
 מסמך מרכז  –השתלמויות לחידוש רישיון מטעם אגודת מורי הדרך 
 

 כללי: 
השתלמויות לחידוש רישיון הינן השתלמויות חובה על פי דרישת משרד התיירות והנוכחות בהן נדרשת 

 לכל אורך ההשתלמות, אישור על השתתפות יועבר למשרד התיירות רק למי שנכח בכל ההשתלמות. 
 

 כל הפרטים על כל השתלמות מרוכזים כאן, כולל איסופים, שעות מפגש ואופי ההשתלמות. 
במסמך זה מפורטים כל הפרטים הידועים בשלב זה, ייתכנו שינויים במשך הזמן,   אך יש לשים לב!!!

כתוצאה ממזג אוויר, תחלואת קורונה, סגירת אתרים, הגבלות או שינויים בתנועה, מסמך זה יתעדכן  
מפעם לפעם, בכל מקרה, הנוסח המחייב יהיה זה שיימסר למטיילים שיירשמו בלבד, ויימסר בקבוצת 

 וע שבו יערך הסיור. הווטצאפ בשב
 

 הרשמה רק באמצעות הקישורים לתשלום באתר אגודת מורי הדרך ובאתר משרד התיירות. 
לפני כל השתלמות תיפתח קבוצת ווטצאפ יעודית להשתלמות ובה כל המידע, הודעות חשובות, וחומרי  

האגודה או עם  הדרכה. יש להמתין בסבלנות לכל המידע המועבר בקבוצה. הימנעו מתקשורת מיותרת עם  
 האחראי. 

 
 בתום ההשתלמות רשימת הנוכחות מועברת למשרד התיירות ולא מונפק אישור על ההשתתפות.

מי שרוצה לבדוק אם נוכחותו נקלטה במשרד התיירות מוזמן לבדוק ישירות עם חמדה במשרד התיירות  
 . 02-6664338כשבועיים אחרי ההשתלמות, 

 
 פירוט ההשתלמויות לפי הסדר

 
 ₪ לחברים(  ₪135,  160)  958: מספר השתלמות

 
 אתרים נוצריים למורי דרך דוברי השפה הערבית. -  סובב כנרת בערבית

 
 ערבית : שפת ההשתלמות: ג'אדה בולוס: מעביר ההשתלמות, 12.10.2021:  תאריך

 
 , סוג ההשתלמות: סיור רכוב באוטובוס17:00  –  09:00אזור ההשתלמות: סובב כנרת, שעות: 

 תכנית ההשתלמות:
 סביב כנרת  
 הר האושר 

 ה הדגים ולחם  חטאב
 יטר פסאנט  

 כפר נחום  
 כניסת השליחים  

 זמן טבריה  ארואם יש 
   לוח זמני ההשתלמות :

 07:15- התייצבות ברכבת מרכז: יציאה ב
 גלילות  –  07:30                                     
 צומת נתניה  –  07:40                                     
 צומת אולגה   –  07:50                                     
 הפסקה באלונים  –  08:30                                     

 זורים באותן תחנות. נסיעה חזרה ופי 16:30סיום משוער: 
************************************************************************************************ 

 
 
 
 
 
 



 ₪ לחברים(  ₪135,  160)  959: מספר השתלמות
 

 בדרכי הכנסיה האתיופית בירושלים 
 

 עברית : ההשתלמותשפת  , מוטי חי אפרתי: יר ההשתלמות, מעב19.10.2021:  תאריך
 , סיור עירוני באוטובוס.17:00 –09:00אזור ההשתלמות: ירושלים, העיר העתיקה, שעות:  

 
מאז ביקורה של מלכת שבא את המלך שלמה, נשזרה ירושלים היסטוריה של  : נושא ההשתלמות

הכנסייה האתיופית נמנית עם הכנסיות הנוצריות הקדומות ביותר: האתיופי   .הכנסייה האתיופית
 .הראשון הוטבל לנצרות בידי אחד משליחיו של ישו, פיליפוס, בעת שעשה את דרכו מירושלים לעזה

