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למטיילים שלום,

בחוברת זו מוגשים לכם באהבה 35 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.
בחוברת תמצאו פירוט לסיורים בסדרות השונות.

j בארץ אהבתי - ימי ב׳
j  מוזה ומוזיאון - ימי ד׳

j  סיורי ערב - ימי ה׳
j  יום שישי הקצר - ימי ו׳

j  מלקטים - ימי ו׳
j  צפרות - ימי ו׳

להתראות בדרכים הטובות
גלי קדר - רכזת קתדרה מטיילת

סמדר פולוביאן - מנהלת הקתדרה
נעמי מור - מזכירת הקתדרה                                           

קתדרה מטיילתקתדרה מטיילת

קתדרה טל’ 04-6378551 )שלוחה 3( 077-7378530 
סמדר | 050-6661177  |  גלי | 052-8418452 

 katedrapa@gmail.com :דוא”ל | www.mymatnas.org.il :אתר
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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 עלולים לחול שינויים בתכניות הטיולים עקב גורמים 

     שלא ניתן לצפות מראש.



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

70 שנה למדינה 
'עוד לא תמו כל פלאייך'...

אתרים  נופים,  של  גדול  מגוון  מציעה  אהבתי  בארץ  הסיורים  סידרת 
על  החדש  בהם  רב  זאת  ובכל  מיצינו  שכבר  נדמה  שלפעמים  ונושאים 
המוכר. בגאוגרפיה המצומצמת של ארצנו הקטנטונת יש אינספור זויות 
ללכת  מנסים  להלן  המוצעים  והסיורים  ומחקר  התייחסות  הסתכלות, 
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
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סיור 1 | 22.10.18 | צפת 

עיר קסומה - אחת מארבע
נוף אוירה, קדושה וחולין בכפיפה אחת, היסטוריה 
ממאפייני  חלק  הם  אלה  קסם.  והרבה  מפוארת 
נטייל  הקודש.  ערי  מארבע  אחת   - צפת  העיר 
בסמטאותיה וננוע בין עבר לעתיד, בין יופי להזנחה. 
נמשיך לפסגת הר מירון לטיול טבע קצר נסיים את 
היום בקברי רשב"י והלל הזקן, שהם אבן שואבת 

למאמינים כבר מאות שנים. 
מדריך: גלי נחום

אהבתי בארץ 

סיור 2 | 19.11.18 | פרוזדור ירושלים 

בין הר הרוחות ורוחות התנ"ך
דרך  הרוח  בהר  בהליכה  הסיור  את  נתחיל 
שמם  שעל  "החמישה"  של  לזכרם  האנדרטה 
לאתר  נמשיך  החמישה.  מעלה  קיבוץ  הוקם 
לארגון  ושייך  לאחרונה  שנחנך  "סקסום"  הנוצרי 
אופוס דאי, ונסיים בביקור ביד השמונה, בהכרות 

עם הקהילה המיוחדת היהודית-משיחית ועם הגן התנ"כי במקום.
מדריך: ד״ר ירון עובדיה

סיור 3 | 17.12.18 | רמלה - לוד 

רמלוד
ייחודי  מבקרים  מרכז  הוקם  רמלה  לעיר  בסמוך 
בשתי  לביקור  נמשיך  משם  היום.  את  נפתח  בו 
הערים המעורבות רמלה ולוד. בשנים האחרונות 
את  החושפת  פנים״  ״מתיחת  הערים  שתי  עברו 
הכנסיות,  המסגדים,  בין  נסייר  וייחודן.  יופיין 
השווקים והאתרים שנשמרו והשתמרו. נגלה את 
הישן בצד חדש, במקומות שכולם נוהגים לחלוף 

על פניהם בדרך אל...
מדריך: ישראל ארד



סיור 7 | 20.5.19 | שפלת יהודה

בין מנזרים ונזירות בשפלת יהודה
בשפלת יהודה שוכנים מנזרים הקרובים גאוגרפית 
"בני  מנזר  השתקנים,  מנזר  העין:  מן  רחוקים  אך 
על  נשמע  ראפאת.  דיר  מנזר  בלטרון,  האושר" 
הקשר המיוחד הנרקם בעת האחרונה בין הנצרות 
המנזרים  ממטעמי  נטעם  היהדות,  לבין  הקתולית 
ועוד.  קרמיקה  שוקולד,  יין,  ומוכרים  המייצרים 

נפגוש נזירים ונזירות לשיחה פתוחה ולבבית.נעמוד על שאלות כדוגמת 
מדוע מתנזרים? אורח חיי הנזירים? מדוע איש צעיר בעולם מודרני בוחר 
את  נשמע  באבו-גוש:  הברית"  ארון  של  "גברתנו  במנזר  שכזו?  בחירה 
סיפור המקום ושירה מרוממת תשמע בתהודה הקסומה של הכנסייה. 

