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למטיילים שלום,

בחוברת זו מוגשים לכם באהבה 41 טיולים ושתי הרצאות שיהפכו 
את עתות הפנאי שלכם למעניינות, מאתגרות ואיכותיות במיוחד.

ועשיר  מגוון  תמהיל  יצרנו  בארץ  המדריכים  טובי  של  בסיועם 
בהסטוריה,  באנשים,  בטבע,  העוסקים  סיורים  של  במיוחד 
בארכאולוגיה, בנופים ובאתרים המהווים את הפסיפס המרשים 

והמרתק המרכיב את מדינת ישראל.
סדרות   2 השנה  נוספו  והמצליחות  הותיקות  לסדרות  בנוסף 

חדשות וחודשה גם סידרת סיורי הערב במתכונת חדשה.
בחוברת תמצאו פירוט לסיורים בסדרות השונות.

j בארץ אהבתי - יום ב׳

j  יום שישי הקצר - יום ו׳

j  מוזה ומוזיאון - יום ד׳

j  סיורי ערב - מחודש - יום ה׳

j  נשים גדולות מהחיים - חדש - יום ה׳

j  מלקטים - יום ו׳

j  צפרות - חדש - יום ו׳

j  חוגגים עם כו….לם - ימים שונים

                                                להתראות בדרכים הטובות
                                                       צוות הקתדרה ויהודית אבני

                                           

קתדרה מטיילת

הנחיות לנרשמים
 

j כל הטיולים יוצאים בדיוק בשעה הנקובה. המטיילים מתבקשים להצטייד
    במזון ומשקה למשך היום. נשתדל במידת האפשר לקיים את ההפסקות

    במקומות בהם אפשר לקנות לפחות קפה אך לא נסטה לשם כך ממסלול 
    הטיול המתוכנן.

j עלות כל סידרה מצויינת בגוף החוברת מתחת לשם הסידרה.
j מגבלות רפואיות באחריות המטייל.

j עלות הטיולים משתנה על פי מרחק הנסיעה, סוג האוטובוס, עלות ההדרכה, 
     ודמי כניסה לאתרים.

j הנחות: אזרח ותיק – 10% | נכה צה"ל - 10% | קורס שני בקתדרה
    )הזול ביניהם( 5% |  קורס שלישי בקתדרה )הזול ביניהם( 10%

j הזכאות להנחות מתייחסת לסדרות שלמות בלבד.
j זכאים להנחה הבוחרים ללקט לעצמם 7 סיורים מתוך כל הסדרות 

     יהיו זכאים להנחה מהמחיר הנקוב לכל טיול ולא ממחיר סידרה.
j הקתדרה מחוייבת קודם כל לנרשמים לסידרת טיולים מלאה.

    ה"מלקטים" נרשמים ברשימת המתנה על בסיס מקום פנוי. סדר העדיפות הוא
    למקדימים להרשם.

j הצטרפות לטיול בודד: יש לבדוק במשרד הקתדרה אם יש מקום 
     בטיול ולבצע התשלום מראש. לא ישמר מקום לטיול ללא תשלום מראש. 

j ביטול טיול: המעוניינים לבטל טיול מכל סיבה שהיא יודיעו על כך למשרד 
     הקתדרה עד 3 ימי עבודה לפני הטיול. מי שלא יגיע ולא הודיע 

     יחוייב בתשלום מלא.
j הרשמה: בטלפון במשרד הקתדרה בשעות העבודה. 

     04-6378551 שלוחה ]3[ 050-6661177 
katedrapa@gmail.com  :בדוא"ל     

j פגישת יעוץ בתאום מראש.
j יתכנו שינויים בתכניות הטיולים עקב גורמים שלא ניתן לצפות מראש.

קתדרה טל’ 04-6378551 )שלוחה 3( | סמדר  050-6661177 |  יהודית 054-6139991 
 katedrapa@gmail.com :דוא”ל | www.mymatnas.org.il :אתר

קתדרה מטיילת



בארץ אהבתי )7 סיורים(
יום ב' | 07:30 - 19:00

סידרת הסיורים בארץ אהבתי מציעה מגוון גדול של נופים, אתרים 
ונושאים שלפעמים נדמה שכבר מיצינו ובכל זאת רב בהם החדש 
יש  הקטנטונת  ארצנו  של  המצומצמת  בגאוגרפיה  המוכר.  על 
המוצעים  והסיורים  ומחקר  התייחסות  הסתכלות,  זויות  אינספור 
להלן מנסים ללכת אל הזויות הפחות מוכרות לקהל בצד הטבע 
הפורח שאליו כולם רוצים לחזור מדי שנה. מקווים שתמצאו בהם 

עניין.

דמי השתתפות בסידרה | 1300 ש"ח
דמי השתתפות בסיור בודד | 200 ש"ח

קתדרה מטיילת | 4

 13.11.17

1| כשטבע והסטוריה נפגשים במדבר …
הרודיון הוא אחד האתרים הנצפים ביותר מירושלים. אחרי עשרות שנים 
הורדוס  שבנה  ב"הר"  נסייר  הסתיימו  שטרם  ארכאולוגיות  חפירות  של 
נהנה ממראה הארמון  ולמלכותו.  לשמו  קבר מפוארת  לאנדרטת  והפך 
המלכותית  המים  מערכת  המלכותי,  התאטרון  המלכותי,  הגן  המלכותי, 
ומעל הכל מהנוף המלכותי הנשקף ממנו לארבע רוחות השמיים. משם 
הגדול  החלמוניות  ריכוז  את  בתוכו  האוצר  רחבעם  למעלה  נמשיך 
ביותר בארץ בשיא עונת פריחתן )אי"ה(. נבקר בחוות שדה בר ונעסוק 
נעסוק  ומיוחדות.  אישיות  וביזמויות  ובהווה  בעבר  באזור  בהתיישבות 

בבדואים ובמתנחלים החולקים באורח טעון פיסת קרקע צרה.
נושאים רבים, מגוונים ומרתקים.  | מדריך: ד"ר ירון עובדיה

אהבתיקתדרה מטיילת | 5 בארץ 

 11.12.17

2| "פנים אל פנים" 
אבא קובנר אל מול הפולש המצרי בתש"ח

נחזור אל שדות הקרב של תש"ח אל מול הפולש המצרי מזווית ראיה 
מיוחדת באמצעות הדפים הקרביים של אבא קובנר אשר נצרבו בתודעה 
שסיפורי  למרות  עצמם.  מהקרבות  יותר  אולי  הישראלית  הקולקטיבית 
הגבורה שבהם ועמידתם הבלתי ניתנת לתיאור היום קבעו את קווי הגבול 
בנגבה  בניצנים,  הלום,  עד  בגשר  נבקר  ישראל.  מדינת  של  הדרומיים 

