של 

עיקר הספרות המקראית.

בין הנושאים
נדידת הסמכות ההלכתית והיווצרות מעמד "חכמים"; 
האדרת סמכותם של חכמים ובד בבד "איון סמכותו 
של האל" המקראי )"מה עשה הקב"ה באותה שעה? 
צחק ואמר נצחוני בני"(; התבצרות מעמד "חכמים", 
שאינם נרתעים מקיצוץ סמכות משה, מסע החיפוש 
אחרי המונותיאיזם הטהור – מן הטבע אל ההיסטוריה 
)"מקדש ישראל והזמנים"(; הכשרת מוסד הגלות; ספרים 

חיצוניים – הניסיון הנואש לשוב למקורות.

מאז ומעולם נשא האדם עיניו לכוכבים וגילה סקרנות אל 
מרחבים רחוקים מעבר לאופק. ספנים ויורדי ים אמיצים 
יצאו למסעות, אשר ידעו כיצד החלו, אך איש לא ידע כיצד 
יסתיימו. מה גורם לאדם לצאת ולתור עולם נעלם? ומדוע 
מרתק אותנו עצם המסע? בסדרה זו נביא את סיפורם 
של אותם מסעות, בדרכו של האדם להכיר את עולמו.

בין הנושאים
תחילת עידן התגליות - מאנריקה הנווט אל מגלן ודרייק; 
האנגלים מגיעים...; דרווין יוצא לאיי הגלפגוס; אקוודור; 
המרוץ אל הקטבים - סקוט, אמונדסן ושקלטון; באופן 
אישי: רשמי מסעות סביב העולם; מסע אל הדמיון – 
מאטלנטיס והאודיסיאה ועד שר הטבעות ומשחקי הכס.

מחיר: 750 12₪ מפגשיםימי רביעי 19:30-18:00

אורן נהרי מרצה מרצה

לדעת ארץ

מרצים אורחים: דנדן בולוטין, טניה רמניק

ד"ר אריה דון
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ארץ 
ת 

ערב - לדע
מודי 

לי

ירושלים - עיר נמל 
על שפת הנצח

מן היצירות האחרונות של 
המאסטרים הגדולים באמנות 

ועד תרבות המסכים 

ל"א/206ל"א/205

העיר ירושלים מאז ומעולם מהווה אבן שואבת למאמינים, 
חולמים ולוחמים שביקשו להותיר חותם בה. דרך עיניהם 
של נוסעים, משוררים, ציירים וחוקרים, ננסה לפצח את 
סוד יופייה הייחודי של עיר הנצח. יחד נלך בין סמטאות 
חבויות, אבנים קדומות ואנשים, ונטעם מקצת יופייה 

וייחודה של העיר ירושלים.

בין הנושאים
עיר דוד - בין מקרא וארכיאולוגיה; בית המקדש וקדושת 
העיר ביהדות; על כנסיות ומנזרים - ירושלים בנצרות; 
צליינים ועולי רגל בימי ביניים; אל קודס - מעבד אלמלכ 
לצלאח א-דין; העיר העתיקה - בין הרבעים השונים; 
זיכרונות ונחלאות - שכונות ועדות בירושלים; ירושלים 

בסיפורי עגנון.

הסדרה תעסוק ביצירות האחרונות של המאסטרים 
הגדולים. נתבונן בענקי הרוח משרטטים את הצוואה 
הרוחנית שלהם ומסכמים את חייהם. מיכלאנג'לו, טיציאן, 

קראווג'יו, רמברנדט, ולסקז ועוד.
בחלקו השני יעסוק הקורס באמנות בעידן דור המסכים - 
דור ה-Y. מפריצתה של מצלמת הווידאו אל תוך עולם 
האמנות, דרך עולמות וירטואליים, משחקי אונליין וחדרי 
צ'אטים, רשתות חברתיות ותוכנות מיפוי ועד לסרטוני 
יו-טיוב ואמצעים דיגיטליים ששינו את אורח החיים וגם 

את יצירתם של האמנים הגדולים היום.

בין הנושאים
מיכלאנג׳לו - מנאופלטוניזם רנסאנסי לאסכולה של 
איש אחד; קרוואג'ו - למות באמנות בשביל להיוולד 
בחיים; רמברנדט והמצאת יצירת האמנות המודרנית; 
האמריקאים - על העבודות האחרונות של רותקו, פולק, 
ניומן ודה-קונינג; אורי לפשיץ - מבוא לפנומנולוגיה של 
הרוח; אמנות הווידאו; אמנות אינטרנט; אמנות וירטואלית 

ופיסול דיגיטלי.

אבשלום קאפח מרצה

יונתן הירשפלד, קארין עדן מרצים

לדעת ארץ
12 מפגשיםימי רביעי מחיר: 750 19:30-18:00₪
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ארץ
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ערב - לדע
מודי 

לי

12 מפגשיםימי רביעי 19:30-18:00

לדעת ארץ

ל"א/208ל"א/207

 מנהיגות צבאית ועסקיתנפלאות המוח
הלכה ומעשה

בעשורים האחרונים מדעי המוח )מדעי הנוירולוגיה( הפכו 
להיות מוקד עיקרי של המחקר. הכול מחפשים אחר 
אבן הרוזטה של המוח, אשר תאפשר לאנושות להבין 
בעצם את עצמה. כמה שונה המוח שלנו ממוחות של 
בעלי חיים אחרים? מהם התהליכים שעיצבו את מבנה 
המוח במיליוני השנים האחרונות? כיצד ניתן להסביר 
את התנהגות האדם והחברה האנושית באמצעות מבנה 
המוח? איך המוח שלנו לומד? ומה צופן לנו העתיד? על 
שאלות מרתקות אלה ועוד ננסה לענות במסגרת הקורס.

בין הנושאים
מוח של קוף - כמה רחוק מבנה המוח האנושי ממבנה 
המוח של השימפנזה?; חוש הריח ומיניות האדם והקשרים 
ביניהם; מה תרם מדע מבנה המוח לבעיית גוף נפש? ומה 
תרמה בעיית גוף נפש לחוקרי המוח? לחץ, לחץ, לחץ - מהו 
ואיך מתמודדים; המדע של האהבה והזוגיות; על תבונה 
ורגישות - המדע מאחורי אמפתיה ומנהיגות; איך המוח 
שלנו לומד? מוח ללא גבולות; על קליטת חלומות וקריאת 

מחשבות; חקר המוח, האם נישאר אנושיים?

הקורס יעסוק בהיבטי המנהיגות בכלל, בעולם העסקים 
ובמנהיגות הצבאית בפרט, והשפעתם על ביצועי הפרט 
והקבוצה, על יצירת האקלים הארגוני בקבוצה, ועל הבטחת 

ההמשכיות והרציפות העסקית של הארגון. 
נעסוק בשאלות יסוד על המנהיגות החיונית להנעת אנשים 
בעולם העסקים בכלל וביחידה בסיסית בפרט. לאחר 
עיסוק בהגדרות בסיסיות, נעמיק בשאלה האם מנהיגות 
היא תכונה מולדת או שניתן לרכשה במסגרות הכשרה 
שונות? תיבחנה תיאוריות שונות ויבחן מקומו של המנהיג. 
בנוסף, נתמקד בהיבט המנהיגותי בעולם הצבאי והעסקי 
ובהשפעתו על לכידות הקבוצה הבסיסית, צמיחה, ביצועים 
והבטחת ההמשכיות העסקית של ארגונים ונעמוד על 

ההבדל בין מנהל לבין מנהיג.

בין הנושאים
מנהיג – נולד/לוקח/תופס/לומד או מקבל את המנהיגות 
כמטלה? גורמי ההנעה של קבוצת אנשים; פירמידת 
האקלים הארגוני הנורמטיבי; ניהול ומנהיגות – המשותף 
והמבדיל ביניהם; סגנונות ניהוג )ניהול ומנהיגות(; שררה – 

הצד האפל של המנהיגות; מהי מהות המנהיגות?

ידידיה גפני, ד"ר דורון רביד,  פרופ' 
מרום, אסף  ד"ר  יקיר,  ליאת   ד"ר 

ד"ר טל סיינס

אלוף )מיל.( ד"ר יום טוב סמיה מרצהמרצים

מחיר: 750 ₪
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12 מפגשיםימי רביעי 21:30-20:00

לדעת ארץ

ארץ 
ת 

ערב - לדע
מודי 

לי

ל"א/210ל"א/209

החיים כסרט
ארצות הברית

עולם במלחמה
מלחמת העולם השנייה

"אמריקה היא תרבות של מראית עין, כולם שם חיים 
בסרט", כך טוען הסוציולוג הצרפתי בודריאר בספרו 
"אמריקה". אכן, חלק מרכזי מן התרבות ומן הערכים 
האמריקנים מקבל ביטוי בקולנוע האמריקני לגווניו. 
קורס זה יברר ערכי יסוד ומאפייני תרבות מרכזיים 
בהיסטוריה האמריקנית וידגים את ביטוייהם במבחר 
סרטים מפורסמים. כמו כן יעסוק הקורס בייחודה ומעמדה 

של יהדות ארה"ב.

בין הנושאים
ההתפשטות מערבה במהלך המאה; סרטי מסעות 
בארה"ב – כיבוש המערב; מלחמת האזרחים: סיבות, 
מהלך, תוצאות; "חלף עם הרוח" - מלחמת האזרחים 
נוסח הוליווד; הקפיטליזם האמריקני וצמיחת העסקים 
הגדולים; וול סטריט – על קפיטליזם, כסף גדול וערכים; 
רצח קנדי בקולנוע; יחסי שחורים ולבנים; "קיצור תולדות 
הקומדיה הרומנטית" - תוצר תרבותי אמריקאי קלאסי.

ההיסטוריה האנושית רצופת המלחמות מגיעה במאה 
ה-20 לשיא נורא של קונפליקט ושפיכות דמים. מלחמת 
העולם הראשונה מזעזעת את העולם. הסדרים הפוליטיים 
שהגיעו בעקבות תבוסת גרמניה כשלו בגדול, והכתובת 
הופיעה על הקיר. הניסיונות הנואשים, לעצור את המפולת - 
כשלו. בשש שנות המלחמה שהחלה עם הסתערויות 
פרשים, ותמה עם נשק גרעיני - שינה העולם את פניו 
לצמיתות. לא הייתה בהיסטוריה האנושית מלחמה 
מורכבת, דרמטית, הרסנית, קטלנית ומשנה סדרי עולם 

כמו מלחמת העולם השנייה.

בין הנושאים
מלחמת העולם הראשונה והסכם ורסאי; עליית המשטרים 
הטוטליטריים - קומוניזם, פשיזם, נאציזם; הצבאות 
והמחשבה הצבאית לפני המלחמה; הפלישה לפולין 
מן "המלחמה המדומה" ועד הקרב על בריטניה; מבצע 
"ברברוסה"; מפרל הארבור ועד מידוויי - המערכה 
באוקיינוס השקט; "הפתרון הסופי"; הפלישה לנורמנדי; 
ממבצע "גן השוק" ועד נפילת ברלין; פצצות האטום וקץ 

המלחמה.

 זיו אלכסנדרוני, פרופ' אייל נווה,
הדה רכניץ

אלון קליבנובמרצים מרצה

מחיר: 750 ₪
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12 מפגשיםימי רביעי 21:30-20:00

לדעת ארץ

ל"א/212ל"א/211

סוגיות נבחרות מעולם 
הדרמה והתיאטרון הישראלי

פריצות דרך וגילויים 
חדשים בחקר היקום

* קורס המשך - מתאים גם למשתתפים חדשים.
במהלך הקורס יתוודעו המאזינים למושגי היסוד של שפת 
התיאטרון ולסוגיות מפתח המלוות את הדיון באמנות זו 
מימים ימימה. בין היתר ילובנו ייחודה של אמנות התיאטרון 
בהשוואה למדיומים אחרים. מקומו של השחקן בלב 
העשייה התיאטרונית והוויכוח הנצחי על מהות עבודת 
השחקן - האם הוא אכן "חייב" להזדהות עם התפקיד 
שהוא מגלם? ז'אנרים דרמטיים עיקריים )טרגדיה, קומדיה 
ומה שביניהן(, התיאטרון ה"ריאליסטי" המולך בכיפה 
במאה השנים האחרונות, זרמים אופוזיציוניים לריאליזם, 
ביקורת התיאטרון ויחסי האהבה-שנאה שבין המבקרים 
והמבוקרים, התיאטרון הפוליטי ומידת השפעתו על הקהל, 
יחסי הגומלין בין התיאטרון )"האמנות הישנה"( ומדיות 

מאוחרות יותר )כקולנוע וטלוויזיה( ועוד.

בין הנושאים
יהדות ותיאטרון: יחסי אהבה-שנאה מימים ימימה; 
עבודת השחקן: שיטות משחק – )סטניסלבסקי וברכט(; 
התיאטרון הריאליסטי: הזרם המרכזי במאה ה-20: תיאטרון 
האבסורד: בקט, יונסקו, פינטר; סצנת התיאטרון בלונדון; 

קטעי תיאטרון נבחרים לסיום הסדרה.

* קורס המשך - מתאים גם למשתתפים חדשים.
אחד מתחומי המדע הדינמיים ביותר, אשר מתעדכנים 
חדשות לבקרים, הינו מדע האסטרופיזיקה. אנו נמצאים 
בעיצומה של מהפכה דרמטית בשיטות המחקר, מהפכה 
אשר התאפשרה בזכות שיגור טלסקופים לחלל, הקמתם 
של מצפי כוכבים ובהם טלסקופים ענקיים וכן הרחבת 
יכולתו של המין האנושי "לראות" באורכי גל שעד לפני 
מספר שנים נבצר מאיתנו. כל אלו פתחו צוהר חדש 
לתהליכים שקודם לכן כלל לא היו ידועים. בסדרה זו, 
הכוללת הרצאות שטרם הועברו במסגרת זו, נחשוף 
טפח משיטות העבודה של אסטרופיזיקאים ונביא סקירה 
של מיטב החידושים בתחום מרתק זה, לטובת הקהל 

הסקרן והחקרן.

בין הנושאים
שבעת העולמות החדשים – על גילויו של כוכב ולו שבעה 
כוכבי לכת דמויי ארץ; הירח של כדור הארץ; כוכב הלכת 
צדק; כוכב הלכת שבתאי; הזמן ולוחות השנה; זיהום 
אור – הבעיה והפתרון; החיפוש אחר חיים תבוניים מחוץ 

לכדור הארץ; הפיצוצים האדירים ביקום ועוד.

רועי הורוביץ אילן מנוליסמרצה מרצה

מחיר: 750 ₪
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לי

אילן מנוליס

12 מפגשיםימי שני 19:30-18:00

לדעת ארץ

ל"א/214ל"א/213

יצירות המופת של של מי הקרקע הזו?
עולם המוזיקה

נרטיבים ודילמות במעשה הציוני, ואתוסים של חלוציות, 
עבודת אדמה, גאולת הארץ, התיישבות וביטחון, נבחנים 
על רקע הקונפליקט הקרקעי בין יהודים לערבים ובין 

יהודים לבין עצמם – מלפני קום המדינה ועד היום. 

בין הנושאים
המדיניות הקרקעית וטענת הנישול – האמנם?; התפתחות 
חוקי הקרקעות; הקרן הקיימת וחברת הכשרת הישוב; מי 
סירב לקנות את עמק יזרעאל ומדוע?; דגניה, מרחביה, 
עין-חרוד ונהלל – היווצרותם של דגמי התיישבות; 'חומה 
 ומגדל' – אתוס ומיתוס; "הנס שעשה שר ההיסטוריה" – 
נכסי נפקדים; "הכושי עשה את שלו": מי צריך את קק"ל 
אחרי קום המדינה?; מכירת נכסי הנפקדים לרשות 
הפיתוח והולדת מינהל מקרקעי ישראל; למי שייכות 
אדמות הקיבוצים? היחסים העכורים עם קק"ל, ובג"צ 
 הקשת הדמוקרטית המזרחית; הבדווים ואדמות הנגב – 

פולמוס שלא נגמר.

בקורס זה נצא למסע מרתק אל תוך עולם המוסיקה. 
נערוך הכרות עם המלחין וסיפור חייו, נבין את הרקע 
ההיסטורי והחברתי שבמהלכו נכתבה היצירה ובעיקר 
נתחקה אחר משמעותם של הרכיבים המוסיקליים השונים 

והמסרים הגלויים והסמויים החבויים ביצירה.

 בין הנושאים
הבלט 'היפהפיה הנרדמת' מאת צ'ייקובסקי, הסימפוניה 
התשיעית מאת בטהובן, האופרה 'לה טראוויטה' מאת 

ורדי, הקונצ'רטו הקלאסי ועוד ועוד.

ד"ר מיכל אורן ד"ר איתן אור-נוימרצה מרצה

מחיר: 750 ₪

מועדי המפגשים
28.1.19 | 21.1.19 | 14.1.19 | 07.1.19 | 31.12.18 | 24.12.18 | 17.12.18 | 10.12.18 | 26.11.18 | 19.11.18 | 12.11.18 | 05.11.18
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נשים מדברות ביטחון
ל"א/215

מועד פתיחת הקורס 30.10.18
בשנים הקרובות תעמדנה למבחן מכריע חלק מהנחות היסוד אשר אפיינו את סוגיות הביטחון הלאומי. גישות 
מחקריות עכשוויות מאתגרות את הגישות השמרניות שהיוו עד כה בסיס לתפישה המקובלת ובכך קוראות לעידוד 
חשיבה מחודשת ורעננה אודות המתרחש סביבנו. העולם הסובב את מדינת ישראל במעגל הרחב והקרוב משנה 
פניו וניכר צורך לחשיבה ביקורתית ועדכנית, אותה אנו מבקשים להציג. בכל מפגש יכלול שני נושאים, מפי חוקרות 

מובילות מן המכון למחקרי ביטחון לאומי.

8 מפגשיםימי שלישי מחיר למפגש בודד: 80 19:30-18:00₪ מחיר לסדרה: 580 ₪

מפגש 1 

מפגש 2 

מפגש 3 

מפגש 4 

מפגש 5 

מפגש 6 

מפגש 7 

מפגש 8

דברי פתיחה – מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי )תא"ל מיל.( אודי דקל 
ד"ר שרה פוייר – דת ופוליטיקה בעולם הערבי: טוניסיה, מרוקו, ירדן כמקרה בוחן

מר' חאדר סוועד – נשים בעולם הערבי ובישראל

גב' עדי קנטור – עליית הימין הקיצוני באירופה ובארצות הברית 
ד"ר מיכל חטואל-רדושיצקי – דה לגיטימציה ומעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית

גב' גליה לביא – היחסים המתהדקים בין ישראל לסין – אתגרים והזדמנויות
גב' ורה מיכלין-שפיר – שובו של הדב הרוסי – רוסיה במזרח התיכון

גב' סימה שיין – איראן ממהפכה להגמוניה אזורית – תהליכים ומשמעויות
ד"ר כרמית ולנסי – סוריה – השלב הבא: מחורבן לשיקום?!

ד"ר ציפי ישראלי – דעת קהל בישראל וביטחון לאומי
גב' אורית פרלוב – רשתות חברתיות בעולם הערבי

ד"ר לירן ענתבי – רובוטים ורחפנים – משנים עולם
גב' הדס קליין – אתגרי הסייבר – סיכונים והזדמנויות

ד"ר כרמית פדן – חוסן לאומי בעוטף עזה
גב' פנינה שוקר - חוסן לאומי במבט השוואתי )ארה"ב, בריטניה, ישראל(

ד"ר גליה לינדנשטראוס - יחסי ישראל - טורקיה
ד"ר ענת קורץ - המשבר בעזה

* הקורס בשיתוף עם המכון למחקרי ביטחון לאומי
* הלימודים יתקיימו במכון למחקרי ביטחון לאומי, רחוב חיים לבנון 40, ת"א

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

תודתנו נתונה למתנדבים הפועלים באתר ולמרכז הפרויקט - גיורא גורביץ

הגישה לאתר
ממגרשי החניה של גני יהושע בתל אביב או מרחוב רוקח 84 

בשיכון ותיקים, רמת גן. 

נפגשים באתר "שבע טחנות" בשבת הראשונה בכל חודש, החל מחודש נובמבר
שעות ההדרכה 13.00-10.00 בכל חצי שעה, פרט לימים גשומים ובחגים.

מזה כ-17 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.

התנדבות למען הקהילה
באתר "שבע טחנות"

על גדות הירקון

העניקו לאנשים שאתם אוהבים
מתנה ייחודית ומקורית.

מתנה של חווית לימוד והנאה.

שובר מתנה
קורסים | מפגשי במה פתוחה | סדרות סיורים

נהפרטים במזכירות המכון: 03-6990735
ת

מ
ר 

וב
ש
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לימודי בוקר

חגיגה של יום בשבוע
לומדים ומסיירים

עי
 רבי

שי 
שלי

 
שני 

28



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 לשבועיים וסיור לימודי אחת 
לשבועיים. 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 2018. 

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

בוגרי המכון פטורים מדמי הרשמה. 

לימודי בוקר

למה כדאי להירשם?
 מיטב המרצים והמדריכים

  מפעילים גם את הראש וגם 
את הרגליים

 מגוון רחב של נושאי לימוד
 לימודים בסגנון ייחודי

  חוויה ייחודית – טיול בעקבות 
לימודים מאפשר העמקה 

מהנה ומקיפה

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. 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' 116
ביטול הרשמה והחזר כספי – ראו עמ' 116

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.

*הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכנית 
הלימודים והסיורים.
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17.9.18 - עמק יזרעאל ובית שאן 
מטרת סיור זה היא "לתפוס" את נדידת הסתיו בשיאה! 
אזור עמק יזרעאל ובית שאן, הוא כפי הנראה האזור 

העשיר ביותר בעונה זו של השנה.

22.10.18 - בזים שחורים 
רבים מחברי הקבוצה הביעו רצון לצפות בעוף מדהים 
זה – ניסע לדרום מדבר יהודה מתוך מטרה לצפות 
בו בשלבי הסיום של עונת הקינון. בנוסף נוכל ליהנות 

מן העופות החולפים לאורך השבר, דרומה.

19.11.18 - עמק החולה 
אולי לא יהיו לנו 50,000 עגורים, אבל ציפורים יהיו לנו 
 בשפע!!! בנוסף לחוויה שאנו מכירים, מטרת הסיור – 

לראות מינים שעד כה עוד לא ראינו.

10-11.12.18 - קמפוס: צפון )יומיים(
יידרש תשלום עבור לינה, כלכלה ומנהלה.

בסיור זה נסייר באזור החולה, ברמת הגולן, בחיפוש 
אחר ציפורים חורפות בתקווה להפתעות בשטח.

תכנית הסיורים

14.1.19 - הר ארבל 
לאור ההצלחות בשנים האחרונות, נאזור אומץ, וננסה 
את מזלנו עם היצור הכריזמטי אך קשה להשגה – 

הכתלי! הפעם ננסה למצוא אותו. 

11.2.19 - עכו 
בהמשך לסיור הקודם, לאלו שלצערם החמיצו את 
המגוון העשיר של השחפים באזור, נצא מתוך מטרה 
להכיר מקרוב את העופות הללו, אשר מהווים אתגר 
מעניין להרבה צפרים, אך לעיתים גם תסכול. בסיור 
זה נצפה במגוון של עופות ים ואולי סוף סוף נהנה 

גם משחפים.

25-27.3.19 - קמפוס: אילת )3 ימים(
יידרש תשלום עבור לינה, כלכלה ומנהלה.

הפעם יורדים דרומה! אמנם נדרים, אך עדיין קיים 
סיכוי טוב לראות שחפים! חצי מיליארד ציפורים 
חולפות בעונה זו את ישראל צפונה, נראה שבהחלט 

יהיה לנו מעניין.

ם
סיירי

מ
ם ו

מדי
מודי בוקר - לו

לי

ציפורים בראש – סדנת צפרות

ערן בנקר מדריך

מחיר: 2,700 10₪ סיוריםימי שני יום מלא

מיועד לבוגרי הסדנה ולמשתתפים חדשים בעלי רקע בנושא

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

ל"ב/301
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ל"ב/302תנ"ך ומלואו

סוגיות במקרא
הקורס יעסוק בכמה מסוגיות היסוד שבספרות המקראית, 
ידון בסיפורי הבריאה, בדמותו של אברהם אבי האומה 
ובשאלות של מנהיגות ועימותים בין נביא לבין מלך. בקורס 
נתמודד עם הבדלי הגישות שבין פרשנות מסורתית 
לגישות ביקורתיות ונשלב היבטים ארכיאולוגיים, ספרותיים 
ואמנותיים במידת האפשר. בין הנושאים: "בראשית ברא...", 
מדוע שני סיפורי בריאה?; מה בין עלילות בראשית 
למיתוסים של המזרח הקדום – פרשת המבול ועלילות 
גלגמש; אברהם "אבי האומה"; עקדת יצחק; משה – כגיבור 
תרבות; מבית אב לממלכה – שמואל ושאול; מלכות 

דוד – אורות וצללים. 

על תופעות מפתיעות במקרא 
התנ״ך אינו ספר אלא ספרייה, המורכבת מטקסטים 
רבים שנכתבו בתקופות שונות בידי מחברים שונים. הללו 
שייכים לסוגות שונות המאפשרות לקורא להבין באם 
מדובר בכרוניקה היסטורית, בסיפורי אלים או באגדות 
עממיות, והאם ההכוונה לחוקים והוראות, למזמורים, 
לתפילות ולשירי עם. מטרת הקורס לבחון סוגיות חשובות 
בטקסטים המקראיים כדי לגלות בהם מסורות מקבילות 
המתפלמסות ביניהן. במהלכו נבחן את הזיקות בין 
הנאמר במקרא לבין כתובות עבריות עתיקות, ממצאים 
ארכיאולוגיים ותרבות האימפריות ששלטו באזור. בין 
הנושאים: המלך יאשיהו והרפורמה של שפן הסופר; מתי 
נכתבו ספרי המקרא? מי ערך אותם?; תפיסות האלוהות 
במקרא; בית המקדש, הקורבנות וקורבן אדם; סיפור חתן 
דמים וברית המילה; סוף עידן הקורבנות והולדת היהדות. 

ספרות החוכמה
הקורס יעסוק בשני היבטים של ספרות החכמה. האחד, 
אנו נלמד את ספרי החכמה במקרא על רקע ספרות 
החכמה במזרח הקדום. והשני, אנו נבחן את השינויים 
שפקדו את ספרות החכמה בישראל בעת העתיקה 
על רקע המפגש עם העולם היווני-רומי, תוך כדי בחינת 
כמה יצירות של הספרות החיצונית. בין הנושאים: מבוא 
לספרות החכמה במזרח הקדום ובמקרא; ספר משלי; 
ספר איוב; ספר קהלת; חכמת ישראל מול חכמת יוון; 

ספר חכמת בן-סירא; ספר חכמת שלמה. 

סוגיות היסטוריות מימי מלכות ישראל ומלכות 
יהודה – מקרא וארכיאולוגיה ֲהֵיְלכּו ְׁשַנִים ַיְחָּדו?