)הטיול מלווה בשירים בצוותא מתוך שירונים ובשירה בכנסיות( 
מדריכה: טלי בצלאל שושני

סיור 4 | 14.1.19 | בית שערים ושמורת האלונים 

מי רצח את אלכסנדר זייד? 
לפני  זייד  אלכסנדר  חי  אברייק  שייח'  בגבעות 
כמאה שנה, ועד היום על הגבעה חיה משפחתו. 
לפסל  איתה  ונטייל  זייד  טלי  נכדתו  עם  ניפגש 
שעל הגבעה. נעלה אל בית הקברות של הישוב, 
במערות  נבקר  נרצח.  בו  המקום  את  ונראה 
לאחרונה  ונפתחו  זייד  ע"י  שנתגלו  הקבורה 
לביקורים, ועל קירותיהם מנורות 7 קנים. נסיים בשמורת האלונים של 
ונטייל אל האלון הגדול שנותר מהחורשות עליהן שמר  קריית טבעון 

זייד. 
מדריכה: ורד אביבי
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סיור 5 | 18.2.19 | נגב

על תקווה ונשים בנגב

את היום נפתח בנווה חנה - בית לילדים בסיכון 
ממגוון עדות ותרבויות. נמשיך לרהט למפגש עם 
את  לב  בגילוי  החושפות  בדואיות שחורות  נשים 
המדבר"  "בת  מרים  מאבקן.  ואת  בחברה  מצבן 
המרפא  צמחי  בתחום  העממי  הידע  את  מינפה 
לעסק מצליח של קוסמטיקה על טהרת המסורת. בדריג'את נשמע על 
כפר של פלחים שעד לפני כעשור היו שוכני מערות ונסיים בכסייפה 

אצל סועאד, המספרת באופן גלוי לב על נישואי הָב.ַדל.
מדריכה: דליה שוטלנד

אהבתי בארץ  אהבתי בארץ 

סיור 6 | 18.3.19 | גליל מערבי 

נפלאותיה של כלת הגליל
שנים...   מאות  מזה  במחוזותינו  נקראת  היא  כך 
המלאכה  ובעלי  האבן  סמטאות  בין  לסייר  נצא 
הנשכחים של העיירה הציורית תרשיחא .תצפית 
נפלאה, סיור רגלי בין סמטאות האבן העתיקות, 
ביקור בכנסייה ומפגש מרתק עם הכומר שיספר 
בונה הסכינים  את  נפגוש  מנהגים מקומיים.  על 

יזמית  ונפלאה,  קטנה  מוזיקה  חנות  על  נפסח  ולא  מהגליל...  האחרון 
עתיק  ומרכז  הסמטאות  בלב  פריזאי  בניחוח  קונדיטוריה  שפתחה 
המשמש את העדה הסופית - שזאלית, )המיסטיקנים של האיסלאם(. 
נקנח את היום בחנות בוטיק לגלידה "בוזה" שראשית דרכה ביוזמתם 

של שני שותפים: יהודי וערבי בן תרשיחא. 
מדריכה: עדי זרחי



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

חזרה | כשעה לפני כניסת השבת

יום שישי - סוף השבוע המבורך - הוא ההזדמנות המצויינת של כולם 
לנוח מטרדות היום יום ולמלא מצברים בחוויות חדשות, בתכנים אחרים 
ואיכותיים, במקומות בלתי שגרתיים ובהארה של פינות ששטף הארועים 
עומדת  משובחים  מדריכים  קבוצת  מאפשר.  איננו  האמיתיים  בחיים 
לרשותכם כדי לעורר מחשבה נוספת בהוליכם אתכם בשבילים מיוחדים.
החורף  שעון  בימי  הסיורים  יתחילו  קצרים  ימים  הם  ו'  וימי  מאחר 
בשעה 06:30 ובימי שעון הקיץ בשעה 07:30. בגוף הטקסט 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

הסדרה מוכרת למורות/ים כקורס חובה 56 שעות.
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סיור 1 | 2.11.18 | שפלה 

על חידושים ארכיאולוגיים בשפלה
מבט  הפורשים  בשפלה,  באתרים  חדשות  בחפירות  נבקר  זה  בסיור 
בן  למרד  החורבה  מרד  שבין  בתקופה  הכפרי  המרחב  על  מחודש 
כוסבא. נכיר קצת מהישובים היהודיים הפרושים 
היישובים  חורבות  בין  נטייל  יהודה.  בשפלת 
בורגין, עתרי ומדרס. נסייר במערות ששימשו את 
תושביהם כבורות מים, בתי בד, גתות, מקוואות 