בהשתלמות זו, נעבור בין כמה תחנות בולטות בירושלים, המספרות את סיפורה של הכנסייה האתיופית  
   .בעיר ובכלל

הכנסייה   בית קול ישראל ברחוב הלני המלכה, הקונסוליה האתיופית בירושלים, : תכנית ההשתלמות
בית  , ליד פסלו של מייסד המתחם האתיופי מחוץ לחומות העיר העתיקה , האתיופית, רח’ אתיופיה 

שבו  הבית  ,בניין ג׳נרלי, הצטלבות הרחובות יפו ושלומציון המלכה ,37החולים הדסה, רח׳ הנביאים 
חצר דיר א־  - גג המריבה והחגיגות הכפר האתיופי דיר א־סולטאן,  התגורר קיסר אתיופיה, שד’ בן־מימון, 

הקפלה האתיופית התחתונה במתחם  , הקפלה האתיופית העליונה במתחם כנסיית הקבר , סולטאן
 האריות מלכת שבא בבית המרחץ ליד שער  , מעון הארכיבישוף האתיופי כנסיית הקבר,  

 ברכבת מרכז  07:00-התייצבות ב   :לוח זמני ההשתלמות
 07:15-יציאה ב                                       
 07:50  –מחלף שרש                                       
 08:25 –  בינייני האומה                                     
 נסיעה לאתרי המסלול.                                       

 נסיעה חזרה, פיזורים באותן תחנות  –  16:30סיום משוער: 
******************************************************************************************************* 

 
 
 

 ₪ לחברים(   ₪80,  100)   960: מספר השתלמות
 

 בעקבות הקיסר סרגיי והנסיכה יליזבטה 
 

 עברית : שפת ההשתלמות : רומן גוטליב: מעביר ההשתלמות, 1.11.2021:  תאריך
 , סוג ההשתלמות: סיור עירוני 17:00 –  09:00אזור ההשתלמות: ירושלים, שעות: 

 
 : על הנוכחות הרוסית בירושליםנושא ההשתלמות

על הנצרות  . 19-סיור במתחמי הנוכחות הרוסית בירושלים החל מהמאה ה: תכנית ההשתלמות
ביקור בכנסיות מגרש הרוסים, חצר סרגיי, ביקור במתחמי נזירות בשטח של   האורתודוכסית בירושלים.

 הרוסים כולל ביקור בביתם של הנסיך סרגיי והנסיכה יליזבטה. 
 בשער יפו, הליכה רגלית למתחמי הרוסים בעיר העתיקה  09:00-מפגש בירושלים ב   לוח זמני ההשתלמות :

 
******************************************************************************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ₪ לחברים(  ₪135,  160)  961: מספר השתלמות
 

 מצדה מנקודת מבט אחרת -  חידושים במצדה
 

 עברית : ההשתלמותשפת  , נחום שגיבד"ר  : מעביר ההשתלמות, 15.11.2021:  תאריך
 סוג ההשתלמות: סיור רכוב באוטובוס, 17:00  –  09:00שעות: , אזור ההשתלמות: מדבר יהודה

 
 תכנית ההשתלמות:  

יונתן כהן גדול הוא הראשון שהקים ביצור במצדה, הורדוס שיקם ובנה מחדש את המקום, במהלך 
שנחשבת להיות מערכת המצור  הביקור המקיף באתר נתייחס למערכת המצור הרומית סביב מצדה 

נדון בשאלה מי היו המורדים  הרומית השמורה ביותר בעולם, נעסוק בנושא אספקת המים למצדה, 
בסיפור ההתאבדות ובסוגיית אמינותו של  במצדה ומה ידוע לנו עליהם. נדון במצדה במרד החורבן,  

ו. וכן נברר מתי הוקמה לאורה  פלביוס יוספוס. נעסוק בנסיבות והרקע להתפתחות מיתוס מצדה וקריסת
 קטנה של נזירים במצדה החרבה. 