בקורס נכיר את ההיסטוריה של ארץ ישראל מימי 
הממלכה המאוחדת )דוד ושלמה( ועד ימי חורבן הבית 
הראשון, נחשף לאתרים ארכיאולוגיים וממצאיהם וננתח 
סוגיות היסטוריות נבחרות לאור מקורות התנ"ך, מקורות 
מחוץ לתנ"ך )כתובות, אנאלים, כרוניקות וכד'(, ממצאים 
ארכיאולוגיים והקשרם גיאוגרפי. בין הנושאים: ימי דוד 
ושלמה – הוויכוח הארכיאולוגי; הכתב האלפביתי הקדום; 
ההפרדה בין יהודה וישראל; שושלת בית עמרי; פרשיות 
המאבקים בין ישראל ומואב; שלבים בהשתלטות אשור 
על האזור; חזקיהו מול מסע סנחריב בשפלת יהודה; 

ממלכות מצרים ובבל וחורבן הבית הראשון. 

 ראשית ישראל בראי הארכיאולוגיה –
מימי האבות לתקופת השופטים

התיאור המקראי של ראשית עמנו מציג נרטיב ייחודי 
המאופיין בתקופה סוערת ומרתקת, הכוללת תהליכים 
מגוונים ורבי משמעות. בקורס נבחן מה הארכיאולוגיה 
מלמדת אותנו על תהליכים אלה ועל "ראשית ישראל". 
נשאל האם יש ריאליה בסיפורי האבות? האם התרחשה 
יציאת מצרים? נחקור את סיפור כיבושי יהושע ונציג 
דעות נוספות לתהליך היווצרות עמנו. נדון עד כמה 
הכתוב בתנ"ך מתאר מציאות היסטורית, ונתעדכן אילו 
הפתעות ממשיכות להתגלות תחת קרדום החופרים. 
בין הנושאים: מבוא לארכיאולוגיה של תקופות הברונזה 
והברזל והריאליה של תקופת האבות; מבט מחודש על 
יציאת מצרים; הנדודים במדבר; ההתנחלות בכנען; פולחן 
בראשית ישראל – הר עיבל – התגלית וההתעלמות; 
מתחמי כף הרגל – ממצא ופרשנות; תקופת השופטים 

והתעלומה של אל אחוואט.

 "גיבורים ועלילות, ספרות ומוסר:
הסיפור המקראי בפי הבאים אחריו"

הסיפור המקראי הוא בסיס התרבות היהודית, והוא קודם 
לכל התשתית שעליה מונחת יצירה חדשה, זהו גורם 
תרבותי המאתגר בכול דור מחדש, וגורם להם לשינוי 
פנים ולתפיסות עולם חדשות ומרתקות. כזה בדיוק היה 
הסיפור המקראי: הוא סופר מחדש, בנוסחאות ותפיסות 

ד"ר אריה בורנשטיין, ד"ר יגאל בן-נון, ד"ר שי בר, גליה דורון, רועי הורוביץ, פרופ' עלי יסיף, 
ד"ר אדולפו רויטמן

התכנית העיונית

224 שעותסיוריםהרצאותימי שני בדרגה קלה-בינונית08:30 – 13:45
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* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

בין פלישתים לישראל – הבריח התיכון של א"י . 1
המקראית: אבן העזר, תל גזר, צרעה ויער צרעה 
כולל קטעי הליכה, בית שמש הקדומה וגן גולן. 

בקעת הירדן מתקופת ההתנחלות ועד לכיבוש . 2
הבבלי – גלגל ארגמן; אתרי בקעת פצאל ומרס 

א-דין.
לאורך הדרך הבינלאומית הקדומה - בין אפק . 3

למגידו.
עיר מלוכה - ללכת בירושלים של ימי הבית . 4

הראשון: תצפית מארמון הנציב, הממצא מאחוזת 
הקברים בכתף הינום, עיר דוד על כלל החידושים, 

מערכת המים, ביצורי המעיין, הנקבה.
באר שבע עיר האבות – נחל באר שבע והפארק . 5

המחודש. במידה ויוותר זמן נבקר גם בדרך 
המתקנים החקלאיים ביער יתיר. 

 בעקבות שופטים ומלכים בעמק יזרעאל. 6
והגלבוע - מתחם מתקופת המלוכה, מסלול 
הליכה לעין יזרעאל, הר הגלבוע, שמורת הטבע 
בהר ברקן ומבט אל  עמק דותן וצפון השומרון. 

בעקבות דוד בעמק האלה - תל עזקה, מבצר . 7
האלה )חרבת קיאפה(, תל שוכה, עדולם ואפשרות 

לביקור במערת דוד וגדודו, תצפית למזרח. 
 לב ממלכת ישראל ואתרי מערב שומרון -. 8

שומרון הקדומה )סבסטיה( - סיור בעיר המקראית 
וההרודיאנית הגדולה. מעלה שומרון: כפר 
מהתקופה הישראלית, נחל קנה: נוף וטבע. 

)מותנה באישור ביטחוני(.

תכנית הסיורים

ארץ בנימין – נפגוש בסיפורים ידועים ולא ידועים . 9
ונבקר באתרים מרשימים ולא מוכרים. נצא 
לתצפיות מרהיבות מגוש דולב מערבה, "גבעת 
היקבים" ואלפי שנות חקלאות בהר, פריחה ביער 
אום צפא, תצפית לעיר הפלסטינית הנבנית 
רוואבי, מיקב שרתוק ועד יקב פסגות והכפר 

הקדום בחר' ניסיה. 
מעיר האבות להר חברון - תל רומידה והחפירות . 10

החדשות, ירידה דרך המעיין למערת המכפלה; 
מעון וסיפור אביגיל ודוד; הר עמשא – שמורת 
הטבע ותצפית על דרום הר חברון ומדבר יהודה. 

)מותנה באישור בטחוני(. 

קמפוס: ארץ כנרות - בין ישראל לארם )יומיים(
ידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.

אתרים לא מוכרים מתקופת הברזל – תל כנרות, . 11
תל הדר, בית צידה ופארק הירדן. במידה ויוותר 

הזמן נבקר גם בתל אבל ובית מעכה.
תל דן - מ"עם שקט ובוטח" לעיר הישראלית . 12

הגדולה על הדרך בין דמשק לצור, טיול בארץ 
נחלי המים של שמורת דן, רמות נפתלי - תצפית 

עמק החולה, תל חצור.

ספרותיות, דתיות ואידאולוגיות חדשות, מדי דור, בתקופת 
התלמוד והמדרשים, בימי הביניים ובראשית העת החדשה. 
בקורס נבחן כמה מן הסיפורים הבולטים והמייצגים 
שמקורם בסיפור המקראי, אך הורחבו, סופרו וזכו לחיים 
מחודשים במאות השנים שלאחר תקופת המקרא. בין 
הנושאים: מן המקרא אל המדרש - כיצד מסופרים מחדש 
סיפורי התנ"ך; יוסף ואחיו, יוסף ונשותיו; דברי הימים של 

משה - מגלים את משה מחדש בימי הביניים; שלמה 
ומלכת שבא - על אוטוריטה ופמיניזם בסיפור המקראי; 

יואב כובש עיר - הגיבור המקראי עובר לימי הביניים.
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ל"ב/303כך היינו - ישראל שנות האלפיים

קורבנותם אומנותם: משיח קורבני לשיח ריבוני 
 דומה שבשנים האחרונות הקורבנּות הייתה לאופנה.
הוגים, סופרים, אמנים, אנשי אקדמיה, קולנוע ותיאטרון – כולם 
הפכו את קורבנותם לקרדום לחפור בו, וכולם מציגים 
לפני החברה תלי-תלים, גוני-גונים ונימי-נימים של הווייתם 
הקורבנית. בסדרה נבקש להתחקות על מאפייני סוד 
הקסם הקורבני ולהצביע על המחיר שהחברה הישראלית 
משלמת בעקבות בולטותו הגוברת והולכת של השיח 
הקורבני בעיצוב הזהות הישראלית. לאחר ניתוח השיח 
הקורבני נעסוק בעיצוב שיח אלטרטיבי – שיח ריבוני 
המבקש להחזיר לאדם ולחברה את מושגי הבחירה 

והאחריות. 

ישראל - פוליטיקה ויחסי חוץ בשני העשורים 
האחרונים 

במפגשים נעסוק בנושאים הבאים: אתגרים והזדמנויות 
למדיניות החוץ הישראלית; הדיפלומטיה הישראלית 
בזירה העולמית ובזירה המזרח-תיכונית; ומדיניות החוץ 

בראי תפיסת הביטחון הלאומי.

"מציאות מתעתעת" – איך כותבים ואיך 
משכתבים היסטוריה? 

"האם ישו היה פולני"? ההרצאה על האנטישמיות 
החדשה - ישנה בפולין, שורשיה וסיבותיה; איך השתבשו 
לנו המושגים בשנות ה-2000? בין המושגים בהם נעסוק: 
גבורה, קורבן, זכויות אדם; סוכני הזיכרון - את מי אנו 
זוכרים, איך אנחנו זוכרים ומי מכתיב לנו איך ומה - שינוי 

בדפוסי הזיכרון וההנצחה בשנות ה-2000.

 כלכלה וחברה בשני העשורים האחרונים,
מ-ה-פ-כ-ה 

מביטקוין ועד לחפצים עם תיק במס הכנסה - מהו 
בעצם ביטקוין? ומהם כל המטבעות הדיגיטליים )ביטקוין, 
האיטריום והריפל(? חוזים שאוכפים את עצמם, ארגונים 
שלא שייכים לאיש ומכוניות עם תיק אישי במס הכנסה. 
האם ימי הביניים חוזרים? כמה מילים על הכלכלה 
החדשה - האם אנחנו חיים בסוף עידן הקפיטליזם? 
האם העולם הכלכלי שלנו עומד להשתנות לגמרי? ואיך 
השפיעו הרשתות החברתיות על החיים הכלכליים שלנו? 

ספרות זועמת 
על מקומה של הספרות בגל המחאה החברתית של 
שנות האלפיים: קריאה ביצירותיהם של רוני סומק, אתגר 
קרת, אמירה הס, יודית שחר, עדי קיסר, רון דהן ואחרים. 

אמנות מודרנית בארץ ישראל 
בסדרת מפגשים זו נעסוק בנושאים הבאים: החזרה 
לאמנות פיגורטיבית ריאליסטית באמנות בישראל; אמנות 
רחוב וגרפיטי בישראל; העולם שאחרי הווידאו: אמנות 

מדיה חדשה בישראל.

טכנולוגיה רפואית פורצת דרך 
התפתחויות טכנולוגיות בתחומים שונים כמו מזעור 
חומרים וחומרים "חכמים", מהירות המחשוב ותקשורת 
מהירה מאפשרים אופן פעולה שונה. ניהול החולה ייעשה 
באופן אישי, יעיל ומהיר בסביבתו הטבעית. פתרונות 
טכנולוגיים חדשים לחסר באיברים או תפקוד לקוי יונגשו 
באופן שגרתי ובעלות נמוכה משמעותית מזו המקובלת 
כיום.  על האמצעים הטכנולוגיים החדשים שיאפשרו 
לרופאים ולמטפלים יכולות אבחון, מעקב, ניתוח נתונים 

וטיפול מהיר ומדויק בסדרה זו. 

תקשורת דעת קהל ומהפכות במזה"ת 
מהפכות "האביב הערבי" מיוחסות במידה רבה לשימוש 
בכלי התקשורת החדשים, לאינטרנט, פייסבוק וטוויטר. 
אולם מהפכת התקשורת הערבית החלה שנים רבות 
לפני כן והיא הצמיחה דעת קהל פעילה ומגוונת, יצרה 
קהילות ידע חדשות והטביעה חותמה על הפוליטיקה 
באזור. במהלך הקורס נכיר את המהפכה התקשורתית 
ואת השפעותיה, נבחן את ההיבטים הפוליטיים של 
דעת הקהל ואת השפעתה על המשטרים הערביים. 
במהלך הקורס נצפה בקטעי וידיאו ונכיר אתרים מרחבי 
מדינות ערב ונעמוד על השפה העיתונאית הייחודית של 

התקשורת הערבית. 

זיו אלכסנדרוני, ד"ר צבי בראל, לילי גלילי, ד"ר אלון גן, ד"ר רונן הופמן, נפתלי הילגר,
ד"ר שלמה הרציג, מואב ורדי, עו"ד קובי סגל, קארין עדן, ד"ר אושי שהם קראוס, ד"ר רן רובין

התכנית העיונית

168 שעותסיוריםהרצאותימי שני בדרגה קלה-בינונית10:15 – 12:45
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בדואים בצפון הארץ - שלבים בהתנחלות, . 1
אתר הנצחה ללוחם הבדואי, הפזורה הבדואית 
באזור יודפת, ישובים בדואים לא מוכרים, ערב 

אל חוג'יראת וערב אל נעים.
"חופים הם לפעמים געגועים לנחל..." – אמנים . 2

וחקלאים ביישובי ים המלח )בית הערבה, לידו, 
אבנת( ומסלול הליכה בנחל פרצים )הליכה 

בדרגה קלה(. 
קריית המלאכה - גלריות בת"א )סיור בהגעה . 3

עצמית(.
אל גן נעול – סיפורו של קיבוץ גן שמואל, כולל . 4

מסלול הליכה )בתקווה לפריחות מרהיבות(. 
פיתוח וטכנולוגיה בעמק בית שאן - שדה . 5

אליהו, עידן טכנולוגיות, עדן - מרכז פיתוח חקלאי 
ומסלול הליכה בעמק המעיינות.

דרום מישור החוף - קיבוץ יד מרדכי, שמורת . 6
כרמיה – נחל שקמה )כולל קטע הליכה(, קיבוץ 

אור הנר – נתיב המוראלים.
בעקבות הדרוזים והצ'רקסים בגליל – ינוח, . 7

כיסרא )פארק הסלעים(, חורפיש וריחנייה.

תכנית הסיורים

צפת וסמטאותיה - ישן וחדש – הר כנען וסיפורה . 8
המופלא של שרה לוי, מייסדת המלונאות באזור. 
העיר העתיקה – בתי כנסת ייחודיים )האר"י 
ואבואב(. סיפורה של צפת בתש"ח – בעקבות 

אלעד פלד, ביקור במחלבה של המאירי.
גרפיטי בתל אביב )סיור בהגעה עצמית(.. 9

קמפוס: ירושלים )יומיים(
ידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.

מהפנתרים השחורים לקואופרטיב מזון - . 10
 "מירושלים המחולקת ועד ירושלים של המחר" - 
בעקבות מתחים חברתיים, פרויקטים קהילתיים 

ומה שביניהם. 
ירושלים - תמונת מצב - מהם האתגרים של . 11

ירושלים כיום? איפה באמת נמצא "מרכז העיר"? 
וכמה מרכזים למעשה יש? בין הגבולות הנעלמים 

והנוכחים. 

קמפוס: אני את והרוח הגלילית )יומיים(
ידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה. 

דרך נוף טורען, מבדד נטופה )הליכה קלה . 12
כשעתיים(, מפגש עם אישה מקומית, הרדוף. 

אשבל - סיור בבית ספר יהודי ערבי; אקומיוניטי - . 13
מפעל המעסיק בעלי מוגבלויות, מעלה צביה.

ם
האלפיי

ת 
שנו

שראל 
היינו - י

קר - כך 
מודי בו

לי

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

הפרדוקס האירני ורשמים מתימן: אלף לילה 
ולילה - מהדורת המאה ה–21 

סדרת הרצאות ורשמים אישיים ממסע לאורכה ולרוחבה 
של פרס העתיקה ואיראן העכשווית, בניסיון להבין את 
הפרדוקס האיראני. כיצד דמוקרטיה משתלבת עם מהפכה 
אסלאמית? האם הגעגועים לאימפריה הפרסית העתיקה 
קובעים את סדר היום במזרח התיכון החדש? בנוסף, על 

תימן - קשר אישי של עשרות שנים עם קהילה יהודית 
קטנה ומאוימת שמתלבטת בין מגורים בניו יורק, בצנעא 
או ברחובות. ההרצאות מלוות בצילומים נדירים ובחוויות 

אישיות מרגשות. 
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מרצים

שכל
ה

ש לבין 
הרג

קר - בין 
מודי בו

לי

ל"ב/304בין הרגש לבין השכל - מאות 17–18 

עידן המהפכות
במאות ה-12–18 התרחשו באירופה ובצפון אמריקה 
המהפכות הקשורות לתופעת הנאורות. נעמוד על מאפייני 
מהפכות אלה על ידי הגדרת מושג המהפכה והתוודעות 
לביטוי ההיסטורי של מהפכת הנאורות כמהפכה 
מחשבתית. כמו כן נדון בשתי מהפכות פוליטיות הקשורות 

לנאורות: המהפכה האמריקנית והמהפכה הצרפתית. 

בין הרגש לשכל
מרפורמציה לקונטרפורמציה; "המדינה זה אני" – לואי 
ה- 14; פטר הגדול ועלייתה של רוסיה; הקונצרט האירופי – 
בשבח האיזון; פריץ הזקן – פרוסיה של פרידריך הגדול; 
מסע להודו; בריטניה – ממלחמת אזרחים לאימפריה 

עולמית. 

תמורות פילוסופיות 
בסדרה זו נתמקד באקלים האינטלקטואלי ובשינויים 
שחלו בפילוסופיה החל מסוף המאה ה-17 ועד לסוף 
המאה ה-18. מאה שנים אלו, המתגלות כתקופה עשירה 
ומשמעותית בתרבות המערבית - תקופה שבה מתרחש 
מעבר מהרציונליזם לאמפיריציזם בפילוסופיה. נעסוק 
במעבר הגותי מרתק זה, שבא לידי ביטוי בשקיעתן 
של התיאוריות הניאו-קלאסיות באמנות ובעלייתה של 

האסתטיקה, ששיאה בתורתו של קאנט.    

פיסול וציור במאות ה-17–18
מובילי הציור והפיסול בהולנד, צרפת ואנגליה במאות 
ה-17 וה-18: רמברנדט, ז'ק-לואי דויד והוגארת. בסדרת 
מפגשים זו נסקור את התחום החדש בציור: "טבע מת": 
 Cravaggio, חפצים המספרים סיפור שטרם סופר: 
Vanitas, ו-Cotan. צלילי המוזיקה, חמשת החושים 
האנושיים ושגעון פרחי הצבעוני: על דיוקנאות כלי נגינה 
והנצחת פרחי הצבעוני בציור. ולסיום, מקבצי חפצים 
מוזרים: הצד האפל של ציורי טבע דומם, כפי שבא לידי 

ביטוי ביצירות של כמה מגדולי אמני התקופה. 

לראות את המוזיקה, לשמוע את הציור
בארוק בצלילים ובצבעים, הקלות הבלתי נסבלת של 

מוצארט ומהפכה על פי בטהובן.

 פולין במאות ה-18-17
הסופר הפולני הנריק סנקביץ, זכה בפרס נובל לספרות 
1905, על שלושת חלקי הטרילוגיה ההיסטורית הגדולה 
של אומתו, העוסקת בתולדות פולין במאה ה-17; באירועים 
שהובילו להתפוררותה של אחת המעצמות המשגשגות 
והגדולות באירופה, שהיוו את הפתיח להיעלמותה מן 
המפה הפוליטית האירופאית בשלהי המאה ה-18. 
במסגרת ארבעת מפגשי הסדרה, נעמוד על אירועים 
אלה והשפעתם על האוכלוסייה הפולנית והיהודית של 

האיחוד הפולני-ליטאי. 

שבתאות חסידות וראשית ההשכלה 
"המשיח" של אמצע המאה ה-17, שבתאי צבי", טלטל 
את כל קהילות העם היהודי מאמסטרדם המערבית ועד 
לצנעא שבתימן.  קהילות היהודים ששמרו מאות שנים 
על מסגרת קבועה של חיים ופולחן מגיבות לטלטלה 
בדרכים שונות. בקורס זה נעסוק במסגרות שנופצו 
ובקולות החדשים שנשמעו בחברה היהודית במזרח 
ובמערב אירופה. נלמד פרקים בקורותיה של תנועת 
החסידות שקראה תיגר על ההנהגה וההרגלים הישנים 
ותנועת ההשכלה שנפצה את המסגרות הישנות והחדירה 

לתוכן תכנים חדשים ומאיימים.

ברוך שפינוזה 
ברוך שפינוזה היה מגדולי אנשי הרוח שצמחו בעולם 
היהודי. שפינוזה היה האדם החילוני המוחלט, ותפיסת 
עולמו המהפכנית חרגה הרבה מעבר לזמנו, והשפיעה 
באופן ניכר על עולם המחשבה המודרני של תרבות 

המערב.

א"י בתקופה העות'מאנית 
ארץ ישראל במאות 17–18 חולשת השלטון מול עליית 
כוחם של שליטים מקומיים; הדרוזים באים – פח'ר אל דין 
שליט הגליל; ט'אהר אל עמר – הבדווי שהפך שליט הארץ; 
אחמד באשא אל ג'זאר – שליט הארץ ביד רמה ובזרוע 
נטויה; מסע נפוליון לארץ ישראל – סופה של תקופה?

ד"ר ענת גואטה, ד"ר שמעון גת, בתיה דביר, יסכה הרני, ד"ר גוסטב מייסלס, ד"ר אליק מישורי, 
אילן מנוליס, פרופ' אייל נווה, אירנה פרידלנד, ד"ר עודד ציון, אלון קליבנוב, פרופ' מדלן שכטר

התכנית העיונית

224 שעותסיוריםהרצאותימי שני בדרגה קלה-בינונית08:30 – 13:45
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השפעותיה של אמנות ואדריכלות הבארוק . 1
והרוקוקו בירושלים – סיור במוזיאון ישראל 
בנושא "אמנות המאות 18-17", בית המשפט 
העליון - "השפעות אדריכלות הבארוק האיטלקי 

על האדריכלות הפוסטמודרנית". 
ואלס בלי באשיר – הר מירון, ברעם - בית . 2

הכנסת היהודי הקדום ושרידי הכפר המארוני 
הנטוש בירעם. גוש חלב - כנסיית הכפר החדשה 

ופרויקט החייאת השפה הארמית. 
כפרים ערביים בגליל – שבטי בוייזיה - שבטי . 3

הע'וורנה, טובה זנגריה, ג'עוני וחלסה. 
"יצירות מדברות" - מוזיאון תל אביב – המאות . 4

17–18 – בעקבות יצירות המבטאות את רוח 
התקופה והשפעותיה - אז והיום )יפורט בהתאם 

לתערוכות מציגות – סיור בהגעה עצמית(. 
– מסע . 5 ומאוחר בהיכלי הקודש  מוקדם 

אנתרופולוגי מרתק אל קהילת הקראים וביקור 
בבית הכנסת, רצפת הפסיפס המעוטרת בחורבת 
מעון, בית הכנסת בקיבוץ סעד, תצפית לרצועת 
עזה מאנדרטת פעמוני הרוח, אנדרטת המזבח 

בבארי, מפגש עם דמות מהעיר שדרות.
בעקבות מסעו של נפוליאון בארץ ישראל – . 6

אל יפו, חיפה ועכו. 
"לחיות בארץ הקודש" – הזרם הקתולי בירושלים - . 7

אכסניית נוטרדאם, השער החדש, הפטריארכיה 
הלטינית, הכנסייה המלכיתית, כנסיית הקבר, 
במורד ויה דולורוזה: כנסיית ההלקאה, סנטה 

אנה וסיום בגת שמנים.  

בעקבות סופרים ומשוררים בעמק יזרעאל - . 8
מכפר תקוה לכיכר הבונים על "חבורת הרועים" 
עם שירי אלכסנדר פן, אברהם שלונסקי, ברכה 
צפירה ואליעזר שמאלי. מאיר שלו ויונתן גפן 
בנהלל ו...גם נעמי שמר ו"שניים מאותו הכפר", 

כולל מסלול הליכה ב"שביל אילן". 
נופים, פריחות ואנשים מיוחדים – גלבוע ורותם – . 9

דרך נוף הגלבוע, "שביל התנ"ך" – כתף שאול, 
הכפר מלכישוע ורותם כולל מפגשים עם תושבי 

המקום, אם יוותר זמן נבקר גם בעין מודע.
עכו העות'מאנית, המסגד השאזילי וזרמים . 10

באסלאם – אז והיום. 
מתחם קריית המלאכה – בעקבות גלריות . 11

חתרניות בתל אביב )הגעה עצמית(. 

קמפוס: צפת וסביבותיה )יומיים(
יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.

 מן המיסטיקה העברית הקדומה ועד הקבלה . 12
 מתחם קברו של רבי שמעון בר יוחאי ובית 
הכנסת העתיק במירון, הרובע היהודי העתיק 
בצפת לאורך המאות 16–18, מפגש עם אמן 

העוסק בתחום הנסתר.
בעקבות הפולקלור - "קברי צדיקים": נחמן . 13

קטופא )הינוקא מברעם(, אזור גוש חלב, כולל 
מסלול הליכה ביערות ביריה.

שכל
ה

ש לבין 
הרג

קר - בין 
מודי בו

לי

תכנית הסיורים

והתפתחות היווצרותה   הנצרות המערבית, 
הזרמים בה

המהפכה של לותר – לידתה של הפרוטסטנטיות; לוחמי 
הוותיקן – מסדר הישועים; אנגליה והיווצרות הכנסייה 
האנגליקנית; פניני הספרות הנוצרית – גן העדן האבוד 
מאת ג'ון מילטון, הגיגים מאת בליז פסקל ועוד; אקסטאזה 

דתית או ההתעוררות הגדולה!

התחדשות מסעות הגילוי – המאה ה-18
לאחר עידן התגלויות הגיאוגרפיות הגדולות שהובילו 
ספרד ופורטוגל, שחקנים חדשים נכנסו לזירה - הולנד, 
צרפת ובעיקר בריטניה. הללו כיוונו למחוזות חדשים והגיעו 
לשיאים במאה ה-18 וראשית המאה ה-19. על מגלי 
ימים ויבשות כגון אבל טסמן )ההולנדי(, הקפטן ג'יימס 
קוק )הבריטי(, ג'ול ד-אורביל )הצרפתי(, פביאן בלינגהאוסן 

)הרוסי!( והרפתקאותיהם נשמע במסגרת זו. 

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
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ל"ב/305תבל ומלואה

המאה האמריקאית – תולדות ארה"ב במאות 
ה-21-20

המאה ה-20 מאופיינת בהגמוניה של ארה"ב. במאה ה-21 
יש הטוענים שהגמוניה זו מגיעה לקיצה או לפחות נמצאת 
בתהליך שקיעה. בשלוש ההרצאות נעסוק בעלייה של 
ארה"ב לדרגת המעצמה העולמית, בניצחונה הגלובלי 
לקראת סוף המאה העשרים, ובאפשרות שקיעתה 

במאה ה-21. 

יחסי ישראל-ארה"ב 
יחסי ישראל-ארה"ב בראי הגיאופוליטיקה של המזרח-
התיכון. "לכשכש בכלב" – שכר ועונש ביחסי ישראל-ארה"ב. 

רוסיה - 50 גוונים לקרמלין
רוסיה מפטר הגדול עד וולדימיר פוטין: מה השתנה 
במדינת הענק ולאן פניה? ומיהו נשיא רוסיה, דיקטטור 
כפי שחושבים במערב, או פטריוט כפי שרואים אותו 
במולדתו. בין הנושאים: נשים – היהלום שבכתר; גברים 
שלא רצו לשלוט; חרושצ’וב בנעלי סטאלין; מעידן הקרח 
עד להתפרקות ברית המועצות; האביב הסלאבי; פוטין – 

ג'יימס בונד מהקרמלין.