טהרה ומחילות מסתור.
שעת יציאה 06:30

מדריך: חיליק אברג׳יל

הקצר שי  שי ם  ו י

סיור 2 | 14.12.18 | בדרך לירושלים 

בדרך אל העיר
הדרך  על  המערכה  של  המופלא  סיפורה 
לבו  תשומת  את  שמשכה  בתש"ח,  לירושלים 
אחרת  מערכה  מכל  יותר  העליון  הפיקוד  של 
המלחמה.  של  הראשונים  החודשים  בשמונת 
רכס  אל  ונעלה  הגיא  שער  משלטי  בין  נטייל 

שיירות. תצפית מזווית לא שגרתית על שער הגיא, הוא באב אל-ואד. 
בקרבות  שנכרכו  הגבורה  סיפורי  בשל  הזכור  הקסטל  לאתר  נמשיך 
בבית  נסיים  צה"ל.  בתולדות  חדשים  סטנדרטים  קבעו  אשר  עליו, 
הקברות המיוחד בקריית ענבים המוקדש לחללי חטיבת הראל ומקפל 
בתוכו את סיפורם האישי של לוחמי הפלמ"ח שנטלו תשעה קבין של 

לחימה במלחמת העצמאות.
שעת יציאה 06:30

מדריך: משה חרמ״ץ

סיור 3 | 4.1.19 | בין מחולה למשואה 

אל שכיות החמדה בצפון הבקעה
כמה  מצויים  גבוהים  הרים  בין  קטן  בעמק 
ישובים מדהימים. בשדמות מחולה נבקר בחוות 
ברותם,  הפרחים.  גידול  מקום  האמריליוס 
בנייה  על  בו  שהדגש  דתי,  חילוני  מעורב  יישוב 
ונראה  בבוץ  הבנייה  על  נשמע  אקולוגית. 
למוצרי  בחנות  נבקר  אורית  אצל  כזה.  בית 
קוסמטיקה על טהרת צמחי בר ונשתה קפה מול 

הנוף הנהדר של הרי השומרון הגבוהים. בחמדת היושבת בפינת חמד 
מעבר  אל  ונרד  תצפית  נערוך  שבירדן,  ועג'לון  יבוק  מעבר  אל  וצופה 
המגדל  חקלאי  במשק  בביקור  נסיים  תירצה.  נחל  ופיתחת  הג'יפטליק 

תמרים. מדריכה: ורד אביבי



קתדרה מטיילת | 11קתדרה מטיילת | 10

סיור 4 | 1.2.19 |  חוף הכרמל 

בין כרמל לים
הארץ  במרכז  ממש  נמצא  א-זרקא  ג'יסר  הכפר 
אך מעטים מבקרים בו. נערוך ביקור בכפר, נשמע 
במסגד,  נבקר  ה"ע'וורנה",  שבטי  של  מקור  על 
בכפר  משותפת  ביוזמה  שקם  החדש  במלון 
ובמעגן הדייגים. בכפר האמנים עין הוד, נטייל בין 
הסמטאות והגלריות השונות ומשם נמשיך לשכנו 
הכפר עין חוד. נסיים את היום במסלול טבע קצר 

סמוך לכרם מהר"ל. 
שעת יציאה 07:30

מדריך: גלי נחום

הקצר שי  שי ם  ו י

סיור 6 | 12.4.19 | כפר תבור ועמק יזרעאל

סיפור אהבה ארץ ישראלי
סיור בעקבות ספרה של פנינה גרי  "סיפור אהבה 
ארץ ישראלי". סיפור אהבתם של פנינה דרומי ועלי 
בן צבי )בנם של רחל ינאית ויצחק בן צבי( שנהרג 
נישואיו  לפני  ימים  כמה  העצמאות  במלחמת 
נבקר  והמקומות.  בין הדמויות  בזמן  לפנינה. מסע 
עדשים  בתל  תבור,  בכפר  קשת,  בבית  באנדרטה 

ובנהלל.
שעת יציאה 07:30
מדריך: מורן גלאון

סיור 5 | 1.3.19 | ירושלים 

גנים ובורגנים 
סיור לשכונת רחביה וטלביה בירושלים

בירושלים.  יוקרתיות  שכונות   2  - וטלביה  רחביה 
 - ה  המאה  של  העשרים  בשנות  הוקמו  שתיהן 
וטלביה  עברית  בורגנית  גנים  שכונת  רחביה   .20
שכונת יוקרה של בורגנים ועשירים ערבים )נוצרים 
בעיקר(. נכיר את הדמויות והסיפורים המסתתרים 
ענקי  חיו  בהם  המרגשים  ההסטוריים  המבנים  בין 
התרבות, הרוח והפוליטיקה היהודית ברחביה, ובין גני הוורדים והיסמין 
ומבנים  העשרים  משנות  מפוארות  ארכיטקטוניות  יצירות  המקיפים 
מאוחרים יותר כמו תאטרון ירושלים, בית שרובר ובית הנשיא בטלביהֿ.

