סיור  14יום שישי 15.5.15
מבטים היסטוריים ואקטואליים אל ְס ַפר המדבר
ההתיישבות החדשה בשיפולי הר חברון; חורבת זעק;
בית הכנסת המפואר של רימון; תצפית על דרום
יהודה מבית היערנים של יער יתיר; העיר הקדומה
סוסיא .מדריך :חיליק אברג'יל
מפגש  3יום רביעי  3.6.15בשעה 19:00
מפגש לסיום העונה ב"יינקלס שטייטל" בכפר
חסידים.

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

ֶא ֶרץ ַא ֲה ַָב ִתי

שם/שמות:
ישוב :

עונה עשירית – תשע"ה ספטמבר  – 2014מאי 2015

טלפון:

נופים ,אתרים ,פרשיות ,מורשת

נייד:

סידרת טיולים ומפגשים חברתיים
לבני “גיל הביניים” ()40-65

מייל:
www.irisgordon.co.il

בנוסף ,יוצע למשתתפי הסדרה
סמינר סופ”ש חווייתי בן יומיים בנגב הצפוני
אזור ניצנה וקדש ברנע .פרטים בהמשך...
הסיורים יתקיימו בימי שישי .על שעת היציאה
תבוא הודעה לקראת כל סיור.
הטיולים:
במעמד ההרשמה יש לסמן  4/6סיורים נבחרים,
במועד המבוקש .הרשמה לסיורים נוספים מותנית
במקום וכרוכה בתשלום נוסף.
ההרשמה לכל אחד מן הסיורים תיסגר לאחר 50
המעוניינים הראשונים שיירשמו.
על המבקשים להשתתף בסדרה לרכוש מנוי:
מחיר ליחיד ₪900 :ל 6-סיורים ול 3-מפגשים
מחיר לזוג ₪1620 :ל 6-סיורים ול 3-מפגשים
מחיר לזוג ₪1280 :ל 4-סיורים ול 3-מפגשים
כדי להנות ממלוא החוויה מומלץ לרכוש מנוי ל 6 -סיורים.
* בחלק מהסיורים והמפגשים ייגבה תשלום נוסף
בגין כניסה לאתרים.
* יעשה מאמץ לעמוד בתוכנית  .יחד עם זאת -
ייתכנו שינויים בתוכניות כתוצאה מאילוצי מנחים,
בשל תנאי מזג אוויר או בשל סיבות בטחוניות.
חברי הצוות המארגן:
דורון לניר ,מיכאל פאר ,עמוס דותן ,מרים ורד,
דני פלג ,עדינה לוין ,אילה הרן ,ענת בן שמעון,
גידי שרון.
ההרשמה במשרדי “דורות בגלבוע”
באמצעות ספח ההרשמה המצ”ב:
במיילdorotgilboa@gmail.com :
בפקס04-6521146 .

ספח הרשמה

נרשם לסיורים,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 , 5 ,4 ,3 , 2 ,1 :

 , 14 ,13טיול מיוחד 9.1.15

מפגש ותוכן ליצירת
מרקם חברתי לשנים הבאות.

(לסמן בעיגול)
* מתעניין בסופ”ש בנגב :כן  /לא
(לסמן בעיגול)
מידת ההענות להשתתפות בסופ”ש תקבע את קיומו.
מצרף/ים תשלום עבור הסדרה
(ניתן לשלם ב  4 -תשלומים)
יש לשלוח את הספח  +התשלום
ל”דורות בגלבוע” ,מ.א .הגלבוע 18120

מושג חדש בגלבוע – ֶא ֶרץ ַא ֲה ָב ִתי

אם אתה לא שם...

כי מגיע לי ...לצאת מהשגרה

מתכונת :ערב חגיגי לפתיחת העונה
 lסיורים  lמפגשי תוכן חברתיים
 lהסיורים יתקיימו בימי שישי (למעט אחד).
התכנית :יום רביעי  1.10.14מפגש לעת שקיעה על
מדשאת דורות בגלבוע בגן-נר.
"שירנו מיני אז" – חלוציות בשדות הזמר ,שירי ראשית
ההתיישבות בזיקתם ההיסטורית ,בהובלת :נגה תמיר
ונמרוד וגנר .אירוע חגיגי לפתיחת הסדרה ולהכרות בין
המשתתפים.
המפגש פתוח לכולם! לנרשמים ולמתעניינים.
סיור  1יום חמישי 23.10.14
הר הזיתים ועיר דוד תצפית רחבעם בהר הזיתים;
הגן הלאומי עמק צורים  ,אזור העופל שמדרום להר
הבית; הגן הלאומי עיר דוד  -חידושי המחקר והתגליות
שנחשפו בשנים האחרונות .מדריך :שחר שילה
סיור  2יום שישי 7.11.14
ראשית התעופה בעמק מעמק יזרעאל עולה וצומחת
גם בשורת התעופה העברית! המהנדס קטינקא בונה
מטוס (" ;)1917רוגטקה" אנושית משוגרת מכפר
ילדים שבגבעת המורה ( ;)1937סלילת שדה תעופה
בריטי ( .)1491מדריך :אבי משה סגל
סיור  3יום שישי 14.11.14
נוף הגולן ערב מלחמת ששת הימים בית הקברות
הצ'רקסי של מנצורה; פארק העורבים ובו ארמון האמיר
פאע'ור; מסלול הליכה ברכס חזקה בעקבות החלמוניות;
מפגש עם פאוזיה והתארחות בביתה במג'דל שמס.
מדריך :נורית רז
סיור  4יום שישי 21.11.14
מסתרי בית המקדש אשר בירושלים מצגת בהר ציון
המתארת כיצד נראה המקדש והכלים שבו; חפירות
הכותל ומרכז דווידסון; בית כנסת בעיר העתיקה בו
נראה כיצד האדריכלות המקודשת מסמלת את בית
המקדש; תצפית גגות .מדריך :זאב בן-אריה
סיור  5ימי שישי 5.12.14
סופת סיון  -סיור בתל-אביב בעקבות לילו האחרון
של חיים ארלוזורוב על חוף ימה של תל-אביב .רחובות
של שיש  -החלומות ,האכזבות והאהבות של גדולי
התרבות העברית .מדריך :עופר רגב

