ידיעון
שנת הלימודים תשע"ח

ידיעון תשע"ח
פיתוח וכתיבת תכניות לימודים
איילה מזרחי
ריכוז ותיאום תכניות לימודים
חגית דורפמן

הפקת הידיעון
ורד אלטובסקי ,חוה בוברוב,
חגית דורפמן ,אירית וינרבה ,סו וכמן,
יהודית לרנר פרידמן ,יובל ראובני
עריכת הידיעון
איילה מזרחי
עיצוב גרפי

סטודיו Hauser

תודתנו והערכתנו נתונה לכל אשר
תרמו לעשיית ידיעון זה :לרכזי
המגמות ,לצלמי ,לחונכי ,לתלמידי,
למתנדבי ולידידי ובוגרי המכון.

שלום רב,
אנו שמחים להציג בפניכם את תכניות הלימוד של
מכון אבשלום לשנת הלימודים תשע"ח.
בידיעון תמצאו מגוון רחב של תכניות לימוד ,קורסים
והרצאות ,המשלבים בתוכם סיורים ומחנות לימוד
ייחודיים מתחום לימודי ארץ ישראל.
מכון אבשלום פועל מזה  64שנים ,בהן צבר מוניטין
וניסיון רב בהקניית לימודי ארץ ישראל לכל שכבות
האוכלוסייה  -זאת על בסיס תכניות הלימוד
המעודכנות ,עליהן נוספות מדי שנה תכניות לימוד
חדשות ומגוונות.
אלפי תלמידים נהנים כיום מתכניות במגוון נושאים
המוגשים ע"י מיטב המרצים ,החוקרים והמדריכים
המובילים בתחומם.
המכון ידוע בהרכב האנושי המיוחד של תלמידיו  -קהל מתעניין ואיכותי ובמסגרת
לימודים ייחודית ,המעניקה לתלמידי המכון חוויה אינטלקטואלית וחברתית ,מכון
אבשלום מחויב לשמירת קשר עם הקהילה ומקיים פעילות להקניית ידיעת הארץ
לציבור הרחב בישובים שונים ובמקומות עבודה.
אתר האינטרנט ודף הפייסבוק של המכון יספק לכם מידע מגוון על פעילות המכון,
חומרים לימודיים ,תגובות מרצים ותלמידים וכן את הידיעון בגרסה אינטראקטיבית.
למכון אבשלום צוות יעיל ומסור של עובדים ,מתנדבים וחונכים ,הקשובים לצורכי
התלמידים ועומדים לרשותכם בכל עת.
ברצוני להודות לאיילה מזרחי ,מנהלת תכניות הלימוד במכון ,על פיתוח יצירתי,
כתיבה ועריכת ידיעון זה.
הנכם מוזמנים לעיין בתכניות הלימוד המרתקות המוצעות בידיעון שלפניכם
ולהצטרף אלינו ולאלפי התלמידים המרוצים של מכון אבשלום.
באיחולי שנת לימודים פורייה ומהנה,
פיני שומר
מנכ"ל המכון
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תוכן העניינים
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תכנית הלימודים :קורסי המגמה
לימודי בוקר – חגיגה של יום בשבוע – לומדים ומסיירים
נהלי הרשמה
"ציפורים בראש" – סדנת צפרות
הרנסאנס  -לידה מחדש
"אומרים ישנה ארץ - "...מדרום ועד צפון
תבל ומלואה
יהדות כתרבות
בטבע שלנו
לגעת בעבר ,לגעת במחר
"רק בגלל הרוח"...
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ארץ ישראל בימי הבית השני
בין הסהר לצלב
"על כל אלה"...
בין שתי מלחמות עולם
מעבר לאופק – על תרבויות ,על מנהגים ועל בעלי חיים
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מכון אבשלום  -מי אנחנו?
המכון לידיעת הארץ ע"ש חיים אבשלום הוא מפעל ייחודי בקרב מוסדות ההשכלה בארץ.
פעילות המכון מהווה חוויה רב חושית – דרך הראש ,דרך הלב ודרך הרגלים! הלימודים במכון מקיפים
ורחבים וזאת מתוך כוונה לקרב את הלומדים לארץ ישראל על כל רובדיה ,נופיה ,עברה ועתידה.
לימודי הליבה מתמקדים בארץ ישראל על כלל היבטיה :היסטוריה ,טבע ,גיאוגרפיה ,ארכיאולוגיה ,חברה
וכן נושאי העשרה מתחומים כמו :ספרות ,אמנות ותרבות ,מדעים ועוד .בנוסף ,המכון עוסק גם בלימודי
עולם ותרבויות ,תוך מתן דגש על אגן הים התיכון בזיקה לארץ ישראל.
הלימודים מועברים בצורה חווייתית ובאווירה פתוחה ונעימה וזאת מבלי לגרוע מאיכות ההוראה
וממשמעותה .בנוסף במכון מתקיימים סיורים רבים ,המשלימים את חוויית ההוראה ומעניקים ממד
רחב ומקיף לנושאים הנלמדים.