שעת יציאה 07:30
מדריך: ברוך גיאן

הקצר שי  שי ם  ו י

סיור 7 | 3.5.19 | ירושלים

ירושלים של עמיחי
המשורר המופלא יהודה עמיחי, כתב שירים רבים 
על העיר. כדבריו השתמש ב"חלק קטן מן המילים 
שבמילון", אך היטיב לבטא את החוויות האנושיות 
למודת  המדינה  חוויות  את  גם  כמו  כולנו  של 
מושבה  השכונות  לשלום.  הכמהה  המלחמות 
לסיפור  הרקע  יהיו  משה  וימין  תור  אבו  גרמנית, 

חייו, שירתו וסיפורים על משפחתו וחבריו. ננסה לפענח את סוד קסמו 
שהפך אותו למשורר של כולם. הסיור מלווה בשיריו של עמיחי.

שעת יציאה 07:30
מדריכה: נורית בזל



וגבעתיים,  ירושלים  בין  הנמתח  הקו  על  נשוחח 
צדק  על  הזמן,  ובצד  הדרך  בצד  התמיד  המסע 
חברתי, תחושות אנוש ובעיקר, על אהבה בפינות 

נסתרות ויפהפיות של רמת גן וגבעתיים.
מדריכים: אבי משה- סגל ועופר רגב

סיור 4 | 16.5.19 | רמת גן

סיור אורבני בטבע רמתגני

סיורים לעת ערב  )5 סיורים(
״בין ברושים יורד הערב״

ימי ה'  | 16:30 - 24:00

ויתמקדו  והקיץ )מלבד סיור הפתיחה(  יתקיימו בערבי האביב  הסיורים 
בנושאים שהערב יפה להם. שכונות סואנות ביום ושקטות בערב, תצפיות 
מוארות השופכות אור חדש על האתרים, מפגשי ערב מיוחדים ועוד כי 

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

דמי הששתפות בסדרה 900 ש"ח | סיור בודד 200 ש"ח

קתדרה מטיילת | 13קתדרה מטיילת | 12 ערב לעת  ם  רי ו סי ערב לעת  ם  רי ו סי

סיור 2 | 14.3.19 | אזור השרון

"אם פרדסים עוד משגעים אותך בריח"
ויופי  נלך בעקבות ריח הפרדסים, פריחת האביב 
השקיעה באזור השרון:  חוות פישר ובית נבולסי, 
ביארת  מנשה,  גן  קלמניה,  חוות  א"י,  מטעי  חוות 

חנון ובית הבאר בנתניה.
מדריך: שי רוזן

סיור 3 | 11.4.19 | בני ברק

בני-ברק-מסע לעולם אחר 
ערב חג החרות

ימי חודש ניסן, ערב חג החירות, ימי הניקיון הפיזי 
ההכנות  זמן  ישראל,  עם  של  הרוחני  והניקיון 
הטיול  את  ילוו  הסדר,  ליל  לקראת  האינטנסיביות 
ברחובות העיר החרדית הגדולה והראשונה בארץ. 

נגלה איך יכול להיות שהעיר הכי ענייה, נותנת הכי הרבה צדקה? 
היכן הרב ש"ך מילא את מקומו של הרצל? סיור בין סיפורי ההקמה של 
העיר, דרך ישיבות ובתי כנסת, רחוב רבי עקיבא עורק החיים המרכזי, 
האנשים,  איצקוביץ'.  כנסת  בית  פוניובייז',  ישיבת  הגדול,  הכנסת  בית 

השלטים על הקירות, השפה, הבגדים ועוד. 
 מדריכה: יפעת אביצדק קלפה

סיור 5 | 6.6.19  | אנדרטת הנחל וקיבוץ משמרות

אל תלכי לבדך
סיפורים בין אנדרטת הנחל למאיר אריאל ושלום חנוך

הגדול  במתחם  המסתתרים  והסיורים  הסודות  בין 
של אנדרטת הנח״ל לבין סיפורו של קיבוץ משמרות 
העברית  בתרבות  מרכזיים  ליוצרים  שהיווה חממה 
מקורות  על  אריאל.  ומאיר  חנוך  שלום  ובהם 
פרדס  שבין  הביצות  באדמת  הנטועים  ההשראה 

חנה וכרכור. 
)במכוניות פרטיות( מדריך: עופר רגב

סיור 1 | 18.10.18 | גבעתיים 

משהו בלתי נשכח
מיומו הראשון חייו ומקורות השראתו של היוצר אהוד בנאי בישראל שקיבל  היחיד  אל הפארק 

אברהם  של  מחזונו  החל  ״הלאומי״!  התואר  את 
קריניצי, מייסדה ומנהיגה של רמת-גן ובתיכנונו של 
וכלה  משה כבשני, מעצב הנוף הירוק של רמת-גן 

בברכתו של דוד בן גוריון. 
אברהם  של  נדירות  אמנות  יצירות  עם  היכרות 

מלינקוב ומנשה קדישמן ומפגש מחודש עם סמלים עירוניים לאומיים.
מדריך: אבי משה סגל



סיור 1 | 31.10.18 | תל-אביב-יפו

חולמים אמנות ביפו
הרצל, הקיסר, הקיסרית ואילנה גור

את שנת הטיולים העוסקת ביחסי הגומלין מזרח מערב נפתח בנקודת 
החיבור האולטימטיבית בארץ ישראל של המאה ה-19 - יפו.  בית המכס 

הטורקי, מלון קמיניץ, חאן זונאנה, כיום מוזיאון אילנה גור. 
נמשיך למתחם התחנה עם הקרון בו נסעו הקיסר והקיסרית לירושלים. 

