
 
 
 

 ון של משרד התיירות ילחידוש רישיות השתלמו
 

 ב: מידע חשו

  -לאחר ההרשמה, יומיים לפני ההשתלמות, יקבלו הנרשמים עדכון מאריה בר

אחראי ההדרכות באגודה, על מיקום המפגש ואישור הרשמה. במידה ולא קיבלתם,  

 .050-8392544פ באחריותכם לפנות לאריה לוודא את קיום ההשתלמות בוואטסא

ההשתלמות תאושר רק למי שנכח בפועל במשך כל יום  -על פי נהלי משרד התיירות

 .העיון, לאורך כל ההרצאות

  -לכל שאלה או בירור ניתן לפנות לאחראי ההשתלמויות של האגודה מר אריה בר

 .במספר הטלפון הנ”ל

 מי שכבר נרשם נמצא כבר ברשימה וקיבל הודעה על כך, אין צורך להירשם שוב 

 .תלוי בסוג ההשתלמות, ומצוין בטופס ההרשמה -מחיר ההשתלמויות

 :מדיניות ביטול השתתפות בהשתלמויות

שעות לפני מועד ההשתלמות. הודעת הביטול תישלח   72ניתן לבטל השתתפות עד 

 050-8392544באמצעות מסרון לווטצאפ הפרטי של אריה בר:  

המבטלים יוכלו להעביר זכאותכם הכספית להשתלמות אחרת, במועד אחר בו  

עמלת חברת האשראי על ביטול הפעולה   תבחרו. או תוכלו לקבל החזר כספי, בניכוי

 .₪ 10על סך   –

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

להלן רשימת ההשתלמויות המוכרות לצורך חידוש רישיון, המוכרות על ידי משרד  

 ,התיירות

לנוחיותכם, בקובץ המצוף תוכלו להוריד את כל המידע על ההשתלמויות הקרובות,  

 .שתוכלו להיערך ולתכנן מראש באילו השתלמויות ברצונכם להשתתף על מנת

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 :  18השתלמות מס' 
 

 בעקבות הקהילות יהודיות ואחרות "בדרומא". שם ההשתלמות:   ❖

 הכרות עם חבל ארץ דרומא נושא ההשתלמות:  ❖

 21.3.2022תאריך ההשתלמות:  ❖

 חבל יתיר ודרום השפלה אזור ההשתלמות:   ❖

 17:00  – 09:00שעות ההשתלמות:  ❖

 סיור רכוב סוג ההשתלמות:   ❖

 50מספר משתתפים:   ❖

 ח "ש 130ח לחבר אגודה " ש 160מחיר רגיל מחיר ההשתלמות:  ❖

 עבריתשפת ההשתלמות:  ❖

 ד"ר מויש מעוז מעביר ההשתלמות:  ❖

 תכנית ההשתלמות:   ❖
 

איננו רק שם של חבל ארץ היסטורי, הכולל את רכסי ההרים והגבעות    דרומא
שמדרום לחברון מהתקופה שבין תום מרד בר כוכבא ועד לסיומה של התקופה  

את הסיפור המדהים של קהילות יהודיות מיוחדת אשר    הביזנטית. דרומא מספר 
נמשך    גרו באזור לאורך התקופות. המחקר ההיסטורי שמלווה את הקהילות האלה

גם בימים אלו. רישומה של תקופה זו ניכר היטב בהרכב הדמוגרפי של  
 .האוכלוסייה באיזור כמו גם בשרידים הארכיאולוגים שנותרו באזור

הסיור מתמקד באתרים הבאים: הר עמשא, חורבת ענים, יתיר, סוסיא , כרמל,  
האתרים המיוחדים  מעון ומדבר זיף. הסיור יספק למשתתפים, תובנות רבות על  

הללו עם דגש על היבטים דמוגרפים, של האוכלוסייה המיוחדת של האזור , 
בעבר ועד ימינו. נכיר את תחנת הניסיונות של נאס”א באזור זה, ונבקר במפעל  

 .לתעשיית הבשמים , מרכז להפקת אנרגיה ועוד

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

 08:30בדבירה  הפסקת בוקר 
 .נסיעה ליער יתיר

 ., נסיעה חזרה, פיזורים באותן תחנות17:00  -סיום משוער ב

 .לנסיבות בהתאם  האיסוף  ובזמני  האיסוף  בנקודות  שינויים ייתכנו 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 :  19השתלמות מס' 
 

 הארלינגטון הישראלי שם ההשתלמות:   ❖

 הזיכרון הלאומי  הרודיקת הדרכה ב ט חווית הביקור ומנושא ההשתלמות:  ❖

 11.4.2022תאריך ההשתלמות:  ❖

 הר הרצלאזור ההשתלמות:   ❖

 17:00  – 09:00שעות ההשתלמות:  ❖

 סיור עירוני סוג ההשתלמות:   ❖

 35מספר משתתפים:   ❖

 ₪.  100מחיר ההשתלמות:  ❖

 עבריתשפת ההשתלמות:  ❖

 ד"ר רביק זרםמעביר ההשתלמות:  ❖

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

 צבאית ומורשת קרב, באתר זכרון המשמש כבית עלמין. 
    ושם ועד הר הרצל יד  מבקעת הקהילות במסלול הליכה   תכנית ההשתלמות:      

 , באתרי הגבורה הלאומיים, השביל המחבר, פנתיאון  תבראיה ציונית וישראלי     

 ואנדרטאות הזיכרון בהר הרצל. משמעות  בחלקת גדולי האומה,  המנהיגים      

 אישית למעשה הציוני.     

 17:00-עצמאי ב  פיזור  09:00- ב יד ושם הגעה עצמאית ל   לוח זמני ההשתלמות: ❖

 הערות  ❖
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 :  20השתלמות מס' 
 

   הכרות עם החרמון  שם ההשתלמות: ❖

 העצמת החוויה של הטיול במרחב החרמון בדגש גיאופוליטי נושא ההשתלמות:  ❖

 31.5.2022תאריך ההשתלמות:  ❖

 הר החרמון אזור ההשתלמות:   ❖

 17:00  – 09:00שעות ההשתלמות:  ❖

 סיור למטיבי לכת סוג ההשתלמות:   ❖

 35מספר משתתפים:   ❖

 ש"ח   160מחיר ההשתלמות:  ❖

 עבריתשפת ההשתלמות:  ❖

 ד"ר מויש מעוז מעביר ההשתלמות:  ❖
מסלול המשלב תצפיות, הבנת המרחב,  -הכרות עם החרמוןתכנית ההשתלמות:  

במערך  מורשת קרבות החרמון, מקומו של החרמון    עולם החי של החרמון, בוטניקה,
הגיאופוליטי ,משק המים ,ייחודו ומתודות הדרכה לקהלי היעד.המסלול יתבסס על  

תוך הבנת החתך   ירידה רגלית, עליה ברכבל ,סיור מעמיק במרומי וגבעות הקרב, 
 הבוטני ויחידות הנוף. 

 בצומת גולני,   07:00- במפגש   לוח זמני ההשתלמות : ❖
 נסיעה עם אוטובוס לחרמון,                                         
 בצומת גולני   19:00-פיזור ב                                       

 הערות:   ❖
 

 
 
 
 
 