לימודי ערב

לימודי ארץ ישראל
להכיר את ארץ ישראל

מכון אבשלום  -רקע

המכון נוסד בשנת  ,1952במסגרת ההסתדרות הכללית ובסתיו  1953פתח את שעריו לתלמידיו הראשונים.
מאז מלווה המכון את המדינה והחברה הישראלית ומתאים עצמו לשינויים המתרחשים בה .המכון נסמך
על הידע שנצבר בין כתליו ומוסיף ללא הרף נושאים וקורסים מעניינים להצע הקיים .המכון קרוי על
שמו של חיים אבשלום פרידמן ( ,)1952-1890שהיה ממעצבי הפעילות התרבותית בארץ ישראל בכלל
ובקרב ציבור העובדים בפרט ,ותרם רבות להקניית ידיעת הארץ וקידם נושא זה.

תחנות מרכזיות בחיי מכון אבשלום

 - 1952הקמת המכון.
 – 1953שנת הלימודים הראשונה.
 - 1970המכון משולב באוניברסיטת תל אביב ,לצד החוג לגיאוגרפיה.
 - 1985-1970ניהול משותף של אוניברסיטת תל אביב ושל המרכז לתרבות ולחינוך של ההסתדרות.
 - 1985המכון עובר למשכנו הנוכחי  -קמפוס מכללת לוינסקי לחינוך.
 - 1997המכון מתחיל לפעול כעמותה רשומה.

מנהלי המכון

פרופסור שמואל אביצור ז"ל  -מייסד המכון ומנהלו הראשון ( .)1973-1953שימש כנשיא
עמותת מכון אבשלום מיום הקמתה.
גבריאל הורוביץ  -מנהלו השני של המכון (.)2004-1973
פיני שומר – מנהל המכון משנת .2004

תחומי פעילות המכון

הוראה והעשרה בכל הנושאים הנוגעים לידיעת הארץ פרסומים שונים בתחומי פעילות המכון
קידום ועידוד חוגים לידיעת הארץ ברחבי ישראל סיוע בקיומם של חוגים בפריפריה ובמקומות עבודה
הפעלת חוג "סביבתנו"  -חוג לידיעת הארץ הפתוח לתלמידי המכון ,לבני משפחותיהם ולציבור הרחב.

ייחודו של מכון אבשלום

תכניות לימודים עשירות ומקיפות מיטב המרצים והחוקרים אווירה נעימה ומשפחתית קהל מתעניין
ואיכותי שילוב בין לימודים להנאה סיורים מרתקים ומגוונים הכוללים מחנות לימוד (קמפוסים)
ייחודיים שפע פעילויות ואירועים  -פתוח לתלמידי המכון ולבני משפחותיהם.

מקום הפעילות :קמפוס מכללת לוינסקי לחינוך ,ת"א.
הערה :במקרה של חוסר בחדרי לימוד מתאימים ,תועבר חלק מהפעילות למקומות לימוד חלופיים.
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לימודי ארץ ישראל  -חוויה ארצישראלית

לימודי ארץ ישראל  -להכיר את ארץ ישראל
בה

ימי חמישי

21:30-18:00

סיורים

עיוני

לא"י101/
 230שעות

תכני הלימוד :היכרות מקיפה עם ההיסטוריה ,הטבע והגיאוגרפיה של ארץ ישראל
מרצים בשנה א' :גליה דורון ,ד"ר דני סימון ,פרופ' יגאל עילם ,ד"ר חגי עמיצור
מועדי הלימודים :ימי חמישי בשעות  ,21:30–18:00במשך שלוש שנים
מתכונת הלימודים :לימודים בימי חמישי ,סיורים ומחנות לימוד (קמפוסים) בסופי שבוע
היקף התכנית 230 :שעות שנתיות

