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המכללה האקדמית לחינוך בחולון
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חדש! 
תכנית סיורים מיוחדת 

לתושבי הצפון

פרטים בעמוד 4



הסיורים יתקיימו אי"ה בימי שלישי אחת ל- 3 
שבועות בממוצע.  

המחיר: 2100 ₪. 
כולל אוטובוסים, הדרכה, כניסה לאתרים. לא 

כולל לינה ואוכל בקמפוסון. 
"מטמון"  כרטיס  יקבלו  התוכנית  משתתפי 
חינם  כניסה  המקנה  והגנים  הטבע  רשות  של 
לעשרות אתרים ברחבי הארץ במהלך כל השנה. 

מרכזי התכנית: 
שמואל  עומר,  איתן  בורנשטיין,  אריה  ד"ר 

גורפינקל. 

אקדמית,  ברמה  הסיורים  במסורת  ממשיכה  תלפיות  האקדמית  המכללה 
הרחב.  לקהל  מיועדים  הסיורים  ארץ-ישראל.  רחבי  בכל  לכת,  למשכילי 
התכנית כוללת 12 ימי סיור וקמפוסון באזור אילת והנגב הדרומי.  במספר 

משתתפים מתאים, יתווסף סיור נוסף )מס' 13(.  

הרשמה ותשלומים:
s_rinat@talpiot.ac.il  :רינת - טל' 03-5128526  | פקס': 03-5128580  | דוא"ל

 bmaviv@gmail.com :תמר - 03-5128501 | דוא"ל

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או מידע נוסף –
בעניינים מנהליים/איסוף:

   nurit-gur@bezeqint.net שמואל גורפינקל - דוא"ל
בענייני תוכן והדרכה:

  aryeb1@gmail.com -ד"ר אריה בורנשטיין | eitan7675@gmail.com  - איתן עומר

היתרונות שלנו: 
• איסוף ממספר נקודות בארץ

• אווירה חברתית מיוחדת

• הדרכה ברמה אקדמית

• שילוב קטעי הליכה בשבילי  

  הארץ ובנופיה  בכל סיור  
  וסיור 

ארכיאולוגיים   • שילוב אתרים  

   ואחרים  
• הפצת דפי עיון ומקורות  

  לקראת הסיור ו/או במהלכו   

בין המדריכים: 
ד"ר איל דוידסון, אפרת נתן, 

איתן עומר, רעות אודם, סגולה 
זמירי, ד"ר חגי עמיצור, ערן 

מאיר, מיכה ארז, שמיל קליין, 
חנן אזולאי, ד"ר שי רוזן, אריה 

קליין, ועוד.  
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1.    16.10.18 ז' חשון תשע"ט

גליל עליון - גוש תפן
תצפית המחצבה, מוזיאוני תפן, חר' תפן 

וחר' מחוז, מסלול הליכה בנחל כמון.  

2.    6.11.18 כ"ח חשון תשע"ט

ירושלים

הר הזיתים ואתריו, נחל קידרון, עיר דוד, 
מופע ערב "הללויה".

3.    27.11.18 י"ט כסלו תשע"ט

חיפה ומערב עמק יזרעאל

מהטכניון הישן ועד שוק תלפיות, 'מערת 
הראשונים', נחל אחוזה, מוזיאון חיל הים, 
פארק הקישון- עין אלרואי וגשר  הרכבת.

4.    11.12.18 ג' טבת תשע"ט

בנתיבות ובגבעות בקעת באר שבע

ועד  אברהם  באר  שבע,  תל  פורה,  עין 
השוק התורכי ונחל ב"ש. סיור טבע ביער 

להב או נחל קינה.  

5.    1.1.19 כ"ד טבת תשע"ט

רכס נצרת 

הר הקפיצה, אתרים בנצרת ה"קלאסית", 
מסלול מהר דבורה לנחל ברק, בית שערים.  

6.    22.1.19 ט"ז שבט תשע"ט

ארץ בנימין 

יעקב,  בנימין, בית אל- אתר חלום  גבעת 

מעלה מכמש ועין מבוע, מנזר אויתימיוס 
הפסיפסים  מוזיאון  אדומים,  במישור 

במעלה אדומים.  

