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משכילי לכת
סיורי מורשת-נורית

המכללה האקדמית לחינוך בחולון

קבוצת משכילי הלכת של המכללה האקדמית תלפיות ,ממשיכה במסורת רבת השנים
של סיורים ברחבי ארץ-ישראל.
בשנת תשפ"ב ,נקיים אי"ה  10ימי סיור ברחבי הארץ ,בימי שלישי ,ובתאריכים הרשומים
להלן .הסיורים מיועדים לקהל הרחב ,ומומלצים למורים.
רכזי הקורס:
ד"ר אריה בורנשטיין ,איתן עומר ,שמואל גורפינקל.

היתרונות שלנו:
איסוף מאזורים שונים ,בהתאם למספר הנרשמים.
שילוב קטעי הליכה ברמה בינונית בכל סיור.
אווירה חברתית מיוחדת.
הדרכה ברמה אקדמית.
דפי עיון ו/או הפניה למקורות אינטרנטיים לקראת הסיור.
בין המדריכים:
איתן עומר ,אפרת נתן ,ד"ר אריה בורנשטיין ,ד"ר שמואל בהט ,סגולה זמירי ,ד"ר חגי עמיצור,
ערן מאיר ,מיכה ארז ,ד"ר שי רוזן ,נדב פרנקל ,ד"ר חצ"י אלבוים ,ועוד.

המחיר:
( ₪ 1,900כולל אוטובוסים ,הדרכה ,ליווי ע"ר ,וכניסה לאתרים .לא כולל מחירי לינה ואוכל בקמפוסון).
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או מידע נוסף.
בענייני הרשמה:
תמרbmaviv@gmail.com :
בענייני תוכן והדרכה:
איתן עומרeitan7675@gmail.com :
ד"ר אריה בורנשטייןaryeb1@gmail.com :
תחנות איסוף לסיורים .1 :רכבת מרכז (ארלוזורוב) .2 .תחנת רכבת ראש העין צפון (קסם).
בהתאם למספר הנרשמים ,נשקול אפשרות לאיסוף מטיילים מיישובי מרכז השומרון (שבי שומרון –
קדומים – קרני שומרון) ,מחלף אייל ,גבעתיים ומודיעין/צומת גמזו.

*הערה :אנחנו מתחייבים לנקוט בכל אמצעי הבריאות הנדרשים .אם לא נוכל לבצע את התוכנית בשל שינוי הוראות הבריאות ,יוחזר
אליך התשלום עבור תוכנית זו ו/או עבור סיורים שלא בוצעו בשל שינוי הוראות הבריאות.
במקרה זה ,אנו מקווים להציג תוכנית חליפית ,ותערך הרשמה מחודשת.
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תכנית הסיורים
(התכנית נתונה לשינויים בעקבות הוראות הבריאות ,מזג האוויר וכדומה)
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צפונות עמק חפר :נחל אלכסנדר ,המבצר
בקאקון ,ואגמון חפר ,אנדרטת גבעת חיים

ארץ בנימין :נוף ,ארכיאולוגיה ,ומעיין :ישן וחדש
בנבי סמואל ,לשאלת מקום קבר רחל ,בין גבע
למכמש מעל מצוקי ואדי צואניט ,יקב גלעד
ביישוב סנה ,מצפה דני (מעלה מכמש) ומעיין עין
מבוע (עין פוואר).

יום שלישי ,טז' שבט.18/1/2022 ,
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יום שלישי ,יג חשוון.19/10/2021 ,

מערב הכנרת :מצוקי הר הארבל ,בית הכנסת
בארבל ,חמת טבריה ,וסובב כנרת – מערב.
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יום שלישי ,ז' אדר א08/02/2022 ,

הרודיון וכל נתיבותיה :תצפית גבעת הארבעה
(נבי אליאס) ,מצודת ההרודיון – והעיר התחתונה,
נחל תקוע עליון ,והחלמוניות במעלה רחבעם.