"אני מחלק את חיי לשני חלקים:
עד הלימודים במגמה ללימודי א"י ולאחריהם"
שמעון וג'ים ,תלמיד המכון זה  25שנה

המגמה ללימודי ארץ ישראל – מידע כללי

תכנית לימודים רב שנתית

מגמת הדגל של מכון אבשלום מציעה לשוחרי ידיעת הארץ את המיטב והמרב  -בכל תחום.
אצלנו תוכלו לרכוש ידע מעמיק ,שיטתי ומקיף במגוון נושאים העוסקים בארץ ישראל  -היסטוריה,
טבע ,גיאוגרפיה ועוד .כבוגרי המגמה תינתן לכם האפשרות להמשיך בלימודיכם עם כיתתכם המקוריות.
מניסיון של  30שנות למידה :עד כה ,כל כיתות בחרו להמשיך מעבר לשלוש השנים יחד במכון – חלקן
לומדות ביחד כבר עשרים וחמש שנים!

שנה א'  -מניחים יסודות

מיטב המרצים סיורים וקמפוסים חווייתיים מסגרת לימודית עשירה ומרתקת חוויה חברתית
יחידה מסוגה מגמה שהיא בית שני למשתתפים בה כי עם הצלחה לא מתווכחים!

שנה ב'  -מפליגים אל מחוזות היסטוריים

למה כדאי להירשם?
מתכונת הלימודים

הלימודים מתקיימים בימי חמישי בין השעות  ,21:30-18:00במשך שלוש שנים .ההרשמה מתבצעת
ביוני .מדי שנה מתקיימים בין שניים לשלושה מחנות לימוד (קמפוסים)  -בחורף ,באביב ובקיץ .בנוסף
מתקיימים שלושה ימי סיור בימי שישי במהלך כל שנת לימוד .סך הכול עד  12ימי סיור בכל שנת לימודים.

נושאי הלימוד

גיאוגרפיה ,היסטוריה ,ארכיאולוגיה ,גיאולוגיה ,הצומח והחי בארץ ישראל ,דתות ומיעוטים ,לימודי המזרח
התיכון ופרקי אקטואליה (מתווה מפורט של תכנית הלימודים  -בעמוד הבא).

תנאי קבלה

למגמה יתקבלו בעלי השכלה תיכונית ומעלה וכושר גופני ברמה המאפשרת השתתפות בסיורים .בנוסף,
המועמדים ירואיינו על ידי ועדת קבלה .במהלך הלימודים נדרשת נוכחות בשיעורים והשתתפות סדירה
הן בסיורים והן במחנות הלימוד.

תעודת סיום הלימודים

בתום שלוש שנות הלימוד ,תלמיד שיעמוד בכל חובות הלימודים וישתתף בסיורים ובמחנות הלימוד
כנדרש ,יהיה זכאי לקבל תעודת בוגר מכון אבשלום.

שכר הלימוד

 ,₪ 4,300צמוד למדד אוקטובר ( 2017אך לא פחות ממחיר הקרן).
המחיר כולל שלושה סיורים בני יום ואינו כולל תשלום עבור מחנות הלימוד.
ניתן לשלם בכרטיס אשראי בשמונה תשלומים צמודי מדד.
 5%הנחה יינתנו לחברי הסתדרות העובדים הכללית החדשה עם הצגת כרטיס חבר.
 12.5%הנחה יינתנו לכל אחד מבני זוג הלומדים יחד במגמה.
לחברי קרן ידע לאקדמאים במדעי החברה והרוח קיימת אפשרות להכרה בתכניות הקורס – לפרטים
נא לפנות לקרן.

•גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל
•ארכיאולוגיה של ארץ ישראל
•סודות עולם החי של ארץ ישראל
•סוגיות בתולדות הציונות

•ארץ ישראל בימי הבית השני – משיבת ציון
ועד המרד הגדול ברומאים
•ירושלים לדורותיה
•נוף ארץ ישראל והתהוותו
•יסודות האסלאם

שנה ג' – צוללים לעומק

•התקופה הצלבנית בארץ ישראל
•גיאוגרפיה של המזרח התיכון
•הנצרות  -מהותה ותולדותיה בארץ ישראל
או עדות נוצריות  -יוונים ,קתולים ,קופטים,
מרוניטים ואחרים
•תולדות ההתיישבות היהודית החדשה בארץ
ישראל או נאציזם – אזהרה מן ההיסטוריה

שנה ד'  -החגיגה נמשכת...