ונסיים בביקור הזוג הקיסרי בשרונה עם הציורים של באודפייאר. 

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.

שנת  ולרגל  ומוזיאון  מוזה  הטיולים  סדרת  במסגרת 
ה- 70 למדינה. אנחנו יוצאים לסדרת טיולים ייחודית 
הבוחנת את יחסי הגומלין מזרח - מערב בארץ ישראל 
בעל  באירוע  מתמקד  מפגש  כל  ישראל.  ובמדינת 
השפעה מרכזית בבניית ההשפעות התרבותיות והאומנותיות בין מזרח למערב.

הסדרה מוכרת למורים/ות כקורס חובה לגמול ואופק חדש, 60 שעות.

דמי הששתפות בסידרה: 1400 ש"ח
דמי השתתפות בסיוד בודד: 220 ש"ח

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

סיור 2 | 28.11.18 | ירושלים

ירושלים הקטנה - 
מוזיאון רוקפלר, כנסיית סנט ג'ון, בית אנה טיכו

המלכה ויקטוריה שלחה זרועות ארוכות לארץ הקודש. נתחיל בביקור 
ותחילת  בירושלים  הראשונה  האבן  כנסיית  בבניית  שהסתיים  מלכותי 
הניאו גותיקה. נבקר בבית אנה טיכו ונעסוק גם בפרשת זייוף ״פסלים 
רוקפלר  מוזיאון  במתחם  נבקר  הבריטי.  למוזיאון  שהגיעו  מואביים״. 

שנבנה ברוח המוזיאון הבריטי. נסיים את בקורנו בכנסיית סנט ג'ון.

סיור 3 | 26.12.18 | רמות מנשה

בין הגולה לרקמה הפלסטינית 
רמות מנשה ואום אל פאחם

מערכת יחסים מורכבת ומרתקת התפתחה בין תנועת הקיבוצים לתרבות 
האידיאולוגיות  התפיסות  שתי  בין  חיבורים  יוצר  הטיול  יום  הערבית. 
והחברתיות דרך האנדרטה, הרקמה והתרבות החומרית. נתחיל את יום 
הטיול בקיבוץ משמר העמק ונמשיך למוזיאון אום אל פאחם ולמפגשים 

עם נשים יוצרות במגזר הערבי.

סיור 4 | 30.1.19 | חיפה  

חיפה אמנות , אוספים ואדריכלות 
המינרט לסמי עופר

מחדש  הגדירה  חיפה  במבואות  עופר  סמי  הספורט  מרכז  של  בנייתו 
את יחסי הגומלין בין אדריכלות ואמנות בעיר בין מזרח למערב. נתחיל 
את יום הטיול בשכונת הדר. נפגש עם רסטורטור המשמר את האמנות. 
הספורט  למתחם  העיר  למבואות  נרד  הטכניון.  בניית  בתהליך  נסיים 
בעולם.  הגדולים  הקיר  ציורי  בין  נתרענן  עופר.  סמי  שם  על  המופלא 
נבקר במתחם בלטות, תיעוד עיצובי לבתי המידות הערביים. נסיים בעיר 

התחתית בין סורגי ברזל לאדריכלות בריטית. 



סיור 7 | 29.5.19  | נצרת

נצרת בין קדושה, חלבה, חימר ורקמה
של  ואומנות  אדריכלות  המימדים,  עצומת  הבשורה  בכנסיית  נתחיל  היום  את 
קדושה בין מסורתי למודרני. נתרענן בפינת חן בשוק. נפגש עם צורפת ורוקמת. 
נבקר בבית ספר לעיצוב אופנה. באכסניה בעלת תקרה מצויירת נערוך סדנת 
הכנת אוכל מקומי ונהנה מארוחת צהריים מעשה ידינו. לסגירת מעגלי הקדושה 
נבקר בכנסיית בשורה יוונית- אורתודוכסית יפה ומרשימה. לסיום היום נבקר 

במפעל לייצור טחינה ואצל משפחת אומנים העוסקים מזה דורות בחימר. 