אמנות אמריקאית? אמנות רוסית?
מהי האמנות האמריקנית? האם זאת תרבות מגוונת, 
אשר ממזגת בתוכה רב-צבעוניות של קבוצות אתניות 
ומספר לא מבוטל של התרבויות המהגרים? האם זאת 
תרבות עצמאית בעלת מאפיינים ייחודיים מובהקים? 
זרקור על מספר סגנונות במוזיקה וציור ברוסיה, החל 
מימי הביניים ועד המאה ה-20. בין הנושאים: "כל הג'אז 
הזה" – העולם המוזיקלי של ג'קסון פולוק; צליל וצבע 
באמנות האמריקאית של שנות ה-50 וה-60; איך אומרים 
רוקוקו ברוסית?; תמונות לפסנתר - סרגי רחמנינוב וציורים 

מאת ציירים רוסים. 

קוריאה הצפונית – "מסע אל מעבר למסך 
הברזל האחרון"

מסע מצמרר אל מדינת המשטרה המסוגרת בעולם, 
קוריאה הצפונית. מה לא רוצה קים ג'ונג און שנדע על 
שלטון האימים של משפחתו ועל העם המדוכא בעולם? 
איך מצליחים אנשי צפון קוריאה לשרוד? מה מספרים 
אלו שהצליחו להימלט ממחנות העבודה? ומה היה הדבר 

הקשה ביותר עבור ישראלי בצפון קוריאה?

הראש היהודי ממציא לנו פטנטים 
תרבות של דעת השכלה ופלפול הצמיחו גאונים יהודים 
בכל תחומי החיים. בקורס נלמד על האנשים ועל 
תגליותיהם שלרבים מהם הביאו פרס נובל. פרס נובל 
לזלמן. מיהו נובל ומיהו זלמן?; קרל לנדשטיינר – צמא 
הדם מוינה; פאול ארליך - אבי הכימותרפיה; יהודה 
פולקמן – החונק מבוסטון; יהושוע הפרוע וחיי המין של 
החיידקים; אריק קנדל – האיש שלא שוכח; על אלה 

ואחרים נרכל ונתפעל.

התפתחות המוח
מבנה המוח בראי האבולוציה: מה ניתן ללמוד ממאובנים 
על התפתחות המוח האנושי בחמישה מיליון השנים 
האחרונות?; מוח וזיכרון: על המבנים המוחיים המסבירים 
את יכולת הזיכרון והלמידה, כיצד הם משתנים במהלך 

החיים — האם ניתן לשנות מהלך זה? 

על מכונת הרגשות האנושית – המדע של 
האהבה והשנאה

המוח הרגשי - מהו רגש? כיצד נוצרים רגשות במוח? 
ומדוע רגשות כל כך מניעים אותנו?

נינו אבסדזה, פרופ' ידידיה גפני, ד"ר רונן הופמן, דני ינאי, ד"ר ליאת יקיר, ד"ר אסף מרום, 
פרופ' אייל נווה, אירנה פרידלנד

התכנית העיונית

168 שעותסיוריםהרצאותימי שני בדרגה קלה-בינונית10:00 – 13:30
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* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

חיפה של מעלה - סיור בפינות הנסתרות במרכז . 1
הכרמל בחיפה בעקבות סיפורי בתים, ספריה 
של יהודית קציר וסיפורי אהבה. נבקר באזור 
יפה נוף, מנזר האחיות הברומאיות, לאורך בתי 

הטמפלרים ברחוב קלר ושדרות הצבי. 
ראש הנקרה - אל הלגונות הכחולות - החי . 2

והצומח בחוף אכזיב ונקרות ראש הנקרה; נקרות 
וסלע קרטוני רך, צוקים תלולים הנושקים לים, 

היכרות עם מגוון המינים החיים בלגונות.
סיפורה של הדיונה האחרונה באשדוד וביקור . 3

בשפד"ן – נחל לכיש, הדיונה הגדולה, שימור מול 
פיתוח, בוסתנים עתיקים, חקלאות מסורתית 
במרזבות, בריכות מי תהום, חולות ניצנים, ברכת 

רוברטס, בית הקברות ניצנים. 
בקעת הירדן – היסטוריה, נוף וציונות בכפיפה . 4

אחת - מעלה מכמש, נחל פרת )קלט(, דרך אלון, 
אנדרטת הבקעה, תצפית לסרטבה, מפגשים 

עם חקלאים מקומיים בבקעה. 
אל היישובים ה"כתומים" – יישובי מפוני גוש . 5

קטיף: מבאר גנים ועד החלוציות. 
גוש משגב – להכיר את השכנים – הכנסייה . 6

היוונית בסחנין, גלריה לאמנות בתמרה ומסלול 
הליכה בנחל המכונה בפי המקומיים - נחל 

"פטריות".
 מנזר יוחנן במדבר, פארק מטרופולין ירושלים,. 7

נחל חלילים ועמק הארזים כולל הליכה בת 
כשלוש שעות בדרגה קלה – בינונית.

תכנית הסיורים

פנינים ברמות מנשה - מצפה אוכברג, א-גורייסע . 8
מציאה )קיבוץ יפעת(, עין השופט, נחל השניים 
שהמשכו נחל השופט, תחנת הרכבת אל-רואי, 
כולל הליכה קלה בפארק העמקים )קריית טבעון(. 

 עמק חפר – חקלאות, קיימות, מים ומה שביניהם –. 9
את  המסורתית  החקלאות  פוגשת  איפה 
החקלאות החדשנית? איך מתמודדים עם מגבלות 
ומחסור בעולם הולך ומשתנה? סיור באזור "ארץ 
המאגרים" )עמק חפר המזרחי( וכיצד הופכים 

מפגע למשאב? 

מודלים חברתיים בדרום - קמפוס: אילת והערבה 
)3 ימים(

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה. 
שיטים – אשראם במדבר; נאות סמדר – קיבוץ . 10

שאין דומה לו; קיבוץ קטורה – חקלאות מתוחכמת 
והגן הבוטני.

הרי אילת - נחל גשרון עליון-עליון )הליכה של 3 . 11
שעות בדרגה קלה-בינונית(; בקעת תמנע - החזיון 
האור-קולי, ציורי הסלע, אתר הקשתות, מכרות 
הנחושת, האגם, עמודי שלמה והמקדש המצרי.

יטבתה – ראשון היישובים בערבה, ביקור בתחנת . 12
מחקר העוסקת בפיתוח זנים של פירות וירקות 
והתאמתם לתנאי מדבר; לוטן – קיבוץ אקולוגי; 
מעבר צופר – מעבר חקלאי משותף ישראל-ירדן; 
עין יהב – מושב העובדים הראשון בערבה. ביקור 

בחממות ותצפית על השטחים החקלאיים.
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כשהלכה יהודית וערכים דמוקרטיים נפגשים 
הקורס עוסק במפגש בין הלכה יהודית וערכים דמוקרטיים 
במסגרת של המשפט הישראלי במיוחד בתחום הביו-
רפואי שבו קיימת השפעה משמעותית של המשפט 
העברי על המשפט הישראלי. אולם, המשפט העברי גם 
מושפע מהמשפט הישראלי ומהערכים החילוניים שאותם 
הוא מייצג. מטרת הקורס היא ללבן סוגיית ההשפעה 

ההדדית של שתי מערכות המשפט הנ"ל. 

שירה עברית חדשה 
אהבה, אמונה ומלחמה בשירת יהודה עמיחי; יתמות 
ומחוזות אגדה בשירת דליה רביקוביץ; אהבה ואובדן בשירי 
אורי ברנשטיין; תשוקה וטירוף בשירת יונה וולך; זעם, עיר 
ואנטי ממסדיות בשירת מאיר ויזלטיר; תל אביביות, מיניות 

ונעורים בשירת רוני סומק.

ספרות ישראלית עכשווית 
על מקומה של הספרות בגל המחאה החברתית של שנות 
האלפיים: קריאה ביצירותיהם של אתגר קרת, אמירה 

הס, יודית שחר, עדי קיסר, רון דהן ואחרים.

אמריקניזציה וגלובליזציה: האם ארה"ב עדיין 
הגמונית? 

המושג גלובליזציה חדש יחסית אבל בהקשר האמריקני 
הוא נוכח כבר קרוב למאה שנים מאז עלייתה של 
ארצות הברית לדרגת מעצמת על. בקורס נעמוד על 
שלבי הגלובליזציה שהתרחשו במהלך המחצית השנייה 
של המאה העשרים ונקשור זאת להגמוניה האמריקנית 
בפוליטיקה, בכלכלה ובתרבות. בסיומו נסקור את 
תקופתנו אנו כתקופה של גלובליזציה ללא חזון וללא 

מעצמה מנהיגה. 

אמנות אמריקנית? אמנות רוסית?
מהי האמנות האמריקנית? האם זאת תרבות מגוונת, אשר 
ממזגת בתוכה רב צבעוניות של קבוצות אתניות ומספר 
לא מבוטל של תרבויות מהגרים? האם זאת תרבות 
עצמאית בעלת מאפיינים ייחודיים מובהקים? אולי גם 
וגם? בהרצאות נפנה גם זרקור לסגנונות שונים במוזיקה 

ובציור ברוסיה, החל מימי הביניים ועד המאה ה-20. 

רוסיה - 50 גוונים לקרמלין 
רוסיה מפטר הגדול עד וולדימיר פוטין - מה השתנה 
במדינת הענק ולאן פניה? מיהו נשיא רוסיה - דיקטטור 
כפי שחושבים במערב, או פטריוט כפי שרואים אותו 

במולדתו? 

המוזות של שאנל 
"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. בקורס 
נכיר זוויות חדשות בסיפורה של העיר פריז ואת הסיפור 
המפתיע של אותן נשים מובילות אופנה. נברר גם כיצד 
הדיון באופנה חושף בפנינו סיפור היסטורי אחר. השיעורים 

ילוו במצגות ובהן תיאורי אופנה מתקופות שונות.

פרנקופיליה – "הסודות הצרפתיים"
צרפת היא "סמן ימני" של עולם התרבות. ספרות, אמנות, 
קולנוע ומוזיקה הם רק חלק מתחומי התרבות ששולטים 
בה מאז ועד היום. ההרצאות יתחקו אחר פרטים פיקנטיים 
ופחות ידועים בכל הנוגע לעולם הרוח והתרבות הצרפתית.

הנשגב בפילוסופיה ובאמנות 
מושג הנשגב הוא אחד מהנושאים המאתגרים ביותר 
בתרבות המערבית. הקורס יכלול שלושה היבטים: הנשגב 
מהעת העתיקה עד למאה ה-18; הנשגב בפילוסופיה 
מא. בורק )Burke( עד קאנט )Kant(; הנשגב באמנות 

הרומנטית ובאמנות המודרנית.

היצירות האחרונות של המאסטרים הגדולים
הקורס יתבונן ברגעי השיא של היצירה המאוחרת, 
של הצוואות הרוחניות של האמנים הגדולים ברגעיהם 
האחרונים: מיכלאנג'לו והפייטות המאוחרות; טיציאן 
המאוחר - הרוחניות הנשגבת והציור כגוף; קראווג'יו  - 
ציורים אחרונים; גויה: עולם הסיוט של הציורים השחורים. 

נינו אבסדזה, מרב ברק, ד"ר מאיה גז, יונתן הירשפלד, ד"ר שלמה הרציג, פרופ' רפי וייכרט, 
פרופ' אייל נווה, פרופ' דניאל סינקלר, אירנה פרידלנד, פרופ' מדלן שכטר, ד"ר מרב שניצר

התכנית העיונית

224 שעותסיוריםהרצאותימי שלישי בדרגה קלה-בינונית08:30 – 13:45
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סתיו בהר מירון - ייחודו של הר מירון והסובב . 1
אותו תוך התמקדות ביחסי אדם-צומח. נערוך 
היכרות עם שמורת טבע; נתבשם מפריחת 

הסתיו ומצבעי השלכת. 
ראש פינה - בית הכנסת, בתי הרומנים, בית . 2

המורה וילקומיץ, ביתו של פרופסור גדעון מר, 
מדרגות הדמעות, מלון אלתר שוורץ ועוד. נמשיך 

לנבי יושע ולמוזיאון הרעות. 
ארכיאולוגיה, אקולוגיה ומפגש בין מים מתוקים . 3

וים המלח - אל השמורה הנמוכה ביותר בעולם 
עינות צוקים הלא היא עין פשחה – ביקור 
בשמורה, כולל השמורה הסגורה )אפשרות 

לשכשוך במים(.
אתרים נוצריים סביב הכנרת – כולל קטע הליכה . 4

קל בשביל סובב כנרת. 
בעקבות "קופסה שחורה" של עמוס עוז – בין . 5

חדרה לזיכרון יעקב.
הפילוג בתנועה הקיבוצית – תל יזרעאל, עין . 6

חרוד, בית אלפא, מעין חרוד ועוד. 
עמק חפר כפי שלא הכרתם – חוות הנוי בכפר . 7

מונש, האגם בעמק חפר, יער האילנות בתקווה 
לפריחת אירוסים )כולל הליכה קלה(.

בעקבות הידיד – אורד וינגייט - עפולה – כיכר . 8
"דוד", "מחנה ישראל" – אחת מתחנות "פלגות 
הלילה המיוחדות", בית שטורמן, טירת צבי, "תל 

תאומים". 

תכנית הסיורים

קמפוס: גליל מערבי )יומיים(
יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה. 

קיבוץ כפר מסריק, שמורת עין אפק, כפר . 9
ורדים – ל"מארג" בו עובדים ויוצרים אנשים בעלי 

מוגבלויות, פקיעין.
אילון",. 10 ב"קשת  ביקור  חניתה,   מוזיאון 

גן דודסון שבקיבוץ אילון, סיור רגלי בתרשיחא. 

קמפוס: עמק בית שאן )יומיים(
יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה. 

בנתיב נדידת הציפורים - מרכז הצפרות כפר . 11
רופין, מהר ברקן לתל יוסף הישנה )כ-3.5 שעות, 
דרגת קושי: בינונית(, שיקום נופי במחצבת 
השיש של בית-אלפא, דגם ההתיישבות "חומה 
ומגדל" בניר דוד, מעיינות עמק בית שאן, המפעל 
ההיסטורי של מיהול מי מעיינות עמק בית-שאן 

ליד קיבוץ מסילות.
רכבת העמק - מסלול הליכה מנווה אור לגשר . 12

הישנה במקביל למסלול רכבת העמק )כ-4 שעות 
הליכה, דרגת קושי: קלה(. ירדן בלי ויזה - ביקור 
מקיף באזור נהריים, תחנת הכוח של רוטנברג, 
אי השלום, תחנת רכבת העמק, תחנת המשטרה 

המנדטורית.

אופרה? לא מה שחשבת!
סדרת הרצאות החושפת את אמנות האופרה כאמנות 
רב תחומית המאגדת בתוכה ספרות, מוזיקה, תיאטרון, 
מחול והאמנויות הפלסטיות. ההרצאות מציגות את אמנות 
האופרה בגובה האוזניים תוך התייחסות להיבטים של 
היסטוריה, פוליטיקה, מגדר, תרבויות ועוד. לחובבי אופרה, 

אך גם לחוששיה מובטחת הנאה מפתיעה ומחכימה.

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

ח
הרו

מודי בוקר - רק בגלל 
לי
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שלנו
טבע 

מודי בוקר - ב
לי

ל"ב/307בטבע שלנו

הצצה למטבחו של אלוהים
במהלך המאה העשרים, בעיקר במחצית השנייה של 
מאה זו, למד האדם להבין את צפונות המטען הגנטי של 
היצורים השונים ואף להתערב בחומר התורשתי ולשנותו. 
הנדסה גנטית הפכה לכלי עבודה הן לטיפול באדם והן 
לשינוי החקלאות. במקביל הבהרנו לעצמנו טוב יותר את 
תפקידי מרכיבי המזון שלנו וחשיבותם כמו גם את נזקיהם 
של סמים ורעלים אחרים. בסדרה זו נתבונן יחדיו על 
נפלאותיו של הטבע מהיבטו של הגנטיקאי והביוכימאי. 

פריצות דרך וגילויים חדשים בחקר היקום 
אחד מתחומי המדע הדינמיים ביותר, אשר מתעדכנים 
חדשות לבקרים, הוא מדע האסטרופיזיקה. הסיבות לכך 
ברורות וידועות – אנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכה 
דרמטית בשיטות המחקר, שהתאפשרה בזכות שיגור 
טלסקופים לחלל, הקמת מצפי כוכבים ובהם טלסקופים 
ענקיים וכן הרחבת יכולתו של המין האנושי "לראות" 
באורכי גל שנבצר מאתנו עד לפני מספר שנים. כל אלו 
פתחו צוהר חדש לתהליכים שכלל לא היו ידועים קודם 
לכן. בסדרה זו נביא סקירה של מיטב החידושים בתחום 

מרתק זה, לטובת הקהל הסקרן והחקרן. 

תרבות דיגיטלית 
כאשר הסרט הראשון בטרילוגיה העתידנית של 
ה"מטריקס" יצא לאקרנים, הוא שבר את הקופות. הוא 
חשף בפני הקהל הרחב תרחיש אפשרי של חיים בתוך 
מציאות וירטואלית הנשלטת על ידי בינת-על מלאכותית. 
ב-1950 המתמטיקאי הבריטי אלן טורינג הציע מבחן 
לאינטליגנציה של מכונות, שקרוי מאז על שמו. "מבחן 
טורינג" הפך מודל תיאורטי לפיתוח בינה מלאכותית 
אולם הוויכוח: האם המכונה מסוגלת לחשיבה עדיין לא 
הוכרע. החזון הקיברנטי המקורי של נורבר וינר בשנות 
ה-50 של המאה הקודמת מעלה את השאלה המטרידה 
הנוגעת לעתיד האנושות: האם הגולם יקום על יוצרו? האם 
אנו בפתחו של עידן מכונות שייאלץ אותנו במוקדם או 

במאוחר להיערך לקראת שינוי אבולוציוני נוסף?

על ננו טכנולוגיה ועל מזעור ברפואה
התפתחויות טכנולוגיות בתחומים שונים כמו מזעור חומרים 
וחומרים "חכמים", מהירות המחשוב ותקשורת מהירה 
מאפשרים אופן פעולה שונה. ניהול החולה ייעשה באופן 
אישי, יעיל ומהיר בסביבתו הטבעית. פתרונות טכנולוגיים 
חדשים לחסר באיברים או תפקוד לקוי יונגשו באופן 
שגרתי ובעלות נמוכה משמעותית מזו המקובלת כיום. 
על האמצעים הטכנולוגיים החדשים שיאפשרו לרופאים 
ולמטפלים יכולות אבחון, מעקב, ניתוח נתונים וטיפול 

מהיר ומדויק בסדרה זו. 

על פני ימים רבים
קובה בים הקאריבי – לצלול בגני המלכה; אורות מן 
הצפון – סקוטלנד, איי אורקני ואיי שטלנד; האיים האזוריים 
באוקיינוס האטלנטי; ומה חדש במפרץ אילת? ההרצאות 
ילוו בצילומים תת ימיים מרהיבים, קטעי סרטים קצרים 

וקטעי מוזיקה. 

נפלאות עולם החי בעידן של משבר סביבתי
מהקטבים לסוואנה האפריקנית וממרומי הצמרות לחיים 

התת קרקעיים.

ד"ר נועה גדי, פרופ' ידידיה גפני, ד"ר ליאת יקיר, סימה לבני, אילן מנוליס, ד"ר אסף מרום, 
ד"ר דני סימון, ד"ר אשר עידן, ד"ר רמי קליין, ד"ר רן רובין 

התכנית העיונית

168 שעותסיוריםהרצאותימי שלישי בדרגה בינונית ומעלה 09:30 – 13:00
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* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

נחל ראש פינה – בתקווה לפריחת חלמוניות. . 1
נחל צין, מעלה דבשון, עין עקב.. 2
נחל חמדיה - מסלול מעגלי בגלבוע – מלכישוע, . 3

הר אבנר, חורבת נר. 
הבדואים בצפון מדבר יהודה – בעקבות שבט . 4

ג'האלין, נבי מוסא - תצפית על האזור, ביקור 
בביתו של אחד הבדווים במקומיים ותצפית על 

שכונה בדווית חדשה.
תל שילה, מעלה לבונה, יער אום צפא.. 5
בור חמת, שולי מכתש רמון, מצפה רמון. . 6
מרמת סירין לנחל יבניאל. . 7
צפת בימי תפארתה כולל מסלול הליכה בשביל . 8

פסגה בהר מירון. 

תכנית הסיורים

קמפוס: גולן )יומיים(
יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה. 

נחל זויתן תחתון – בריכת המשושים.. 9
מקלעת נמרוד ועד הבניאס )במידה ומזג האוויר . 10

יאפשר – נטייל בנחל עורבים(.

קמפוס: אל מחוזות הגליל )יומיים( 
יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה. 

 רמת אדמית, בצת.. 11
 מצפה הימים, נחל עמוד עליון.. 12

שלנו
טבע 

מודי בוקר - ב
לי
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מודי בוקר - לגע
לי

ל"ב/308לגעת בעבר לגעת במחר

רוסיה - 50 גוונים של אופל
לאחר התפרקות ברית המועצות, רוסיה חוזרת להיות 
מעצמת על, ושוב מנסה להשפיע על העולם ולערער 
על מנהיגותה של אמריקה. מה יהיו היחסים בין הקרמלין 
לבית הלבן בעידן החדש? האם פוטין יתפוס "טרמפ" על 
טראמפ? האם הרוסים השפיעו על הבחירות בארה"ב? 
למה המפתח של פריסתם של טילי S300 במזרח התיכון 

צריך לחפש בקייב, ואיך כל זה ישפיע על ישראל? 

ארמניה 
העם הארמני שוכן משחר ההיסטוריה בצומת הדרכים 
הגדול של הקווקז. נסיבות פוליטיות שונות הביאו אותו 
להיות העם הראשון בעולם שקיבל על עצמו את האמונה 
הנוצרית. לימים, משהעולם המערבי אימץ לעצמו את 
אותה אמונה, היה על העם הארמני למצוא דרכים נוספות 
לבדל את עצמו. נושאי ההרצאות: הקווקז - גאוגרפיה, 
אקלים והיסטוריה קדומה; נסיבות התנצרותו של העם 
הארמני, עלייתה ונפילתה של הממלכה הארמנית, טבח 

העם הארמני והסכסוך בנגורנו קרבאח. 

עדות בישראל 
ישראל השוכנת בעיבורו של המזרח התיכון מקודשת 
ליהדות, לנצרות ולאסלאם. לצד הדתות הגדולות חיים 
בישראל בני עדות ופלגים קטנים, שחלקם התפצלו ברבות 
הזמן מן הדתות הללו וחלקם הגיעו לאזור במסגרת חילופי 
אוכלוסייה ונדידות עמים. נכיר חלק מהמיעוטים החיים 
בישראל. נתוודע להיסטוריה שלהם, לאמונתם, למנהגיהם 
ולאורחות חייהם. נושאי ההרצאות: המארונים; הדרוזים; 

קהילת העבריים מדימונה. 

אבולוציה וגנטיקה – מתאוריה למעשה 
בסדרה זו נעסוק בנושאים הבאים: סוף עידן האנטיביוטיקה, 
האמנם?; ממשק מוח-מכונה – העתיד הביוני; ביולוגיה 
סינטטית – ליצור בצלמו ובדמותו; הגנטיקה של קבוצות 
הדם; עם מי צמחים מדברים ומדוע?; כולסטרול – הטוב 
הרע והמכוער; ויטמינים – מי צריך אותם וכמה?; להילחם 

בסרטן בכלים חדשים. 

נפלאות היקום
בתחומי האסטרונומיה  הרצאות מרתקת  סדרת 
והאסטרופיזיקה בה נחשוף טפח מן הידע העדכני ונענה 
על שאלות מגוונות. נושאי ההרצאות: בריאות בחלל, או: 
מדוע לא נגיע בקרוב למאדים; מערכת השמש – השכונה 
שלנו ביקום; לידתו, חייו ומותו של כוכב – על אבולוציה 
של כוכבים; החיפוש אחר חיים תבוניים ביקום, או: היכן 
אי. טי.?; מהמפץ הגדול ועד הופעת החיים; 10 התגליות 
הגדולות של טלסקופ החלל "האבל"; הכחדות המוניות 
וסכנת האסטרואידים; המכניזם המופלא, או: המונה ליזה 

של האסטרונומיה.

נינו אבסדזה, פרופ' ידידיה גפני, יותם יעקבסון, אילן מנוליס, רועי עלוני, אירנה פרידלנד

התכנית העיונית

168 שעותסיוריםהרצאותימי שלישי בדרגה קלה-בינונית 09:00 – 12:30 
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מודי בוקר - לגע
לי

סיפור . 1  - הציוני  הסיפור   – הכרמל  הדר 
ההתיישבות במשמר הכרמל, שריד לתכנית 
"מצדה בכרמל" )כולל קטע הליכה בטבע(, 
הסיפור הציוני בהדר הכרמל כולל הטכניון הישן. 

מחלסה לקרית שמונה ומטולה – שרידיו של . 2
הכפר הערבי חלסה, מעברת קריית יוסף )לימים 
העיר קריית שמונה(, ביתו של מוכתר חלסה, 
והמקום בו נמסר את המפתח לאנשי ההגנה 
טרם עזיבתו. מטולה - מי הקים את המושבה? 
סיפורה המעניין של מטולה דרך בניינים הפזורים 

לאורכו של רחובה הראשי. 
"מצל עצי הקוקוס למבואות הנגב" - טיול . 3

בעקבות הקהילה הקוצ‘ינית בישראל בנבטים. 
סיור במושב, נבקר במוזיאון המקומי ובבית 
הכנסת. בהמשך נכיר את קהילת העבריים 
בדימונה ונצא לסיור פריחה עונתי בתקווה 

לפריחות נרקיסים מרהיבות. 
אל צפונות מדבר יהודה – תצפית מעלה . 4

אדומים, מנזר אבטימיוס, תצפית ממצפה יריחו, 
ירידה למנזר סנט ג'ורג' )כולל קטע הליכה – קל 

עד בינוני(, הורקניה )מותנה באישור בטחוני(. 
גם אנחנו מגש הכסף – סיפורם של אלפי ניצולי . 5

השואה שהשתתפו בקרבות מלחמת העצמאות 
ותרמו תרומה אדירה למאמץ המלחמתי. תצפית 
על אזור לטרון, אנדרטת המח"ל, בית העלמין 
הצבאי בנחלת יצחק, תערוכת "גם אנחנו מגש 

הכסף" בבית הפלמ"ח.  

תכנית הסיורים

בקעת הירדן – כף הרגל, טיילת הסרטבה, . 6
אנדרטת המערה ועוד )מותנה באישור ביטחוני(.

ליבו של הגליל התחתון – נחל "פטריות", הכנסייה . 7
היוונית בסחנין וביקור בגלריה בתמרה.

מהפנתרים השחורים לקואופרטיב מזון – אל . 8
שכונות לא מוכרות בירושלים. 

קמפוס: בקעת ערד )יומיים(
יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה. 