וככל שיותיר הזמן במשטרת עירק סויידן וגבעת תום ותומר.
מדריך: משה חרמ"ץ

 15.1.18

3| בעקבות ג'יימס בונד העברי
אותנו  ייקח  בגלילות(  המודיעין  למורשת  המרכז  עם  )בשיתוף  הסיור 
נכיר את הפינות  - עיר הביון הראשונה בישראל.  לתל אביב-יפו רבתי 
בהם  אשר  גן  ורמת  אביב-יפו  תל  ברחבי  העלומות  והדמויות  האפלות 

נוצרה קהיליית המודיעין המפותחת והמתוחכמת של מדינת ישראל.
התחקיר רחב היריעה מבטיח חוויה חד פעמית בהחלט!!!

מדריך: אבי משה סגל



קתדרה מטיילת | 6

 12.3.18

5| ״סודות, שדות של אירוסים..."
אל הגלבוע ועמק המעיינות

בשיא האביב נפתח את היום בהליכה רגלית קצרה בין מרבדי הפריחה 
בשביל התנ״ך על כתף שאול. ניסע מזרחה כדי להנות מפריחת אירוס 
הפקת  מפעלי  על  שמיר  וערן  דובי  מצפה  ממרומי  ונצפה  הגלבוע 
במפעל  אליהו  שדה  בקיבוץ  נבקר  ההר.  ראש  על  החדשים  האנרגיה 
וחקלאות  בעולם(  מסוגו  )החשוב  ביולוגית  בהדברה  בי״ המתמחה  ״ביו 
המתחדשת. העמק  רכבת  של  בסיפורה  נעסוק  היום  לסיום  אקולוגית 

צבעוני, אקטואלי ומרתק. 
מדריך: ישראל ארד

אהבתי בארץ 

 12.2.18

4| "כלניות כלניות אדמדמות" בין חומות עתיקות
ובאביב. בחורף  והשופע  הפורח  מהטבע  להנות  יהודה  שפלת  אל  נצא 

נפתח במרבדי רקפות באזור יער המלאכים, נמשיך אל תל לכיש הצופה 
הכשרה  לאחרונה  עברו  המרשימים  ושעריו  חומותיו  ואשר  סביבתו  על 
גבעות  בין  ברגל  ונטייל  עלי  שיח'  לגבעת  ניסע  הרחב.  לקהל  והנגשה 
גד המכוסות כלניות עד גת העתיקה החפורה והמרשימה. ככל שיותיר 
הזמן נוסיף אתרי פריחה נוספים. בין פריחה לפריחה נעסוק בהתיישבות, 

בחקלאות ובכל מה שחבל לכיש מזמן בשפע.
מדריכה: ורד אביבי

קתדרה מטיילת | 7 אהבתי בארץ 

 23.4.18

6| נסתר מהעין בגליל התחתון
הגליל התחתון משופע ביזמויות פרטיות מרתקות וסיפורי חיים ומציאות 
חוות  אל  ברגל  ונלך  השאבי  הר  באזור  סיורנו  נתחיל  רגילים.  בלתי 
 2000 הבודדים של דליה ואמנון הרועים. נמשיך ברגל ליודפת ונחזור 
שהוכשר  באתר  שם  ומלחמותיהם  היהודים  מגורי  אל  אחורנית  שנים 
השכטריסטית  ביודפת  נבקר  ביותר.  מקסימה  בצורה  הקהל  לביקור 
ניפגש עם גונית האורגת בנול ובמתחם העסקים החדש, נלמד את סיפורם 
הייחודי והיוצא דופן בהחלט בנוף העסקים בארץ. ניסע לקיבוץ אשבל 
לנוער  המיועדת  בקיבוץ  מיוחדת  בפנימייה  עובדים  תושביו  רוב  אשר 
בסיכון ונסיים בערב אל נעים אשר עד לאחרונה היה כפר בלתי מוכר 
לגליל  חדשות  פנים  בקיומם.  הרשמית  ההכרה  להם  עשתה  מה  ונראה 

התחתון!   מדריכה: עדי זרחי

 14.5.18

7| אדם ונוף בכרמל
אנשים  עוד  וישנם  היינו  לא  עוד  שבהם  מקומות  ישנם  הירוק  בכרמל 
הכרמל  במרכז  סיורנו  את  נתחיל  גילינו!!  לא  עוד  שאותם  ופרשיות 
בתים  על  נידחים  סיפורים  בתוכם  האוצרים  וקסומים  קטנים  ברחובות 
קשת  כמטחווי  שיח.  בנחל  ומוצל  יפהפה  טבע  בסיור  נמשיך  ואנשים. 
מהעיר, חורש טבעי שופע, מעיינות, בוסתן כיאט המפואר שבחלקו שוקם 

ובחלקו ישוקם, תופעות גאולוגיות ובוטניות ייחודיות, שרידי מנזר ועוד.
נסיים את היום בשפך נחל אזוב ובחפירה המרתקת והמרשימה של העיר 
האמן  של  בעולם  הגדול  הקרמי  הקיר  ציור  על  גם  נפסח  לא  קסטרא. 

אריק בראוור.   מדריך: גלי נחום



יום שישי הקצר  )7 סיורים(
ימי ו'  |  יציאה כמפורט בגוף הטיול

חזרה | כשעה לפני כניסת השבת

- הוא ההזדמנות המצויינת של  - סוף השבוע המבורך  יום שישי 
חדשות,  בחוויות  מצברים  ולמלא  יום  היום  מטרדות  לנוח  כולם 
ואיכותיים, במקומות בלתי שגרתיים ובהארה של  בתכנים אחרים 

פינות ששטף הארועים בחיים האמיתיים איננו מאפשר. 
קבוצת מדריכים משובחים עומדת לרשותכם כדי לעורר מחשבה 

נוספת בהוליכם אתכם בשבילים מיוחדים.
דמויות, פרשיות  וקבוצות אשר נטמעו בזכרון התרבותי והלאומי 
הקולקטיבי שלנו במודע או שלא במודע, בכוונה או שלא בכוונה 
המוצעים  הסיורים  בכל  השני  כחוט  שיעבור  המרכזי  הנושא  יהיו 

בסידרה זו בתשע"ח.
מאחר וימי ו' הם ימים קצרים יתחילו הסיורים בימי שעון החורף 
הטקסט  בגוף   .07:30 בשעה  הקיץ  שעון  ובימי   06:30 בשעה 
של כל טיול תופיע שעת היציאה מהמתנ"ס. שעת החזרה היא 

תמיד כשעה לפני כניסת השבת.

