
טופס הרשמה - משכילי לכת תשפ"א )סיורי מורשת - נורית(
הרשמה סופית רק לאחר סיום הסדרי התשלום! 

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

 שם משפחה __________________שם פרטי ______________

 ת.ז. ____________________  תאריך לידה __________________

                                   רחוב                         מס                   יישוב                           ד.נ.                  מיקוד
כתובת פרטית _________________/____/________________/___________/________

טלפון בבית _____________ טלפון נייד ________________ טלפון בעבודה ____________

דוא"ל )חובה! לצורך הודעות(: _______________________________________ 

גמלאי: כן / לא                  מורה בשנת שבתון: כן / לא 

המכללה מתחייבת ל-9 ימי סיור.  ו-9 מפגשי "זום".  . 	
תוספת יום סיור ו/או לינה ואוכל - בעלות נוספת.. 	
אין אפשרות הרשמה לתוכנית חלקית! . 	
הודעות שוטפות נשלחות בדואר אלקטרוני. ו/או בקבוצות הווטסאפ של האוטובוסים. . 	
שכר הלימוד: 900,	 ₪. כולל הוצאות ההדרכה, התחבורה, דמי כניסה לאתרים. )זיכוי כספי יינתן למי . 	

שלא קיבל חזרה יתרת תשלום בתוכנית תש"פ.(
במקרה של היעדרות מסיור/ים יוכל המשתתף להביא אורח - על חשבון מקום פנוי לסיור/ים אחר/ים. . 	

לא יוחזרו כספים בגין היעדרות.
מחיר לאורח לכל סיור: 0		 ₪.  לא כולל אורחים הנזכרים בסעיף  	.. 	
הנהלת הקורס שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתוכנית בהתאם למגבלות מזג האוויר, . 	

מגבלות ביטחוניות ואחרות.  

הצהרה
1. הריני מצהיר כי מצב בריאותי מאפשר לי השתתפות בסיורים וטיולים הדורשים מאמץ גופני.

2. הריני מצהיר כי השתתפותי בסיורים הינה על אחריותי בלבד.
3. אני מתחייב לשלם את שכר הלימוד ע"ס 1,900 ₪ . 

4. הנני מצהיר/ה בזאת שמילאתי את כל הפרטים הנדרשים בטופס זה וכי הפרטים מלאים ונכונים.
5. הריני מאשר כי קראתי את כל סעיפי הנהלים  והריני מסכים לכל הפרטים.  

תאריך___________________ שם: _______________________חתימה: ____________________  

התשלום ע"ס 1,900 ₪ ישולם בכרטיס אשראי, או בהוראת קבע. 

סוג:  ויזה / ישראכרט.   מס' כרטיס האשראי:  

בתוקף עד: ...................   3 ספרות בגב הכרטיס ...................................  

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

6 גב

משכילי לכת 
סיורי מורשת-נורית

משכילי לכת
בשבילי ארץ ישראל

תשפ"א  | 		0	-0	0	

המכללה האקדמית לחינוך בחולון

בהקפדה על הוראות הבריאות

bmaviv@gmail.com :מזכירת הקורס: תמר - טל' 03-5128501. פקס': 03-5128580. דוא"ל

 מען למשלוח: 
מרכז ייעוץ והרשמה, מכללת תלפיות, רח' יטבתה 7 חולון, 58114. עבור "משכילי לכת" )תמר(.     

   rishum@talpiot.ac.il :מרכז ייעוץ והרשמה: טל' 1-800-071-500 )שלוחה 1(, דוא"ל
ימים א'-ה' בין השעות 09:00 – 14:00 )ניתן להשאיר הודעה במוקד הודעות, ונחזור אליכם בהקדם(. 



התוכנית כוללת:
• 9 ימי סיור בימי שלישי 

בתאריכים הרשומים להלן.
• ]בהתאם למצב הבריאותי, יתכן 
והסיור האחרון יהפוך לקמפוסון 

של יומיים, כולל לינה, בעלות 
נוספת[.      

•  9 הרצאות ערב ב"זום", בנושאים 
הקשורים לסיור הקרוב, בהנחיית 
ד"ר אריה בורנשטיין, איתן עומר 
ואחרים. ההרצאה תינתן מספר 

ימים קודם לכל יום סיור. 
המחיר: 1,900 ₪ לכל 18 המפגשים 

)9 ימי סיור מלאים ו-9 מפגשי 
זום(, כולל אוטובוסים, הדרכה, 
ליווי ע"ר, הרצאות זום" וכניסה 

לאתרים.                                                                                               
 מרכזי התכנית: 

 איתן עומר, שמואל גורפינקל, 
ד"ר אריה בורנשטיין.  