תצפית על בקעת ערד, תל ערד, ביקור בבית . 9
אמן העץ קופילביץ בערד, מצפור יואב.

ירוחם, שדה בוקר, חוות בודדים או תצפית . 10
לתחנת החשמל החדשה באשלים. 

קמפוס: על מושבות קטנות ואנשים גדולים )יומיים(
יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.

"קשרים של שתיקה" - סבוטניקים בגליל: מסחה . 11
הלא היא כפר תבור, וסג'רה הלא היא אילניה.

ראשית . 12  - מאוד..."  משונים  אנשים  "על 
ההתיישבות בעמק הירדן: מסלול הליכה מרכס 
פוריה לעין פוריה ולמושבה כנרת. חצר כנרת, 

בית המוטור ובית העלמין בכנרת.

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
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Field Trips

1 1 Human Mosaic in Haifa: A Walking trail from 
Stela Marris to Eliyahu cave, Bahaian Gardens, 
Qababir, Wadi Nisnas and more.

1 2 Nazareth of Jesus and the Annunciation - The 
city is considered the cultural capital of the Arab 
community of Israel. The tour will explore the 
different aspects of Nazareth. Mount Precipice 
and the Church of Annunciation. 

1 3 Following Biblical Figures in Ha-Ella Valley: 
Beit Guvrin NP – the land of thousand caves, 
and a walking trail in the area. 

1 4 Islam in Ramle and Lod: The White Mosque, 
Arches Pool and the Salesian Church.

1 5 Renewable Energy Projects in the Negev: 
Ashalim, Solar Plants, Photo Volta and a visit 
to the Bedouin of the Negev.

1 6 Around the Jerusalem Mountains
1 7 Synagogues and Manasteries of the Galilee - 

Kurazim NP, Kursi NP, Ancient synagogue of 
Miron and Navoraya Synagogue. 

1 8 Upper west Galliee - Carmiel, Pekiin and Juliss. 
1 9 "Gaza Strip" – From up close (pending on 

security clearance). 
1 10 Wildlife of Israel – Kishon river restoration, Sea 

Turtle Rescue Center Project and bird ringing. 
 
Campus: UpperEast Galilee (2 Days) 

. 11 Goren Park, Adir Mountian, Bar'am NP. 

. 12 Metulla, Kiryat Shmona, Manara.

Tuition Fee:
New students 5,400 NIS 
Current students 5,150 NIS
Tuition fee includes participation in 12 fieldtrips. 
The fee does not include food & lodging in the Campuses. 
Tuition can be paid in 8 installments.
Discounts (%12.5 each) will be given to partners studying 
in the same course.

*Changes in the course curriculum are possible.
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Land of Israel Studies ל"ב/309

9:00-12:45 Lectures Field Trips 168 hoursTeusday's

Lecturers

Lecture Program

 Roi Aloni, Shelly Eshkoli, Rona Evyasaf, Dr. Anat Gueta, Yissca Harani, Yonathan Hirschfeld,
Prof. Eyal Naveh, Prof. Stefan Reif, Dr. Adolfo Roitman, Prof. Daniel Sinclair

The Influence of History on Rabbinic Bible Commentary 
and Halakhic Decision-Making
This three-lecture course examines both the Biblical 
commentaries of the rabbis and their halakhic writings 
from the perspective of historical reality. Some of 
the commentators we will discuss are Nahmanides, 
Abarbanel and S.R. Hirsch. The key issues in the 
halakhic portion of the lectures include the influence 
of non-Jewish religious beliefs and moral standards 
on Jewish law and lore, and the impact of erroneous 
scientific beliefs on rabbinic decision-making.

Some Chapters from the History of Ashkenaz Jews in 
the 18th century
In this short course, we will discuss four topics pertaining 
to Jewish life in Europe. Two lectures will deal with the 
Prague Jews and two with the Jews of Vilna – flourishing 
Jewish centers between the 16th – 18th centuries. With 
the Prague lectures, we will focus on the "Maharl of 
Prague". The following two lectures will try to untangle 
the complex and tormented personality of the "Gaon 
of Vilna".

A Tale of Two Queens 
This course will examine two influential women:
The Queen of Sheba - What brings the great queen to 
travel to Jerusalem? What secret does she share with 
the "deserving one"? Why does a king with a Harem 
full of women falls in love with her? 
Queen Esther - How does a little girl become a powerful 
woman?

Israeli Art – Jewish Spirit Expressed in Matter 
We will try to unravel the intellectual and spiritual DNA 
of Israeli art, and the opposing forces that affected it 
and defined it through the years. We will identify the 
transition from "Jewish" to "Israeli", locate the birth of 
local aesthetics and learn how to interpret Israeli art.

The Formation of the Hebrew Bible 
Two lectures that trace the origin and development 
of the biblical writings, from the oral traditions to the 
formation of the biblical canon. A brief mention will 
be made regarding the origin of the Jewish apocryphal 
books.

The Significance of the Dead Sea Scrolls: Past and 
Present
Since the discovery of the Dead Sea Scrolls in 1947, 
these ancient manuscripts have represented one of the 
greatest intellectual findings of the 20th century. The 
two lectures will offer a brief review of the finding, as 
well as an understanding of its meaning for the studies 
of Judaism and Christianity.

Garden Design in Antiquity
Gardens were part of humankind's history since the 
beginning of time. Gardens were considered gifts from 
the Gods and part of humanity's myth and heritage. 
Real gardens became symbols of status, power, 
culture and wealth. They were places of celebration, 
religious ceremonies, political acts, sex and death. 
In the last decades, garden archaeology contributed to 
our knowledge and understanding of their role in history. 

Hellenistic Gardens in the Kingdom of Judea
Hellenistic Royal Gardens are hard to come by, yet 
several gardens were discovered in the excavations of the 
Hasmonean Winter Palaces in Jericho of the Kingdom of 
Judea. What can we learn about the Hellenistic Gardens 
from these findings? Were they locally designed? 
Were they infuenced by foreign cultures? Were they 
different because Jewish kings used them? How were 
the gardens used? 

Greatest Figures in Christianity
Mary Magdalene - Segregation or Glorification of 
women in Christianity? Judas Iscariot - a Traitor or a 
True Friend? Two Biblical figures who transitioned 
throughout history in a way that their Historical Image 
is much different from the way they were perceived 
and envisioned by the church.

Israeli History and Identity 
Israeli society and Israel's identity-building narrative. 
The course will explore key events and essential 
representations that shaped the collective identity of 
Israeli society. From the creation of the state until the 
present.

Cairo Genizah
The discovery; Contents Galore; Medieval daily Life.

Jewish Composers and Musicians
Viva Italia; The enthralling story of Arthur Rubinstein.
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ל"ב/310אימפריות נופלות ו...קמות

בין מרד החורבן לבין מרד בר כוכבא 
במשך שבעים שנה, )66-135( כשנותיה של מדינת 
ישראל, מרד עם ישראל שלוש פעמים. המרד הראשון 
היה המרד הגדול שהחל בשנת 66 לספירה ובמהלכו 
חרב בית המקדש ושונו לחלוטין פניה של היהדות. המרד 
השני )115-117( היה ׳מרד התפוצות׳ שבעיקרו התנהל 
בערים מעורבות באגן הים התיכון  שבהן חיו יהודים בצד 
חברה לא יהודית גדולה. המרד השלישי הוא מרד בר 
כוכבא שנמשך שלוש שנים )132-135( ונגמר בתוצאות 

טראגיות ובחורבן היישוב היהודי בארץ ישראל. 

תולדות ארץ ישראל בתקופה הרומית 
האימפריה הרומית שלטה במשך מאות שנים שבמהלכן 
הטביעה חותמה על העולם בכלל ועל ארץ ישראל 
בפרט. בתקופה זו התרחשו תמורות מרחיקות לכת 
ביניהן, ראשית הנצרות, המאבק מול האסלאם העולה, 
א"י והעולם היהודי במתח מול העולם הרומי, מפעלי 
בניה, פרשיות שלטון, שינויי שפה ותמורות רבות נוספות 
קשורות לתקופה זו. בין הנושאים: אוגוסטוס והקיסרות 
הרומית; עלייתה ונפילתה של האימפריה הרומית; שלבים 
בהפיכתה של א"י לפרובינציה רומית; מוסדות ההנהגה 
היהודית - נשיאות וסנהדרין; מרד גאלוס ופרשת יוליאנוס 

ה"כופר" ועוד.

הארכיאולוגיה של התקופה הרומית-ביזנטית
השרידים הארכיאולוגיים בא"י המרשימים ביותר, משוייכים 
לתקופה הרומית-ביזנטית, בין המאה השנייה למאה 
השביעית לספירה. במהלך ההרצאות נכיר את המאפיינים 
של התרבות העירונית המרשימה שפרחה בארץ – 
נכיר ערים מרהיבות כבית שאן וציפורי  ואת ערי הנגב 
המפתיעות. ננסה להכיר את חיי היום יום על סמך שרידי 
התרבות החומרית ואת מנהגי הקבורה המשקפים את 
מגוון התרבויות בארץ. נעמוד על הביטוי החומרי של חיי 
הרוח דרך התפתחות בתי הכנסת, ונכיר את א"י דרך 

הכנסיות והמנזרים באותה תקופה. 

סוגיות נבחרות בחיי האמונה והמיסטיקה
מהרגע שנפרדו הדרכים, הדמות של ישו והפולמוס סביבו 
עמדו במרכז היחסים בין היהודים והנוצרים לאורך כל 
התקופה הרומית-ביזנטית. מטרת הסדרה היא לבחון את 
יחסי היהדות והנצרות בימים אלה דרך האספקלריה של 
הפרשנות המקראית, מתוך רצון לעמוד על המשותף 

והמבדיל שביניהן.

ארון הספרים היהודי 
במהלך התקופה הרומית ביזנטית )ימי הבית השני ותקופת 
המשנה והתלמוד( החלו להתגבש ספרי היסוד של העם 
היהודי. לימוד התורה שנעשה בע"פ הועלה על הכתב 
והפך את העם היהודי לעם הספר. במהלך הקורס נעסוק 
בהבנת האירועים השונים שהביאו ליצירת הספרים מי 
כתב אותם, מי ערך, וכיצד נתקבעו אצל העם היהודי 
כספרי יסוד. במהלך הקורס נעסוק גם בלימוד סוגיות 
מתוך ספרים אלה ונבין כיצד התפתח "בית המדרש" 
והפלפול היהודי. נדון בספרי המשנה, התלמוד, הגמרא, 
מהו מדרש תנאים ומדרש אמוראים ומה ההבדל בין 

מדרש הלכה למדרש אגדה.  

הנצרות בימי רומא וביזנטיון 
האמונה הנוצרית חוותה מהפך דרמטי במאה הרביעית, 
במעבר מ"אמונה" ל"דת". זאת ועוד: מדת נרדפת הפכה 
לדת שלטת, הנשענת על עוצמת הקיסר והקיסרות. 
באופן "סכיזופרני" נוצרה כנסייה מנצחת אבל עם זיכרון 
של סבל ורדיפות. במהלך הקורס נלמד על ישו ופאולוס 
ואת תורותיהם דרך כתבי הברית החדשה, ונתחקה אחרי 
התגבשות עקרי האמונה  לאורך התקופות הרומית 
והביזנטית. בנוסף נדון באספקטים שונים של עולם 
הכנסייה: הכמורה, תנועת הנזירות והקיסרים אשר עשו 
את ההיסטוריה הנוצרית בתקופה והפיצולים בכנסייה 

לעדות שונות. 

רונה אביסף, פרופ' ציונה גרוסמרק, ד"ר שמעון גת, גליה דורון, יסכה הרני, ד"ר נעמה וילוז'ני, 
ד"ר גוסטב מייסלס, ד"ר חגי עמיצור, ד"ר אדולפו רויטמן, ד"ר יואל רפל

התכנית העיונית

א"י בימי רומי וביזנטיון
224 שעותסיוריםהרצאותימי רביעי בדרגה קלה-בינונית08:30 – 13:45
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ציפורי – פאר הגליל - רצפת הפסיפס, המוזיאון . 1
ומרכז המבקרים, בית הכנסת, מאגר המים הרומי. 

אמות המים לקיסריה: פארק אלונה )כולל . 2
הליכה במים(; אמות המים ליד בית חנניה; הסכר 
הרומי במעגן מיכאל; קיסריה- האמה הגבוהה. 

המיסטיקה העברית הקדומה – קברו של רבי . 3
שמעון בר יוחאי, בית הכנסת העתיק במירון וצפת 

בתקופת המשנה והתלמוד.
נזירים ומנזרים – אתרי לטרון: הכנסייה באמאוס . 4

והמנזר בלטרון, מנזר דיר רפעאת וכנסיית סטפן 
הקדוש. 

עתיקות בית שאן – התל, בית המרחץ, מקדש . 5
אפולו, הנימפאון, התיאטרון והאמפיתיאטרון. 

בעקבות הסנהדרין - עתיקות טבריה, בית . 6
הכנסת חמת טבריה, בית הכנסת בבית אלפא.

יודפת העתיקה – תל יודפת והר עצמון או נחל . 7
"פטריות". 

תכנית הסיורים

לאורך הדרך הרומית - ביזנטית מירושלים . 8
לשפלה – עין יעל בנחל רפאים, עין חנייה, חרבת 
חנות וגל גוליית, הליכה רגלית במורד לעבר עמק 

האלה בדרך הקיסר, חרבת מדרס.
ירושלים בתקופה הרומית ביזנטית – המצודה, . 9

הקארדו, כנסיית אנה ואתרים נוספים. 
 בית שערים הרומית ביזנטית. . 10

קמפוס: בין מקדש למקדש מעט )יומיים(
יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה. 

אתרים יהודיים מול אתרים פגאניים בגליל . 11
העליון ובגולן – חורבת שמע, בית הכנסת הקדום 

בברעם – עתיקות קדש.
המרחב הפולחני בבניאס – טיול רגלי בשמורת . 12

הבניאס, חורבת עומרית. 
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* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

האימפריה הנשכחת: המעצמה הפרסית 
סאסאנית 

במקביל לאימפריה הרומית והביזאנטית, התקיימה מעבר 
לגבולן המזרחי, אימפריה חזקה ומפותחת, שהמאבקים 
עמה היו לחם חוקם של הרומאים והביזאנטים. בניגוד 
לתשומת הלב הרבה לה זכו שתי אימפריות אלה, 
כמעט לא עוסקים ביריבה הגדולה: האימפריה הפרסית 
סאסאנית. המלחמות בין אימפריה זאת לעולם הקלאסי 

ממערב לה, השפיעו עמוקות על ארץ ישראל. 

אמנות וארכיטקטורה
האמנות האטרוסקית והשפעתה על התרבות הרומית; 
ראשית הפיסול הרומי - בין העולם האטרוסקי לבין 
העולם ההלנסיטי; אמנות רומית – פרסקו; אדריכלות 

רומית-ביזנטית; גנים בתקופה הרומית. 

המזרח נגד המערב )לקראת האסלאם(
כיצד התישו המלחמות בין הפרסים לביזאנטים את שתי 
המעצמות הללו, מה שאפשר, במהלך המאה ה-7, את 

הכיבוש הערבי של המזרח התיכון. 
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ל"ב/311ישראל - על הגלוי ועל הסמוי

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.

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

המדינה ועד לימינו אלו. 

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
במפגשים נעסוק באובססיה למזרח: על מזרח הרחוק 
באמנות האירופית; האמנות ה"מתובלת": נושאים 
האוטופיה  ובציור ברוסיה;  במוזיקה  אוריינטליים 
המזרחית או מוזיקה עברית? מזרח ומערב במוזיקה 

ובאמנות בישראל.

הלנצח תאכל חרב? עיצוב הזהות הישראלית 
בצילו של סכסוך מתמשך 

מראשית מפעל ההתיישבות בארץ מטלטלת החברה 
הישראלית בין קוטב הכמיהה לשלום ופיוס לבין קוטב 
ההשלמה עם גזירת גורל של סכסוך מתמשך ומחיר 
כואב של דימום מתמיד. יש ששרים בתקווה את שירו 
של חיים חפר: "אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה שזאת 
תהיה המלחמה האחרונה", יש שרים בכאב את שירו של 
חנוך לוין: "כשאנחנו מטיילים, אז אנחנו שלושה: את, אני 
והמלחמה הבאה", ומצב הרוח הלאומי נע ונד בין תקוות 

השינוי לכאב ההשלמה הניבטים משורות אלה. 

התמודדות חשאית וגלויה, כנגד מכשולים: 
נפיצים, מלאכותיים, טבעיים ומה שביניהם 

בעשורים האחרונים, וביתר שאת בעשור האחרון, מדינת 
ויותר כנגד איומים  ישראל נדרשת להתמודד יותר 
א-סימטריים מחד גיסא, ולהיערך להגנה הולכת וגוברת 
בגבולותיה מול איומים קונבנציונאליים )לוחמה רגילה( 
מאידך גיסא. אתגרים אלו, לרבות השונות הרבה ביניהם, 
דורשים ממדינת ישראל מאמצים טכנולוגיים כבירים לצד 

מאמצים מודיעיניים ומבצעיים כאחד.

שינויים במאפייני סיכול הטרור בעידן של 
מציאות משתנה 

השינויים במאפייני ארגוני הטרור מיום הקמת המדינה 
לימינו והשפעת שינויים אלו על דרכי התמודדות. "עולם 
הטרור  והאינטרנט" – על איומי רשת האינטרנט בכלל 
ובעולם הטרור בפרט, סקירת הסיכונים ומכלול השימושים 
והפעולות אשר מבצעים ארגוני הטרור ברשת האינטרנט 
ודרכי התמודדות. על טרור המתאבדים - מאפיינים, מניעים 
אישיים ודרכי התמודדות. "הערביסטים - איסוף מודיעיני, 
חמולות והפעלת סוכנים מרחוק" -  התמורות שחלו 
באופן איתור גיוס והפעלת סוכנים לצורכי סיכול טרור 
וריגול לאור השינויים במציאות החל מהמעבר לפעילות 
"מנגד" דרך התמודדות עם גופי מודיעין של ארגוני הטרור 
וכלה בשינויים טכנולוגים.  נשלב סיפורים, חוויות אישיות 

כפי שנצברו לאורך שנים ארוכות של עיסוק בתחום.

קהילת המודיעין - על הגלוי ועל הסמוי 
במלחמות ישראל 

בסדרה זו נעסוק בנושאים הבאים: קהיליית המודיעין – 
השלב העוברי )1920-1948( תהליכי התגבשות קהילת 
המודיעין בעשרות השנים שקדמו לכך דרך ארגוני 
המחתרות השונים; קהיליית המודיעין - שנים ראשונות 
ו"מחלות ילדות" )1948-1963( – המעבר מהמחתרות 
למסגרת מסודרת; כפולים – רבותי כפולים: על סוכנים 
כפולים ועל הוויכוח בין התפקיד שמילאו ובין מה 
שבאמת קרה; בין אדם לטכנולוגיה )1967-2017( ובין 
משברים וצמיחה – שובו של הסוכן האנושי הישן והטוב 
בדור רווי טכנולוגיה; קהילת המודיעין בישראל אתגרים 
לעתיד; תדמיתה הבינלאומית של ישראל והמשמעות 

האסטרטגית.

מירי איזין, גיורא איילנד, ד"ר אלון גן, ד"ר מיכל יערי, רון כתרי, אילן לוטן, עו"ד קובי סגל, 
אלון פנקס, אירנה פרידלנד, אבשלום קאפח, ד"ר אמנון קרטין, עתי שלח

התכנית העיונית
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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. 
הציונות החדשה – הקיבוץ העירוני וישיבת . 3

ההסדר )או המכינה הקדם צבאית( בנצרת 
עילית, נפגש עם אנשי "השומר החדש" ותושבי 
המצפים בגליל, ונראה כי הציונות עדיין לא פסה. 

עג'מי – חיים בסרט?! – צפונותיה של שכונת . 4
עג'מי הציורית בה חיים יחד היום )וגם בעבר( 
יהודים, מוסלמים ונוצרים. פניה המורכבים של 
המציאות החברתית בעג'מי. כולל ביקור במרכז 

פרס לשלום. 
עוטף עזה - מכרם שלום לנתיב העשרה: כרם . 5

שלום, אנדרטת דנגור )נירים הישנה(, אנדרטת 
עוצבת הפלדה, שדרות, נתיב העשרה.

בין גישור וגישרונים – בית הספר הדו לשוני . 6
"גליל", ביקור אצל משפחת ניקולא – מדיירי נחל 
צלמון. מסלול ההליכה שבנחל צלמון וסוגיית 
הגישור הסביבתי שם. ביקור באוהל השלום 

בסלאמה.

תכנית הסיורים

ישראל ושכנותיה – המאבק על המים – הירדן . 7
ההררי, הסכר על הירדן, אתר ספיר, החצבאני 
והבניאס – תעלת ההטיה של סוריה וירדן ברמת 

הגולן, הכנרת – התדיינות המנדטים. 
לאורכו של הגבול הירדני – בית הערבה וגשר . 8

עבדאללה, אתר כף הרגל, טיילת הסרטבה, 
אנדרטת הבקעה, מפגש עם מתיישב בבקעה. 

)הסיור מותנה באישור ביטחוני(. 
הר חרמון – גבעות הקרב - מג'דל שמס ו"גבעת . 9

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

קמפוס: אל גבולות הדרום – אילת )3 ימים(
יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה.

הליכה על שפת מכתש רמון )כקילומטר( ושיחה . 10
על מצרים וירדן, בקעת עובדה, מצפה שחרות, 

מסוף הגבול בטאבה.
בקעת תמנע, עמודי עמרם, קניון שחרות . 11

)כשלוש 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.

מוי
ס
ה

על 
הגלוי ו

על 
שראל - 

קר - י
מודי בו

לי
* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

לחימה בחזית ההסברה 
מאפייני ההתקוממות העממיים שהפכו במהרה אלימים 
ופיגועי טרור המוניים, הציבו אתגרים מורכבים חדשים 
במערכה הצבאית, כמו גם בחזית ההסברה בישראל 

פנימה ובמישור הבינ"ל.

המציאות הביטחונית מדינית בישראל 
יחס הדרג המדיני והדרג הצבאי - כיצד מתקבלות 
החלטות בישראל? האם עצמאות אנרגטית של ארה"ב 
משמעה התנתקות מן המזרח התיכון? )רמז: כן(; את מי 

מעניין תהליך השלום?
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מרצים

ם
הביניי

מי 
מודי בוקר - י

לי

ל"ב/312ימי הביניים תקופה אפלה – האמנם?

ימי הביניים – האמנם תקופה אפלה?
בשנת 410 כבשו הויזיגותים את העיר רומא. העיר 
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.

הממלכה הצלבנית השנייה 
הקורס עוסק בסיפור ימייה של ממלכת ירושלים השנייה. 
המאבק בין ריצ'רד לב הארי מלך אנגליה לצלח א-דין, 
מסעות הצלב לארץ הקודש, המסדרים הצבאיים 
והקומונות הימיות. תרומתם של פרידריך השני קיסר 
גרמניה ולואי התשיעי מלך צרפת לממלכה, הכיבוש 

הממלוכי ונפילת הבירה עכו. 

החוויה האמנותית והאסטטית בימי הביניים
דעה רווחת היא שימי הביניים הייתה תקופה חשוכה שבה 
האמונה הנוצרית הרחיקה את האנשים מעיסוק ביופי, 
אמנות ומהנאות ארציות כגון ההנאה האסתטית. במבט 
מקרוב הדברים נראים אחרת. אחת הדוגמאות הבולטות 
היא התיאטרון. נעסוק בדרמה, מופע וקהל ומאפייניו של 

התיאטרון בימי הביניים.

ימי הביניים בספרד – חיי היהודים ותרבותם
בסדרת הרצאות זו 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 בממדם עד לגירוש. 

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

הקורס יפתח בפני השומעים את עולמה רב הרבדים 
של תקופת ימי הביניים, באמצעות הספרות העברית 
המגוונת והעשירה שנוצרה בתקופה זו. יהודי ימי 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 הקורס 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. 

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.

התפתחויות ואתגרים בכנסייה של ימי הביניים
שבעת החטאים – על המלכודות האורבות לאדם באשר 
הוא אדם ועל יכולת בין חטאים למעלות טובות; עלייתם 
של מסדרי נזירות הקבצנים – על דמויות ססגוניות 
העומדות בראשי המסדרים, על דילמות אנושיות ועל 
אדיקות כנסייתית קיצונית; עלייתה של הגנוסטיקה 
באירופה - תפישות דתיות אך לא ממסדיות המתאימות 
להגדרה "גנוסטיקה", פשטו במרחב האירופאי וכנגדם 
הקימה הכנסייה את מערך החקירה והענישה הקרוי 

"אינקוויזיציה".

ד"ר ענת גואטה, ד"ר שמעון גת, יסכה הרני, פרופ' עלי יסיף, ד"ר ענת פלד, ד"ר עודד ציון, 
אבשלום קאפח, פרופ' אביעד קליינברג, פרופ' מדלן שכטר, ד"ר מירב שניצר 

התכנית העיונית
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הביניי

מי 
מודי בוקר - י

לי

בעקבות הרב משה בסולה – מירון, קבר רבי . 1
יהודה הגלילי בצלמון, מסלול הליכה בנחל גוש 

חלב )נחל צבעון, יער ברעם(.
הנזיר בורכהרד מהר ציון, על ימיה האחרונים . 2

של הממלכה הצלבנית – חומות עכו, הגנים 
הבאהים, מצודת ג'דן )מבצר יחיעם(. 

בעקבות תעשיית הסוכר הצלבנית - מפעלי . 3
הנעמן וחורבת מנות.

דרך הדואר הממלוכית בדרום הארץ – מג'דל . 4
)כולל החאן ומוזיאון אשקלון(, גשר עד הלום, 
מקאם אבו הורירה )קבר רבן בן גמליאל( והגשר 
הממלוכי ביבנה; המגדל של רמלה, גשר ג'ינדס 

מצפון ללוד. 
הדרך הצלבנית העולה לירושלים - אזור . 5

אמאוס – לטרון, אבו גוש, אקווה בלה הלא היא 
עין חמד ונבי סמואל.

אתרים צלבנים וממלוכים באזור הכרמל – . 6
מצודת הבונים, חירבת קרתא, מסלול הליכה 

בשמורת הטבע עין אפק.

תכנית הסיורים

בנתיבי שיירות קדומות – תצפית מהר הצופים . 7
למדבר יהודה ומעלה אדומים, מנזר מרתיריוס 
ומנזר אבטימיוס, מוזיאון השומרוני הטוב ותצפית 

לעבר מבצר רוז.
בקעת בית הכרם בתקופה הצלבנית – מזרח . 8

בקעת בית הכרם, קבר אבא חלפתא, סיור בכפר 
דיר אל אסד - חורבות המבצר הצלבני הכנסייה 

והמנזר, מסלול טבע סובב הר גילון.
ירושלים בתקופה הצלבנית והממלוכית.. 9

צפת היהודית וצפת המוסלמית – הרובע היהודי . 10
של מגורשי ספרד, בתי הכנסת, המסגד האדום 

ובתי הקברות.

קמפוס: דרכים עתיקות בגולן )יומיים(
יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה. 

מעלה חמת גדר – מבוא חמה, גשר בנות יעקב, . 11
פיתחת קוניטרה.