דמי השתתפות בסידרה | 1300 ש"ח
דמי השתתפות בסיור בודד |  200 ש"ח

קתדרה מטיילת | 8

 3.11.17

1| "שתלתם ניגונים בי…"
נען  קיבוץ  ממייסדי  זהבי  דוד  המלחין  של  ויצירתו  חייו  אל  מזמר  מסע 
ומיוצרי פס הקול הישראלי שהיטיב כל כך לפרוט על מיתרי הלב של 
מלאו  אט,  יצאנו  הן אפשר,  ועדין,  הוא פשוט  התרבות העברית. החליל 
אסמינו בר וכמובן אלי אלי שלא יגמר לעולם כולם לחניו של דוד זהבי. 
נתחקה אחרי חייו בתקופה המכוננת של מדינת ישראל ויצירתו השזורים 

זה בזה. חולדה, נען, תל נוף.
מדריך: עופר רגב, דפנה זהבי -זמרת.

שעת יציאה: 07:30

קתדרה מטיילת | 9 הקצר שי  שי ם  ו י

 1.12.17

2| חיים של אחרים בירושלים של פעם
ייחודיות ומיוחדות  הסיור בנוי ממפגשים מרתקים ומרגשים עם דמויות 
היוצרות את הפסיפס האנושי היחיד במינו בעולם של ירושלים. אנשים 
ליהדות,  ד"ר  נזירה שהיא  בעיר,  הצועניות  של  פמיניסטית  מנהיגה  כמו 
בכיר בקהילה חסידית ירושלמית צבעונית, מנהיג בקהילה סופית, מנהיגה 
ייקבעו  ניפגש  שאיתם  הספציפיות  הדמויות  וכדומה.  חרדית  בקהילה 
קרוב יותר למועד הטיול בגלל הקושי לתאם עם אנשים פרטיים זמן ארוך 

מראש.
מדריך: עודד אמיתי | שעת יציאה: 06:30

 5.1.18

שטראוס  משפחת  על  ידעתם  שלא  מה  כל   |3
ולא היה את מי לשאול...

האמנם משפ' שטראוס היא רק יוגורט, במבה, גלידה ופסטה?
והחברתית  הציונית  ועשייתה  שטראוס  משפחת  את  נכיר  זה  בסיור 
וריכרד  הילדה  של  בביתם  היום  את  נפתח  והמשפיעה.  המשמעותית 
ונכיר את תולדות המשפחה. נסייר  שטראוס, מייסדי השושלת בנהריה 
בגליל המערבי ונבקר בקיבוץ אילון להכרות עם המיזם "קשת אילון" - 
תמיכה ועדוד מוסיקאים צעירים. נכיר את המיזם האוטופי של גב' רעיה 

שטראוס "אוצרות גליל" וניפגש עם נציג העמותה.
מדריכה: עדי זרחי | שעת יציאה: 06:30



קתדרה מטיילת | 10

 2.2.18

4| "בדרך אל העיר…" על פי המקורות הערביים
לכל מלחמה יש שני צדדים. המקורות הכתובים הערביים מתקופת מלחמת 
העצמאות מספרים את סיפור קרבות הדרך לירושלים כפי שנראו והובנו 
בזמן אמת בשעת המלחמה על ידי הערבים. נפתח בלטרון- המודגש על 
גוש, הכרות עם בתי הכפר  אבו  ידי הערבים בבית הקברות באמאוס, 
בית מחסיר, קרבות הקסטל באמצעות דמותו של המנהיג עבד אל קאדר 
אל חוסייני, נצפה על בתי הכפר דיר יאסין שהפך לסמל בעיני הערבים 
עד היום הזה. נכיר את המקור הערבי לעומת המקור המוכר לנו לפרטיו 
פתיחת  על  והקשים  החשובים  לקרבות  ומרתקת  חדשה  זוית  העברי.   -

הדרך לירושלים בתש"ח.
מדריך: ד"ר ירון עובדיה | שעת יציאה: 06:30

 9.3.18

5| "שלום על הרובים" 

גן אשר  יום הסיור שלנו לחיימקה לבקוב בן המושבה בית  נקדיש את 
צה"ל,  ושל  שבדרך  המדינה  של  המגן  כח  בתולדות  שזורים  תולדותיו 
שזורים היטב בתולדותיהן של המושבות בית גן ויבנאל, ביחסי הגומלין 
עם השכנים הערביים והצ'רקסים ובשאר עלילות של ערב הקמת המדינה 
והשנים הראשונות לקיומה. דמותו הייחודית של חיימקה לבקוב שהיה 
הציר  יהיה  כמוהו  מאין  מוכשר  סיפורים  ומספר  להתרועע  רעים  איש 

שסביבו ייסוב הטיול בבית גן, יבנאל וכפר כמא.
מדריך: מורן גלאון | שעת יציאה: 07:30

הקצר שי  שי ם  ו קתדרה מטיילת | 11י הקצר שי  שי ם  ו י

 4.5.18

6| סופרים, חולמים ומחפשי דרך 
בגבעות אלונים שפרעם

נצא בעקבות סיפורי נוסעים וספריו של מאיר שלו אל מושבות הטמפלרים 
ונשמע את  בית לחם הגלילית ואלוני אבא. נטייל בין בתי הטמפלרים 
סיפורם המיוחד שהביא שינוי משמעותי לארץ על פי מקורותיהם וסיפורי 
שלו  מאיר  הסופר  של  ביתו  גינת  אל  נציץ  פריחתם.  בתקופת  הנוסעים 
התיאורים  את  לאתר  ננסה  בר",  "גינת  האחרון  ספרו  את  כתב  שעליה 
בעמק  המתרחשים  האחרים  ובספריו  "פונטנלה"  בספרו  המופיעים 

יזרעאל. נצא לטיול טבע נעים בחורש אלון התבור בגבעות אלונים.
"חולם שלום" מרתק בכפר חילף. משם נמשיך לתל  נפגוש אמן בדואי 
שימרון -  בית הקברות של נהלל הנוצר את זכרם של גדולי החולמים 
אנשי החזון והמעש. נסיים בעלילות השומר עם דמותו של אלכסנר זייד 

בגבעות שיח' אברק.
מדריך: גלי נחום | שעת יציאה: 07:30

 1.6.18

7| "על חוטאים וחטאים בעיר הקודש…
ירושלים מלאה בצדיקים ומבקשי מחילות אך גם בחטאים וחוטאים מכל 

הסוגים שהצמיחו סביבם אין ספור סיפורי פולקלור.
וגנבים, אהבות אסורות, מרגלים  בסיור משעשע במיוחד נפגוש רוצחים 
מדליקים בתחפושת, בורדל שהפך לבית כנסת ועוד ועוד דמויות וחבורות 

הזויות. ההדרכה משובצת בקטעי משחק, מוזיקה, צחוק ושירה.
מדריכה: טלי בצלאל שושני, שחקנית וזמרת.