ממשיכה  תלפיות,  האקדמית  המכללה  של  הלכת  משכילי  קבוצת 
במסורת רבת השנים של סיורים ברחבי ארץ-ישראל, והפעם בהקפדה 
סיור.  כל  לפני  )בזום(  שיחות  ובשילוב  הבריאות,  הוראות  על  יתרה 

הסיורים מיועדים לקהל הרחב, ומומלצים למורים. 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או מידע נוסף. 
בענייני הרשמה:

   bmaviv@gmail.com  :תמר
בענייני תוכן והדרכה:

 aryeb1@gmail.com :ד"ר אריה בורנשטיין ,eitan7675@gmail.com  :איתן עומר
תחנות איסוף לסיורים:

• תחנת רכבת מרכז )ארלוזורוב( • תחנת רכבת קסם )ראש העין צפון( • בהתאם 
למספר הנרשמים – איסוף מיישובי מרכז השומרון, חטמ"ר אייל, גבעתיים. 

היתרונות שלנו: 
 • הקפדה יתרה על הוראות הבריאות 
   )מספר נוסעים מצומצם באוטובוס, 

  הדרכות במרחבים פתוחים וכדומה(. 
• איסוף ממספר נקודות בארץ. 

 • שילוב קטעי הליכה ברמה בינונית 
  בכל סיור. 

• אווירה חברתית מיוחדת. 
• הדרכה ברמה אקדמית.

 • דפי עיון ו/או הפניה למקורות 
  אינטרנטיים לקראת הסיור

• מפגשי זום לקראת כל סיור!    
בין המדריכים: 

ד"ר איל דוידסון, אפרת נתן, איתן עומר, 
ד"ר אריה בורנשטיין, ד"ר שמואל בהט, 

רעות אודם, סגולה זמירי, ד"ר חגי עמיצור, 
ד"ר ערן מאיר, מיכה ארז, מתניה מאיה, 

ד"ר שי רוזן, נדב פרנקל, ד"ר חצ"י אלבוים, 
אביחי ברג ועוד.  
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1. מדבר יהודה העליון - הרודיון וצפונותיה, 
חלמוניות בהר, ומרחבי נחל תקוע העליון.  
מפגש זום: יום חמישי, י"א חשון תשפ"א, 

29/10/2020, בין השעות 19:30 – 20:30. 
יום הסיור: יום שלישי, ט"ז חשוון תשפ"א, 

 3/11/2020
 

סמואל,  נבי   - לירושלים  בנימין  מארץ   .2
גבעת בנימין, סיור ב"נחלאות" בירושלים. 

חשון,  כ"ה  חמישי,  יום  זום:  מפגש 
 .20:30 – 19:30 ;12/11/2020

יום הסיור: יום שלישי, א' כסלו, 17/11/2020. 
 

3. במרחבי החשמונאים - מנאות קדומים 
לגבעת התיתורה, מודיעין וצפונות פארק 

איילון. 
מפגש זום: יום חמישי, י"ז כסלו, 3/12/2020; 

 .20:30 – 19:30
כסלו,  כ"ה  שלישי,  יום  הסיור:  יום 

 .8/12/2020
 

אלכסנדר,  נחל   – חפר  עמק  צפונות   .4
קאקון, צור נתן ואגמון חפר 

מפגש זום: יום רביעי, ח' טבת, 23/12/2020; 
 .20:30 – 19:30

טבת,  י"ד  שלישי,  יום  הסיור:  יום 
 .29/12/2020

 
ואתרים  הארבל  רכס  חיטים,  מקרני   .5

מרתקים בטבריה וחמת טבריה. 
מפגש זום: יום חמישי, ח' שבט, 21/1/2021; 

.20:30 – 19:30
יום הסיור: יום שלישי, יג שבט, 26/1/2021. 

הטוב",  ה"שומרוני  אדומים,  מעלה   .6

ואדי קלט ועד למבואות יריחו

שבט,  כ"ב  חמישי,  יום  זום:  שיחת 

 .20:30 – 19:30 ;4/2/2021

שבט,  כ"ז  שלישי,  יום  הסיור:  יום 

 .9/2/2021

 

ידעיה לציפורי  הר  דרך  7. מכפר משהד 

וכל צפונותיה, והאתר המרתק ב'שיחין'.  

שיחת זום: יום חמישי, ו' אדר, 18/2/2021. 

 .20:30 – 19:30

יום הסיור: יום שלישי, י"ח אדר, 2/3/2021. 

 

הר  בורמה,  דרך   – ירושלים  הרי   .8

הטייסים, מערת בני ברית ונחל כיסלון. 

ניסן, 5/4/2021;  כ"ג  יום שני,  זום:  שיחת 

 .20:30 – 19:30

יום הסיור: יום שלישי, כ"ד ניסן, 6/4/2021. 

 

9. הגליל המערבי: מרחבי נחל בצת, עין 

חרדלית, מבט ועוד מבט לאזור נחל כזיב. 

אייר,  י'  חמישי,  יום  הזום:  שיחת 

 .20:30 – 19:30 ;22/4/2021

אייר,  ט"ו  שלישי,  יום  הסיור:  יום 

 .27/4/2021

אופציה )בהתאם להוראות הבריאותיות, 

בגליל  במלון  לינה  מחיר(:  ובתוספת 

המערבי, ויום סיור נוסף באזור: ביום ד, 

ט"ז אייר, 28/4/2021. 

תכנית הסיורים ושיחות ה"זום"
)התוכנית נתונה לשינויים בעקבות הוראות בריאותיות, מזג האוויר וכדומה.(
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