 לנושא אספקת המים ולמערכת המצור הרומית.   סיור מקיף למצדה עם התייחסות

 ברכבת מרכז  07:00-התייצבות ב  : לוח זמני ההשתלמות
 07:15-יציאה ב                                       
 08:15 – צומת דבירה                                      
 09:00 – צומת הכניסה לערד                                      
              .09:40מפגש במבואה המזרחית:                                      

 , סיום בחניון הסוללה. נסיעה למצדה, לצד המזרחי, עלייה ברכבל 
   , פיזורים באותן תחנות.אביב-חזרה לתל, 16:00סיום משוער: 

 שימו לב, מי שיגיע למבואה המזרחית, יחזור לרכבו ברכבל. 
 
 
 

 ₪ לחברים(  ₪135,  160)  962: השתלמותמספר 
 

 קומראן שלא הכרתם 
 

 עברית : שפת ההשתלמות, ד"ר רוית פרבר: ההשתלמות תמעביר, 23.11.2021:  תאריך
 

 נושא ההשתלמות: האם היה קשר בין כת היחד ליוחנן המטביל? 
 באוטובוס.סיור רכוב סוג ההשתלמות: , 17:00  –  09:00 :שעות, אזור ההשתלמות: מדבר יהודה

 תכנית ההשתלמות:  
סיור מקיף ומעמיק באתר קומראן כולל שביל המגילות שנפתח לא מזמן ועובר מתחת מצוק העתקים   

והמערות בהן התגלו המערות. משם נסיעה לקאסר אל יהוד סיפורו של יוחנן המטביל ונדון בשאלה האם  
 היה קשר בין כת היחד ליוחנן המטביל? 

 
 ברכבת מרכז  07:00-התייצבות ב  : ההשתלמותלוח זמני 

 07:15-יציאה ב                                       
 08:00  –צומת שרש                                       
                                       08:40  –צומת הגבעה הצרפתית                                       

 אביב, פיזורים באותן תחנות. -חזרה לתל 17:00 סיום משוער:
 

*********************************************************************************************** 
 
 
 
 
 



 ₪ לחברים(  ₪135,  160)  963: מספר השתלמות
 

 חידושים בהרודיון
 

 עברית : שפת ההשתלמות, נחום שגיבד"ר  : מעביר ההשתלמות, 29.11.2021:  תאריך
 

 בנחל קדרון  לקברים המונומנטליים  ו להרודיון :  נושא ההשתלמות
 , סוג ההשתלמות: סיור רכוב באוטובוס. 17:00 –  09:00אזור ההשתלמות: הרודיון וירושלים, שעות: 

 תכנית ההשתלמות:  
מדובר באתר יחידי    נבקר באתר מלאכותי דמוי הר געש הממוקם בספר המדבר מדרום לירושלים.

שהוקם על ידי הורדוס במגמה להנציח את שמו ואת זכרו. האתר הוקם במקום בו ניצח הורדוס את יריבו  
וזת  מתיתיהו אנטיגונוס מבית חשמונאי. הוא כולל מבצר מעוגל ובו ארבעה מגדלים, ארמון פרטי ואח 

 קבר. למרגלות הרודיון הקים הורדוס עיר תחתית ששמשה מרכז מנהלי. 
החפירות הממושכות באתר חשפו מערכות ומתקנים מרשימים ביניהם גרם מדרגות אדיר, מאוזוליאום,  

מכלולים חשובים   תיאטרון ואולם מלכותי עם תצוגות מודרניות משוכללות ביותר. בהרודיון נחשפו גם 
כוכבא וכן ממצאים מן התקופה הביזאנטית. הביקור בהרודיון הוא ללא ספק חוויה  -ברמזמן מרד 