קלעת נמרוד וחאן ג'ב יוסף.. 12

עבדים כי ימלוכו, ארץ ישראל בתקופה הממלוכית
באמצע המאה ה-13 באו לארץ שליטים חדשים: 
הממלוכים. האימפריה הממלוכית הביאה לעולם מבנה 
שלטוני וחברתי יחיד במינו. נערים, שהחלו את דרכם 
כעבדים, השתלטו על מצרים ובהמשך גם על ארץ 
ישראל וסוריה. שלטונם נמשך כמעט 260 שנה. בתקופה 

זו עברה הארץ שינויים חברתיים, כלכלים ודמוגרפים. 
דרכים חדשות נסללו. הוקמו גשרים המתפקדים עד 
היום. קו הרקיע התמלא במסגדים, מדרסות וח'אנים 
מפוארים. מפעלי הבנייה הממלוכים הותירו חותם מרשים 
בנופיה. ב-1516 נכבשה הארץ בידי העות'מאנים ופרק 

חדש נפתח.

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
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ל"ב/313הים התיכון – גלגולו של מרחב

ים-תיכוניות או יםתיכוניזם? 
ים-תיכוניות או יםתיכוניזם? האם ה"שלולית" הקטנה לצידה 
אנו חיים נחשבת "רגיון"? בסדרה זו ננתח תיאוריות של 
היסטוריונים וגיאוגרפים, בלווי תיאורים ספרותיים וספרות 
מסע, אודות שאלת האחדות הנופית והתרבותית סביב 
הים התיכון. זאת, תוך שימת דגש מיוחד על ים לבנט 

וארץ-ישראל. 

הים התיכון כמרחב אנושי ותרבותי 
האמנם מתקיימת תרבות ים תיכונית? מהו מקומו של 
הים התיכון בתופעת העליות לרגל? ומה מקום הכתב 
בהתפתחות העולמית של התרבויות? בסדרה זו נעסוק 
במגוון נושאים המרכיבים את המרחב התרבותי של 
הים התיכון. החל מהתייחסותם של אמנים לים התיכון 
ביצירותיהם דרך האודיסאה: סיפורו של "הנוסע המתמיד" 
במיתולוגיה היוונית. מהי תרבות האוכל שהתפתחה בצומת 

הקולינרי שבין אסיה, הבלקן ואירופה? ועוד. 

עיר-המדינה היוונית: מרחב, זהות, תרבות 
אריסטו הגדיר את האדם כ"חיה-עירונית", ואכן, לא ניתן 
לדמיין את התרבות היוונית הקלאסית בה גדל ללא מוסד 
עיר-המדינה. בעבור היוונים, שמעולם לא אוחדו בשלטון 
דתי או פוליטי משותף, הייתה זו עיר המדינה ומוסדותיה 
הייחודיים אשר יצרו תחושה של זהות משותפת ושותפות 
בעקרונות תרבותיים דומים. נעקוב אחר התפתחותה של 
הפוליס מהראשית הצנועה במאה ה-8 לפני הספירה ועד 
להפיכתה לדפוס החיים המקובל במרחב הים התיכון 
בתקופה ההלניסטית. מאחר שהעיר היוותה את מוקד 
החיים של האדם היווני, דרך סיפורה המיוחד נלמד להכיר 
את עולמם של היוונים עם דגש על דת ומיתולוגיה, גילוי 
אופקים חדשים והתיישבות ימית, פוליטיקה וזהות, מוזיקה, 

ספרות ופילוסופיה.

הים התיכון - "לא נולדנו מן הים"
החיבור הישראלי לים התיכון )מגלות לגאולה – דרך 
הים(; הפלאז'ה של תל-אביב: האמנם "עם הגב לים"?; 
תל אביב בקולנוע; הקולנוע הספרדי דרך עיניו של פדרו 

אלמודובר הגדול. 

איים בים התיכון 
במהלך הקורס נכיר מגוון תרבויות קדומות ייחודיות שיש 
להן מכנה משותף – הים התיכון. נבחן את המיתוסים 
האופפים תרבויות אלה, את ההיסטוריה שלהן כיצד 
התפתחו בדרכן הייחודית. נכיר את הפולחן, הבניה, 
האמנות ואורח החיים האופייני לכל אחת מן התרבויות 

מן העבר הרחוק ועד ימינו. 

אנדלוסיה כמשל - מפגש דתות בים התיכון 
"מפגש הדתות באנדלוסיה בימי הביניים" היה לעידן מיוחד 
שבו חיו שלוש תרבויות הגדולות של הים התיכון, בין זמנים 
של סובלנות ויצירה עצומה ובין מאבקים ופולמוס עצום. 

פרנקופיליה – "הסודות הצרפתיים"
צרפת, אחת מהמדינות השוכנות באגן הים התיכון, מהווה 
בסיס מפורסם ודוגמה למדינה המכילה תרבות שסועה - 
זאת הדרומית והים תיכונית, והאחרת צפונית בעלת נטיות 
אירופיות. ההרצאות יתווכו את הפער הקיים בזהותה של 
צרפת ויסקרו את המיקרוקוסמוס הצרפתי הים תיכוני. 

היבטים גיאופוליטיים של ארצות המגרב
מרוקו, תוניס, אלג'יר ולוב – תנועות הגירה )חיצונית 

ופנימית(, תיירות ועוד. 

הים התיכון - משדות ים עד גיברלטר 
תנאי הסביבה הימית משתנים בים התיכון במעבר מכיוון 
מזרח למערב. שינויים אלה יוצרים הבדלים משמעותיים 
בעולם החי והצומח הימי באזורים הגיאוגרפיים השונים. 
הגירת בעלי חיים מים סוף לים התיכון משנה בהדרגה 

את אופיו הביולוגי והאקולוגי של מזרח הים התיכון.
כך הכול התחיל - מקוף זקוף לשליט גלובלי; מסע 
ההתנחלות המופלא; המהפכה החקלאית – הברכה 

והקללה. 

ד"ר מיכל אורן, אור-לי אלדובי, זיו אלכסנדרוני, ד"ר מאיה גז, גליה דורון, ד"ר שלמה הרציג, 
ד"ר דניאל זלדס, ד"ר עמיר ירוחם, פרופ' אסף יסעור לנדאו, ד"ר עודד ציון, ד"ר רמי קליין, 

ד"ר אמנון קרטין, זאב רילסקי

התכנית העיונית
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פרהיסטוריה ברכס הכרמל – נחל מערות ושרידי . 1
התיישבות האדם הקדמון במערות הכרמל. 

פיניקים וישראלים בגליל המערבי.. 2
עמק האלה ושפלת יהודה – חורבת קייפא . 3

ומערות בית גוברין, בין צרעה לאשתאול - יער 
צרעה כולל דרך הפסלים וביקור ביקב מקומי.

ירושלים - מוזיאון ארצות המקרא. . 4
מישור פלשת – אשדוד, אשקלון, המוזיאון . 5

לתרבות הפלישתים, גן לאומי אשקלון.
"איטליה בירושלים" – הר הזיתים, בית החולים . 6

האיטלקי, כנסיית דומינוס פלוויוס, גת שמנים, 
בית הכנסת האיטלקי, עין כרם – כנסיית הביקור 

האיטלקית.
"יפו יפת הימים" - העיר העתיקה, נמל יפו, שוק . 7

הפשפשים, שכונת עג'מי, סביל אבו-נבוט, אבו 
כביר, הכנסייה הרוסית ופארק החורשות. 

חוף נחשולים - תל דור, מחצבת הכורכר, רכס . 8
הכורכר ומערכת המפרצונים בחוף. 

תכנית הסיורים

נהריה – "יקים" לחופי הים התיכון - בתים . 9
מספרים: יוסף לוי, שטראוס, ליברמן, מגדל המים, 
בתי הקפה והפנסיונים, מסלול הליכה מן הכפר 
הדרוזי ינוח ועד קיבוץ יחיעם )כ-3 שעות – הליכה 

קלה(. 
חבצלת השרון – סיפורו של הרוג המלכות יעקב . 10

וייס ופרשת הסרג'נטים, בית הגדודים באביחיל, 
עין התכלת ומצפה ים, כפר ויתקין וגשר הצבים 

בנחל אלכסנדר.

קמפוס: אתרים פגאנים, יהודים ונוצרים בגליל 
העליון )יומיים(

יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה. 
חורבת שמע, בית הכנסת במירון; עתיקות קדש.. 11
המרחב הפולחני בבניאס - טיול רגלי בשמורת . 12

הבניאס; עמרית – המקדש הרומי, הכפר תלמודי 
המשוחזר בקצרין, מוזיאון קצרין.

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
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ל"ב /314בין שתי מלחמות עולם

עשרת הימים שזעזעו את העולם
100 שנים לאחר מהפכת אוקטובר, כאשר הבולשביקים 
השתלטו על האימפריה הצארית והפכו אותה לברית 
25 שנים לאחר התפרקות האימפריה  המועצות, 
הקומוניסטית, רוסיה חוזרת להיות מעצמת על, מנסה 
שוב להשפיע על העולם ולערער על מנהיגותה של 
אמריקה. בין הנושאים: נשים - היהלום שבכתר הרוסי; 
עשרת הימים שזעזעו את העולם; סטלין דרך היין; גיאורגיה - 

מארגונאוטים עד לאוליגרכים. 

יריית הפתיחה למלה"ע השנייה 
מדוע כשלו ניסיונות הפוליטיקאים באורח כה קטסטרופלי 
להחזיר את השלום וכיצד הונחו היסודות למלחמת העולם 
הבאה? הנושאים בהם נעסוק: חוזה ורסאי; מוסוליני 
ועלייתה של איטליה; הצאר האדום; רוזוולט – הנשיא 
שהציל את אמריקה; פייסנות מול נבואה - צ'רצ'יל היה 
הראשון שהתפכח, זיהה את הסכנה והזהיר מפניה; היטלר, 

עלייתה של גרמניה והדרך למלחמה. 

תרבות ורוח בין מלחמות עולם 
הסדרה תתמקד בתהליכים וסגנונות בולטים באמנות 
ובמוזיקה באירופה וברוסיה בתקופה הדרמתית שבין 
המלחמות. הזרקור יינתן על האקספרסיוניזם הגרמני, 
הפוטוריזם האיטלקי, הקונסטרוקטיביזם הרוסי ועוד. 

המפגשים כוללים נגינה, מצגת והסברים. 

מאימפריה העות'מנית לתורכיה המודרנית 
קוים בתולדות האימפריה העות'מנית; מהפיכת התורכים 
הצעירים; תורכיה ומלחמת העולם הראשונה; היהודים 
בתורכיה ובארץ ישראל; כמאל אתא טורק – המייסד 
של תורכיה; תורכיה החדשה ממסד ואליטות חדשות; 

בין הזדמנות להחמצה, מדיניות וחברה.

סיפורה של הכנסייה בין שתי מלחמות עולם 
הכנסייה בעקבות מלחמת העולם הראשונה; נצרות, 
הכנסייה ותורת הגזע; מרטירים יהודים, מרטירים נוצרים: 
סיפורה של אדית שטיין היהודיה שהתנצרה ונשלחה 

לאושוויץ. 

יהדות פולין בין שתי מלחמות העולם 
בסדרה זו נעסוק בתנועת ההשכלה היהודית בפולין במאה 
ה-20; על פוליטיקה יהודית בפולין שבין שתי מלחמות 
העולם; על  החברה האורתודוכסית בתמורות העיתים, 

ועל תנועות הנוער היהודיות בפולין.

הזירה המזרח תיכונית והיישוב היהודי בין שתי 
מלחמות עולם

תקופה טובה או רעה מאוד - האם היו השנים שבין 
שתי מלחמות העולם תקופת של תקווה גדולה ופריחה 
תרבותית? או שמא מדובר בשנות הדגירה על הזוועה 
הגדולה בהיסטוריה? והיכן המקרה היהודי, הציוני, המזרח 
תיכוני והיישובי בסיפור הזה? בין הנושאים: נוראות מלחמת 
העולם ה-1; המופע הגדול בפריז – 1919; הבועה של ארץ 
ישראל התפוצצה, 1929-1920; האימפריאליזם הבריטי 
החדש והשפעתו על המזה"ת; מהפך בפלשתינה/א"י; 
המרד הערבי בפרספקטיבה אימפריאלית בריטית; האם 

אפשר היה אחרת?

רציונליות בין שתי המלחמות
תקופת רפובליקת ויימר הייתה תקופה אינטנסיבית 
מבחינה תרבותית. בתקופה זו נוצרו שתי אסכולות שונות 
הקשורות לחשיבה רציונלית ולאופי שלה. בהרצאה 
נדבר על הלוגיקה שפיתח לודוויג ויטגנשטיין, ומצד שני 
על ביקורת הרציונליות המכשירנית ובירושת התרבות 

שפיתחו, אדרונו, הורקהיימר וולטר בנימין.

נינו אבסדזה, בתיה דביר, יסכה הרני, פרופ' מוטי גולני, אירנה פרידלנד, אבשלום קאפח,
אלון קליבנוב, ד"ר אושי שהם–קראוס

התכנית העיונית
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סיפורם של הכפרים הערביים בגליל בין שתי . 1
מלחמות עולם. 

בעקבות מסעו של נפוליאון בארץ ישראל - . 2
תל קאקון, עכו, חוף טנטורה. 

בין שתי ערים – ת"א ויפו – נמל יפו, בית העולים, . 3
כיכר השעון והעיר העתיקה, שדרות המלך קינג 
ג'ורג', שדרות רוטשילד, לב ת"א, חצי האי הירקוני. 

עין כרם עת פריחת השקדיות – מנזר האחיות . 4
מציון, מתחם מוסקוביה ומסלול הליכה קלה 

בטבע. 
צ'רקסים ודרוזים בגליל העליון המזרחי כולל . 5

מסלול הליכה קלה בטבע. 
– ח'אן . 6 רמלה ולוד בתקופה העות'מאנית 

אל ֻפָח'אר – מבט במחוץ, שוק רמלה, מבנים 
לאורך רחוב המעפילים, חמאם רדואן, המנזר 
היווני-אותודוכסי; לוד: באר השלום, כנסיית 
גיאורגיוס הקדוש, בתי בד עתיקים, תחנת הרכבת 

העות'מאנית.
מעין יעקב דרך נחל מירב לחורבת געתון – . 7

נפסע בשביל יפיפה בחורש וחורבה מרשימה 
עם סיפור מעניין, הקשור לימי העות'מנים 

ומשפחות אפנדים. 

תכנית הסיורים

כביש, גדר, מצודה ומשטרה - נופי משאר . 8
בריטיים בגליל המערבי

הבריטים באים – ראשית שלטונה של הממלכה . 9
המאוחדת בירושלים.

בעקבות הידיד – אורד וינגייט – עפולה, "מחנה . 10
ישראל", עין חרוד – בית שטרומן, תל תאומים 

וטירת צבי. 

קמפוס: מצפה רמון )יומיים(
יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה. 

הנגרייה; פרסת נקרות מחאן . 11 מכתש רמון: 
סהרונים לעין סהרונים; קיר האמוניטים.

בורות לוץ; קרני רמון )מצפור לזכרו של אילן . 12
רמון(, תצפית על המכתש מזווית לא מוכרת 

.K-Line -ומסתורי ה

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
ם
עול

ת 
מו

ח
מל

תי 
ש

מודי בוקר - בין 
לי

האוטופיות והדיסטופיות של המאה ה-20
שני ספרים דיסטופיים נכתבו בתקופה שבין שתי 
המלחמות. שני ספרים שמתארים עתיד נורא לאנושות. 
האחד הוא "עולם חדש ומופלא" של אלדוס האקסלי 
והשני "1984" של ג'ורג' אורוול. בהרצאה נכיר את החיבורים 
האלה וההקשר ההיסטורי סוציולוגי פילוסופי שלהם, 

ונראה עד כמה הם התגשמו במציאות שלנו.
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לסגור את השבוע
לפתוח את הראש

שישי במכון

שי
שי

מי 
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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. 

תנאי קבלה
הצטרפות לתכנית "שישי במכון" דורשת השכלה תיכונית 
וכושר גופני המאפשר השתתפות בסיורים. מועמדים 
אשר לא סיימו את לימודיהם התיכוניים מוזמנים לראיון 

בוועדת קבלה.

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. 

לסגור את השבוע - לפתוח את הראש

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

מאוקטובר 2018.

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

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. מורים במסלול גמול 
השתלמות יידרשו להשלים סיורים – לקבלת פרטים ניתן 

לפנות למזכירות המכון.

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.

59



צילום: אהרון שוחט

ביטוח והצהרת בריאות
הרישום דורש חתימה על הצהרת בריאות בגוף טופס 

הרישום.
הרישום מחייב ביטוח תאונות אישיות )פרטים יימסרו 

לנרשמים(.

השלמת סיורים
משתתף שייעדר מסיור נדרש להודיע על כך לחונך 
הקבוצה )האחראי על הסיור(. משתתף שהודיע על 
היעדרותו לאחראי על הסיור 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.

* השלמת סיורים ראו עמוד 116.
* ביטול הרשמה והחזר כספי ראו עמוד 116.

מכון 
שי ב

שי
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ש/401"מעורב ירושלמי"

ירושלים – בין שמים לארץ 
יחד נצא למסע במנהרת הזמן, דרך מקומות, שרידים 
ארכאולוגיים וסיפורים מקומיים. ננסה לפצח את סוד 
יופייה הייחודי של עיר הנצח דרך עיניהם של משוררים, 
נוסעים ולוחמים. נטעם מקצת החן החבוי בין סמטאות, 
חצרות ואבנים קדומות, בעיר הפושטת ולובשת צורה 
 חליפות לבקרים ונעמוד על החיבור בין עבר ועתיד.
 בין הנושאים: ירושלים – עיר עמים רבים; מתחם לב העיר – 
שכונת נחלאות: סיפורים ואנשים; מתחם הר הבית – 
מבנים בעין הסערה; בין ספרדים ואשכנזים בעיר ירושלים.

 

"על קדושה ואמונה וירושלים הבירה" – דמות 
העיר בקולנוע 

העיר ירושלים מייצגת עבורנו את הציר מרכזי של 
האמונה הדתית והלאומית שלנו. אלא שמסביבנו יש 
גורמים נוספים אשר לוטשים עיניים אל ירושלים. במהלך 
המפגשים נתבונן בקונפליקטים המרכזיים שמייצגת העיר, 
עזרת קולנוע שנעשה בארץ ובקרב שכנינו הפלסטינים 
והנמסיס הגדול מהמזרח איראן. בין הנושאים: לראות 
אותך – ירושלים בקולנוע; "דת ואמונה בראי הקולנוע 

הישראלי"; קולנוע פלסטיני; קולנוע איראני. 

זיו אלכסנדרוני, אבשלום קאפח, ד"ר אדולפו רויטמן

התכנית העיונית

ממשכן למקדש – המשמעות הדתית של מוסד 
המקדש בתרבות ישראל 

מטרת הקורס היא להתחקות אחר ההתפתחות של 
מוסד המקדש בישראל, החל מהמשכן המדברי, דרך 
בתי המקדש הראשון והשני, המקדש הדמיוני בספרות 
ובאמנות היהודית לדורותיה, וכלה במקום המקדש 
בתרבות היהודית המודרנית. בין הנושאים: המרחב, 
המקום הקדוש והמקדש בתרבויות העולם;  תולדות 
בית המקדש הראשון והשני: ספרות, הגות וארכיאולוגיה; 
הפולמוס סביב בית המקדש השני: מקור הברכה או 
הטומאה?; ירושלים ומוסד המקדש בזיכרון הלאומי: 
בספרות, באמנות ובהגות היהודית; שאלת המקדש 

ביהדות המודרנית. 

112 שעותסיוריםהרצאותימי שישי בדרגה קלה-בינונית9:00 - 12:45
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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 – רחל ינאית בן צבי, מרים ילן-

שטקליס, גולדה מאיר ואחרות. 
בעקבות סופרים בירושלים - "תמול שלשום" . 2

 של עגנון ו"מישהו לרוץ אתו" של דוד גרוסמן.
גן הפעמון; משכנות שאננים; גיא בן הינום 
והמושבה הגרמנית; המרכז המסחרי החדש 

בממילא; בריכת ממילא; רחוב אגרון.
מהפנתרים השחורים ועד קואופרטיב מזון . 3

שיתופי – בעקבות מתחים חברתיים, פרויקטים 
קהילתיים ומה שבניהם. מירושלים המחולקת 

ועד ירושלים של המחר. 
עין כרם היפה – כולל מתחם מוסקוביה, מסלול . 4

הליכה קצר וביקור ביקב מקומי. 
מסע בארץ בנימין – גבעה )תל-אל-פול(, עפרה, . 5

שילה, מעלה-לבונה, כולל מסלול הליכה קל 
בשביל עמיחי - מהישוב עלי למעיין. 

מעיר האבות להר חברון - תל רומיידה והחפירות . 6
החדשות, ירידה דרך המעיין למערת המכפלה; 
מעון וסיפור אביגיל ודוד; הר עמשא – שמורת 
הטבע ותצפית על דרום הר חברון ומדבר יהודה. 

)מותנה באישור בטחוני(.

קמפוס: ירושלים )יומיים(
יידרש תשלום עבור לינה, כלכלה ומנהלה.

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 נשמע 

על הקהילה המקומית הייחודית. 

מי
של

מעורב ירו
מכון - 

שי ב
שי

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

תכנית הסיורים
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ש/402חפש את האישה

נשים במקרא – לקרוא אותן אחרת 
סדרת הרצאות מרתקת המביאה מבט רענן בקול 
צעיר ועכשווי על דמויות נשיות מן התנ"ך ועל הסיפורים 
והקולות שהוסתרו. בין הנושאים: אברהם, הגר והאוהל 
במדבר - על ארבע אימהות – ועוד אחת; מלכת שבא - 
סיפור על אהבה - סיפור סוחף על אהבה במבחן הזמן; 
עתליה: "משחקי הכס" בממלכת יהודה; יעל, סיסרא, 
ומה שכמעט קרה; אסתר – הסוד מאחורי הפרגוד - על 
המהפך בנפשן של הדמויות; ציפורה - על אישה ומסע 
שכמעט והיה - איך היו נראים חיינו אילו לא השארנו 
אותה במדבר? ; בת יפתח - הכוח להתחיל מחדש; אשת 

לוט מביטה עד כלות. 

חפש את האישה... בכנסייה!
על נשים, מעמדן ופועלן ב-2000 שנות 

הכנסייה והנצרות
מעמד האישה בנצרות שונה ממעמדן ביהדות ובאסלאם. 
סיפורי היסוד על הדמויות הנשיות נקראו לאורך ההיסטוריה 
מהברית החדשה ומסיפורי הקדושות )"הגיוגרפיה"( וכך 
נבנו מודלים של האישה "המופתית". באיזה מידה שינתה 
הנצרות את תפישת האישה ביחס לתרבות בה היא חיה? 
האם שוויון ומעמד מקודש לאישה מתאפשר רק במחיר 

וויתור על מיניותה? 
בין הנושאים: בין חוה לחוה 'החדשה' )מרים הבתולה( – 
בחירה, חטא ומיניות; פולחן מרים הבתולה בכלל, במגרש 
הכדורגל ובזירת השוורים בפרט; מריה מגדלנה – הגיבורה 
האמיתית )ולא רק ב"קוד דה וינצ'י"(; יומני מסע למזרח 
של נשים נחושות ואמיצות במאה ה-4 לספירה: פאולה 
ואיגריה; נזירה וקדושה עם שמונה ילדים - סיפורה 
של בריגיטה הקדושה, פטרונית שוודיה; המהפכה 
הפרוטסטנטית - פריצת דרך למעמד האישה או ציד 
מכשפות? אחות אברהם )קירסטן סטופרגן-פדרסון( 
1932 – 2016: סיפורה של לותרנית שהפכה קתולית, 
דנית שעברה לכנסייה האתיופית, פמיניסטית ומורדת 

אשר בחרה את ירושלים לביתה.

שלי אשכולי, יסכה הרני 

התכנית העיונית

במקרא ובנצרות
112 שעותסיוריםהרצאותימי שישי בדרגה קלה-בינונית9:00 - 12:45
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* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

תמר ויהודה בעמק האלה – תצפית לעמק . 1
האלה ולהרי חברון, מסלול הליכה בעמק עדולם, 
חרבת קייפא, שמורת עצי אלה אטלנטית; כרמים 

וגפנים ואם יוותר זמן נבקר גם ביקב מקומי.
על תופעת הנזירות במדבר יהודה – מנזר . 2

מרטיריוס, מנזר אבטימיוס, תצפית על סנט ג’ורג’, 
אתר הטבילה - קאסר אל יהוד. 

למגדלה על שפת הכנרת בעקבות מרים . 3
המגדלית - סיפורו של אתר שהתפרסם בזכות 
אישה ייחודית...עיירה, בית כנסת, שוק ומזח 
מימי הבית השני לצד כנסייה מודרנית וקהילה 
דתית קתולית; הכנסייה הרוסית, ימק”א ובית 

ברכה במגדל. 
מלחמת דבורה וברק בכנענים – הר הקפיצה, . 4

הר דבורה ונחל קיני. 
מעיר האבות להר חברון - תל רומיידה והחפירות . 5

החדשות, ירידה דרך המעיין למערת המכפלה; 
מעון וסיפור אביגיל ודוד; הר עמשא – שמורת 
הטבע ותצפית על דרום הר חברון ומדבר יהודה. 

)מותנה באישור בטחוני(.

תכנית הסיורים

נצרות גלילית – כפרים ערביים וערים ערביות . 6
בגליל התחתון בדגש על הקהילות הנוצריות. 

קמפוס ירושלים: בעקבות נשים בעיר )יומיים(
יידרש תשלום עבור לינה, כלכלה ומנהלה.

רחוב הנביאים - ממגרש הרוסים למחנה יהודה . 7
מורד הר הזיתים והעיר העתיקה - הנרייטה . 8

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. 
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מרצים
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שי

ש/403בין כאוס לבין סדר

יפן – המהות, העוצמה והיופי
ליפן, המדינה המתקדמת ביותר בעולם מבחינה טכנולוגית, 
יש שורשים שנעוצים עמוק בהיסטוריה הרחוקה ובתרבות 
המסורתית. השילוב שבין העבר לעתיד הוא שהופך אותה 
למקום מרתק כל כך. נבחן את יפן מזוויות שונות ומגוונות: 
תהליכים גיאולוגיים והיסטוריים, דתות ומיתוסים, קדמה 
טכנולוגית ושמירה על סמלי העבר. נתוודע לתרבות 
היפנית דרך האמנות, הפילוסופיה, הארכיטקטורה, 
השפה והכתב. נלווה את היפני מילדות ועד זקנה, 
 ונלמד על אורחות החיים, החינוך ועולם העבודה ביפן.
בין הנושאים: מבן אלת השמש - הקיסר ועד לבושידו; 
מאימפריאליזם דורסני ועד הבחירה של הירושימה בחיים; 
משמונה מיליון אלי שינטו ועד למסע הבודהיסטי מהודו 
ליפן; מבתי קש, נייר ועץ אל גנים רטובים וגני אבנים; 
קימונו בעולם של הייטק; החיים כחישול - להיות ילד 
ומתבגר ביפן; כיצד יוצרים הון אנושי באימפריה כלכלית 

בה אין אוצרות טבע?