סיור 6 | 27.3.19 | בין זכרון יעקב לטבעון 

הבגד והבגידה 
בין המקומי לגלובלי בחנויות יד שניה

פרטיים  לאוספים  שניה,  יד  לחנויות  מגיעים  מקומיים  אתניים  לבוש  פריטי 
ולמוזיאון אתנוגרפי. יום טיול בין חנויות יד שניה ההופכים להיות מוזיאון תיעודי 
בת  יעקב,  זכרון  בין  לגלובלי.  המקומי  בין  תקופה"  "טעם  ו  אופנה  בגדים,  של 

שלמה, כפר יהושע וטבעון.

קתדרה מטיילת | 17קתדרה מטיילת | 16

סיור 5 | 27.2.19 | עכו

עכו אספנים, אמנים ופטרונים 
בין מזרח למערב

עכו בה התפתחה בין הים לחומות התפתחה שפה מיוחדת בין מזרח למערב. 
נתחיל במפגש עם אומן אספן. נבקר במוזיאון אוצרות בחומה, מוזאון עוקשי 
ונטייל בין בתים עם תקרות מצויירות. נסיים במפגש מיוחד עם פטרון שימור 

ואומנויות אשר בנה לעצמו מלון דרכים מופלא בתוך סמטה בעיר. 

ן ו א י ז מו ו ה  ז מו

תרבות ואומנויות
צילום במצלמה דיגיטלית סמסטר א׳

פוטושופ סמסטר א׳
כתיבה יוצרת סמסטר א׳

קולנוע סמסטר א׳
תיאטרון סמסטר א׳

פסיכודרמה סמסטר ב׳
ציור ורישום קורס שנתי

עיצוב ופיסול קרמי וקדרות קורס שנתי
חוויה של חומרים סמסטר א׳ וב׳

קליגרפיה סמסטר א׳

קורסים 
והשתלמויות
לקהל הרחב 

למורות ומורים 
בשנת שבתון

ה           | ר | ד | ת | ק

מדעי ההתנהגות
קורס אימון  coaching קורס שנתי

חוסן נפשי קורס שנתי
העצמה ופיתוח אישי

לקדם את הילד שמדאיג אותי סמסטר א׳ וב׳
חינוך לבריאות ותזונה נכונה  סמסטר א׳

גוף רוח ונפש
אי של שקט קורס שנתי

פיתוח כישורי הצלחה סמסטר א׳
אינטלגנציה רגשית NLP סמסטר ב׳

עיצוב
עיצוב ותכנון אירועים סמסטר א׳

עיצוב ישראלי - הום סטיילינג סמסטר ב׳

קורסי הקתדה מוכרים לגמול ואופק חדש 
למורים ומורות חברי ארגון המורים והסתדרות המורים. 

15 מפגשים | מועדי פתיחה סמס' א' | אוק' - נוב' 2018
15 מפגשים | מועדי פתיחה סמס ב' | ינו'-פב'  2019 

 28 מפגשים | מועדי פתיחה סמס׳ ב׳ קורסים שנתיים | ספ'-אוק 2018 

פרטים והרשמה באתר המתנ״ס

טל’ 04-6378551 )שלוחה 3( | 077-7378538
פקס: 04-6377368  | נייד: 050-6661177     

w w w . m y m a t n a s . o r g . i l  : ר ת א
 k a t e d r a p a @ g m a i l . c o m  : ל ” א ו ד

תשע״ט  2018 - 2019



 
סיור 1 | 16.11.18 | רמת הנדיב 

מציפורי שיר לנשרים 
נצא לסיור בעקבות עופות החורש החורפים. ננסה לאתר את השכנים 
הקרובים המתחבאים גם בגינותינו בסביבתם הטבעית, ולצפות בנשרים 

המגיעים לחוטם הכרמל.

סיור 2 | 21.12.18 | שפלת יהודה 

מאגרי השפלה
באלפיהם  החורף  את  המבלים  השיר  וציפורי  המים  עופות  בעקבות 

בשפלת יהודה המוריקה בראשית החורף. 
המחלקות  אחת  הם  העופות  בעופות-  ותנועה  צורה  צבע,  הרצאה- 
המגוונות והססגוניות ביותר בעולם החי. בהרצאה ננסה להבין מעט את 
משמעות הצורה, הצבעים ודפוסי ההתנהגות המאפיינים עופות שונים.

 
סיור 3 | 18.1.18 | אגמון החולה 

אגמון החולה
לסיור  העונה  בשיא  בישראל  הטובים  הצפרות  מאתרי  לאחד  נחזור 
עומק עופות מים, דורסי-יום וציפורי שיר, וכמובן עשרות אלפי העגורים 
שתמיד כיף לפגוש. בסיור זה תהיה הוצאה כספית נוספת עבור שכירת 

אופניים או כלים אחרים להתניידות בשטח האגמון.

סיור 4 | 15.2.19 | אולגה

חוף אולגה והסביבה
מתחת לאף נמצאת אחת מפינות החמד של חוף הים התיכון, עם מגוון 

עופות ופריחה מרהיבה. 