7-8
קמפוסון :מסלולים שונים למיטיבי לכת ולמשכילי
לכת :במרחבי הערבה הצפונית ובקעת ים המלח.

יום שלישי ,יב כסלו.16/11/2021 ,

ימי שלישי – רביעי – כח-כט אדר א,
1-2/3/2022

3
במרחבי השפלה :עזקה – חורבת קיאפה – שמורת
השיטה המלבינה – רכס אבישור – חרבת עיתרי
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יום שלישי ,ג טבת.7/12/2021 ,

גליל תחתון :מכפר משהד דרך הר ידעיה לציפורי
וכל צפונותיה ,והאתר המרתק ב'שיחין'.
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יום שלישי ,יט אדר ב22/3/2022 ,

בקעת בית הכרם :סיור בגרעין העתיק של כפר
בענה ,חורבת בתה בכרמיאל ,מסלול הליכה
במתלול צורים ,המרכז למורשת יהדות אתיופיה
בכרמיאל ,תצפית מרשימה מקיבוץ תובל.

גליל עליון מערבי :אגן נחל בצת וגבול הצפון

יום שלישי ,כד' טבת.28/12/2021 ,

יום שלישי ,ט אייר10/05/2022 ,
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לפרטים והרשמה יש להיכנס ללינק
ולמלא את כל הפרטים.
לחצו כאן >>
כללי
1.המכללה מתחייבת ל –  10ימי סיור.
2.לינה ואוכל בקמפוסון  -בעלות נוספת.
3.אין אפשרות הרשמה לתוכנית חלקית !
4.הודעות שוטפות נשלחות בקבוצות הווטסאפ של האוטובוסים.
5.עלות .₪ 1900 :כולל :אוטובוסים ,הדרכה ,דמי כניסה לאתרים וכד'..
6.במקרה של היעדרות מסיור/ים יוכל המשתתף להביא אורח ע"ח מקום פנוי לסיור/ים אחר/ים .לא יוחזרו
כספים בגין היעדרות.
7.מחיר לאורח לכל סיור.₪ 220 :
8.הנהלת הקורס שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתוכנית בהתאם להוראות בריאותיות ,מגבלות מזג
האוויר ,מגבלות ביטחוניות וכד'.

.1
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.4
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הצהרה
הריני מצהיר כי מצב בריאותי מאפשר לי השתתפות בסיורים וטיולים הדורשים מאמץ גופני.
הריני מצהיר כי בידי תוו ירוק ,ולא אשתתף ביום סיור במקרה של חום ,חשש למחלה ובימי בידוד.
הריני מצהיר כי השתתפותי בסיורים הינה על אחריותי בלבד.
אני מתחייב לשלם את שכר הלימוד ע"ס . ₪ 1900
הנני מצהיר/ה בזאת שמילאתי את כל הפרטים הנדרשים בטופס זה וכי הפרטים מלאים ונכונים.
הריני מאשר כי קראתי את כל סעיפי הנהלים והריני מסכים לכל הפרטים.
תאריך ___________________ שם__________________________ :חתימה____________________ :
התשלום ע"ס  ₪ 1900ישולם בכרטיס אשראי ,או ב 8-תשלומים בהוראת קבע ,או ב 8-תשלומים שווים בצ'קים
לפקודת 'המכללה האקדמית תלפיות' לתאריכים:
.5/5/22 ; 5/4/22 ;5/3/22 ;5/2/22 ;18/1/22 ;18/12/21 ;18/11/21 ;18/10/21

המעוניינים להשתתף בתוכנית מתבקשים למלא את הטופס בקישור .
במועד קרוב לפתיחת התוכנית נתקשר אליכם כדי לגבות את התשלום (באשראי או בצ׳קים).

לפרטים נוספים ניתן לפנות לתמר:
טל' ;03-5128501 :פקס'bmaviv@gmail.com ;03-5128580 :
ימים א'-ה' בין השעות ( 14:00 – 09:00ניתן להשאיר הודעה במוקד הודעות ,ונחזור אליכם בהקדם).

4