איילת אידלברג, יותם יעקבסון
רונה אביסף, ד"ר גלית אבימן, דנדן בולוטין

התכנית העיונית

הודו ויפן

מסאלה הודית – הודו רבת הפנים
הודו היא תת יבשת עצומה ומגוונת. אמונותיה אין סופיות, 
דרכי הפולחן בה רבות ושונות וים הסיפורים של תושביה 
רחב ועמוק. סממנים דתיים ותרבותיים שהגיעו אליה, כגון 
האסלאם, הפכו להיות חלק מהרקמה החיה והעשירה 
שלה. במהלך הסדרה נכיר כמה פינות חמד, נשמע על 
פולחן ייחודי, על מיעוטים דתיים וקהילות קטנות ונספר 
סיפורים הודיים צופני סוד. בין הנושאים: "טרילוגיה 
ראג‘סטאנית" - פולחנים שונים בראג‘סטאן; "כל המים 
הקדושים" – קדושת נהר הגנגס וחגיגות הקומבה מלה; 
"אמא למיליארד בנים" – להיות אישה בהודו; "האפוס 
 המסופר מכל" – הרמאיאנה; "ארכיטקטורה של הארה" -
אדריכלות הודית; "ריקודו הסוער של האל" -  מקדשי 
טמיל נאדו; "המתנגדים לאלימות והאוחזים בחרב" - 

הג‘יינים והסיקהים. 

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

מרצים אורחים:
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שושנת המדבר השחורה - מרכז מורשת יהדות . 1
אתיופיה בבאר שבע, מרכז המורשת הקוצ’יני 

במושב נבטים והעבריים בדימונה. 
אל חיפה והכרמל – הגן היפני בקיבוץ חפצי-בה, . 2

מוזיאון טיקוטין לתרבות יפן, סדנת קליגרפיה או 
טקס תה בעין הוד.

בעקבות גנים ייחודיים בירושלים – מרמת רחל . 3
ועד גן הפעמון, גן הורדים ועמק הצבאים. 

אל הלגונה הכחולה - ראש הנקרה, מסלול . 4
הליכה עד המחצבה; סיור חוף לאורך חוף אכזיב 
ועד הלגונה. בעלי חיים ימיים - סרטנים, שושנות 
ים ומלפפוני ים, קיפודי ים, ארנבונים, תמנונים. 

מוזיאון וילפריד לאמנות ולידיעת המזרח . 5
בקיבוץ הזורע, גלגלי תפילה בארץ הקודש - 
היזמים הבודהיסטים מקיבוץ עין השופט ומסלול 
הליכה ברמות מנשה בתקווה לפריחות מרהיבות.

כפרים ערביים בגליל לפני קום המדינה - . 6
בוייזיה - שבטי הע’וורנה, כפרו של שבט אל 

הייב - טובא זנגריה והכפר ג’עוני.

קמפוס: "חצי המנשה" )יומיים(
יידרש תשלום עבור לינה, כלכלה ומנהלה.

באקה אל גרבייה - עיר השלום - אקדמיית אל . 7
קסאמי )כולל אוסף ארכיאולוגי אזורי(, ציור הקיר 
הגדול בישראל, "ביר באקה" - הבאר ההיסטורית 
של העיר ועבודת הפסיפס "דאר אל סאלאם", 
חומת ההפרדה וסיפורם של הפלסטינים שחיים 
במובלעת בישראל, הכפר ג'ת - קונסרבטוריום 

"אל קינדי" - דו-קיום דרך הצלילים. 
נחל חביבה, קיבוץ מצר, אום אל קוטוף )כולל . 8

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

הפסיפלורה - סיפור השיכר הנהדר.

הודו ויפן
סדר - 

ס ל
או

מכון - בין כ
שי ב

שי

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

תכנית הסיורים
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ש/404קצת אחרת - זמן תרבות

שירה עברית חדשה 
הורים וילדים בשירה העברית החדשה. 	 
קווים לשירתם של שלושה משוררים זוכי פרס ישראל 	 

)ישראל פנקס, אריה סיון, טוביה ריבנר(. 

סיפורו של הרוק אנד רול הישראלי 
להקות הקצב של שנות השישים, החלונות הגבוהים,  
שבלול, להקת אחרית הימים, להקת כוורת, תיסלם ועוד.

"הקיבוץ" 
מפגש עם היוצרת ובמאית של סדרת הדוקו, ענת זלצר. 
במהלך המפגש תדבר היוצרת על מחשבות, תהליכים 
והתזה העומדת בבסיס הסדרה, ההרצאה תלווה בקטעים 

מיצירתה. 

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'.

זיו אלכסנדרוני, נעמה גנות, פרופ' רפי וייכרט, איציק ויינגרטן, ענת זלצר, ד"ר עדיאל פורטוגלי, 
מורן קושניר, פרופ' מדלן שכטר

התכנית העיונית

סיוריםהרצאות מחיר: תלמיד חדש 3,300 ₪ / תלמיד ותיק 3,150 106₪ שעותימי שישי 12:45 - 9:00

חידה ושמה הודו 
מגוון נופים ותרבויות בצפון הודו.	 
המרחבים הטרופיים של דרום הודו.	 

בין שנחאי לדרך המשי בתרבות ובמוסיקה 
"פריס של המזרח" – העיר הקוסמופוליטית שנחאי 	 

וראשיתה של התרבות הפופולארית ברפובליקה של 
סין )1919-1949(.

"דרך המשי וקולות אקזוטיים אחרים" – מיעוטים אתניים, 	 
גיאוגרפיה, גלובליזציה ומוזיקה אזורית בסין העממית. 

בין אסתטיקה לפילוסופיה 
"פרדוקס הטרגדיה" – אמנות ורגשות שליליים.	 
האסתטיקה של הגועל.	 
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* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

סופרים וסיפורים - נווה צדק ונווה שלום, שוק . 1
הפשפשים וסביבתו.

אל צפונות הגליל התחתון – סדנת לקליגרפיה, . 2
כנסיה יוונית בסחנין, גלריה לאמנות בעבלין או 

בתמרה.
ירוחם ודימונה – האגם, שביל הנרקיסים )בתקווה . 3

לפריחות(, מוזיאון יהדות קוצ'ין, הכושים העבריים 
או ביקור בבית השאנטי. 

מתחת לאף – אל סודותיו של עמק חפר. 4
גלריות חתרניות בתל אביב - קריית המלאכה . 5

)סיור בהגעה עצמית(. 
גרמניה בירושלים - מ-Holy Land להולילנד: . 6

מגן הפעמון לאורך רחוב עמק רפאים ורחובות 
המושבה הגרמנית.

תכנית הסיורים
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מרצים

טבע
מדע ו

מכון - 
שי ב

שי

לא"י/405מדע וטבע

נפלאות היקום 
בריאות האדם בחלל, או: מדוע לא נגיע בקרוב למאדים?; 
שבעת העולמות החדשים; הכחדות המוניות וסכנת 
האסטרואידים; המכניזם המופלא, או: המונה ליזה של 

האסטרונומיה. 

אבולוציה והמוח 
מבנה המוח האנושי; קליפת המוח האסוציאטיבית 
 והאנטומיה של הזיכרון; מערכת הריח ומיניות האדם - 
האם יש קשר ביניהן?; הזדקנות המוח - איך אפשר 

להתמודד איתה?

פרופ' ידידיה גפני, אילן מנוליס, ד"ר אסף מרום, ד"ר דני סימון

התכנית העיונית

סיוריםהרצאות 112 שעותימי שישי בדרגה קלה-בינונית 12:45 - 9:00

עולם החי ושמירת טבע בישראל 
ישראל התברכה בעולם חי עשיר ובשפע של נופים 
טבעיים. בהרצאות נשמע את סיפורם של כמה בעלי 
חיים בעלי עניין מיוחד, אך גם על התהליכים המאיימים 
על קיומם ומצד שני על המאמצים הנעשים לשימורם. 
ההרצאות מלוות במיטב הצילומים ובקטעי סרטים 

עדכניים. 

השימוש בהנדסה גנטית לטיפול במחלות 
תורשתיות 

השימוש בהנדסה גנטית לטיפול במחלות תורשתיות; 
זיהוי פלילי והיסטורי בעידן הדנ"א; מזון מהונדס גנטית 

למה ומדוע?; עולם המיקרו - על חיידקים ואנשים. 
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פריחת סתיו בהר מירון – ייחודו של הר מירון . 1
והסובב אותו תוך התמקדות ביחסי אדם-צומח. 
נערוך היכרות עם שמורת טבע; נתבשם מפריחת 

הסתיו ומצבעי השלכת. 
הימים היחפים של בנימינה - מהברון ועד . 2

אהוד מנור - בית הראשונים, בית הנוטרים, בית 
הכנסת ע"ש הברון, שוני - מעוזם של אנשי 
האצ"ל והרביזיוניסטים, נבקר אצל כורם בנימיני 

ותיק כולל מסלול הליכה לעין צור. 
אל מכמניו של נחל פרת )ואדי קלט( - עין פרת, . 3

עין מבוע, סנט ג'ורג' )הליכה קלה כשעתיים וחצי(. 
אל שפך נחל שורק וחוף פלמחים – החי הצומח . 4

כולל ביקור במפעל התפלת מים או בשפד"ן. 
טבע עירוני בירושלים – ביקור בתחנה לטיבוע . 5

ציפורים, הליכה למעיין עין לבן ועמק הצבאים. 
שמורת עין אפק, שיקום נחל הקישון, ביקור . 6

בחי-בר בכרמל )כולל מסלול הליכה(, ואם יוותר 
זמן נבקר גם במרכז להצלת הצבים במכמורת. 

קמפוס: מצפה רמון )יומיים(
יידרש תשלום עבור לינה, כלכלה ומנהלה.

מצפה טלי - היכרות כללית עם צפון הנגב. . 7
ניסע בדרך היין ונספר את סיפורן של חוות 
הבודדים, שדה בוקר בעקבות סיפורה של 
הרועה החלוצה ברברה פרופר ומשם נמשיך 
לעיר עבדת המדגימה את סיפורו המרתק של 

העם הנבטי בנגב. 
תצפית על מכתש רמון מהר גמל, ביקור . 8

באתרים הפזורים בו, "חי-בר רמון" - בעלי החיים 
המדבריים ואופן הסתגלותם לתנאי קיצון, סיור 
רגלי )שעה וחצי( בבורות לוץ בתקווה לפריחות 

מרהיבות.

טבע
מדע ו

מכון - 
שי ב

שי

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

תכנית הסיורים
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המרצים

לא"י/406ישראל – אבני דרך

פרשיות מודיעיניות שהסעירו את המדינה 
התגבשות קהילת המודיעין דרך ארגוני המחתרות השונים. 
השגים ראויים לציון וכישלונות מביכים מקצועית ומוסרית. 
על סוכנים כפולים והוויכוח בין התפקיד שמילאו ובין מה 
שבאמת קרה. לבסוף, בין אדם לטכנולוגיה – שובו של 

הסוכן האנושי הישן והטוב בדור רווי טכנולוגיה.

מכור היתוך לפלורליזם 
החברה הישראלית עברה תהליכי שינוי רב ממדיים ורב 
תחומיים לאורך השנים. בסדרה זו נתחקה אחר הנסיבות 
ההיסטוריות וההקשרים הרחבים בהם התרחשו תהליכים 
אלה, תוך הכרת פניה השונות של החברה בישראל. 
בין הנושאים: סיפורה של עלייה; שדרות כמשל – כולל 
הקרנת הסרט "חלוצים בעל כורחם"; המיליון ששינה את 

המזה"ת; העלייה מאתיופיה.

זיו אלכסנדרוני, לילי גלילי, ד"ר אלון גן, רועי הורביץ, ד"ר שלמה הרציג, ד"ר אהרון כהן, 
עו"ד קובי סגל

התכנית העיונית

אנטומיה של אהבות נכזבות:
חלומות ושברים בחברה הישראלית 

סדרה זו מבקשת לערוך אנטומיה של אהבות נכזבות 
בהיסטוריה הישראלית, אנטומיה המבקשת להתחקות 
אחר המחירים הנגזרים הן מעוצמת האמונה והן מעוצמת 
האכזבה מאי התממשותה. הסדרה תעסוק במספר 
פרשיות ותהליכים בחברה הישראלית בהם הפער 
בין הרעיונות והחלומות למציאות יצר מגוון של דרכי 
התמודדות ועיבוד כגון: "הרומן" של השמאל הישראלי עם 
ברית המועצות, "הרומן" של הקיבוץ המאוחד עם ארץ 
ישראל השלימה, "הרומן" של חלקים מהציונות הדתית 

עם המדינה עד ההתנתקות ועוד. 

סיפורו של התיאטרון הישראלי 
"ישראל - ברוכים הבאים לאימפריה תיאטרונית!" - סקירת 
מפת הפעילות התיאטרונית בארץ ישראל; דמויות המפתח 

בתיאטרון המקומי - מיהם המשפיעים ביותר?
 

"נגיעות" מעולם התרבות והאמנות בישראל
דוד גרוסמן, זוכה פרס ישראל לספרות – על היוצר ועל 

היצירה. סיפורה של מדינת ישראל בראי הקולנוע. 

סיוריםהרצאות 112 שעותימי שישי בדרגה קלה-בינונית 12:45 - 9:00
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מחיר: תלמיד חדש 3,540 ₪ / תלמיד ותיק 3,390 ₪
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חיפה – יחסי ערבים יהודים - טיילת יפה נוף, . 1
המושבה הגרמנית, ואדי ניסנאס ובית הגפן כמוקד 
פעילות פסטיבל החג של החגים. שכונת כבביר 
וסיפורה של העדה המוסלמית האחמדית, סיור 

בשכונת וואדי סאליב המתחדשת.
ירוחם ודימונה - סכר ירוחם וסיפורו של שמחה . 2

בלאס המתכנן, שביל הנרקיסים )בתקווה 
לפריחות(, מוזיאון יהדות קוצ'ין והעבריים מדימונה. 

– קהילת . 3 מוקדם ומאוחר בהיכלי הקודש 
הקראים, רצפת הפסיפס בחורבת מעון, בית 
הכנסת האמנותי בקיבוץ סעד, אנדרטת פעמוני 
הרוח ותצפית על עזה, אנדרטת המזבח בקיבוץ 
בארי וסיור כלניות בשוקדה )בתקווה לפריחות 

מרהיבות(. 
פסיפס זהויות בין אשדוד לאשקלון – מוזיאון . 4

מונארט לאמנות; פארק החולות – היכרות 
עם עולם החי והצומח בדיונות, פארק לאומי 
אשקלון, שכונת אפרידר – יהודי דרום אפריקה.

 ירושלים כמיקרוקוסמוס לחברה הישראלית – . 5
מהפנתרים השחורים ועד קואופרטיב מזון. 

ציונות בת זמננו - שייח' אברק - מפגש עם . 6
אנשי "השומר החדש"; מפגש בקיבוץ העירוני 
"נעמה" )נצרת עילית או מגדל העמק(; מפגש 
במכינה הקדם צבאית או בישיבה החדשה בנצרת 
עלית; ביקור ומפגש במרכז המבקרים במצפה 

"אלון הגליל".
"בלדה לאישה" – בעקבות משוררות בתל . 7

אביב - יונה וולך, תרצה אתר, לאה גולדברג ורחל 
בלובשטיין )רחל המשוררת( – מהגדולות שחיו 
ויצרו בנוף התרבות הישראלית. )סיור בהגעה 

עצמית(. 

קמפוס: אל נופי גבעות האלונים )יומיים(
יידרש תשלום עבור לינה, כלכלה ומנהלה.

הרדוף, נחל ציפורי ושמורת אלוני אבא – גלריית . 8
חירם, מצודת שפרעם, טחנת הנזירים בנחל 
ציפורי. סיור פריחות בשמורת אלוני אבא, ביקור 

במושבה וסיפורם של הטמפלרים.
רכבת העמק ובית שערים – טיילת רכבת העמק . 9

בין אלרואי לקריית חרושת, בית שערים, גבעת 
זייד, "שביל האילן" בחורש אלוני התבור.

תכנית הסיורים

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
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לא"י/407שיחות סלון על המזרח התיכון

מזה"ת פוסט – פוסט מודרניסטי
רה-ארגון על בסיס התפלגות מיעוטים במרחב המזרח 

תיכוני – האם אנו עדים לחלון הזדמנויות?

המזרח התיכון על פרשת דרכים? 
ענייני דיומא במזרח התיכון: סעודיה – כל מה שלא ידעתם: 
התמורות העוברות על הממלכה והשפעתם על המזרח 
התיכון. בין איראן לסעודיה - העימות שמעצב את פני 
המזה"ת והשפעתו על ישראל. העולם הערבי וישראל: 
עידן חדש ביחסים? על השינוי ביחסו של העולם הערבי 
כלפי ישראל בעקבות ה"אביב הערבי". לסיום נעסוק 
בפנים האמתיות של הנשים במדינות ערב: על פריצת 

הדרך ביחס לנשים במדינות ערב.

התכנית העיונית

הפלסטינאים – מי? מתי? 
במסגרת ההרצאות נלמד על התפתחותה של התנועה 
הלאומית הפלסטינית. נעמוד על המגמות השונות 
והניסיונות להגדרה עצמית, תוך מאבק בזירה הכלל ערבית 
ואל מול הקמת מדינת ישראל. בין הנושאים: מתנועה 
ערבית לאומית לתנועה פלסטינית; ליבת הסכסוך ביחסי 

ישראל פלסטין.

על מנהיגים כבני אדם
מאחורי הקלעים אל סיפורם של אנשים שחוללו מהפכות 
תוך עיון בדמותם, קורותיהם והשפעתם על מדינת 
 ישראל. בין הדמויות: בנימין נתניהו; דונאלד טראמפ; 

באשר אל-אסד; ולדימיר פוטין. 

מואב ורדי, ד"ר מיכל יערי, אבשלום קאפח, ד"ר אמנון קרטיןהמרצים

סיוריםהרצאות 112 שעותימי שישי בדרגה קלה-בינונית 12:45 - 9:00
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אל גבולות הצפון והמלחמה על המים - מפגש . 1
הגבולות, מתקן הולכת המים לירדן וסיור לאורך 
גבול קווי הארבעה ביוני מאל-חמה לגדות, דרום 

רמת הגולן – הירמוך ותצפית אל הבשן. 
לחיות בעיר מעורבת – חיפה וואדי ניסנס . 2

לובשים חג.
– יד מרדכי, נתיב . 3 אל "עוטף רצועת עזה" 

העשרה, קיבוץ ארז, קיבוץ עין השלושה, אנדרטת 
אוגדת הפלדה. 

בין גישור לגישרונים – בית הספר "גליל" – דו . 4
לשוני, מסלול הליכה בנחל צלמון וביקור אצל 
משפחת ניקולא, גן פסלי העץ שבמקום. בסיור 
נכיר סוגיות הקשורות לתהליך הגישור הסביבתי 

ונסיים באוהל השלום בסלאמה.
פסיפס אנושי ירושלמי - סיפורים על עדות . 5

ואנשים, בשכונות קטנות וייחודיות במתחם לב 
העיר. בשוק מחנה יהודה נתוודע לריחות טעמים 

וצבעים מקומיים.

ימים אדומים בתל אביב - ביקור במוזיאון ההגנה . 6
ע"ש אליהו גולומב, הליכה דרך שדרות רוטשילד 
ונווה צדק לבית לח"י )בית יאיר( בפלורנטין. אזור 
גן העצמאות: סיפור רצח ארלוזורוב, סיפור 

אלטלנה והאנדרטה.

קמפוס: דרום ים המלח והערבה )יומיים(
יידרש תשלום עבור לינה, כלכלה ומנהלה.

סובב ירוחם – חוות צברי אורלי, אגם ירוחם, . 7
מפגש בפזורה הבדואית, הר אבנון והמכתש 

הגדול, עין יורקעם. 
הערבה המרכזית – עיר אובות, מפגש עם . 8

חקלאי, מאגר פראן, מסלול הליכה בשמורת נוף. 
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* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
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סדנה לגיאולוגיה
ידיעון 2018 - 

מוטי זיק

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 בדרך היווצרות סוגי הסלעים; סלעים פלוטוניים, סלעים וולקניים, סלעי משקע, קימוטים, 

שברים ורעידות אדמה.

בין נושאי הקורס

חקירת המבנה הפנימי של כדור הארץ ופרקים מתקדמים בטקטוניקת הלוחות.	 
תהליכים מורפו-טקטוניים המעצבים את נופי כדור הארץ )היווצרות מפלים, היווצרות נפתולי נהר, 	 

שביית נחלים, נחלים חוצי רכס, היווצרות מכתשים, מישורי גידוע ועוד(.
מי תהום ומי התהום בישראל. מאפייני מי התהום, סוגי אקוויפרים, סוגי מעיינות ועוד. 	 

הסדנה לגיאולוגיה

לפרטים ולהרשמה נא לפנות לד"ר אבי זיו
טל': 08-9297027 | נייד: 052-2397731

Aviziv7@gmail.com :דוא"ל

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

הידיעון המלא לשנת הלימודים תשע"ט.
חפשו אותנו גם ב-

www1avshalom-inst1co1il

סיוריםימי שישי הרצאות
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ש/408נופים ואתרים

מיטב המדריכים

מחיר: 2,080 ₪בדרגה בינונית ומעלהסיוריםימי שישי יום מלא

02.11.18 -  מן ההרודיון אל נחל תקוע ומערת חריטון, 
בתקווה לפריחת חלמוניות.

30.11.18 - נחל יגור. 

04.01.19 - מצוק תמרור לעין בוקק.

31.01.19-02.2.19 קמפוס: אילת )שלושה ימים(
יידרש תשלום עבור לינה, כלכלה ומנהלה.

תמנע, גשרון עליון; חולות כסוי; משחרות ליוטבתה; 
הר צפחות. 

מנחל צפונות לעמק הנעלם )לא כולל הר אמיר(.

תכנית הסיורים

01.03.19 -  ארץ המרדפים - נחל פיראן ונחל תלכיד 
)מותנה באישור בטחוני(.

05.04.19 - נחל זויתן עליון/נחל עורבים. 

 03.05.19 -  הבניאס - מאזור המפל ועד לשאר ישוב - 
ומוצל בחלקים רבים,  מסלול נעים 
אפשרות לכניסה למים בחלק מסוים.

*ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים 
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ש/409בעקבות סיפורים ואנשים

מיטב המדריכים

יום מלא מחיר: לסדרה: 1,380 ₪בדרגה קלהסיוריםימי שישי

09.11.18 –  בעקבות יוצרים ויצירות בעמק יזרעאל 
עם מאיר שלו בעקבות פונטנלה, כימים 
אחדים ורומן רוסי, באלוני אבא, בית לחם 
הגלילית; עם יונתן גפן בנהלל; עם אליעזר 
שמאלי ו"אנשי בראשית" בגבעות האלונים 
סביב טבעון. כולל מסלול הליכה: "שביל 

אילן". בהדרכת: עודד רענן.

14.12.18 –  בעקבות סיפורה של זהרה לביטוב 
נתיבות חייה, אהבותיה ומותה של הטייסת 
ולוחמת הפלמ"ח זהרה לביטוב. סיפור 
על שליחות ומסירות, כאב ואהבה גדולה. 

בהדרכת: עופר רגב. 

הישראלי"  בונד  ג'יימס   18.01.19 –  "בעקבות 
הביון העברית  עיר   – תל אביב–יפו 
של  שורשיה  אל  מסע  הראשונה! 
החבצלת והצצה לעולם הסוד והסתר. 
מי היו לוחמיו הראשונים של המוסד? ומי 
התגייס בעקבות מפקדו הנערץ, יצחק 
שמיר, מייסד יחידת "מפרץ" והממונה 
עליו – איסר הראל. בהדרכת: אבי משה 

סגל )סיור בהגעה עצמית(.

תכנית הסיורים

22.02.19 –  בעקבות אנצ'ו סירני - פרדס מינקוב, 
רחובות, גבעת ברנר, אנדרטת הצנחנים, 

נצר סירני. בהדרכת: מודי שניר.

29.03.19 –  בעקבות קונארד שיק – אמן שעוני הקוקייה, 
אדריכל וחוקר ירושלים. בהדרכת: אביבית 

ברוקשטיין.

03.05.19 –  בעקבות האבות - תל חברון ומערת 
המכפלה, דרך האבות בגוש עציון )מותנה 
באישור בטחוני(. בהדרכת: ד"ר אריה 

בורנשטיין. 

*ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים

סיור בודד )על בסיס מקום פנוי(: 250 ₪
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ש/410זמן אמנות – סיורי גלריות

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

מבנה התכנית

קארין עדן - חוקרת ומרצה על תרבות חזותית ותולדות האמנות, התמחות באמנות מודרנית, 
עכשווית ומדיה חדשה

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.

הצצה אל תכנית הפעילות 
מוזיאון תל אביב 	 
חללים אלטרנטיביים ביפו 	 
גלריות באזור קריית המלאכה	 
סיור בביתן הלנה רובינשטיין, שדרות רוטשילד ועוד	 
מוזיאון הרצליה והגלריה העירונית הרצליה )אופציה(	 

בין הנושאים המתוכננים: 
 מוזיאונים וגלריות במרכז 

 תערוכות ייחודיות 
  אמנות חוצות, גני פיסול 

ואנדרטות

 תכנית הסיורים ושעת היציאה תפורסם במהלך השנה 
בהתאם ללוח התערוכות במוזיאונים ובגלריות.

המחיר אינו כולל כניסות לאתרים )ישולם על ידי 
המשתתפים(.

נקודות המפגש יימסרו לנרשמים.
5 סיורים בהגעה עצמית ו-2 סיורים רכובים

* ייתכנו שינויים בתכנית ובמועדי הסיורים.
* מספר המשתתפים מוגבל.
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"גוזלים" 
סדנת תצפיות בציפורים למתחילים

ש/411

סיוריםהרצאות מחיר: 1,980 ₪ימי שישי יום מלא

9.11.18 - "שקנאים רבותי, שקנאים"
סיור בעמק חפר הכולל שקנאים במאגרים ותצפיות 

במרכז הצפרות עמק חפר.

14.12.18 - "אין כמו לחיות בקיבוץ..."
ברכות הדגים של מעגן מיכאל ומעיין צבי. ציפורי 

מים וציפורי חוף בדגש על חופמאים.

11.1.19 - "ציוצים, צבעים ומה שביניהם" 
שיעור כיתה - תקשורת בעולם הציפורים.

7-9.2.19 - קמפוס: היי דרומה לאילת )3 ימים( 
יידרש תשלום נפרד בעבור לינה וכלכלה.

נבקר במלחות עברונה, במרכז הצפרות אילת, 
בחצבה, בחי בר אשר ביטבתה ונתעדכן בזמן אמת 

לגבי תופעות מקומיות. 

תכנית הסיורים

8.3.19 - "תגידו לי, מה יש במדבר הזה?"
נבקר בנאות מדבר ונחשף לעולמן המופלא של 
ציפורי המדבר. נבקר בשמורת עין גדי, בנחל בוקק 

ובעין פשחה.

12.4.19 - "מרוב עצים... רואים המון ציפורים"
)סיור בהגעה עצמית(.

ציפורי חורש בהרי יהודה ושפלת יהודה. נבקר בעין 
מטע, יער המלאכים ואזור לכיש.