 מהממת ומרגשת. 
אחרי הרודיון ניסע לראות פריחה של   בנחל קדרון.  קברים המונומנטליים בהרודיון ןהסיור יתמקד ב
מחרב הסמוך ליד מעלה רחבעם ומכאן נמשיך לירושלים ונבקר בקברים היהודיים   חלמוניות בואדי

בני חזיר ויד אבשלום. המאוזוליאום   המונומנטליים מימי הבית השני בנחל קידרון קבר זכריה, קבר  
 מטרים.   6המפואר יד אבשלום דומה מאוד למאוזוליאום שבנה הורדוס בהרודיון אך נמוך ממנו ב 

 ברכבת מרכז  07:00-התייצבות ב  : למותלוח זמני ההשת
 07:15-יציאה ב                                       
 08:00  –מחלף שרש                                       
 נסיעה להרודיון                                       

 אביב, פיזורים באותן תחנות. -חזרה לתל 17:00סיום משוער: 
****************************************************************************************** 

 ₪ לחברים(  ₪135,  160)   964:מספר השתלמות
 

 חדשנות בנגב הצפוני 
 

 עברית : שפת ההשתלמות,  נוימנד-אדית לוי, מעביר ההשתלמות, 6.12.2021:תאריך
 

 , סוג ההשתלמות: סיור רכוב באוטובוס.17:00 –   09:00אזור ההשתלמות: הנגב הצפוני, שעות:  
 

 תכנית ההשתלמות:  
  חצרים : מרכז המבקרים : נטפים והחוחובה 

 תעשיה ישראלית מצליחה –מפעל סודה סטרים : שיתוף פעולה כשעתיים  
  סביבה  -שונים : רב תרבויות   מגזרים

   אתר "דודאים" של מיחזור פסולת 
 משתלת קקל  גילת  

 ,  בצומת גילתהפסקת צהריים 

   לוח זמני ההשתלמות :
 07:00 –התייצבות ברכבת מרכז  

 07:15-יציאה ב
 בינימין יד איסוף ב -  08:15
 הפסקה בדבירה   –  08:45
 שבע -איסוף מתחנה מרכזית באר –09:00

 להמשך ההשתלמות.  משתלת גילתנסיעה ל

 אביב, פיזורים באותן תחנות. -חזרה לתל 17:00סיום משוער: 
************************************************************************************************** 



 
 ₪ לחברים(  ₪70,  90)  965: מספר השתלמות

 
 השתלמות מקוונת בזום   – עדות ומיעוטים בעיר העתיקה 

 
 עברית : ההשתלמותשפת  , מוטי חי אפרתי: מעביר ההשתלמות, 13.12.2021:  תאריך

 
 נושא ההשתלמות: סקירה מקיפה של עדות, מיעוטים וכתות בירושלים לדורותיה 

 
 , סוג ההשתלמות: סמינר מקוון14:00 –  08:30שעות ההשתלמות: 

 

 תכנית ההשתלמות:   ❖
מאז ומתמיד ובמיוחד בגלל ההיסטוריה המיוחדת העיר ירושלים התאפיינה בסוגי קבוצות אוכלוסייה  
שונים. המשותף לכולם הוא הרקע הדתי והתרבותי השוני. סוגי אוכלוסייה אלו הטביעו את חותמתם 

שונים על אופי העיר , תרבותה והפולקלור שלה. ביום עיון זה אנחנו נעסוק באותם סוגי אוכלוסייה 
ותרומתם לאופי העיר. אנחנו נעסוק בהיסטוריה של כל קהילה)בקצרה(, בעיר ירושלים , מרגע  

הופעתם ועד לעת המודרנית, קרי היום.לכל סוג אוכלוסיה ישנו מיקום מיוחד או מרכז מיוחד שאליו  
 נתייחס . זהו נושא חשוב מאוד להשכלתו של כל מורה דרך בירושלים. 