סיורים לעת ערב )3 סיורים + 1 מיוחד(
ימי ה'  | 16:30 - 24:00 )אלא אם צוין אחרת(

בנושאים  ויתמקדו  בלבד  והקיץ  האביב  בערבי  יתקיימו  הסיורים 
תצפיות  בערב,  ושקטות  ביום  סואנות  שכונות  להם.  יפה  שהערב 
מיוחדים  ערב  מפגשי  האתרים,  על  חדש  אור  השופכות  מוארות 

ועוד כי "דברים שרואים מכאן )בערב( לא רואים משם )ביום(..."
בואו לצבור איתנו חוויות מיוחדות !

דמי השתתפות בסידרה | 720 ש"ח
דמי השתתפות בסיור בודד |  200 ש"ח

קתדרה מטיילת | 12

מפגשים לציון יום השואה הבינלאומי

1.1.18 | "ילדי היטלר" )סרט + פאנל מרצים( 
הסרט מביא אל המסך את צאצאיהם של הקצינים המשפיעים ביותר 

במשטר הנאצי שלחשו על אוזנו של היטלר .הם חושפים מול המצלמה 
את הקונפליקט שבו מתנהלים חייהם, את המפגשים המרתקים והבלתי 
צפויים ביניהם לבין צאצאי קורבנות השואה ואת הדיאלוג החדש, הטעון 

והמרתק שהולידו 70 השנים שחלפו מאז.
פאנל מרצים לאחר הקרנת הסרט יתקיים דיון עם יוצר הסרט חנוך 

זאבי והפילוסוף ד״ר שמעון אזולאי
מרכז אמנויות הבמה | 20:00 | דמי השתתפות ₪35 

 25.1.18

1| "יד ושם טוב מבנים ובנות" - עיצוב הזיכרון
סיור ביד ושם העוסק בעיצוב הזכרון באמצעות קולו של היחיד. המוזיאון 
החדש והמודרני החוצה את הר הזיכרון מביא באמצעות פריטים בתצוגה, 
חשיבה  בארכיטקטורה  וסמויים  גלויים  וסימנים  סמלים  חוצות,  פסלי 

חדשה ומרתקת בנושא עיצוב הזכרון.
הדרכה מיוחדת במינה. סיור חובה לכל אחד!!!

מדריך : משה חרמ"ץ | שעת יציאה: 12:00 חזרה משוערת : 22:00

קתדרה מטיילת | 13 ערב לעת  ם  רי ו סי

15.3.18

2| חיפה של אור
נסייר במוקדים ההסטוריים של חיפה תחתית העוברים תהליך התחדשות 
כנסיית  סאליב,  בואדי  חדשים  פרוייקטים  פריז,  כיכר  והתעוררות. 
"מחסן  מוקדי הבילוי החדשים בשוק התורכי וקמפוס הנמל,  החסד, 
3" - גלריה חברתית חדשה ופגישה עם אמנים ועוד. נסיים בתצפית אורות 

מרהיבה ממרומי הכרמל.
מדריך : גלי נחום

10.5.18

3| מעורב מזרחי
של  הציונות  עם   הכרות  במסע  בירושלים  הנחלאות  אל  מזמר  סיור 
שלום,  נוה  יוסף,  זכרון  צדק,  שבת  שכונת  המזרח.  ויהודי  הספרדים 
נחלת ציון ועוד. סיפורים עסיסיים, דמויות ססגוניות, צלילים מחממי לב, 

פנורמה ייחודית בצליל וצבע.
מדריכה: טלי בצלאל שושני, שחקנית וזמרת.

7.6.18

4| מה זה שכונת שפירא?
האנציקלופדיה  נכתבת  שבה  השכונה  שוכנת  הגדולה,  העיר  בפאתי 

השלמה של הבעיות והכאבים של החברה הישראלית.
נשוטט בסימטאות של מה שנבנה כשכונת גנים, ונכיר את ארץ ישראל 
כולה. דתיים וחילוניים, עולים חדשים וותיקים, עובדים זרים מכל הצבעים, 
בבית  נבקר  וכל מה שביניהם.  וספרדים  וסטודנטים אשכנזים  קשישים 
כנסת בוכארי יפהפה, בבית כנסת יווני קומוניסטי, בכנסיה של עובדים 
זרים אפריקאים, ניפגש עם אחד ממנהיגי הקהילה ונקנח על המרפסת 
המרווחת של משפחה בוכארית בארוחת ערב כמיטב מסורת הקווקז. 

חוצלארץ בתל אביב!
מדריכה: דליה שוטלנד



25.10.17

1| חפצים מדברים תקופה
נקדיש את היום למושג "טעם התקופה". כל תקופה מתאפיינת בחפציה 
באבן  במינו  מיוחד  חפצים  אספן  במפגש  היום  את  נפתח  ובאופנותיה. 
נבקר  הגלובליזציה.  בתקופת  אנונימי  עיצוב   - לאיקאה  נמשיך  יהודה. 
בביה"ס לאמנות  והעיצוב  בארכיון הטקסטיל  באוסף תכשיטי בקליט, 
ובונה  מייצרת  המייבאת,  אביב  בתל  המרכזית  בתחנה  ונסיים  שנקר 

תרבות חפצי מהגרים.

מוזה ומוזיאון  )7 סיורים(
סיורי אמנות ואתנוגרפיה

7 סיורי אמנות בימי ד' בשעות 07:30 - 19:00
מדריכה: לאה פופר, מרצה וחוקרת תרבויות נעלמות, מדריכה סיורים 

אתנוגרפיים וסיורי אמנות בארץ ובעולם.