(אופציונלי לבוגרי שלוש שנות לימוד)
•ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי
•ארץ ישראל בתקופה הרומית ביזנטית
או מלחמות ישראל
•ארון הספרים היהודי וחגי ישראל
•מדינת ישראל והשאלה הפלסטינית
או סכסוכים במזרח התיכון

דמי הרשמה( ₪ 90 :יש לשלם בנפרד).
אין כפל הנחות ,ההנחות הן לתלמידים הלומדים בתכנית לימודים מלאה בלבד.
6

7

לימודי ארץ ישראל  -חוויה ארצישראלית

לימודי ארץ ישראל  -חוויה ארץ-ישראלית
בה

ימי חמישי

21:30-18:00

סיורים

עיוני

א"י101/
 230שעות

לימודי שדה  -באוויר הפתוח ,באווירה פתוחה
•שילוב בין לימודי עומק לבין סיורים חווייתיים בשטח.
•חשיפה לידע מגוון ועשיר ,הקם לתחייה מול העיניים במהלך הסיורים.
•שניים או שלושה מחנות לימוד (קמפוסים)* בני שלושה ימים ובנוסף
שלושה סיורים בני יום אחד ,בכל שנת לימוד.
•במהלך שלוש שנות הלימודים מבלים כ 36 -ימים מחוץ לכותלי המכון -
יותר מכל מגמה מקבילה אחרת בארץ!
•הקמפוסים מתקיימים בהתאם לעונות השנה  -בחורף מגיעים אל המדבר
הרוגש ,באביב לאזורי פריחה מרהיבים ,ובקיץ אל הים וכפרי הנופש.
* חלה חובת השתתפות בשני קמפוסים לפחות בכל שנת לימוד.

"הקמפוסים הם חוויה כל כך חזקה
אחריהם אתה כבר לא מה שהיית קודם"
תמי הפטל ,בוגרת המכון.

להכיר את הארץ דרך הראש ,הלב והרגליים
סיורים בני יום אחד (לאורך שלוש השנים)

בכל שנה יתקיימו  3סיורים בני יום אחד .הסיורים ימחישו את החומר התיאורטי הנלמד בכיתה
וייערכו בהדרכתם הצמודה של מרצי המגמה ושל מיטב המדריכים.
בזכות הסיורים  -האווירה מחלחלת פנימה ומעניקה לבוגרים מסגרת אינטלקטואלית וחוויה
חברתית בלתי נשכחת!

מגוון הסיורים כולל:

תכנית הקמפוסים המוצעת
לשלוש השנים הראשונות:
קמפוסי חורף

(שניים עד שלושה מחנות מתוך הארבעה)
•בקעת ים המלח ,מדבר יהודה ונאותיו
•אילת וים סוף
•בין מזרע לישימון – בקעת באר שבע
•אל ראשי המכתשים – הר הנגב המרכזי

קמפוסי אביב

(שניים עד שלושה מחנות מתוך הארבעה)
•סולמה של צור – הגליל העליון המערבי
•סובב כנרת
•מהגלבוע ועד גאון הירדן
•ארץ הרים ובקעות – הגליל התחתון המערבי

סיור גיאולוגי לכרמל  -שונית אלמוגים מאובנת בנחל המערות ,טופים וולקניים בבקעת כרם
מהר"ל ,סלעי גיר ותהליכי המסה בנחל אורן או חתך רוחב גיאולוגי מתל אביב ועד ים המלח.
סיור ארכיאולוגי בעקבות פרעה תחותמס השלישי  -אפק ,דרך הים ומגידו.
מושבות יהודה  -ראשון לציון ,אחוזת לרר (היא נס ציונה) ,מזכרת בתיה (היא עקרון) ,גדרה – מושבת
הביל"ויים או מוצא ,הר טוב וכפר אוריה.
ירושלים של ימי בית ראשון  -אתרי בית ראשון ועיר דוד.
ירושלים של ימי בית שני  -הרובע היהודי ,דגם העיר ,הרובע ההרודיאני ,חפירות הכותל.
המאבק על הדרך לירושלים  -הקרבות בדרך אל העיר בתקופת מלחמת העצמאות.
סיור בוטני זואולוגי  -ביקור בשמורת החולה ,כולל תצפיות על עופות נודדים.
ארץ ישראל בתקופת בית שני ,המשנה והתלמוד  -עתיקות ציפורי ובית שערים או עתיקות
מראשה בית גוברין.
סופה של הממלכה הצלבנית הראשונה  -ציפורי ,חורבת מסכנה וקרני חיטין.
עדות בכרמל  -דרוזים ,בהאים ואחמדים.
* רשימת הסיורים אינה סופית.
הנהלת המכון שומרת לעצמה הזכות להכניס בתכנית שינויים.