סיור 5 | 15.3.19 | רמת הגולן 

גמלא ומרכז רמת הגולן
והרחמים  קינון הנשרים  נצא לאתר המרכזי של  עונת הקינון  לקראת 
בגמלא. הדורסים הם רק קצה הקרחון בשיאה של עונת הנדידה, והגולן 

הפורח מרהיב ביופיו.

לעוף איתן... 
סידרת סיורי צפרות + 2 הרצאות 

ימי שישי | 06:30 - 13:00 
5 ימי צפייה בציפורים מוגשים לאוהבי הטבע באהבה

מדריך: רעי רז צפר וצלם טבע

ארצנו  פני  על  חולפות  צפורים  מליוני  מאות 
הקטנטונת פעמיים בשנה. מינים רבים מאד חיים 
אם  באמת  אותן  מכירים  מעטים  השנה.  כל  כאן 
המשייטות  הגדולות  בלהקות  לצפות  נהנים  כי 
אתכם  מזמינים  אנו  בשמיים.  מסודרים  במבנים 
עם  הכרות  נערוך  בהם  שישי  ימי   5 להקדיש 

יצירת הטבע המופלאה במיוחד - אורחות חיי הצפרים.
עלות הסדרה: 560 ש"ח | דמי השתתפות בסיור בודד : 130 ש"ח
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ציוד נדרש: משקפת, אוכל ושתיה, כובע ונעלי הליכה.
נסיעה: הסיורים יהיו במכוניות פרטיות. במידה ותהיה קבוצת מתעניינים 

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

המפגש לתחילת הסיור בדוא"ל או במסרון.

הרצאת מבוא לסדרה  

צבע, צורה ותנועה בעופות | יום ה' | 8.11.19 | 20:00
מה מעניין בציפורים? כיצד ניתן להתחבר לעולמן המרתק? איך נוכל להיות 
צפרים טובים יותר? בהרצאה נדבר על מה שכדאי לדעת כשיוצאים לשטח 

לצפות בציפורים.

הרצאה
נדידת הציפורים | 13.1.19 | יום ה' | 20:00

נכיר  נדידת העופות. בהרצאה  אחת התופעות המרתקות בעולם החי היא 
התופעה-  את  האופף  המסתורין  מן  מעט  לפענח  וננסה  מרתקות  עובדות 
מדוע נודדים העופות? כיצד הם מנווטים? האם הנדידה היא חברתית? האם 

מולדת או נרכשת? וכמובן מדוע ישראל היא ציר כה מרכזי בנדידה?



סיור 1 | 28.12.18 

אל המעיין צמחיית מים וצמחיית גדה
בו  המקום   - ניל"י  עין  במעיין  למאכל  בר  צמחי  ובישול  לליקוט  סיור 
מקומי  ואוכל  עתיק  כפר  שרידי  מפכים,  מעיינות  מרהיב,  נוף  נפגשים 
עשיר, בריא ומזין. נסייר בשבילים, נפגוש מקרוב את צמחי הבר הנאכלים 
הצומחים בו, נשמע סיפורים מרתקים על מה שהתבשל במטבחיהם של 
עשירה  מזינה,  צהריים  ארוחת  יחד  ונבשל  נלקט  הקדמונים,  אבותינו 
ובריאה, המבוססת על אותו תפריט קדום. מסלול הסיור מתחיל בכרמי 
ציוד נדרש: סנדלים למים, כובע,  נילי.  הגפנים הסמוכים לישוב גבעת 

שק לליקוט, כפפות, סכין קטנה, כריכים לארוחת הבוקר.

סיור 2 | 25.1.19

נצא אל השדה
נכיר את  מסע קולינרי בעקבות צמחי הבר המלווים את משק האדם: 
העולש, המעוג, הסלק המצוי, הטוריים, השחליים ומינים נוספים נפוצים 

מאוד בסביבת האדם - ונרקח מהם מטעמים ייחודיים.

סיור 3 | 22.2.19 

בצל אלון ואלה - צמחי החורש הים תיכוני
נלמד  אכילים.  בר  מיני  של  עצום  מגוון  צומח  והאלות  האלונים  לצד 
לזהות, להכיר ולבשל עם אספרגוס ושום מהבר, נכין ממולאים ממרוות 
ירושלים ומחוטמית זיפנית, נטעם סלט מיוחד מעלי פרסיון גדול. ונקנח 
בקינוח מתוק מפרחי כליל החורש. סיור מרהיב וארוחה ייחודית ביערות 

האלונים העבותים של אזורנו.