סידרת סיורי האמנות מביאה את המטיילים למפגשים ייחודיים עם אמנים 
ולהבנה  מרתקים  חיים  לסיפורי  צוהר  ופותחת  בסדנאותיהם  ואספנים 
טובה יותר של מקורות ההשראה ודרכי היצירה. בנוסף, ביקור במוזיאונים 
על  מושם  חזק  דגש  מגוונים.  תצוגה  במרחבי  אמנות  המציגים  ובגלריות 
מגיעים  שאינם  ותצוגות  יוצרים  ועל  בפריפריה  בישובים  הנוצרת  אמנות 

בדרך כלל לידיעת הקהל הרחב.
בכל סיור ישנם מפגשים עם אנשים פרטיים בבתיהם ובסדנאותיהם מה 

שיוצר קושי בתאום ביקורים זמן ארוך מראש.
בדוא"ל  ותועבר  ביצועה  למועד  קרוב  מתואמת  המדוייקת  התכנית 

למשתתפים.

דמי השתתפות בסידרה | ₪1400  בסיור בודד | ₪220

ןקתדרה מטיילת | 14 או י ז מו ו ה  ז קתדרה מטיילת | 15מו ן או י ז מו ו ה  ז מו

22.11.17

2| באר שבע מתחדשת - "עוצמה" ופתיל התכלת
מאסיבית  ותרבותית  פיסית  והתרעננות  התחדשות  עוברת  שבע  באר 
בשנים האחרונות. נסייר ונפגוש בה חדש בצד ישן, מחודש בצד משומר.
נפתח בפסלו החדש והמרשים של תומרקין המקבל את פני הבאים לעיר, 
והמשומר ומשמש בית חם  ניסע לבית האמנים הנמצא ברובע העתיק 
"פתיל התכלת"  לאמני העיר, נבקר במוזיאון האיסלם החדש, במפעל 
המתמחה באריגת טליתות בטכניקות מסורתיות ונסיים במוזיאון הפתוח 

במתחם התעשיה עומר.

 27.12.17

3| "מכרה אמנות" על כתף הכרמל - בין העוד לעדות
מפגשים עם יוצרים יוצאי דופן בעוספיה ובדלית אל כרמל אשר לדברי 
בונה ונגן העוד הפכו ל"מכרה אמנות". ניפגש עם בונה ונגן עוד, רוקמת 
מטפחות חתונה, חרש ברזל, אספן יזראליינה, קרמיקאי, גלף עץ, - כולם 
אמנים אשר ההסטוריוגרפיה האמנותית הישראלית פוסחת עליהם והם 

מוצאים במה בגלריה מקומית לאמנות. יום מרתק ומיוחד במינו.

 24.1.18

4| כפר ורדים אחד ואמנים רבים בו
בכפר ורדים בגליל חיים ופועלים כ - 220 אמנים בתחומי אמנות שונים.

נבלה יום שלם במקום השלו והקסום הזה ונפגוש מידגם מבין הטובים 
שבהם. ניפגש עם ציירת בת תימן המציירת את זכרונות ילדותה, ציירת 
ברוח הרנסנס, ציירת בסריגה, אמנית קרמיקה, נאזין לקונצרט אקורדיונים 

ונבקר בגלריה טל שהיא הבית של האמנים המקומיים. 
יום מלא ומגוון, כולו מעורבות חברתית וחזון בישוב אחד קטן.



 21.3.18

6| האוסף, האספן והמוזיאון בחיפה
הפכו  אשר  פרטיים  ולמבנים  פרטיים  לאוספים  כבוד  נוקיר  זה  ביום 
למוזיאונים בעיר חיפה. נפתח את היום במבנה אבן מהמאה ה-19 המכיל 
למעלה  נמשיך  ונסתר,  קטן  במנזר  הבריאות  תולדות  של  מרתק  אוסף 
הכרמל למתחם רוטנברג המצניע מעבר לחומותיו סיפור מרתק, נבקר 
בבית מלון המכיל אוסף אמנות ישראלית נעלמה מעיני הציבור, נתרווח 

במוזיאון מאנה כץ, נבקר את "ציפיה לציון" ונסיים בטיילת הכט.

קתדרה מטיילת | 16

21.2.18

5| אמנות ואמנים בישובי עוטף עזה
ישובי עוטף עזה הרחוקים מהעין אוצרים בתוכם מכמני אמנות ואנושיות 
מעוררי השראה. נפתח את ביקורנו במונומנט מעורר צמרמורת במושב 
דקל "קירות ימית". נמשיך למושבים יתד, תלמי יוסף ומרכז אבשלום 
יצירות  היוצר  פסל  כמו  וסיפורים  אמנים  אנשים,  מגוון  בהם  ונפגוש 
מחוייכות מפגזים אשר פגעו בו פיסית והביאו אותו לגילוי תבונת הכפיים 

מחמרי ההרס, זוג אספנים מרתקים ממפוני ימית ועוד.
נסיים את היום אצל מגדל פרחים ונחזור עמוסי פרחים לשבת.

ן או י ז מו ו ה  ז מו

 23.5.18

7| קו, ריבוע, מעויין 
סמלים נארגים, נרקמים ומתגלים במפתיע.

טיול סיום השנה יעסוק בצורות יסוד המקיפות את חיינו כסמל מאגי, דגם, 
במושב פורת אצל משפחת  נפתח  ועיצוב אפנה.  אורבני  דוגמא, מרחב 
אורגים של "שטיחי פורת". נמשיך לאוסף גדול ומגוון של שטיחים אתניים 
המחבר את צורות היסוד לשפה מאגית הנוצרת על דרכי מסחר ותרבות. 
נבקר ב"עיר לבנה" פסלו המפורסם של דני קראוון ונסיים במתחם נוגה 
אשר הפך בשנים האחרונות למתחם חשוב מאד בתחום השימור,  ביפו 

העיצוב והאפנה.

נשים גדולות מהחיים  )הרצאה + 3 סיורים(
ימי ה' | 07:30 - 18:00

סידרה זו לא לנשים בלבד עוסקת בנשים גדולות מהחיים. נשים 
מעמדן  למרות  ותודעתי,  חברתי  שינוי  לעשות  וממשיכות  שעשו 
 3 ימינו.  ועד  ההסטוריה  של  שונות  בתקופות  והמגדרי,  החברתי 
סיורים שיקחו אותנו ל-3 פינות שונות בארץ ול-3 תקופות שונות 
אמיצות,  נחושות,  חזקות,  נשים  עם  אותנו  ויפגישו  בהסטוריה 

חושבות, חכמות, רגישות ויפות מראה ונפש אשר "עשו הסטוריה".