קמפוסי קיץ

(שניים עד שלושה מחנות מתוך החמישה)
•ירושלים  -פנים רבות לה
•גג הגליל – הגליל העליון המרכזי
•ארץ ירדן וחרמונים
•"כרמל בים יבוא" – הכרמל ומישור החוף
•תל אביב " -עיר בלי הפסקה"
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 70שנה למדינת ישראל  -לאן צועדת המדינה בשנים הבאות?
גב

ימי שלישי

19:30-18:00

עיוני

 8מפגשים

 7.11.17מדינה בת  – 70בחיפוש אחר מטרה מאחדת
תא"ל (מיל') אודי דקל ,מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי

מחיר לסדרה₪ 580 :
מחיר למפגש בודד₪ 80 :

לימודי ערב

לדעת ארץ

 5.12.17ישראל מדינת סייבר – משמעויות
ד"ר גבי סיבוני
 9.1.18מעמדה של ישראל בקהילה הבינלאומית
השגריר ד"ר עודד ערן
 6.2.18משמעותה של מדינה אחת
אל"מ (מיל') עו"ד פנינה ברוך שרביט
 6.3.18יחסי ישראל עם המעצמה העולמית סין
אלוף (מיל') השגריר מתן וילנאי
 10.4.18יוזמות של החברה האזרחית לקידום מצבה של ישראל
אל"מ (מיל' ) עו"ד גלעד שר
 8.5.18ישראל והסביבה האזורית – אתגרים מידיים
גב' סימה שיין
 5.6.18משחק תפקידים – סיכום התכנית
בהשתתפות המרצים והקהל
הלימודים יתקיימו במכון למחקרי בטחון לאומי ,רח' חיים לבנון  ,40תל אביב.
הקורס בשיתוף עם המכון למחקרי בטחון לאומי ומוזיאון ארץ ישראל ,ת"א.

ימי רביעי
10
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לדעת ארץ

לדעת ארץ  -עולם ומלואו בערב אחד
•קורסים סמסטריאליים המתקיימים בימי רביעי בשעות אחה"צ והערב.
• 12מפגשים
•נושאים נבחרים ומגוונים – שיעורים מתחומי ארץ ישראל ,העשרה כללית ולימודי עולם
•בחירה  -ניתן להשתתף בכל ערב בשיעור אחד ,או יותר.
•אם רוצים  -יוצאים .הלומדים במגמה מוזמנים להשתתף בסיורים לימודיים (בתשלום),
רשימת הסיורים תפורסם בנפרד.
תכנית הלימודים המפורטת (סילבוס) תופיע באתר האינטרנט של המכוןwww.avshalom-inst.co.il :
שימו לב!
תכנית הלימודים המפורסמת בידיעון מתייחסת לסמסטר א' בלבד.
מידע מפורט על תכנית הלימודים לסמסטר ב' יפורסם בראשית שנת הלימודים הקרובה.
הנחות*:
 5%הנחה לחברי ההסתדרות הכללית החדשה
 5%הנחה לנרשמים עד ל15.07.17-
 7.5%הנחה לנרשמים לשני קורסים בסמסטר לאחר ה15.07.17-
 10%הנחה לנרשמים לשני קורסים בסמסטר עד לתאריך ה15.07.17-
 12.5%הנחה לכל אחד מבני זוג ,הלומדים לפחות  2קורסים בסמסטר (כל אחד)
 25%הנחה לנכי צה"ל
 50%הנחה לנרשמים עד גיל .40
לנרשמים לשלושה קורסים באותו סמסטר ,תינתן הטבה מיוחדת – קורס שלישי ב( 50%-הזול מביניהם).
*אין כפל הנחות
** שימו לב! מחיר מיוחד לתלמידי המכון (הלומדים בהיקף של  112שעות ומעלה) במגמות האחרות.
 ₪ 580לקורס בן  12מפגשים.
נוהל רישום
ההרשמה באמצעות משלוח טופס ההרשמה המצ"ב בדואר או בפקס ,כמפורט בידיעון.
נוהל ביטול לימודים
תלמיד רשאי להפסיק את לימודיו בכל עת ע"י הודעה בכתב/בפקס למזכירות המכון.
למבטל לימודיו עד תחילת הלימודים – ,1/11/17יוחזר התשלום ,למעט דמי ביטול בסך .₪ 50
למבטל לימודיו עד  3שבועות לאחר תחילת הלימודים יוחזר החלק היחסי של התשלום ,בהתאם למספר
המפגשים בתוספת של  ₪ 50דמי ביטול.
למבטל לימודיו מעבר למפגש שלישי לא יוחזר תשלום כלשהו.
הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים ,או מכל סיבה אחרת.
במקרים אלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.
מועד תחילת הלימודים הסדירים
יום רביעי 1.11.17
תכנית לימודים מפורטת כולל מועדי המפגשים תשלח לנרשמים במייל ו/או בדואר במהלך חודש אוקטובר.
* הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכנית הלימודים
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ערים מאז ועד היום  -המהפכה העירונית בראי הארכיאולוגיה
בד