סיור 4 | 29.3.19

ליקוט לאורך חופי הים התיכון
בשרניים  מרקמים  ים,  של  רחוקים  לטעמים  געגוע  שהם  צמחים 
מלוח,  חמוץ,  מריר,  ומורכב:  עשיר  טעמים  מנעד  בפה,  ומתפוצצים 
אהל  קיפח,  מלוח  ימי,  קריתמון  ומתקתק.  חרפרף-עדין  אומאמי,  דגי, 
הגבישים, דו-פרק חופי ובן טיון בשרני - חומרי גלם נפלאים למטבח ים 

תיכוני עשיר, מזין וייחודי.

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. 
בואו להיות שותפים ביצירתה של תרבות קולינרית חדשה - 

מקומית וייחודית.

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

סיפורים.

דמי השתתפות בסדרה | 560 ש"ח
דמי השתתפות בסיור בודד | 160 ש"ח
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מרתקים  סיפורים  האזור,  צמחיית  עם  הכרות  סיור  כולל:  מפגש  כל 
ארוחת  תוגש  שבסיומה   - בישול  וסדנת  ותזונתיים,  קולינריים  וטיפים 
צהריים מפנקת ועשירה - מעשה ידינו. בתום הסיור יקבל כל משתתף 
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.

* יתכנו שינויים בתכנים, באתרי הסיורים ו/או בלוח הזמנים, כתוצאה מכוח  
    טבע. שינויים במועדי המשקעים, מועדי פריחה וכיו״ב
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שעת יציאהמדריךאזורסדרהיוםתאריך

גבעתייםסיורים לעת ערבה׳18.10.18
עופר רגב

16:30
אבי משה סגל

07:30גלי נחוםצפתבארץ אהבתיב׳22.10.18

07:30לאה פופרתל-אביב-יפומוזה מוזיאוןד׳31.10.18

06:30חיליק אברג׳ילשפלת יהודהיום שישי הקצרו׳2.11.18

20:00רעי רזהרצאהלעוף איתןה׳8.11.18

06:30רעי רזרמת הנדיבלעוף איתןו׳16.11.18

07:30ד״ר ירון עובדיהפרוזדור ירושליםבארץ אהבתיב׳19.11.18

07:30לאה פופרירושליםמוזה ומוזיאוןד׳28.11.18

06:30משה חרמ״ץבדרך לירושליםיום שישי הקצרו׳14.12.18

07:30ישראל ארדרמלה-לודבארץ אהבתיב׳17.12.18

06:30רעי רזשפלת יהודהלעוף איתןו׳׳21.12.18

07:30לאה פופררמות מנשהמוזה ומוזיאוןד׳26.12.18

10:00יתיר שדהגבעת ניל״ימלקטיםו׳28.12.18

06:30ורד אביביבין מחולה למשואהיום שישי הקצרו׳4.1.19

07:30ורד אביביבית שעריםבארץ אהבתיב׳14.1.19

20:00רעי רזהרצאהלעוף איתןה׳13.1.19

06:30רעי רזאגמון החולהלעוף איתןו׳18.1.19

10:00יתיר שדהאזור פרדס חנהמלקטיםו׳25.1.19

07:30לאה פופרחיפהמוזה ומוזיאוןד׳30.1.19

שעת יציאהמדריךאזורסדרהיוםתאריך

06:30גלי נחוםחוף הכרמליום שישי הקצרו׳1.2.19

07:30ורד אביבינגבבארץ אהבתי ב׳18.2.19

06:30רעי רזחוף אולגהלעוף איתןו׳15.2.19

10:00יתיר שדהסובב פרדס חנהמלקטיםו׳22.2.19

07:30לאה פופרעכומוזה ומוזיאוןד׳27.2.19

06:30ברוך גיאןירושליםיום שישי הקצרו׳1.3.19

16:30שי רוזןהשרוןסיורים לעת ערבה׳14.3.19

06:30רעי רזגמלאלעוף איתןו׳15.3.19

06:30עדי זרחיגלילבארץ אהבתיב׳18.3.19

07:30לאה פפר זכרון יעקבמוזה ומוזיאוןד׳27.3.19

10:00יתיר שדהחוף היםמלקטיםו׳29.3.19

16:30יפעת אביצדקבני ברקסיורים לעת ערבה׳11.4.19

07:30מורן גלאוןכפר תבוריום שישי הקצרו׳12.4.19

07:30נורית בזלירושליםיום שישי הקצרו׳3.5.19

16:30משה אבי סגלרמת גןסיורים לעת  ערבה׳16.5.19

07:30טלי בצלאל שושנישפלת יהודהבארץ אהבתיב׳20.5.19

07:30לאה פופרנצרתמוזה ומוזיאוןד׳29.5.19

 בין אנדרטת סיורים לעת ערב ה׳6.6.19
למאיר אריאל 

ושלום חנוך

16:30עופר רגב

אוקטובר 2018

דצמבר 2018

ינואר 2019

פברואר 2019

מרץ 2019

אפריל 2019

מאי 2019

יוני 2019

נובמבר 2018
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