דמי השתתפות | 620 ש"ח לסידרה.
דמי השתתפות בסיור בודד | 220 ש"ח

קתדרה מטיילת | 17 ם י מהחי ת  לו דו ג ם  נשי

27.11.17 | יום ב' | בשעה 19:00

1| הנשים הגדולות שעשו הסטוריה ונשמטו
    מעל דפי ההסטוריה 

)הרצאת פתיחה לסידרת הטיולים(

שלא  הציונות  בתולדות  הגדולות  הנשים  את  הסוקרת  מאלפת  הרצאה 
נזכרות בשמן  יישוב, שאינן  או  רחוב  על שמן  דרך, שאין  בשום  הונצחו 
ובמקרה הטוב בתור רעיות או בנות זוג אך בלעדיהן ובלעדי מפעלותיהן 

התנועה הציונית היתה מתפתחת לגמרי אחרת.
הציונית  בתנועה  ומגדר  נשים  חוקרת  חכים  כרמל  אסתר  ד"ר  מרצה: 

וארגוניהן בתקופת היישוב, באוניברסיטת חיפה.
דמי השתתפות: 35 ש"ח



םקתדרה מטיילת | 18 י מהחי ת  לו דו ג ם  נשי

 11.1.18

3| הפלמ"חניקיות
סיפורן של לוחמות וטייסות בפלמ"ח שנלחמו הן על קוממיות ישראל והן 
על שוויון מגדרי. הדמות המרכזית בסיור תהיה הטייסת זהרה לויאטוב 
אשר סיפורה האישי הפך לאחד הסיפורים המכוננים שהצמיח דור תש"ח. 

הסיור יתקיים בהרי ירושלים ובירושלים.
מדריך: עופר רגב

7.12.17

2| הנשים הגדולות של טבריה
השמונה  המאה  ועד  הרומית  מהתקופה  נשים  סידרת  נפגוש  זה  בסיור 
פעלו  כולן  המיוחדת.  בדרכה  חותם  הטביעה  מהן  אחת  שכל  עשרה 
היתכנות  על  רבות  ותהיות  שאלות  מעלה  ופועלן  ובסביבתה  בטבריה 

פעולותיהן בתקופות הפטריארכליות בהן חיו. נכיר את ברניקי היפה 
נעסוק   החלטותיהם.  על  והשפיעה  הרומאים  גדולי  את  ש"שיגעה" 
בברוריה, אשת רבי מאיר, התנאית המבריקה והמצליחה שסחפה אחריה 
דונה  ובסופה הטרגי שקטע קריירה מזהירה. נבלה עם  תלמידים רבים 
גרציה נשיא אשר כמעט "תפרה" לנו מדינה יהודית במאה השש עשרה 
בטבריה. נכיר את עיישה אהובתו של דאהר אל עומר ואת החלוצות של 

עמק הירדן . ההדרכה מלווה בשירים, במנגינות ובמשחק.
מדריכה: טלי בצלאל שושני, שחקנית וזמרת.

םקתדרה מטיילת | 19 י מהחי ת  לו דו ג ם  נשי

 15.2.18

4| רוח נשית נושבת בנגב
הנגב יפגיש אותנו עם נשים אמיצות, חזקות ופתוחות שכמותן מזמן לא 
עמותת "אחותי" של נשים יוצאות אתיופיה  פגשנו. נפתח את היום עם 
המהוות קבוצת תמיכה מדהימה לנשים בנות הקהילה בכל תחומי החיים. 

נפגש עם נציגות העמותה ונכיר את סיפורן המופלא.
נשים שחורות. קבוצת נשים מתוך הקהילה  לרהט למפגש עם  נמשיך 
בסרט  נצפה  הבדואים.  שאר  ע"י  לרעה  המופלית  הבדואית  השחורה 
מרתק ומרגש שהכינו הנשים ב"מסע שורשים" שערכו לאפריקה שממנה 
הגיעו לארץ כעבדים. נשוחח עם הנשים החושפות בגילוי לב את מצבן 

הנחות ואת מלחמתן היומיומית לשדרוג מעמדן.
בדל  בנישואי  הנשואה  סועד  את  שם  ונפגוש  כסייפה  לעיירה  ניסע 

ומספרת בפתיחות על שיטת הנישואין הבדואית הקשה לכל אישה.
בתל שבע אצל מרים בת המדבר אשר מינפה את הידע העממי  נסיים 
שלמדה ממשפחתה בתחום צמחי המרפא לעסק מצליח של קוסמטיקה 
טבעית. סיפור יוצא דופן של העזה ואומץ חרף כל הקשיים החברתיים. 

מעורר השראה!
מדריכה: דליה שוטלנד



 18.1.18

1| חג האפיפניה - חג ההתגלות
 בחג זה מציינים הנוצרים האורתודוכסים את טבילתו של ישוע בירדן 
והתגלותו הרוחנית. אתר ההתגלות הוא בקאסר אל יהוד והטקס נערך 

בשתי גדות הירדן. הישראלי והירדני.
לאתר  לרגל  עולים  הכנסייה  פלגי  מכל  אורתודוכסים  צליינים  אלפי 
הכיתות  של  טקסים  תופים.  הלמות  ולקול  בריקודים  בשירה,  הטבילה 
מקהלות  ידי  על  תפילה  מזמורי  של  נהדרת  בשירה  מלווים  השונות 
מצויינות מקדימים את טקס הטבילה המקודשת בירדן. הצליינים עוטים 

לבן וטובלים מלוא גופם במים הקרים של הירדן בחודש ינואר.
חוויה מיוחדת במינה!

הטקסים  תמונת  את  ונשלים  באזור  נסייר  הטקס  אחרי  ו/או  לפני 
המרהיבים ככל שיותיר הזמן.

מדריך: ד"ר ירון עובדיה
שעת יציאה | 06:30  חזרה משוערת | 18:00

חוגגים עם כו...לם 
3 ימי סיור בימי חג של הדתות השונות

לאור הצלחת הסידרה בתשע"ז אנו ממשיכים במסע ההכרות עם 
על  ידיעותינו  את  להעמיק  כדי  אחרות  דתות  של  ומועדים  חגים 

שכנינו ולגלות טפח ממנהגיהם ואמונותיהם.
גם השנה בחרנו 3 חגים הנחגגים ברוב עם וברוב טקס על ידי בני 

דתות שונות. 
גם השנה נצא לחגוג עם כו...לם.