17.5.19 - "איזה חום בקיץ! יש ציפורים שאוהבות 
את זה" סיור בנגב המערבי: בתרונות רוחמה, יער 

רוחמה, אזור קיבוץ דורות ואזור גברעם.

לתשומת לבכם: 
הסיורים השנה כוללים קטעי הליכה ושהייה בחוץ 

גם במזג אויר הפכפך. 

הילה גלילי מדריכה

מיועד לכל המעוניינים להכיר את עולם הצפרות - לא נדרש ידע מוקדם

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
* מספר המשתתפים מוגבל.
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"יש לי ציפור קטנה בלב"
סדנת תצפיות בציפורים

ש/412

מחיר: 2,315 ₪סיוריםימי שישי יום מלא

23.11.18 - הנגב ההררי
מתחילים בדרום! עונת החורף לפנינו וכמידי שנה 
מינים יוצאי דופן פוקדים את הארץ בחודש נובמבר. 
נצא לחיפוש אחרי חלק מעופות יוצאי דופן אלו. עם 

קצת מזל נחזור עם "מציאות"!

21-22.12.18 קמפוס: רמת הגולן )יומיים( 
יידרש תשלום נפרד עבור לינה וכלכלה.

נסייר באזור החולה, ברמת הגולן, תוך חיפוש אחר 
ציפורים חורפות ובתקווה להפתעות בשטח.

11.1.19 - גן שמואל וסביבתו
עקב ביקוש מפתיע, נסייר בבריכות דגים שלא 
סיירנו אי פעם בהן יחד. בנוסף, נשוטט באזור הכרמל 

בחיפוש אחר מינים חורפים.

22.2.19 - עמק בית שאן
כולנו מכירים את העמק היטב, אך הדבר יחשב 
כעבירה חמורה, אם לא נערוך שם לפחות סיור 
אחד בשנה. נכון שבילינו ברוב חלקי העמק בעבר, 

אך כל חורף מביא עמו הפתעות משלו.

תכנית הסיורים

8.3.19 - הר עמשא וסביבתו
האביב פה אתנו ואזור זה של הארץ מפתיע כל שנה 
במגוון המינים העשיר ובעופות המיוחדים החולפים בו.

12.4.19 - הנדידה המופלאה!
היעד הסופי יוחלט קרוב יותר למועד, בהתאם למגמות 

הנדידה בשטח ויפורסם בהמשך. 

27-28.6.19 קמפוס: חרמון )יומיים(
יידרש תשלום נפרד עבור לינה וכלכלה.

בעונה זו ההר הופך להיות מוקד צפרות מבוקש. 
מגוון מינים אשר ייחודיים להר מצויים כבר עמוק 
בעונת הקינון. ביניהם: בזבוז הלבנון, ירגזי החרמון, 
סיטת צוקים, מגוון גיבתונים ואף כמה מינים מתמחים, 
שניתן לראות אך ורק בחלקים הגבוהים של החרמון 
הישראלי. הסיור יכלול גם תצפית על מינים מקננים 

בצפון רמת הגולן.

לתשומת לבכם: 
הסיורים השנה כוללים קטעי הליכה ושהייה בחוץ 

גם במזג אויר הפכפך. 

ערן בנקר מדריך

הסדנה מתאימה גם למשתתפים חדשים

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

81



ת יופי...
תי ציפור רב

ם - ראי
סיורי

ה
ת 

סדרו
מכון - 

שי ב
שי

"ראיתי ציפור רבת יופי..."
סדנת תצפיות בציפורים

ש/413

5.10.18 - נדידת הסתיו בשפלת יהודה 
סיור בדגש נדידת עופות דורסים, יער בן שמן, גבעות 

מודיעין, אזור צרעה ועוד. 

2.11.18 - נדידת הסתיו במישור החוף 
סיור צפרות מרתק שמתחיל עם תצפית נדידה 
בחופי תל אביב וממשיך צפונה לאתרים חשובים 

כגון מעגן מיכאל, מעין צבי ועוד.

14-15.12.18 קמפוס: החולה והצפון )יומיים( 
יידרש תשלום נפרד בעבור לינה וכלכלה.

סיור לאתרים המעניינים בעמק החולה והצפון, כולל 
עגלת מסתור.

11.1.19 – שיעור כיתה )9:00 - 12:45( 

15.2.19 – חורף ברמת הגולן
ביקור באתרים מעניינים ברמת הגולן בשיא החורף, 

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

תכנית הסיורים

8.3.19 – אביב מוקדם בים המלח
סיור לאורך מצוק ההעתקים בדגש נודדי אביב 

ראשונים. 

5-6.4.19 קמפוס: נדידת האביב בנגב )יומיים( 
יידרש תשלום נפרד בעבור לינה וכלכלה.

קמפוס יומיים לאתרי נדידה מרתקים בנגב, ירוחם, 
שדה בוקר ועוד.

24.5.19 – ציפורים, יונקים וינשופים
סיור אחה"צ אל תוך הלילה בחיפוש אחר מקננים, 

יונקים ודורסי לילה. 

לתשומת לבכם: 
הסיורים השנה כוללים קטעי הליכה ושהייה בחוץ 

גם במזג אויר הפכפך.

יהונתן מירב מדריך

הסדנה מתאימה גם למשתתפים חדשים

סיוריםהרצאות מחיר: 2,550 ₪ימי שישי יום מלא

*ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
* מספר המשתתפים מוגבל.
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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" עמוד 99.
בשנה"ל תשע"ט 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 וקבוצה 
אחת "בצעד קל", הליכה של כ-10 ק”מ ביום, סה"כ 20 
ימים בשנה. צעידה במקטע זהה המחולק למספר גדול 

יותר של מסלולים.
במקטעים 5-2 ימשיכו לצעוד קבוצות אוהבי לכת. 
ובמקטעים 3, 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 
שלושה 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 וצפון הנגב.

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 תשע"ט 
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 שני סיורים בשנה לכל היותר. באם לא 
מוצתה זכות ההשלמה – היא תישמר למשך שנה אחת 

נוספת בלבד ראו עמוד 116.

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 עמוד 116.

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.

מועדי הסיורים יימסרו לנרשמים.
ייתכנו שינויים בתכנית ומועדי הסיורים.

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

חווית חיים במרחק נגיעה
חגיגות עשר שנים לשביל ישראל במכון אבשלום

פוגשות השנה את אירועי עשרים שנה לקיומו של השביל.

85



ה
מ

מג
ה

הלי 
שראל - נ

שביל י

שביל ישראל
חווית חיים במרחק נגיעה

דרגת קושיימים ומדריךלמי מיועד?שם השביל

 מקטע 1 
 17-15 ק"מ ליום
15 ימים בשנה

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

 מקטע 1 - בצעד קל
 10 ק"מ ליום

20 ימים בשנה
בינוניתיום ראשון: דני גספרמארץ פלגי מים למחוזות הגליל

 מקטע 2 
 17-15 ק"מ ליום
15 ימים בשנה

יום שלישי: דני גספרהכרמל, מישור החוף ומבואות ירושלים
בינוניתיום שישי: שי יגל

 מקטע 3 
 17-15 ק"מ ליום
15 ימים בשנה

בינוניתיום ראשון: יריב אברהםשפלת יהודה וצפון הנגב

מקטע 3 - בצעד קל 
 10 ק"מ ליום

20 ימים בשנה
בינוניתיום רביעי: דני גספרשפלת יהודה וצפון הנגב

 מקטע 4
 17-15 ק"מ ליום
12 ימים בשנה

ארץ המכתשים ומזרח הנגב
יום ראשון: ערן סער
יום שישי: דני גספר

)+ יום נוסף לקמפוס(
בינונית – גבוהה

מקטע 4 - בצעד קל 
 10 ק"מ ליום

18 ימים בשנה
יום חמישי: דני גספרארץ המכתשים ומזרח הנגב

בינונית – גבוהה)+ יום נוסף לקמפוס(

 מקטע 5
 17-15 ק"מ ליום
13 ימים בשנה

הערבה והרי אילת
ימי רביעי עד חמישי: ערן סער
 ימי שישי עד שבת: דני גספר

)+יום נוסף(
בינונית 

מקטע 5 - בצעד קל
10 ק"מ ליום

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

בינונית)+יום נוסף(
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ע 1
ט
מק

שראל - 
שביל י

ש"י/501שביל ישראל - מקטע 1

יריב אברהם מדריך

תכנית הסיורים

מחיר: 3,935 ₪דרגת קושי: בינונית15 ימי סיורימי רביעי שעת יציאה: 6:00

מארץ פלגי מים ועד למחוזות הגליל

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, . 4

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

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

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

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

סירין, תל רכש, נחל תבור עילי, כביש הגישה 
לכפר קיש.

צומת גזית, שיבלי, עליה וירידה מהתבור.. 10
יער בית קשת, שמורת אלוני בית קשת, הר . 11

דבורה, נחל ברק בן אבינועם, הר יונה - נצרת 
עילית.

משהד, הושעיה, יער ציפורי, קבר רבי יהודה . 12
נשיאה, הר ריש לקיש, שמורת הסוללים, צומת 

המוביל, צומת יפתחאל.
אלון הגליל, כעביה, נחל ציפורי, טחנת הנזירים, . 13

גבעת עליל – ראס עלי.

קמפוס: צפון )יומיים( 
בית אוסישקין בקיבוץ דן, שמורת נחל שניר, . 14

מעיין ברוך, כפר יובל, כפר גלעדי. 
דרך הפצועים, שביל הפסלים, מצוק רמים, . 15

סדקי יפתח.

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
* המחיר כולל הדרכה, תחבורה, כניסות לאתרים וחובש.
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מק

שראל - 
שביל י

ש"י/502שביל ישראל - מקטע 1

דני גספר מדריך

תכנית הסיורים

מחיר: 3,650 ₪דרגת קושי: בינונית15 ימי סיורימי חמישי שעת יציאה: 6:00

מארץ פלגי מים ועד למחוזות הגליל

סיורים חד יומיים
בית אוסישקין בקיבוץ דן, שמורת נחל שניר, . 1

מעיין ברוך, כפר יובל, כפר גלעדי. 
דרך הפצועים, שביל הפסלים, מצוק רמים, . 2

סדקי 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, . 6

חניון מירון.
נחל מירון, עין יקים, נחל עמוד עליון עד כביש 85.. 7
נחל עמוד תחתון, "הגיחון", בקעת גינוסר, עין נון, . 8

מגדל, חמאם.
גן לאומי ארבל, בקעת ארבל, כפר חיטין, מצפה, . 9

טבריה עילית, יער שווייץ.
עין פוריה, המושבה כנרת, גן רחל, אתר ירדנית, . 10

נחל יבנאל, דרך החורנים.

מצפה אילות, עין אולם, רמת סירין, חירבת . 11
סירין, תל רכש, נחל תבור עילי, כביש הגישה 

לכפר קיש.
צומת גזית, שיבלי, עליה וירידה מהתבור.. 12
יער בית קשת, שמורת אלוני בית קשת, הר . 13

דבורה, נחל ברק בן אבינועם, הר יונה - נצרת 
עילית.

משהד, הושעיה, יער ציפורי, קבר רבי יהודה . 14
נשיאה, הר ריש לקיש, שמורת הסוללים, צומת 

המוביל, צומת יפתחאל.
אלון הגליל, כעביה, נחל ציפורי, טחנת הנזירים, . 15

גבעת עליל – ראס עלי.

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
* המחיר כולל הדרכה, תחבורה, כניסות לאתרים וחובש.
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קל
ע 1 - בצעד 

ט
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שראל - 
שביל י

ש"י/503שביל ישראל - מקטע 1 בצעד קל

דני גספר מדריך

תכנית הסיורים

מארץ פלגי מים ועד למחוזות הגליל

סיורים חד יומיים
בית אוסישקין בקיבוץ דן, שמורת נחל שניר, . 1

מעיין ברוך.
כפר יובל, כפר גלעדי, "האריה השואג", דרך . 2

הפצועים, שביל הפסלים, דרך נוף הרי נפתלי, 
פארק גיאולוגי.

מצוק רמים, צוקי מנרה, חוות הרועים, מצפור . 3
ליפא גל, בקעת קדש.

נחל קדש, מצודת כ"ח, קבר נבי יושע, לולי . 4
רמות נפתלי.

קרן נפתלי, בקעת יחמור, נחל דישון, כביש . 5
עלמה-דישון.

מפגש נחל אביב, כביש ברעם - יראון, עין ערבות.. 6
מפגש דישון – נחל גוש חלב, נחל צבעון, כביש . 7

סאסא – גוש חלב, חורבת חוממה, חניון הפסגה.
הר מירון, חורבת בק, עין זבד, חניון הפיתול, נחל . 8

מירון, עין יקים.
נחל עמוד, בריכת שכוי, נחל סתר, נחל עמוד . 9

תיכון עד כביש 85.
נחל עמוד תחתון, ה"גיחון", עין נון ומגדל.. 10

חמאם, הר ארבל, כפר חיטין, מצפה, טבריה . 11
עילית.

יער שווייץ, עין פורייה, המושבה כנרת.. 12
גן רחל, אתר ירדנית, נחל יבניאל, חורשת יעלה, . 13

דרך עפר יבניאל - מנחמיה.
שמורת מצפה אילות, עין אולם, חירבת סירין.. 14
תל רכש, כביש כפר קיש, נחל תבור עליון עד . 15

צומת גזית.
עלייה לתבור לכנסיית ההשתנות וירידה לכפר . 16

שיבלי. 
יער בית-קשת, הר דבורה, נחל ברק בן אבינועם. . 17
עין מאהל, הר יונה, משהד, יער ציפורי, הושעיה, . 18

קבר רבי יהודה נשיאה.
הר ריש לקיש, נחל יפתחאל, אלון הגליל, יער . 19

קרית אתא, כעביה.
עין יבקע, טחנת הנזירים, ראס עלי, חוואלד, . 20

כביש איבטין - נופית.

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
* המחיר כולל הדרכה, תחבורה, כניסות לאתרים וחובש.

מחיר: 4,725 ₪דרגת קושי: בינונית20 ימי סיורימי ראשון שעת יציאה: 6:00

מזרחי
צילום: איילה 
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ש"י/504שביל ישראל - מקטע 2

יום שלישי: דני גספר | יום שישי: שי יגל מדריכים

תכנית הסיורים

הכרמל, מישור החוף ומבואות ירושלים

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, . 6

תחנת 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. 
טיילת הצוק נתניה, פארק האירוסים, חוף פולג, . 8

גן לאומי חוף השרון, גן לאומי אפולוניה.

סידנא עלי, חופי הרצליה, חוף הצוק, חוף תל-. 9
ברוך, גן הבנים, פארק גני יהושע, שבע טחנות, 

גשר המכביה.
עשר טחנות, בריכות הנופרים, תחנת הרכבת . 10

הישנה של ראש העין, כפר הבפטיסטים. 
גן לאומי מקורות הירקון, בריכות הנופרים, . 11

מואוזוליאום 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, . 13
נוה שלום, דרך בורמה, קו השילוח, פארק רבין.

גן לאומי הרי יהודה, שלוחת שיירות, הר אורנה, . 14
הר כרמילה, מערת בני ברית, נחל כסלון, יער 

הקדושים, גבעת יערים, צובה. 
סטאף, עין הסטאף, נחל שורק, עין כרם, קרית . 15

מנחם, עין לבן.

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
* המחיר כולל הדרכה, תחבורה, כניסות לאתרים וחובש.

מחיר: 3,450 ₪דרגת קושי: בינונית15 ימי סיורימי שלישי או שישי שעת יציאה: 6:00
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ש"י/505שביל ישראל - מקטע 3 

יריב אברהם מדריך

תכנית הסיורים

שפלת יהודה וצפון הנגב

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, . 2

פארק בריטניה, חורבת שיקלון.
מצפה משואה, רמת אבישור, חורבת צורה, תל . 3

גודד, בית גוברין, נחל מראשה.
תל לכיש, נחל אדוריים, תל קשת. . 4
נחל שקמה, נחל סד, תל נג'ילה, שמורת חורבת . 5

פורה. 
תל מילחה, דבירה, חורבת מיגדלית, גבעת געת, . 6

שמורת להב צפון.
קיבוץ להב, בקעת יבל, סנסנה, בקעת חטיל, . 7

יער מיתר. 
חורבת סירה, הר חירן, יער חירן, חורבת יתיר, . 8

בית היערן. 
יער יתיר, שלוחת ענים, הר עמשא, מעלה דרגות, . 9

דריג'את.

בקעת ערד, גן לאומי תל ערד, פארק ערד, ערד. . 10
נחל יעלים, רוגם זוהר, ראש זוהר, מצפה זוהר, . 11

הר קינה. 
רכס זוהר, נחל כנפן, נחל חימר. . 12
הר קומות, בקעת צבאים, מסוע האשלג, מיצד . 13

תמר.
נחל צפית, הר חצרה, מעלה חצרה, פתח . 14

מכתש קטן.
נחל חצרה, מעלה עלי, מצפה מכמש, ראש . 15

נחל מעלה.

ע 3
ט
מק

שראל - 
שביל י

מחיר: 3,625 ₪דרגת קושי: בינונית15 ימי סיורימי ראשון שעת יציאה: 6:00

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
* המחיר כולל הדרכה, תחבורה, כניסות לאתרים וחובש.
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שביל ישראל - מקטע 3 בצעד קל 

דני גספר מדריך

תכנית הסיורים

שפלת יהודה וצפון הנגב

סיורים חד יומיים
מעין לבן עד כביש בר גיורא.. 1
שיח' אחמד אל חובאני, חרבת דורבן, עין מטע, . 2

נחל זנוח, נחל נתיב.
נתיב הל"ה, תל שוכה, תל קייפא, פארק בריטניה, . 3

חרבת שיקלון.
מצפה משואה, חורבת צורה, תל גודד, צומת . 4

גוברין.
וילת ע'זי, נחל מראשה, תל לכיש.. 5
נחל אדוריים, תל קשת.. 6
נחל שקמה, נחל סד, תל נג'ילה, שמורת פורה.. 7
תל מילחה, דבירה, יער טבע.. 8
חורבת מיגדלית, גבעת געת, שמורת להב צפון, . 9

סנסנה.
בקעת חטיל, יער מיתר, חורבת סירה, הר חירן.. 10
חורבת יתיר, בית היערן, שלוחת ענים.. 11

עמשא, שמורת הר עמשא, דריג'את.. 12
בקעת ערד, גן לאומי תל ערד, פארק ערד.   . 13
ערד, נחל יעלים.. 14
מאגורת יעלים, רוגם זוהר, ראש זהר, מורדות . 15

הר קינה.
נחל כנפן, נחל חימר, מחצבת דימונה.. 16
כביש פריקלאס, הר קומות. . 17
נחל אשלים עליון, בקעת צבאים, מיצד תמר.. 18
נחל צפית, הר חצרה, מעלה חצרה, פתח . 19

מכתש קטן.
"שער אשמדאי", נחל חצרה, מעלה עלי, ראש . 20

נחל מעלה.

ש"י/506

מחיר: 4,775 ₪דרגת קושי: בינונית20 ימי סיורימי רביעי שעת יציאה: 6:00

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
* המחיר כולל הדרכה, תחבורה, כניסות לאתרים וחובש.

92



ע 4
ט
מק

שראל - 
שביל י

ש"י/507שביל ישראל - מקטע 4

מדריכים

תכנית הסיורים

דרגת קושי: בינונית-גבוהה12 ימי סיורימי ו'-ש' או א'-ב' שעת יציאה: 5:00

ארץ המכתשים ומזרח הנגב

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 . 1

ימין, נחל חתירה, מעלה פלמ,ח, עין יורקעם.
מיצד יורקעם, "הסנפיר הגדול", רכס חתירה, . 2

בקעת 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, . 6

נחל 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, . 7

ראש 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 . 10
סהרונים, שער רמון, פרסת נקרות, מערת נקרות, 

מפער נקרות.

קמפוס: "ארץ בראשית" - מזרח הרמון עד הערבה
שולי כרבולת חרירים, נחל גלד, חניון חולית, . 11

נחל נקרות.
הר יהב, נחל צבירה, סדקי אשבורן, נחל כרכשת, . 12

מרכז ספיר.

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
*  המחיר כולל הדרכה, תחבורה, רכבי שטח, כניסות לאתרים, 

לינה וכלכלה בקמפוס )שניים בחדר( וחובש.

ימי שישי-שבת: דני גספר 4 קמפוסים, מחיר: 5,490 ₪ | ימי ראשון-שני: ערן סער 3 קמפוסים, מחיר: 5,145 ₪ 
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תכנית הסיורים

מחיר: 7,750 ₪דרגת קושי: בינונית-גבוהה18 ימי סיורימי רביעי - חמישי שעת יציאה: 5:00

ארץ המכתשים ומזרח הנגב

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 . 5

קריניצי.
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,. 8

עין שביב.

קמפוס
מעלה שביב, ראש מעלה נחש צמא, דרך קצא"א . 9

)קו צינור אילת אשקלון(, חניון חוה.
בקעת החול, גבי חוה, סדקי חוה הדרומיים, . 10

ראש מעלה מחמל.

קמפוס
מצוק צפוני מכתש רמון, תצפית גבעת געש, . 11

פארק פיסול מדברי.
מרכז מבקרים מצפה רמון, טיילת אלברט, . 12

מצפור הגמל.

קמפוס
מכתש רמון: שביל הפריזמות.. 13
נחל רמון, בורות רעף, שן רמון, קיר האמוניטים.. 14

קמפוס
"גיא זוחלים", מפער גוונים, הר סהרונים, שער . 15

רמון, 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 . 18

מערבית לספיר.

ש"י/508

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
*  המחיר כולל הדרכה, תחבורה, רכבי שטח, כניסות לאתרים, 

לינה וכלכלה בקמפוס )שניים בחדר( וחובש.

94



ש"י/509שביל ישראל - מקטע 5

מדריכים ימי רביעי-חמישי: ערן סער | ימי שישי-שבת: דני גספר

תכנית הסיורים

מחיר: 5,750 ₪דרגת קושי: בינונית13 ימי סיורימי ד'-ה'/או ו'-ש' שעת יציאה: 5:00

הערבה והרי אילת

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 על מנת ל"הקפיץ" את 
המשתתפים לנקודת התחלת הסיור ולהוציאם אל 

הכביש בנקודת הסיום.

קמפוס: ערבה תיכונה
נחל שלהב, ציר המעיינות, נחל עומר, שלוחת . 1

עומר, 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, . 7

נחל מתק.
נחל מילחן, צוקי תמנע, מעלה מילחן, גבעת . 8

ססגון, שער פארק תמנע.

קמפוס: מבקעת תמנע להרי אילת 
נחל אלכסון, הר תמנע, חניון נחושתן, מרגלות . 9

הרי חכליל, נחל נימרה.
נחל רחם, גבי רחם, דקלי רחם, מעלה עמרם, . 10

נחל שחורת.

קמפוס: מהרי אילת לים סוף
קניון שחורת, הר שחורת, גיא אבוד, נחל רודד, . 11

נחל נטפים.
עין נטפים, נחל גשרון עליון, מעלה יהושפט.. 12
נחל גשרון תיכון, מעלה גשרון, ראש מעלה . 13

בולבוסים, הר צפחות, מפרץ אילת.

ע 5
ט
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שראל - 
שביל י

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
*  המחיר כולל הדרכה, תחבורה, רכבי שטח, כניסות לאתרים, 

לינה וכלכלה בקמפוס )שניים בחדר( וחובש.
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תכנית הסיורים

מחיר: 9,200 ₪דרגת קושי: בינונית19 ימי סיורימי ראשון - שלישי שעת יציאה: 5:00

הערבה והרי אילת

קמפוס: גב הערבה
דיונת חולות כסוי, נחל שחרות, תחילת מעלה . 10

שחרות.
שחרות, נחל זוגן, נחל עובדה, נחל הגדרה, נחל . 11

שרביט.
נחל מתק, צוקי תמנע, מעלה מילחן, שער . 12

פארק תמנע.

קמפוס: מבקעת תמנע להרי אילת 
נחל אלכסון, הר תמנע, חניון נחושתן, פארק . 13

תמנע.
נחל נימרה, נחל גדנ"ע, נחל רחם, מפגש עם . 14

נחל שני.
גבי רחם, דקלי רחם, מעלה עמרם, פתח קניון . 15

שחורת.

קמפוס: מהרי אילת לים סוף
קניון שחורת, גיא אבוד, נחל רודד.. 16
נחל נטפים, עין נטפים, הר יואש.. 17
נחל גשרון, מעלה גשרון – גבעת רחבעם.. 18
ראש מעלה בולבוסים, הר צפחות, חוף אלמוג. . 19

ש"י/510

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
*  המחיר כולל הדרכה, תחבורה, רכבי שטח, כניסות לאתרים, 

לינה וכלכלה בקמפוס )שניים בחדר( וחובש.

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

96



97



משביל לשביל
לא נפסיק ללכת

ת
הבי לכ

ם לאו
חודיי

ם י
סלולי

מ

98



ה
מ

מג
ה

הלי 
שביל - נ

שביל ל
מ

סקי
מיכל לברטו

צילום: 

משביל לשביל

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
בינונית, מרחקי הליכה בטווחים של בין 17-10 ק"מ 

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 נדרש להודיע על כך לחונך 

הקבוצה )האחראי על הסיור(.

משתתף שהודיע על היעדרותו לאחראי על הסיור 
יהיה רשאי להשלים סיור 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 שנה אחת נוספת 

בלבד ראו עמוד 116.

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 

עמוד 116.

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.

מועדי הסיורים יימסרו לנרשמים. 
* ייתכנו שינויים בתכנית ומועדי הסיורים.

*  הנהלת המכון שומרת לעצמה הזכות לבטל השתתפותו 
של תלמיד בסיורים, עקב אי התאמה.

לא נפסיק ללכת
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משביל לשביל
לא נפסיק ללכת

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

תוצרת הארץ
 17-10 ק"מ ליום
10 ימים בשנה

יום שישי: זיו ריינשטיין, ערן סער, בוגרי שביל ישראל ומשתתפים חדשים
בינוניתדן עופרי ועוד.