 ההשתלמות : לוח זמני  ❖
 התכנסות וביצוע רישום משתתפים. –  30 ❖
מושגי יסוד בהכרת המעוטים ,הקהילות והעדות המרכיבות את העיר ירושלים, מהו עץ העדות   – 10:30-09:00 ❖

 הנוצריות בירושלים ועל מה הוא מתבסס ומדוע רב המחבר על המפריד. 
 הפסקה )עדכון רישום משתתפים נוכחים( – 10:45-10:30 ❖
 העדה היוונית אורתודוכסית והעדה הלטינית בעיר הקודש על המחבר והמפריד.   - 12:15-10:45 ❖
 הפסקה )עדכון רישום משתתפים נוכחים( – 12:30-12:15 ❖
על המיעוטים השונים ועל הקהילות האחרות בעיר ירושלים  ומה באמת קרה לצוענים ולמוגרבים – 14:00-12:30 ❖

 בעיר הקודש....
 עדכון משתתפים נוכחים בדיקה וסיום,  – 14:00 ❖

 ₪ לחברים(  ₪80,  100)  519: מספר השתלמות
 

 סיור בחיפה תחתית 
 

 עברית : שפת ההשתלמות , גילי שולץ: ההשתלמות תמעביר, 10.1.2022:  תאריך
 

 היכרות עם חיפה תחתית  –נושא ההשתלמות: השתלמות עומק  
 עירוני. סוג ההשתלמות: סיור  , 17:00  – 09:00שעות ההשתלמות: 

 
 תכנית ההשתלמות:  

המסלול יצא מתחנת רכבת מרכז השמונה, חיפה התחתית כמרכז עירוני ששקע וצמחו בו תרבויות וסצנה  
מפותחת של אמונות ואומנות. עיר נמל, שמשכה תיירים ארטיסטים שנשארו והטביעו את חותמם לפני  

ן פתוח ללא קירות. מפגשים אנושיים,  מוזיאו  –שנים רבות וגם היום. יצירות אומנות במרחב העירוני  
 תרבות ופולקלור. 

 הגעה עצמית לתחנת רכבת השמונה,    : לוח זמני ההשתלמות
 רישום והליכה רגלית לאתרי המסלול,   -  08:30
 . ברכבת השמונה בחיפה  17:00-משוער בסיום  

**************************************************************************************************** 
 
 
 
 



 ₪ לחברים(  ₪135,  160)  520: מספר השתלמות
 

 בדואים במדבר יהודה
 

 עברית : שפת ההשתלמות, ד"ר ירון עובדיה: מעביר ההשתלמות, 17.2.2022:  תאריך
 

 ההשתלמות: הכרות עם מרחב הדרכה שונה, בעיות גיאופוליטיות.נושא 
 , סוג ההשתלמות: סיור רכוב באוטובוס17:00 –   09:00אזור ההשתלמות: מדבר יהודה, שעות:  

 
 בדווים במרחב עוג׳ה ואירוח בדווי במקום   תכנית ההשתלמות:

 הכרות עם אנדרטת הנ״ד.
 נבי מוסא 

 תצפית ח׳אן אלאחמר 
 ביקור בח׳אן אלאחמר 

 תצפית אלעיזריה 
 ברכבת מרכז  07:00-התייצבות ב  : לוח זמני ההשתלמות

 07:15-יציאה ב                                 
 08:00  –צומת שרש                                       
 צומת הגבעה הצרפתית לכיוון ים המלח                                                                

 , פיזורים באותן תחנות. אביב-לתלחזרה  16:30  -משוער ב  סיום
*************************************************************************************** 