דמי השתתפות | 560 ש"ח
דמי השתתפות לסיור בודד | 220 ש"ח

קתדרה מטיילת | 21קתדרה מטיילת | 20 לם . . ו כ עם  ם  י ג ג חו

 25.3.18

2| יום א' של הדקלים
כל  וצבעונית בה משתתפות  א' של הדקלים הוא תהלוכה ססגונית  יום 
הכיתות של הנוצרים הקתולים ובראשם הפטריאך הלטיני. יום זה הוא 
מאמיניו  בלווית  הזיתים  הר  מכוון  לירושלים  ישוע  של  כניסתו  שחזור 
ונושאים כפות  "הושענה לבן דוד הושענה במרומים"  הקוראים קריאות 
הקדוש"  "השבוע  של  פתיחה  זוהי  ותחיה.  נצחון  כסמל  בידיהם  תמרים 
לתהלוכה  נצטרף  לתחיה.  וקם  ישוע  נצלב  שבו  בחג הפסחא  המסתיים 
קצות  מכל  לירושלים  המגיעים  מאמינים  צליינים  אלפי  של  המרהיבה 
העולם ודוברים בכל שפה קיימת. התהלוכה יורדת בשירה, נגינה וריקודים, 
מראש הר הזיתים אל נחל קידרון ומטפסת אל שער האריות לטקס 
המאמינים  השער.  שליד  אנה  סנטה  בכנסיית  במיוחד  מרשים  מרכזי 
נושאים כפות תמרים והאוירה קסומה ומחשמלת על רקע הנוף המדהים 
נסיים את השתתפותנו בחג הקתולי בצפייה,  ירושלים מכוון מזרח.  של 

בשיא החגיגה, מצעד הצופים הקתולים של הכנסייה.
מדריך: מויש מעוז | שעת יציאה | 11:00 חזרה משוערת | 20:30

הערה | הליכה לא קשה אך ארוכה.

25.4.18

3| חג נבי שועייב
נבי שועייב - הנביא יתרו - הוא אחד הנביאים החשובים של הדת הדרוזית. 
בציון  שנה  בכל  ביותר  הגדולה  הדרוזית  העממית  החגיגה  נערכת  לכבודו 
קברו אשר בקרני חיטים. ביום זה נקדיש זמן להכרות עם העדה הדרוזית 
בגליל באמצעות מפגשים עם אנשים ונשים דרוזיים. נפתח בכפר ג'וליס - 
אחד הכפרים הדרוזיים המסורתיים והדתיים ביותר. נבקר בקברו של שיח' 
טאריף, נכיר את משפחת טאריף וקשריה האמיצים למדינת ישראל. בתוך 
הסמטאות נתארח במרכז המורשת הדרוזית ושם נשמע מעט על אודות הדת 
ניסע לכפר מע'אר כדי לפגוש אשה דרוזית פורצת  הסודית של הדרוזים. 
המפתיע.  סיפורה  את  תספר  אשר  חברתית  ופעילה  צה"ל  אלמנת  דרך, 
לקראת אחה"צ ניסע לנבי שועייב כדי להשתתף בפתיחת החגיגה המרהיבה 

לכבוד הנבי. יום יוצא דופן ומרתק
מדריכה: עדי זרחי | שעת יציאה | 08:00 חזרה משוערת | 19:00



לעוף איתן... 
סידרת סיורי צפרות 

ימי שישי | 06:30 - 13:00 
5 ימי צפייה בצפרים מוגשים לאוהבי הטבע, באהבה רבה

פעמיים  הקטנטונת  ארצנו  פני  על  חולפות  צפרים  מליוני  מאות 
בשנה. מינים רבים מאד חיים כאן כל השנה. מעטים מכירים אותן 
באמת אם כי נהנים לצפות בלהקות הגדולות המשייטות במבנים 

מסודרים בשמיים.
נערוך הכרות עם  ימי שישי בהם   5 אנו מזמינים אתכם להקדיש 

יצירת הטבע המופלאה במיוחד - אורחות חיי הצפרים.

דמי השתתפות | 500 ש"ח למשתתף
דמי השתתפות בסיור בודד | 130 ש"ח

קתדרה מטיילת | 22

ציוד נדרש: משקפת, אוכל ושתיה, כובע ונעלי הליכה.
נסיעה: הסיורים יהיו במכוניות פרטיות. במידה ותהיה קבוצת מתעניינים 

גדולה נוכל להתארגן להסעה.
המעוניינים שאינם נוהגים או שאינם בעלי מכונית מתבקשים לציין זאת 
בעת ההרשמה. נעשה כל מאמץ כדי למלא מכוניות ולארגן את הנסיעות 
המפגש  נקודת  על  למשתתפים  נודיע  סיור  כל  לפני  מיטבית.  בצורה 

לתחילת הסיור בדוא"ל או במסרון.
מדריך: רעי רז צפר וצלם טבע

 23.2.218
4| מעגן מיכאל

בתחילת עונת הנדידה האביבית נשוטט בין ברכות הדגים לחוף הים 
ונכיר את מגוון הצפרים בגבול שבין אזורי המחיה.

 23.3.18
5| עמק בית שאן

בסוף עונת הנדידה האביבית נצא לאחד האזורים העשירים בארץ. 
שקנאים, חסידות, שרקרקים, חנקנים ועוד הם רק מעט ממה שצפוי.

 
 24.11.17

1| חפציבה ואגמון עמק חפר 
בשלהי נדידת הסתיו נצפה במושבת הלינה של הקורמורנים בחפציבה 

ונטייל בשדות עמק חפר ובאגמון עמק חפר החדש שנפתח לציבור באביב 
האחרון לתצפיות במגוון צפרי שיר וצפרי מים.

 22.12.17
2| עמק יזרעאל המערבי

נצפה  ברוך  כפר  אל מאגר  והשדות  יהושע  כפר  בין מאגרי  בעמק.  חורף 
בדורסי יום ושפע צפרי מים.

 26.1.18
3| אגמון החולה

עשרות אלפי עגורים ושאר עופות מים ועופות נודדים יצפו לנו שם בשיא 
החורף.

קתדרה מטיילת | 23 . . . תן אי ף  לעו



מלקטים
ימי שישי | 10:00 - 15:30 )4 ימי ליקוט(

לאוהבי הטבע, אוהבי האוכל, אוהבי הבישול ושוחרי האיכות
צדי הדרכים והשטחים הפתוחים מתגלים כמקור לשפע של מזון 
טרי, בריא, וגם טעים להפליא. נכיר ונלקט מינים שונים של צמחי 
בר ונבשל יחד במטבח שדה מאובזר היטב, מנות גורמה המשלבות 

טעמים ייחודיים ומרכיבים מקומיים. 
 - חדשה  קולינרית  תרבות  של  ביצירתה  שותפים  להיות  בואו 

מקומית וייחודית.

