
 הורד ושמור –רשימת השתלמויות העשרה לזמן הקרוב 
 מדיניות ביטול השתתפות בהשתלמויות: 

שעות לפני מועד ההשתלמות. הודעת הביטול תישלח באמצעות מסרון לווטצאפ הפרטי של  72ניתן לבטל השתתפות עד 
 . 050-8392544אריה בר: 

בו תבחרו. או תוכלו לקבל החזר כספי, בניכוי  המבטלים יכלו להעביר זכאותכם הכספית להשתלמות אחרת, במועד אחר 
 ₪.  10על סך  –עמלת חברת האשראי על ביטול הפעולה 

 שעות, לא יינתן החזר כספי. 72-בביטול בטווח של פחות מ
 

 יום חמישי  - 11.11.21 -תאריך ה

 המפתיעה   נהריה
 אפשרויות  של  שפע   בחובה שטומנת  לעיר  חשיפה

 פלד  רוני בהדרכת:
 .המערבי הגליל  באזור פרטיים, ברכבים יתקיים  הסיור

  בנקודות  יתמקד הטיול ציון. שבי על   בדגש בקרובה וסביבתה בעיקר  נהריה  העיר את  להכיר היא  הסיור מטרת
 כבירת  נהריה  העיר  של  מוכרים והבלתי השונים  הרבדים את הדרך  מורי בפני ויחשוף  ובשכונות בעיר אחדות 
 .הנקרה לראש  עכו  בין דרכה עוברים שכולם המערבי הגליל 

 :מרכזיים   אתרים 

  הפריצה  נופלי  של סיפורם עם  העלמין ביתוב הים חוף   שעל הביזנטית הכנסייה  באתר וביקור ציון שבי •
 .עכו  לכלא

 .ליברמן  בית למוזיאון נהריה 

  ואדריכלות  אומנות היסטוריה,  פיקנטיים, לסיפורים חשיפה   תוך הגעתון  שדרות  לאורך מסלול  •
 .עירונית והתחדשות

 .עצמית צהרים  ארוחת העיר במרכז סיור •

 .כולה( בארץ ואולי המערבי בגליל  ביותר )הגדולה בנהריה  המיוחדת   הביזנטית  בכנסייה ביקור •

 .17:30 בשעה  סיום. 9:00 בשעה  המפרץ,  עין  מפגש: מפגש נקודת 

 .עצמאיות וצהריים בוקר ארוחות ארוחות:

 .מים נוחות,  הליכה   נעלי האוויר,  למזג  מתאים  לבוש  נדרש: ציוד
 
 

 יום שישי  - 26.11.21 -תאריך ה
 ספר לארץ הנושבת מפגש בין   -אל השפלה הדרומית 

 אברג’יל  חיליק בהדרכת:
 :0017-סיום משוער ב 09:00מפגש בשעה   .דבירה צומת של  הדלק תחנת : מפגש   מקום

  לאורך לכיש, למושב  להב מקיבוץ  כביש סלילת  לאחר 2010 מאז  המטיילים  לציבור נחפשה  הדרומית  השפלה
  ומידע ענף  מחקר  בצל  ושמורים פראיים  מוכרים, לא מרחבים  ובה ארץ  נכיר   הירוק. הקו לאורך  הפטרולים   דרך
 וכלכליות דמוגרפיות-גיאוגרפיות  מערכות לבין הירוק  הקו עיצוב  בין הקשר  על לעמוד הינה  הסיור מטרת רב.

 .הדרומית בשפלה 

 :הסיור  תכנית

  נלך   ם.קדומי ונוצריים  יהודיים  מקורות מגוון דרך  אותה  נגדיר הדרומית,  השפלה על  אשכולות  מהיישוב תצפית



  חדשות  וחפירות ובתלמוד  במשנה  ואזכורים  מעניין מאגי  ממצא עם עתיק  כנסת  בית שרידי  – רימון לחורבת
 משמעותית שתרמה כוכבאית בר  מסתור מערכת  – זעק  בחורבת ונזחל  נבקר  גדול. ציבורי מקווה  נחשף  בהם 

  עלום קרב  – דוימה  בחורבת ונבקר נגוהות מהיישוב לתצפית נצפין כוכבאיות.-הבר המסתור מחילות  לחקר 
 .לאחרונה  שהתגלו מרשימים  בד ביתי מכלול  עם  בתש”ח

 .ואתר אתר לכל מקורות דפי וכן מוכר פחות ארץ לחבל גיאוגרפי מבט  ילווה ההשתלמות את
 הסיור במכוניות פרטיות 

 
 יום רביעי - 22.12.21 -תאריך ה

 סיור מרתק בשדרות ונתיבות –חשיפה לדרום  
 חברתיים  ופרויקטים קולינריה,  קבלה,, חסד של סיור

 טויטו  יורם  בהדרכת:
 .ומגוונים רבים  גוונים בהתפתחותן, אוכלוסייה,  אותה בבנייתן –בדרום עיירות

 .18:00 בשעה  סיום, 9:00 בשעה  שדרות.  רכבת   תחנת מפגש 

  אסיה  עלוי את בעיקר קלטו כמעברות, שהתחילו  ישובים הנגב.  צפון ערי שלושת  מתוך שתיים  ונתיבות, שדרות
 עיר שדרות לעצמה. ייחודית  להיות  התפתחה מהם  אחת כל אותותיהם.  את  בהם נתנו שחלפו  השנים אפריקה.

  וקבלה. חסד של  עיר נתיבות, קולינרית.  וסצנה צמודה,  מכללה  מוזיקה, של עיר רבים, חברתיים  פרויקטים עם 
 .ומיוחדת מרתקת  עירונית התפתחות  זה,  ובצד מיוחד,  קברות בית רבנים,  חצרות

 :מרכזים   אתרים 

 .נירעם  ליד – יאצני’ק מצפור •

 .אחדות טעימות שיכלול   – בשדרות סיור •

 .הטעימות  המשך   שיכלול  – נתיבות •

 .צהרים ארוחת יהוו הטעימות: ארוחות 

 .ראש כיסוי  עם להגיע  נא  -גברים  החורף. לימות  ונעים צנוע  ביגוד : נדרש  ציוד
 הסיור במכוניות פרטיות 

 
 
 