7-8-9.    11-13.2.19 ו'-ח' אדר א' תשע"ט

קמפוסון אילת והנגב הדרומי

 – הדרומי  והנגב  אילת  באזור  ימים   3
והנגב  אילת  בהרי  והליכה  נוף  מסלולי 
הדרומי, עמק הערבה ועמודי עמרם, ועוד.   

)בתוספת מחיר עבור לינה ואוכל בלבד(

10.   5.3.19 כ"ח אדר א' תשע"ט

דרום רמת הגולן

מחניון  חוויתית  הליכה  ציידא,  בית  תל 
בזלת.  נחל  וקניון  דליות  לשמורת  דליות 
'שביל הדולמנים'. מרכז המבקרים החדש 

באום אל קנאטיר.  

11.   26.3.19 י"ט אדר ב' תשע"ט

גליל עליון מזרחי

עין  חלב-  צבעון-עין  )נחל  דישון  נחל 
בריחניה/  הצ'רקסי  המוזיאון  ערבות(. 
תצפית  כ"ח.  במצודת  הרעות  מוזיאון 

מלכיה. קבר נבי יושע, סדקי יפתח.  

12.   14.5.19 ט' אייר תשע"ט

גוש עציון המתחדש

קבר רחל ורמת רחל. כולל סיור במעיינות 
גוש עציון. גוש עציון, נופים ואתרים- עבר 

והווה בגוש עציון.
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 תכנית למסלולי הסיורים לקבוצת צפון הארץ 
תאריכי הסיורים יפורסמו בהמשך

1.   בעקבות הציפורים בעמק החולה

סיור  חצור,  תל  פינה,  ראש  המושבה 
חווייתי באגמון החולה.  

2.   במרומי הגליל העליון

בית  ואתריו,  חלב  גוש  הכפר  מרון,  הר 
הכנסת העתיק בברעם, הר אדיר.

3.  צבע אדום בדרום

שמורת  שוקדה,  יער  העשרה,  נתיב 
העתיק  הכנסת  ובית  בארי  בתרונות 

בנירים.

4.    משהו חדש מתחיל ב...חדרה

חוות חפציבה, פארק נחל חדרה, מוזיאון 
החאן בחדרה, יער חדרה ובריכת יער. 

5.    חוזרים לשומרון

ונחל  איתמר  גבעות  )סבסטיה(,  שומרון 
קנה.   

6.   טבע פראי ב...גוש דן- שפיים 

שמורת  פולג,   – יקום  השרון,  פארק 

האירוסים בנתניה.   

7.   מה חדש בנחל עירון?

גן שמואל, כפר קרע ונחל שריה. 

8.   מזרח הכרמל

דיר אל מוחרקה בית אוליפנט בדלית אל 

כרמל, נחל המעפילים ואתרי יגור. 

9.  בארץ הרי הגעש

פארג'  חורבת  חזקה,  ויער  בשנית  רכס 

וציר הנפט, בית הכנסת העתיק בדיר עזיז.  

10-12.  קמפוסון באזור אילת והנגב הדרומי

)בתוספת מחיר עבור לינה ואוכל בלבד(.   

משכילי לכת בשבילי ארץ ישראל 
קבוצת צפון הארץ

תשע"ט  | 2018-2019

הסיורים יתקיימו אי"ה בימי רביעי אחת ל- 3 שבועות בממוצע.    

מרכז התכנית: איתן עומר. 
בין המדריכים: ד"ר אריה בורנשטיין, איתן עומר,  שבתאי שירן,  ד"ר חגי עמיצור, ערן מאיר, ועוד.

המחיר: 2100 ₪. כולל אוטובוסים, הדרכה, כניסה לאתרים. לא כולל לינה ואוכל בקמפוסון.    

פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים מתאים!  

חדש!
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טופס הרשמה שנת תשע"ט משכילי לכת )סיורי מורשת - נורית(
הרשמה סופית רק לאחר סיום הסדרי התשלום! 

שם משפחה __________________שם פרטי ______________ ת.ז. ____________________
תאריך לידה __________________ארץ לידה _______________ תאריך עליה ________
כתובת פרטית _________________/____/________________/___________/________

טלפון בבית _____________ טלפון נייד ________________ טלפון בעבודה ____________
דוא"ל )חובה! לצורך הודעות(: ........................................ @ ................................................................