 הבקע הגדול
 17-10 ק"מ ליום
15 ימים בשנה 

בינוניתיום רביעי: יריב אברהםבוגרי שביל ישראל ומשתתפים חדשים

מנפלאות הארץ
17-10 ק"מ ליום
15 ימים בשנה 

בינוניתיום שני: יריב אברהםבוגרי שביל ישראל ומשתתפים חדשים

 שביל בצד
 15-10 ק"מ ליום
15 ימים בשנה 

בינוניתיום שני: דני גספרבוגרי שביל ישראל ומשתתפים חדשים

אל המרחבים
17-10 ק"מ ליום
15 ימים בשנה

בינוניתיום שלישי: ערן סערבוגרי שביל ישראל ומשתתפים חדשים

בשבילי הארץ הטובה
12-10 ק"מ ליום
קלה-בינוניתיום שני: עטר זהבי בוגרי שביל ישראל ומשתתפים חדשים15 ימים בשנה

שבילי חמד 
 17-10 ק"מ ליום 

15 ימים בשנה
בינוניתיום רביעי: ערן סער בוגרי שביל ישראל ומשתתפים חדשים

שביל ירושלים
11 ק"מ ליום
יום שני: דני גספרבוגרי שביל ישראל ומשתתפים חדשים4 ימים בשנה

בינוניתיום שבת: דני גספר
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שביל 
שביל ל

מ

ש"י/511

ש"י/512

 יריב אברהם

חנן אזולאי, מאור בקל, ערן סער, דן עפרי, זיו ריינשטיין

מדריך

מדריכים

תכנית הסיורים

תכנית הסיורים

מחיר: 4,345 ₪דרגת קושי: בינונית15 ימי סיורימי ראשון שעת יציאה: 6:00

מחיר: 2,715 ₪דרגת קושי: בינונית10 ימי סיורימי שישי שעת יציאה: 6:00

ואהבת לארצך כמוך

תוצרת הארץ

סיורים חד יומיים
נחל כלח בשוויצריה הקטנה אל מערת אורנית.. 1
קניון נחל משמר.. 2
ואדי קיס ונחל עוג’ה )מותנה באישור בטחוני(.. 3
מההרודיון אל נחל תקוע ומערת חריטון. . 4
הר סדום - שביל הסולמות. . 5
מעין כרם לעין אל חניה דרך שביל ישראל החדש.. 6
ממכתש בארי לנחל גרר.. 7
שביל רמות מנשה - מעופר עד עין מחוללים.. 8
שביל רמות מנשה - מעין מחוללים עד עין חשרת. . 9

שביל רמות מנשה - מעין חשרת עד נחל רז.. 10
שביל רמות מנשה – מנחל רז עד עין אביאל.. 11

קמפוס: רמת הגולן )יומיים(
נחל ג’ילבון.. 12
נחל זאכי.. 13

קמפוס: הר הנגב )יומיים(
הר רומם ובורות לוץ.. 14
הר רמון - קניון הפריזמות – נחל ניצנה.. 15

מזרחי
צילום: איילה 

* 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.

קמפוס: דרום ים המלח )יומיים(
נחל תלכיד – פיראן )מותנה באישור בטחוני(.. 9

מנחל תמר לנחל צפית תחתון.. 10

סיורים חד יומיים
רכס חזקה – בעקבות החלמוניות וסתווניות . 1

התשבץ.
מסדקי יפתח לעין אווזים ואגמון החולה.. 2
ואדי משאש - מורבעת.. 3
מצוק תמרור למעלה זרון, מצד זוהר, נחל יזרח . 4

ונחל רום.
נחל משמר.. 5
מעלה מור, נחל רחף וגבי רחף.. 6
נחל מיצר – נחל אל על.. 7
נחל אביב - דישון.. 8

101



שביל
שביל ל

מ

מחיר: 4,600 ₪ דרגת קושי: בינונית15 ימי סיורימי רביעי שעת יציאה: 6:00

מחיר: 3,965 ₪דרגת קושי: בינונית15 ימי סיורימי שני שעת יציאה: 6:00

ש"י/513

מדריך יריב אברהם

תכנית הסיורים

הבקע הגדול

סיורים חד יומיים
מואדי מזין לעיינות פשחה.. 1
נחל פרת - מעין קלט לארמונות החשמונאים . 2

ביריחו.
נחל פצאל וביקור באתר הטבילה.. 3
נחל תלכיד – נחל פיראן.. 4
הר מלכישוע וחורבת נר.. 5
בני יהודה הישנה - קרן עין גב - שביל סובב כנרת.. 6
הירדן ההררי ומצד עטרת.. 7
מנקיק יפתח לעין אווזים ואגמון החולה.. 8
נחל עורבים וסכר ירדינון.. 9

קמפוס: חרמון )יומיים(
חזורי - קלעת נמרוד.. 10
ברכת מן - הר סנאים.. 11

קמפוס: אילת )יומיים(
נחל שלמה וגן העדן הנופי בתמנע.. 12
נהר שלמה, נחל מפלים.. 13

קמפוס: ערבה )יומיים(
תלם אשת.. 14
נחל עקרבים.. 15

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
*  המחיר כולל הדרכה, תחבורה, כניסות לאתרים, לינה וכלכלה 

בקמפוס )שניים בחדר( וחובש.

ש"י/514

יריב אברהם מדריך

תכנית הסיורים

מנפלאות הארץ

סיורים חד יומיים
מנחל פרת מענתות לעין מבוע. . 1
מנחל מערה לחורבת בית עיטאב בהרי יהודה.. 2
מנחל קציון לנחל דישון מזרחי.. 3
מעלה רחף - הר אלעזר - חניון מצדה מזרח.. 4
נחל עכברה.. 5
נחל אשלון והעיר ממשית.. 6
העפלה לסרטבה בבקעת הירדן.. 7
נחל דולב להר יעלה.. 8
מצוק תמרור לעין בוקק בדרום מדבר יהודה.. 9

מתל שוכה לתל עדולם בשפלת יהודה.. 10
נחל פרס תחתון.. 11

דלית אל כרמל - סומקה - אום דרג’ - בקעת . 12
מהרל.

סיור אל עדת השומרונים – ביקור בקרית לוזה . 13
והר כביר.

קמפוס: רמת הגולן )יומיים(
מנחל זויתן לבריכת משושים.. 14
נחל אל על ושמורת גמלא. . 15

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
*  המחיר כולל הדרכה, תחבורה, כניסות לאתרים, לינה וכלכלה 

בקמפוס )שניים בחדר( וחובש.
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שביל 
שביל ל

מ

ש"י/515

דני גספר מדריך

תכנית הסיורים

שביל בצד

סיורים חד יומיים
מבר בהר דרך חורבת בית עיטאב לנחל המערה. . 1
מהר הרוח דרך עין כפירה, נחל כפירה עד מבוא . 2

חורון.
מיער ביריה, עמוקה לנחל חצור וראש פינה. . 3
נחל חווה – מעגלי. . 4
חורבת עוזה – נחל קינה. . 5
נחל חצץ. . 6
נחל עקרבים – עין עקרבים.. 7
נחל פרס.. 8
שמורת נחל בית העמק עד צוקי גיתה, מהר סנה . 9

לפארק הסלעים בכיסרא.
הירדן ההררי.. 10
מעין הוד לעין חוד ומנחל בוסתן לנחל אורן.. 11

קמפוס: מדבר יהודה )יומיים(
מצפה עומר, רכס כידוד עד בקעת קנאים.. 12
נחל צאלים עליון. . 13

קמפוס: צפון )יומיים(
שביל משגב.. 14
מצפה הילה, נחל כזיב עד אבירים.. 15

מחיר: 4,445 ₪דרגת קושי: בינונית15 ימי סיורימי שני שעת יציאה: 6:00

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
*  המחיר כולל הדרכה, תחבורה, רכבי שטח, כניסות לאתרים, 

לינה וכלכלה בקמפוס )שניים בחדר( וחובש.
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מחיר: 4,030 ₪דרגת קושי: קלה-בינונית15 ימי סיורימי שני שעת יציאה: 6:00

שביל 
שביל ל

מ

ש"י/516

עטר זהבי 

תכנית הסיורים

בשבילי הארץ הטובה

סיורים חד יומיים
חניתה, נחל נמר ומערת נמר, נחל בצת ומערת . 1

שרך עד חורבת דנעילה.
יודפת - הר השאבי, נחל יודפת, תל יודפת, הר . 2

עצמון, נחל אבליים. 
נחל קטלב, תחנת רכבת בר גיורא, דיר א-שייח', . 3

חורבת טורה, נחל שורק עליון - חוות יערן.
בקעת הירדן – הנחלים תלכיד ופיראן, אתר כף . 4

הרגל בארגמן. )מותנה באישור בטחוני(.
נחל רחף ומעלה אלעזר. )ללא כניסה למצדה(. . 5
בעקבות נתיב הל"ה – נחל גדור, גבעת חפורית, . 6

חציית נחל עציונה, גבעת הקרב, הר סנסן, מושב 
מטע )מותנה באישור בטחוני(. 

גבעת האירוסים, נחל שורק, חולות נבי רובין, . 7
שפך נחל שורק. )אפשרות לכניסה למוזיאון בית 

מרים - בקיבוץ פלמחים(.
פריחות בפארק עדולם - מתל שוכה לחורבת . 8

עתרי וחורבת בורגין, כולל אפשרות לביקור 
במערות מסתור.

מדריך

הר מלכישוע - מזרח הגלבוע פריחת איריס . 9
הגלבוע.

מצפה גדות, נחל ג’לבון.. 10
אדמוניות בהרי מירון.. 11
טיול לילה – ממישור עמיעז לנחל פרצים, נחל . 12

סדום והר סדום.

קמפוס: מצפה רמון )יומיים(
מערב מכתש רמון – מהר רמון לקרני רמון וציר . 13

סובב רמון.
דייקים בנחל ארדון, גבעת חרוט, הר ארדון, . 14

אבני מייל נבטיות.
נחל גוב ומעלה עקרבים הרומי.. 15

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
*  המחיר כולל הדרכה, תחבורה, כניסות לאתרים, לינה וכלכלה 

בקמפוס )שניים בחדר( וחובש.
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שביל 
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ש"י/518

ערן סער מדריך

תכנית הסיורים

מחיר: 4,400 ₪דרגת קושי: בינונית15 ימי סיורימי רביעי וימים נוספים שעת יציאה: 6:00

שבילי חמד

סיורים חד יומיים
נחל כזיב תחתון עד אבירים.. 1
אבירים - חורבת זוית - גשר אלקוש - ואדי . 2

חביס - חורפיש.
חורפיש - עין שביל - נחל כזיב עליון - הר הלל.. 3
הר הלל - מפלי פארוד - גבעת חנניה - קדרים.. 4
נחל אוג עליון.. 5
שביל הרץ - סובב מצדה.. 6
נחל חימר.. 7
 שמורת עין גדי - הקניון היבש, מפל החלון,. 8

מערת דודים.
מטייבה זועבייה לנחל דנה ונחל תבור.. 9

מנחל קטלב לנחל שורק.. 10

קמפוס: אילת )שלושה ימים(
ממצפה שחרות ליוטבתה.. 11
הר שלמה ונחל מפלים.. 12
אמיר.. 13 והר  הנעלם  העמק  עמרם:   בקעת 

קמפוס: צפון )יומיים(
חוקוק העתיקה, נחל צלמון תחתון, בקעת גנוסר . 14

וחוף הכנרת.
מנחל משושים )בריכת המשושים( לנחל זויתן.. 15

מחיר: 4,165 ₪דרגת קושי: בינונית 15 ימי סיורימי שלישי שעת יציאה: 6:00

ש"י/517

ערן סער מדריך

תכנית הסיורים

אל המרחבים

סיורים חד יומיים
רכס בשנית בגולן, מחורבת עין זיוון לג'וויזה.. 1
נחל גילבון. . 2
מברעם העתיקה לגוש חלב. . 3
מטייבה לנחל דנה ונחל תבור . 4
מבית לחם הגלילית לאושה דרך נחל ציפורי.. 5
הנחלים חצץ - דרוך )שדה בוקר(.. 6
הרי יהודה – ממטע להר סנסן וגבעת הקרב. . 7
מהר הרוח לפארק קנדה. . 8
נחל אוג. . 9

מהררית לנחל צלמון דרך דיר חנא.. 10

קמפוס: הר הנגב )יומיים(
מבורות לוץ לראש אלות.. 11
 נחל אוביל.. 12

נחל תחמסון - נחל פרס )מדבר יהודה(. . 13
ואדי קלט )מותנה במצב המים(. . 14
שביל רמות מנשה - מעופר לעמיקם.. 15

* 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, לינה וכלכלה 

בקמפוס )שניים בחדר( וחובש.
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שביל ל

מ

ש"י/520 ש"י/519

דני גספר מדריך

תכנית הסיורים

שביל ירושלים

סיורים חד יומיים
סטאף, הר חרת, עין חרת, סובב מבשרת ציון, . 1

עיינות תלם, עמק הארזים, ליפתא, גשר המיתרים, 
בנייני האומה.

מחנה יהודה, אוהל משה, מזכרת משה, כיכר . 2
ספרא, הקו העירוני )קו התפר(, גבעת התחמושת, 
הר הצופים, עמק צורים. נדרשות ערכות שמע.

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. 

דרגת קושי: בינונית4 ימי סיורימי שני או שבת מחיר לבוגרי השביל: 880 ₪שעת יציאה: 6:00
מחיר לתלמידים חדשים: 930 ₪

* ייתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
* המחיר כולל הדרכה, תחבורה, כניסות לאתרים וחובש.
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חוגים לידיעת הארץ
עם הפנים לקהילה
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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
פרופ' מוטי גולני, ד"ר אסף מרום, ד"ר ענת פלד ואחרים

מתכונת התכנית
8 הרצאות בימי שלישי, בין השעות 19:30-18:00.

9 סיורים בימי שישי )2 סיורים בהגעה עצמית(.

בין ההרצאות
לבנון – להכיר את השכנים; המאמצים להצלת הנשרים 

בישראל; געגוע לימי המנדט.

בין הסיורים
אנשים על כביש 90; פינות נסתרות בשרון; בעקבות 

אנצ'ו סירני.

מועד פתיחה – 23.10.18

* ייתכנו שינויים בתכניות הלימודים והסיורים.

קוקטייל ארץ ישראלי
תכנית שנתית

עליית עידן ההאקרים
תכנית סמסטריאלית 

הארץ
ת 

ע
ם לידי

חוגי
ה - 

היל
ם לק

הפני
ם 

ע

מרצה
ד"ר יניב לויתן

מתכונת התכנית
12 הרצאות בימי שני, בין השעות: 12:00-10:30.

תקציר הקורס 
הלוחמה הפסיכולוגית הופכת למרכיב עיקרי בשדה הקרב, 
במיוחד בעימותים מול ארגוני טרור וגרילה. טלפונים 
חכמים, רשתות חברתיות ולוחמת מחשבים, משפיעים 
על המערכה לא פחות מטנקים ומטוסים. הקורס מנתח 
את השימוש בלוחמה פסיכולוגית בעימותים הגדולים 
של המאה ה-20 ואת המעבר לשדה הקרב החדש של 

לוחמת הסייבר.

מועד פתיחה - 29.10.18

* ייתכנו שינויים בתכניות הלימודים.

מרכז לימודי חיפה
בית יד לבנים – רחוב הירקון 48

הזמנה ליום פתוח בחיפה
יום שלישי 4.9.18 | בין השעות: 20:00-17:00
אולם רפפורט, אודיטוריום חיפה, שדרות הנשיא 140, חיפה

ח'/602ח'/601
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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 מיכל אורן, נפתלי הילגר, ד"ר מוטי קידר 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
עבר והווה בעמק החולה; חיפה – עיר מעורבת; תולדות 

השבר הסורי אפריקאי.

בין הסיורים
עמק החולה – כולל סיור באגמון; תל אביב - לו הייתי 
רוטשילד; טרסות חקלאיות, מנזר יוחנן במדבר ואתרי 

פולחן גנוזים.

מועד פתיחה – 15.10.18 

*ייתכנו שינויים בתכניות הלימודים והסיורים.

ארץ ישראל פנים רבות לה
תכנית שנתית

קוקטייל ארץ ישראלי
תכנית שנתית 

מרצי התכנית
ד"ר מיכל אורן, יסכה הרני, ד"ר חגי עמיצור ואחרים.

מתכונת התכנית
8 הרצאות בימי שלישי בין השעות: 11:30-10:00.

7 סיורים בימי שלישי.

בין ההרצאות
בעקבות חוקר ירושלים – קונרד שיק; בעלי חיים בסביבה 
מדברית; הדמויות הגדולות בנצרות; זרמים וכתות ביהדות 

בעת החדשה.

בין הסיורים
ירושלים במאה ה-19; נצרת לובשת חג; סיפורם של 

הסבוטניקים בגליל.

מועד פתיחה - 13.11.18 

*ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

ח'/604ח'/603
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מרכז לימודי ראשל"צ

בשיתוף הקתדרה, רח' ז'בוטינסקי 16

קוקטייל ארץ ישראלי
תכנית שנתית 

מרצי התכנית
ד"ר דני סימון, אבשלום קאפח, ד"ר אדולפו רויטמן, ואחרים

מתכונת התכנית
7 הרצאות בימי רביעי בין השעות: 11:30-10:00.

7 סיורים בימי רביעי. 

בין ההרצאות
מהו סוד המגילות הגנוזות; דוד וגולית; החי בים התיכון.

בין הסיורים
כזוהר הרקיע – סיפורה של זהרה לביטוב; ציפורים בעמק 

בית שאן; נחל פרצים בליל ירח מלא.

מועד פתיחה - 7.11.18 

*ייתכנו שינויים בתכניות הלימודים והסיורים.

הרומנים הגדולים ששינו
את פני ההיסטוריה

תכנית סמסטריאלית
בסדרה זו נעסוק בפילוסופיה, תרבות ואקטואליה ונדבר 

על אהבה, סקס ופוליטיקה ומה בין מיתוס למציאות. 

מקום הלימודים
בשיתוף הקתדרה, רח' ז'בוטינסקי 16 )מול קופות היכל 

התרבות(.

מרצי התכנית 
נינו אבסדזה ופרופ' ברוך בן נריה.

מתכונת התכנית
12 הרצאות, ימי ראשון, בין השעות: 18:00-19:30.

בין ההרצאות
הלנה היפה ופאריס; דוד ובת שבע; פטר הגדול וקתרינה 

הראשונה; נפוליאון וג'וזפין.

מועד פתיחה – 25.11.18

*ייתכנו שינויים בתכניות הלימודים.

ח'/606ח'/605
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תנו
סביב

ידיעון 2018 - 

סביבתנו - טיולים מבית מכון אבשלום
לקהל הרחב

לצד מכון אבשלום פועלת "אגודת ידידי מכון אבשלום", המפעילה את טיולי "סביבתנו" ומציעה לקהל 
הרחב סיורים וטיולים בקשת רחבה של נושאים ודרגות קושי. את הפעילות מנהלים בהתנדבות בוגרי מכון 
אבשלום. אנו מזמינים אתכם להצטרף לחוויית הטיולים שלנו, יחד עם בני משפחה וחברים. אנו מציעים 
קשת רחבה של סיורים עם מיטב המדריכים: טיולים בעקבות נופים, אתרים וטבע, סיורים למיטיבי לכת, 

טיולי סבים ונכדים וסיורי אמנות. 

מידע מלא יפורסם בידיעון סביבתנו תשע"ט.

svivatenu@gmail.com :טלפון: 03-6983116 | פקס: 03-7419982 | דואר אלקטרוני
www.svivatenu.co.il :אתר "סביבתנו" באינטרנט

מכון אבשלום, קמפוס מכללת לוינסקי, רח' שושנה פרסיץ 15, ת"א.
משרדינו פתוחים בימים: א'-ד' בין השעות 9:00 – 13:00 ובימי ה' בין השעות 13:00-17:00

אגודת ידידי מכון אבשלום - "סביבתנו"
בעלי התפקידים: 

יו"ר הועד המנהל – אהוד לוז 
הועד המנהל – אהוד זמיר, חיה עמית, ישראל פלס, אביבה פלק, צביה צור

ועדת ביקורת – עו"ד אריה ליטמן, עו"ד מוטי שנבל 
יועץ משפטי – עו"ד רוני גבע

מזכירה - ענת רוסרט 

מי אנחנו?
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קורס מורי דרך

מורי דרך
ס 

קור

למה קורס מורי דרך?

הנחייה מקצועית*
קורס מורי הדרך של מכון אבשלום מוכר ע"י משרד 
התיירות לצורך הכשרת מורי דרך ופועל על פי תכנית 

קורס מורי הדרך של משרד התיירות ובהנחייתו. 

רכז הקורס
ד"ר שי רוזן - מדריך, חוקר א"י ורכז קורס מורי דרך.

050-5495720

מתכונת הקורס
לימודים עיונים בימי, שני בין השעות: 21:30-17:00. 

סיורים בימי חמישי, בין השעות 20:00-06:30.

משך הקורס
כשנתיים.

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 בתחילת שנה"ל תשע"ט. 

לפרטים נוספים
משרדי מכון אבשלום או אצל רכז הקורס.

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

114



מכון
ידיעון 2018 - נהלי ה

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.
m_avshalom@macam.ac.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@macam.ac.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

לתלמידי כלל המגמות במכון הלומדים תכנית מלאה - קורס בן 12 מפגשים במגמה לדעת ארץ. 	 
במחיר מיוחד של 580 ₪. 	 
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" 	 

* אין כפל הנחות 
* ההנחות הן לתלמידים הלומדים בתכנית לימודים מלאה.

פרטים והרשמה

הטבות לתלמידי המכון
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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 ביזמת 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 עמוד 17
נוהל ביטול לימודים בשביל ישראל ומשביל לשביל – עיין עמוד 85 ו/או 99

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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ממשיכים לטייל - גם בקיץ!
תכנית משותפת עם סביבתנו

בהדרכת: קארין עדן

ההליכה בשבילי המכון מפגישה את המבקרים עם 
מספר אבני דרך בתולדות האדריכלות הישראלית, החל 
מהבניינים הראשונים של מכון זיו ומכון ויצמן למדע - 
שהוקמו במחצית הראשונה של המאה הקודמת, דרך 
מאיץ החלקיקים - סימן ההיכר האדריכלי של מכון ויצמן 
למדע, ועד לבנייני זכוכית מודרניים מהמאה ה-21. בין אלה, 
קמפוס מכון ויצמן למדע מהווה גם מעין גלריה פתוחה, 
שבה מוצג, תחת כיפת השמים, אוסף מגוון של פיסול 
ישראלי ובין-לאומי, הכולל עבודות של מנשה קדישמן, 
סורל אתרוג, יגאל תומרקין, נתן רפפורט, דני קרוון, סלבדור 
דאלי ועוד. במהלך הסיור נתוודע למושגים מעולם האמנות, 
לזרמים אמנותיים, ולהקשרים ההיסטוריים שלהם. ניכנס 
גם לאחת התערוכות "קשר עין" )מותנה באישור פתיחה 

של המקום עבורנו(.

מחיר: 90 ₪ )סיור בהגעה עצמית(

* הרשמה במשרדי מכון אבשלום.
* ייתכנו שינויים בתכני ובמועדי הסיורים.

מעין חרדלית למערת הקשת – טיול מים

בהדרכת: איה שיין

נצא לטיול רטוב, מוצל ומושלם ליום קיץ חם, בחלקו 
המערבי של נחל כזיב. המסלול יוצא ממעיין עין חרדלית. 
נשמע על מקורו המפתיע של השם, נטייל בין עצי דולב 
ענקיים, בנחל זורם, בין ברכות שכשוך רדודות וקרירות. 
נשמע סיפורים, נשחק משחקים ובעיקר נהנה ממעט 
המים הזורמים בארצנו בקיץ )המים - עד גובה הברכיים(. 
בסיום המסלול, ניסע לפארק אדמית, שם ליד שולחנות 
מסודרים ושירותים, נאכל את ארוחת הצהריים שנביא 
איתנו ואח"כ נצא למסלול מעגלי, למערת קשת. נשמע 
על גורלו של הנמר האחרון בגליל, על קורותיהם של 

חבורת שודדים שמנהיגם חזר לדרך הישר ועוד ועוד. 

הסיור מתאים גם לילדים )מגיל 6 ומעלה(
מחיר למבוגר: 190 ₪ | מחיר לילד: 140 ₪

יום שבת 7.7.18, 19:00-08:00יום חמישי 5.7.18, 20:00-16:45

אמנות ופיסול סביבתי במכון ויצמן
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 אל פלאי שמי הלילה במדבר –
מטר הפרסיאידים

בהדרכת: אילן מנוליס, אסטרונום ומנהל מצפה הכוכבים 
במכון ויצמן למדע

הפעם נצא להיכרות אינטימית עם שמי הלילה של 
הקיץ באחד המקומות החשוכים בארץ, אזור בורות לוץ, 
לא הרחק ממצפה רמון. נסביר על כיפת השמים, נזהה 
כוכבי לכת הנראים בתקופה זו של השנה, נערוך תצפיות 

במטאורים ונענה כל על השאלות שתרצו לשאול.

מחיר: 220 ₪

"כמו מים לשוקולד..." - יום של כיף

בהדרכת: דניאל וקנין

נתחיל את הכיף בביקור במרכז המבקרים של מפעל 
הממתקים "עילית" בנצרת. במרכז המבקרים במפעל 
נצפה בסרטון תלת מימדי על תהליך ייצור השוקולד, 
נסייר במפעל ליצור עוגות, עוגיות, ממתקים ועוד הפתעות 
שביקשו מאיתנו לא לגלות. מנצרת נמשיך לעמק יזרעאל 
רחב הידיים, שם נפגוש את המדריך דניאל וקנין מן 
העמק. נרד דרך צומת יזרעאל אל עמק חרוד, נצפה 
במסילה החדשה ואולי ברכבת העוברת, הנקראת רכבת 
העמק ונספר את סיפורה ההיסטורי. בעמק המעיינות 
נצעד בין המעיינות השונים, נספר את סיפור האזור ונדבר 

על ייחודו האקולוגי של העמק הזורם הזה.

הסיור מתאים גם לילדים )מגיל 6 ומעלה(
מחיר כולל כניסה למפעל השוקולד ושי מתוק: 200 ₪

 קודש וחול בירושלים - מהר הבית
אל השוק, שכונות, בתים וסיפורים

בהדרכת: אבשלום קאפח

נצא לסיור מוקדם בבוקר, שכן הר הבית נסגר למבקרים 
בשעה 10:00 בבוקר. במתחם הר הבית, נסייר ברחבה 
שבין מסגד אל אקצה לכיפת הסלע. נלמד על תולדות 
המקום, המחלוקות והסכסוך הדתי. נטפס במדרגות 
לכיפת שלשלת ונציץ למסגד מרוואן התת קרקעי, דרך 
 מבנים וכיפות שהוקמו על ידי השליטים המוסלמים.
נצא מהרחבה לסמטאות העיר העתיקה שם נלך בעקבות 
ארכיטקטורה ממלוכית ומבנים ברובע המוסלמי, הרובע 
 הנוצרי ונסיים ברובע היהודי בין בתי כנסת וסיפורים
על ההתיישבות היהודית במקום. לאחר הפסקת 
צהרים בשוק מחנה יהודה, נסייר לאורך רחוב יפו, בין 
שכונות מבנים וסיפורים על אנשים ועדות בתולדות 

העיר ירושלים.

מחיר: 190 ₪

יום שני 16.7.18, 21:00-10:00יום רביעי 11.7.18, 17:00-06:00

יום ראשון 12.8.18, 16:30
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תל אביב
tel aviv
p.p. שולם

6654

הזמנה 
ליום פתוח

מכון אבשלום מזמין אתכם
היכרות צהרים של  לאחר 

בין השעות 17:30-17:00 יתקיים ייעוץ למתעניינים

 נושאי ההרצאות:
 גישות חדשות בחקר חיבורם של ספרי המקרא - ד"ר יגאל בן-נון 	 
המדע של האהבה והרגש - ד"ר ליאת יקיר  	 
הפסקה 	 
החיטה והלחם  בתרבות ובאמנות - אור-לי אלדובי	 
ההתמודדות העכשווית בגבולות המדינה - מנהרות כמקרה 	 

בוחן - עתי שלח

יום ה׳ 19.7.18 | 20:30-17:00
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 ההסתדרות הכללית החדשה מס' עמותה: 58-027-569-1
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avshalom-inst.co.il
טל': 03-6990735 | פקס: 03-7411389

חפשו אותנו ב-