ימי רביעי

17:30–16:00

עיוני

 12מפגשים

ל"א201/

מחיר₪ 750 :

מרצים :נורית גשן ואחרים
בקורס זה נלמד על התפתחות ההתיישבות העירונית בראי
הארכיאולוגיה ונעמוד על הדומה והשונה בין הערים ומה
מבדיל ומייחד ערים ויישובים שונים .בכל שיעור נצא למסע
וירטואלי ונצלול אל מעבי האדמה להיכרות מעמיקה עם
עיר אחת בארץ או בעולם ו"נבקר" בתקופות שונות של
עברה .נבין איך פעם אחר פעם שכבת ישוב משפיעה על
זו שלאחריה ,ומה בין הגיאוגרפיה לאופי האנושי .כל זאת
יעשה תוך הצגת ממצאי החפירות ,אשר חלקן מן השנים
האחרונות ,ונפענח את המאפיינים העיקריים שמלווים כל
עיר לאורך ההתיישבות בה ועד ימינו אנו.
בעיר יריחו נבקר במגדל העתיק בעולם ,באשקלון נגלה
עיר שבמהלך ההיסטוריה הייתה פתוחה להשפעות תרבויות העולם ,בלוד ,עיר משתקמת גם בזכות
ההיסטוריה שלה ,נכבד את מקום קבורתו של הקדוש הנוצרי הכי רומנטי .משם ,נצא אל גבל שנתנה
את שמה לספר הספרים ,בקהיר נלמד מה בין מצרים המודרנית לבין זו הפרעונית ואף נרחיק נדוד
במסעותינו אל מקסיקו-סיטי שם נבקר בפירמידה נוספת ולראשה קתדרלה .וכמובן ,לא נזניח ,את
הערים הגדולות בארץ ,ירושלים ותל אביב.

זה כבר לא סודי ביותר  -קהילת המודיעין הישראלית
בד

ימי רביעי

17:30–16:00

עיוני

 12מפגשים

ל"א202/
מחיר₪ 750 :