 
 ₪ לחברים(  ₪80,  100)  563: השתלמותמספר 

 
 סיור נישה מעמיק על הזרם הדתי והעדה הארמנית בירושלים 

 
 עברית : שפת ההשתלמות , עודד אמיתי: מעביר ההשתלמות, 23.2.2022:  תאריך

  
 נושא ההשתלמות: הכרות עם העדה הארמנית בירושלים 

 סיור עירוניסוג ההשתלמות:   , 16:30 –  10:00:שעות, בירושלים ארמניאזור ההשתלמות: הרובע ה 

 

אומניות והתרכזות  , הדתי הייחודי  סיור עומק אל נבכי העדה הארמנית והזרם :תכנית ההשתלמות 
שנה,   2000ת בקרמיקה הארמנית, מוסיקה חילונית, ליטורגיה דתית, תיאולוגיה ייחודית, היסטוריה ב

 בתי ספר, מפגשים ייחודיים, טיפול ברצח העם הארמני.  
הפטריארכיה הארמנית מחזיקה כשליש מהכנסיות, המנזרים והקפלות בירושלים. במתחמים הדתיים של  

הסטטוס קוו: כנסיית הקבר, כנסיית המולד בבית לחם וקבר מרים. לארמנים יש גם חזקה משמעותית,  
    טית ועד ימינו על ידי כל השליטים ששלטו בארץ ישראל ובירושלים.שהתקבעה מהתקופה הביזנ

 
    10:00( ויציאה בשעה  1בלובי של מלון גרנט קורט )על כביש מס'  09:45- : מפגש בתלוח זמני ההשתלמו 

 . השער החדש, בית הקברות הארמני, כל הרובע הארמני ופאתיו רחוב דרך שכם, איזור
 

**************************************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ₪ לחברים(  ₪80,  100)  521: מספר השתלמות
 

 מקצועות ובעלי מלאכה בעיר העתיקה 
 

 עברית : שפת ההשתלמות, ד"ר מויש מעוז: מעביר ההשתלמות, 14.3.2022:  תאריך
 

 נושא ההשתלמות: מסע לעולם  בעלי המקצועות המיוחדים בשוק של העיר העתיקה בירושלים 
 , סוג ההשתלמות: סיור עירוני 17:00 -  09:00אזור ההשתלמות: ירושלים, שעות: 

 
מסע בין בעלי מקצועות מיוחדים בעיר העתיקה, מפגש עם מאיירי הקרמיקה   תכנית ההשתלמות:

, כמו מייצר  הארמנית, ביקור אצל סוחר בדים יקרים, מקצועות שנעלמו מהעולם בתוך השוק של ירושלים
 טחינה בבית ועוד ועוד 
 רישום ויציאה להשתלמות בשער יפו,  08:30- מפגש ב  : לוח זמני ההשתלמות

 ך סמטאות העיר העתיקה ובשוק ברובע המוסלמי. שיטוט רגלי בתו
 בשער יפו.   17:00-סיום משוער ב

 
 ₪ לחברים(  ₪135,  160)  522: מספר השתלמות

 
 בעקבות הקהילות יהודיות ואחרות בדרומא

 
 עברית : שפת ההשתלמות,  מוטי חי אפרתי: מעביר ההשתלמות, 21.3.2022:  תאריך

 
 נושא ההשתלמות: הכרות עם חבל ארץ דרומא 

 , סוג ההשתלמות: סיור רכוב 17:00 –  09:00אזור ההשתלמות: חבל יתיר ודרום השפלה, שעות: 
 תכנית ההשתלמות:  

דרומא הוא  לא רק שמו של חבל ארץ היסטורי, הכולל את רכס ההרים והגבעות מדרום לחברון  
ום התקופה הביזנטית. דרומא הוא גם סיפור מדהים של  מהתקופה בין סיום מלחמת בר כוכבא ועד לת 

קהילות יהודיות מיוחדת אשר התפתחו באזור. המחקר ההיסטורי סביב אותם קהילות ממשיך גם בימים  
אלו. רישומה של תקופה זו ניכר היטב בהרכב הדמוגרפי של האוכלוסייה מסביב וכן בשרידים  