מקצוע/תפקיד_______________ גמלאי: כן / לא | מורה בשנת שבתון: כן / לא

1. המכללה מתחייבת ל- 12 ימי סיור. כולל קמפוסון.
2. אין אפשרות הרשמה לתוכנית חלקית!

3. הודעות שוטפות נשלחות בדואר אלקטרוני.
4. שכר הלימוד: 2100 ₪. כולל הוצאות ההדרכה, התחבורה, דמי כניסה לאתרים. אינו כולל את דמי      

    הלינה והכלכלה בקמפוסון.
 5. במקרה של היעדרות מסיור/ים יוכל המשתתף להביא אורח על חשבון מקום פנוי באוטובוס 

    לסיור/ים אחר/ים. לא יוחזרו כספים בגין - היעדרות.
6. מחיר לאורח לכל סיור: 190 ₪. לא כולל אורחים הנזכרים בסעיף 5.

7. הנהלת הקורס שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתוכנית בהתאם למגבלות מזג האוויר,  
    מגבלות ביטחוניות ואחרות.

הצהרה
1. הנני מצהיר/ה בזאת שמילאתי את כל הפרטים הנדרשים בטופס זה וכי הפרטים מלאים 

ונכונים.
2. הריני מצהיר/ה כי מצב בריאותי מאפשר לי השתתפות בסיורים וטיולים הדורשים מאמץ גופני.

3. הריני מצהיר/ה כי השתתפותי בסיורים הינה על אחריותי בלבד.
4. אני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד ע"ס 2100 ₪. 

5. הריני מאשר/ת כי קראתי את כל סעיפי הנהלים והריני מסכים לכל הפרטים.
תאריך ___________________ שם: ________________________חתימה: _________________

התשלום ע"ס 2100 ₪ ישולם בכרטיס אשראי.
 ניתן לחלק את הסכום בצ'קים ל- 4 תשלומים שווים לתאריכים:

3.4.2019 ; 3.2.2019 ; 3.12.2018 ; 3.10.2018
למעוניינים בתשלום בכרטיס אשראי הנרשמים בחודש יולי - 10 תשלומים שווים. הנרשמים 

בחודשים אוגוסט ספטמבר - 8 תשלומים שווים. הנרשמים בחודש אוקטובר – 6 תשלומים שווים
סוג: ויזה / ישראכרט. מס' כרטיס האשראי.................................................... תוקף: ....................

שם בעל הכרטיס: ............................................. מס' ת.ז. .........................................

מען למשלוח: מכללת תלפיות, רח' יוטבתה 7 חולון, 58114. עבור "משכילי לכת" )רינת(.
מזכירת התוכנית לענייני הרשמה ותשלומים: 

s_rinat@talpiot.ac.il :רינת- טל' 03-5128526. פקס': 03-5128580. דוא"ל
bmaviv@gmail.com :תמר- 03-5128501 ; דוא"ל

נשמח לענות לשאלותיכם בכל דבר ועניין לפני פתיחת הקורס ובמהלכו –
nurit-gur@bezeqint.net בעניינים מנהליים: שמואל גורפינקל, טל' 052-4295424, דוא"ל

aryeb1@gmail.com - אריה בורנשטיין | eitan7675@gmail.com - בענייני תוכן והדרכה: איתן עומר
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תחנות איסוף לתוכנית משכילי לכת בימי שלישי:

1. תחנת רכבת מרכז )ארלוזורוב(, 
2. תחנת רכבת קסם )ראש העין צפון(.     

 3. בהתאם למספר הנרשמים – 
    איסוף מיישובי השומרון, מאלקנה,   

    מאיזור כוכב יאיר ומגבעתיים.
  

תחנות האיסוף לתוכנית תושבי הצפון בימי רביעי:

1. תחנה מרכזית לב המפרץ )סמוך לתחנת הרכבת(.
2. קניון אלונים. 

הרשמה: 

משכילי לכת )לידי רינת( מכללת תלפיות, רח' 
יוטבתה 7, חולון, 58114.  טל': 03-5128526, פקס': 

03-5128580
s_rinat@talpiot.ac.il :דוא"ל

נא למלא את טופס ההרשמה ולצרף הוראת תשלום 
\ פרטי כרטיס אשראי.
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