מפגש  1יום שישי  12.12.14בשעה 10:30
החצר הגדולה בקיבוץ מרחביה סיור חוויתי
מודרך באתר ההיסטורי של ראשית ההתיישבות
העברית בעמק יזרעאל  -על הרעיונות ,המראות ושלל
הסיפורים המרתקים.
סיור  6יום שישי 19.12.14
מבט בטחוני על תל-אביב משפך הירקון דרומה עד
רחוב בוגרשוב ,בדגש על נושאים בטחוניים :שדה דוב;
כ"ד יורדי הסירה; פרשת גן הוואי; מחנה יונה; אנדרטת
הטייסים; הבית האדום; פרשת אלטלנה ועוד .מדריך:
ד"ר ניר מן
סיור  7יום שישי 2.1.15
אתרי אמנות נאיבית בגליל המערבי גן פסלי מוזאיקה
באיילון; בית הכנסת התוניסאי בעכו המכוסה מוזאיקות,
בית עפייה בשלומי .מדריכה :דליה מאירי
טיול מיוחד יום שישי 9.1.15
טיול למטיבי לכת בגלבוע נחל צביה סמוך לקיבוץ
מירב; נקבת "באב אל הווא"; ירידה במפלי מים יבשים
בעזרת יתדות; מפגש עם פריחה חורפית; סיום בעין
מודע אשר בעמק המעיינות .טיול זה אינו ניכלל
בתוכנית .התשלום יהיה בנפרד .מדריך :דודו קצין
סיור  8יום שישי 6.2.15
"אדום ושחור" לא רק צבעים במרחבי הנגב
מרבדי הפריחה באזור סעד; סיפורו של היישוב רוחמה;
הליכה בבתרונות רוחמה; ביקור בעיר הבדואית רהט
צפייה בסרט על שבט "אל-עובייד" ופגישה עם בני
השבט .מדריך :שמוליק כספי
מפגש  2יום שישי  13.2.15לפנה״צ
לכבוד טו בשבט בדרך ל"ניסה סקיתופוליס" :סיור
חוויתי ,בחלקו מוזיקלי ,בעקבות ההיסטוריה של העמק
והעיר ניסה סקיתופוליס (בית שאן) ,בהדרכה וליווי של
קלמן ונגה פסקה.

סיור  9יום שישי 20.2.15
ספורו של מכשול ההפרדה בשרון ובשומרון
קציר ,באקה אל-גרביה ,צופין ,אלפי מנשה ,בית
אריה ,מודיעין עילית .היווצרות הקו הירוק; חילופי
שטחים ב ;1949-תוכנית שרון ("שבעת הכוכבים");
המדיניות החבויה מאחורי הקמת הגדר; השלכות
הגדר על מרקם היחסים הישראלי והפלסטינאי;
התפתחות עמדתה של מועצת יש"ע כלפי המכשול;
מדוע מפגינים בבילעין ובנעלין? מדריך :שאול אריאלי
סיור  10יום שישי 20.3.15
נפילתו של הרובע היהודי בעיר העתיקה והר הצופים
המערכה על הרובע היהודי הייתה מהקשות שידעה
מלחמת העצמאות והסתיימה בהליכה לשבי הירדני
ולנטישת הרובע .נבקר בשער ציון  -מקום פריצת
הפלמ"ח; מוזיאון "לבד על החומות"; הגלעד – מקום
קבורת חללי הרובע; כיכר בית מחסה -בו נערך טכס
הכניעה; הגן הבוטני המחודש בהר הצופים – איך
נוצרה המציאות בהר עד  ?1967מדריך :משה חרמץ
סיור  11יום שישי 27.3.15
אלנבי זה לא רק רחוב  -בעקבות הבריטים בנגב
תחנת הרכבת בדיר סוניד; אנדרטת אנזא"ק; מפעל
הגופרית; מתחם מחסני הנחושת בנחאביר; בית
העלמין בבאר-שבע; משטרת הרוכבים המדברית ליד
שובל .מדריך :שי רוזן
סיור  12יום שישי 24.4.15
אדם ,טבע ונוף בכרמל נחל מערות – אתר שהוכרז
כמורשת עולמית ע"י אונסקו; שוויצריה הקטנה וסיפור
"המבצר האחרון"; ביקור באוצרותיו של מוזיאון הכט.
מדריך :גלי נחום
סיור  13יום שישי 1.5.15
מסע הרבנים למושבות הצפון משלחת רבנים,
בראשם הרב קוק והרב זוננפלד ,יצאו ב 1913 -
למסע מרתק אל מושבות העלייה הראשונה והחוות
החקלאיות של העלייה השנייה ,במטרה לפגוש איכרים
וחלוצים ולקרב בין חדש לישן .יער חדרה ,בית הכנסת
בזכרון יעקב ,מאיר שפיה ,בת שלמה ,מרחביה ופוריה.
מדריך :אוריאל פיינרמן

המשך

ֶא ֶר ץ ַא ֲה ָב ִת י

ה ת שו ב ה לסק ר נ ים ,מ תעניינים ו חובבי טיו ל י ם!