דמי השתתפות | 560 ש"ח למשתתף
דמי השתתפות בסיור בודד | 160 ש"ח

קתדרה מטיילת | 24

מרתקים  סיפורים  האזור,  צמחיית  עם  הכרות  סיור  כולל:  מפגש  כל 
ארוחת  תוגש  שבסיומה   - בישול  וסדנת  ותזונתיים,  קולינריים  וטיפים 
ידינו. בתום הסיור יקבל כל משתתף  צהריים מפנקת ועשירה - מעשה 
חוברת מתכונים שנלמדו במהלכו, טיפים לבישול, ופרק מיוחד המוקדש 

לזיהוי המינים שפגשנו בסיורינו.

לליקוט,  בד  שקית  הליכה,  נעלי  בכובע,  להצטייד  יש  סיור  בכל  ציוד: 
כפפות גננות )לא חובה(, אוכל ושתיה לארוחת בוקר.

נסיעה: כל הסיורים מתקיימים בסביבה הקרובה. ההתניידות - במכוניות 
פרטיות. מי שאיננו נוהג או איננו בעל מכונית מתבקש להודיע על כך בעת 

ההרשמה ואנו נשתדל לארגן את ההסעה בצורה מיטבית.

מדריך: יתיר שדה לקט, בשלן, מדריך, חוקר המטבח הארצישראלי, 
בוגר לימודי א"י ומספר סיפורים.

1|  19.1.18 | אל המעיין - עין ניל"י
המקום בו נפגשים נוף מדהים, שרידי כפר עתיק ומעיינות מפכים. נלקט 
את צמחי הבר האכילים במקום ונשמע על התפריט המקובל על אבותינו 

הקדמונים. נבשל ארוחה לפי תפריט זה.
ציוד מיוחד | סנדלים או נעלים להליכה במים.

2|  16.2.18 | נצא אל השדה
מעוג,  עולש,  האדם.  משק  בשולי  מאכל  צמחי  בעקבות  קולינרי  מסע 

טוריים, שחליים ומינים נוספים ונכין מהם מטעמים מיוחדים.

3|  16.3.18 | בצל אלון ואלה
לזהות  להכיר,  נלמד  תיכוני.  הים  החורש  את  האוהבים  בר  צמחי  נכיר 
וחטמית  ירושלים  ממרוות  ממולאים  נכין  בר,  ושום  אספרג  עם  ולבשל 
זיפנית, סלט מעלי פרסיון גדול ונקנח במעדן מתוק מפרחי כליל החורש. 

חוויה מיוחדת בחורש האלונים.

4|  18.5.18 | כובשים הצלחות
צלף  ניצני  איסוף  במיוחד,  חד שנתיים שימושיים  זרעי  קייצי של  ליקוט 
של  לשימור  טיפים  ושפע  בר  מזרעי  פיקנטיים  ממרחים  הכנת  לכיבוש, 

צמחים וזרעים בשיטות כיבוש והחמצה שונות.

קתדרה מטיילת | 25 ם מלקטי



קתדרה מטיילת | 26

שעת יציאהמדריךסדרהיוםתאריך

07:30לאה פופרמוזה ומוזיאוןד׳25.10.17

06:30עופר רגביום ו׳ הקצרו׳3.11.17

07:30ד״ר ירון עובדיהארץ אהבתיב׳13.11.17

07:30לאה פופרמוזה מוזיאוןד׳22.11.17

06:30רעי רזצפרותו׳24.11.17

ד״ר אסתר כרמלנשים גדולותב׳27.11.17
חכים

19:00
הרצאה

06:30עודד אמיתייום ו׳ הקצרו׳1.12.17

07:30טלי בצלאל שושנינשים גדולותה׳7.12.17

07:30משה חרמץארץ אהבתיב׳11.12.17

06:30רעי רזצפרותו׳22.12.17

07:30לאה פופרמוזה ומוזיאוןד׳27.12.17

20:00חנוך זאבי )סרט(ילדי היטלרב׳1.1.18

06:30עדי זרחייום ו׳ הקצרו׳5.1.18

07:30עופר רגבנשים גדולותה׳11.1.18

07:30אבי משה סגלארץ אהבתיב׳15.1.18

06:30ד״ר ירון עובדיהחוגגים עם כולםה׳18.1.18

10:00יתיר שדהמלקטיםו׳19.1.18

07:30לאה פופרמוזה ומוזיאוןד׳24.1.18

12:00משה חרמץסיורי ערבה׳25.1.18

06:30רעי רזצפרותו׳26.1.18

יתכנו שינויים בתכניות הטיולים עקב גורמים שלא ניתן לצפות מראש
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06:30ד״ר ירון עובדיהיום ו׳ הקצרו׳2.2.18

07:30ורד אביביארץ אהבתי ב׳12.2.18

07:30דליה שוטלנדנשים גדולותה׳15.2.18

10:00יתיר שדהמלקטיםו׳16.2.18

07:30לאה פופרמוזה ומוזיאוןד׳21.2.18

06:30רעי רזצפרותו׳23.2.18

07:30מורן גלאוןיום ו׳ הקצרו׳9.3.18

07:30ישראל ארדארץ אהבתיב׳12.3.18

16:30גלי נחוםסיורי ערבה׳15.3.18

10:00יתיר שדהמלקטיםו׳16.3.18

07:30לאה פופרמוזה ומוזיאוןד׳21.3.18

06:30רעי רזצפרות ו׳23.3.18

11:00מויש מעוזחוגגים עם כולםד׳25.3.18

07:30עדי זרחיארץ אהבתיב׳23.4.18

08:30עדי זרחיחוגגים עם כולםד׳25.4.18

07:30גלי נחוםיום ו׳ הקצרו׳4.5.18

16:30טלי בצלאל שושניסיורי ערבה׳10.5.18

07:30גלי נחוםארץ אהבתיב׳14.5.18

10:00יתיר שדהמלקטיםו׳18.5.18

07:30לאה פופרמוזה ומוזיאוןד׳23.5.18

07:30טלי בצלאל שושנייום ו׳ הקצרו׳1.6.18

16:30דליה שוטלנדסיורי ערב ה׳7.6.18
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