 . הארכיאולוגים שנותרו באזור זה כעדות דוממת

ומדבר זיף.  , כרמל ומעון  נצא לסיור באתרים מהר עמשא, בואכה חירבת ענים , קהילת יתיר, וסוסיא 
האספקטים    הללו   ים נכיר אתרים מיוחדים שיספקו למורי הדרך תובנות רבות על האתרים המיוחד

נכיר את תחנת   הדמוגרפים, של האוכלוסייה המיוחדת של האזור , מבני המדבר עד לתושבי הקבע.
 הניסיונות של נאס"א באזור זה, מפעל לתעשיית הבשמים , מרכז להפקת אנרגיה ועוד. 

 לוח זמני ההשתלמות : 
 07:30- יציאה מרכבת מרכז תל אביב

 08:30הפסקת בוקר בדבירה  
 תיר. נסיעה ליער י

 , נסיעה חזרה, פיזורים באותן תחנות. 17:00  -סיום משוער ב
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 523: מספר השתלמות
 

 ₪ לחברים(  ₪80,  100) הארלינגטון הישראלי
 

 עברית : שפת ההשתלמות, ד"ר רביק זרם: מעביר ההשתלמות, 11.4.2022:  תאריך
 

 הזיכרון הלאומי  הרודיקת הדרכה בטחווית הביקור ומנושא ההשתלמות:  
 , סוג ההשתלמות: סיור עירוני 17:00 –  09:00אזור ההשתלמות: הר הרצל, שעות: 

, עם הדרכות של הארלינגטון הוא גן הזכרון הלאומי של צבא ארה"ב, ויש בו שילוב של פעילות זכרון
היסטוריה צבאית ומורשת קרב, מטרת ההשתלמות לייצר כלים להדרכה חוויתית דומה בהר הרצל, 

 המשלבת זכרון, היסטוריה צבאית ומורשת קרב, באתר זכרון המשמש כבית עלמין. 
,  תבראיה ציונית וישראליושם ועד הר הרצל יד מסלול הליכה מבקעת הקהילות ב תכנית ההשתלמות:

ואנדרטאות הזיכרון  בחלקת גדולי האומה, באתרי הגבורה הלאומיים, השביל המחבר, פנתיאון המנהיגים  
 בהר הרצל. משמעות אישית למעשה הציוני. 

 17:00-פיזור עצמאי ב   09:00- הגעה עצמאית ליד ושם ב  :לוח זמני ההשתלמות
 

************************************************************************************************ 
 

 ₪ לחברים(  ₪135,  160)  524: מספר השתלמות
 

 הכרות עם החרמון
 

 עברית : שפת ההשתלמות, ד"ר מויש מעוז: מעביר ההשתלמות, 31.5.2022:  תאריך
 

 נושא ההשתלמות: העצמת החוויה של הטיול במרחב החרמון בדגש גיאופוליטי
 

 , סוג ההשתלמות: סיור למטיבי לכת 17:00  –  09:00אזור ההשתלמות: הר החרמון, שעות: 
 

עולם החי של   מסלול המשלב תצפיות, הבנת המרחב, בוטניקה,-הכרות עם החרמון: תכנית ההשתלמות
מורשת קרבות החרמון, מקומו של החרמון במערך הגיאופוליטי ,משק המים ,ייחודו ומתודות    החרמון,

  ירידה רגלית,   הדרכה לקהלי היעד.המסלול יתבסס על עליה ברכבל ,סיור מעמיק במרומי וגבעות הקרב,
 תוך הבנת החתך הבוטני ויחידות הנוף. 

 בצומת גולני,   07:30- מפגש ב  : לוח זמני ההשתלמות ❖
 נסיעה עם אוטובוס לחרמון,                                         

 איסופים בדרך בתיאום מראש                                        
 בצומת גולני   19:00-פיזור ב                                       

 
 