מרצה :סא"ל במיל' גדעון מיטשניק
קורס המשך ,מתאים גם למשתתפים חדשים.
הקורס יאפשר מבט בוחן על קהילת המודיעין הישראלית ,תוך
הצגת המבנה ,תחומי האחריות והתפתחותם לאורך השנים.
נדון בעסקת הנשק הצ'כית-מצרית והכור הלובי והאם יושמו
הלקחים? נספר על מבצעים משותפים בהם בלט חלקו של
המודיעין עם חיל האוויר כמבצע "אופרה" לתקיפת הכור
העיראקי ב ,1981-ועם חיל הים במבצע "דרך הנץ" לסיכול
מגה פיגוע בקריה (אפריל  .)1985נעסוק במבצעים משותפים
בין צה"ל לבין המוסד כמבצע "אביב נעורים" (אפריל – )1973
על הפרשיה יוצאת הדופן של "המרגל שלא היה" ועל אתגרי
המודיעין מול לבנון וחיזבאללה ,ומול מציאות משתנה.
בין הנושאים:
"השמיים אינם הגבול" -מבצעים משותפים עם חיל האוויר;
"בוא אלינו לים"  -המודיעין וחיל הים; שת"פ בין צה"ל לבין
המוסד; מרגלים לא מושלמים; המודיעין במלחמת של"ג
ובלבנון השנייה; המודיעין והמנהרות  -כישלון או סיפור
הצלחה?; אתגר הסייבר; קהילת המודיעין הישראלית  -מאזן
ביניים  -הצלחות וכישלונות; אתגרי המודיעין .2017
13

לדעת ארץ

ירושלים  -עוד לא תמו כל פלאייך
בד

ימי רביעי

19:30-18:00

עיוני

ל"א203/
 12מפגשים

מחיר₪ 750 :

בד

מרצה :אבשלום קאפח
במהלך השיעורים נלך בין בתים וסמטאות ברחובה של
העיר ירושלים .נתבשם מסיפורים על אנשים שחיו ופעלו
בעיר הנצח .יחד נפצח את סודה וייחודה של העיר ירושלים
שמשכה אליה מאמינים ,מצביאים וצליינים במהלך הדורות .בין
שרידים המגלים טפח מעברה של העיר ,נעמוד על מחלוקות
והסכמות ,עניינים המהדהדים ומשפיעים על ההווה והעתיד
בעיר האבן.
באמצעות אנשים ,טעמים ,צבעים וריחות נגלה קצת מיופייה
של עיר מושכת ,דוחה ,מרתקת ולא מפוענחת עד תום.
בין הנושאים:
מכתבי אל עמרנה והעיר ירושלים; ימי הבית השני  -ירושלים
בתפארתה; כנסיות ,נזירים ומנזרים; הגניזה הקהירית; מתחם
הר הבית ,תמונת מצב; בתים מספרים ,מבנים היסטוריים
בירושלים; היישוב היהודי – תמורות ושינויים בתקופה
המודרנית; ימי המנדט; ירושלים כעיר קוסמופוליטית; שירים
ומשוררים – הלל וכבוד לעיר ירושלים.

בד

ימי רביעי

19:30-18:00

 12מפגשים

ל"א204/
מחיר₪ 750 :

מרצה :ד"ר מיכאל שיינקמן
במאה ה 19-התחזקה המודעות הלאומית באירופה ועמה צמחה גם הלאומנות הפוליטית .בעבר ,האירופאים
הנוצרים התייחסו ליהודים כבני דת אחרת שאפשר לנצר אותם ,אך מאז מעמד היהודי כ"האחר" באירופה
נבע לא מדתו אלא מדמו .ודם ,בניגוד לדת ,אי אפשר להמיר .ברחבי היבשת ,פוליטיקאים ואינטלקטואלים
אנטישמיים ניסחו את "השאלה היהודית" :מה לעשות עם היהודים באירופה? כידוע ,אדולף היטלר והמפלגה
הנאצית קידמו את התשובה הקיצונית ביותר לשאלה היהודית" :הפתרון הסופי" ,השמדה מוחלטת .אבל
גם ליהודים באירופה היו תשובות לשאלה זו .בקורס הזה נתמקד בשלוש תנועות שפעלו למען שלוש
תשובות שונות באמצעות שלוש שפות שונות :התשובה האוטונומית (יידיש) ,התשובה האוניברסאלית
(אספרנטו) והתשובה הציונית (עברית).
בין הנושאים:
אירופה בין קונגרס וינה למלחמת העולם הראשונה; אירופה של אומות; הבטחות ואיומים :יהודי אירופה
במאה ה ;19-אוטונומיה יהודית; יידיש :שפת היהודים?; חזון האוטונומיה בברית המועצות; אוניברסאליזם,
הומניזם והיהודים; הדוקטור ותקוותו; שפה יהודית ,דוברים לא-יהודים; שיבה לציון; מלחמת השפות;
חלום ומציאות.

14

ימי רביעי

19:30-18:00

עיוני

 12מפגשים

מחיר₪ 750 :

מרצים :פרופ' יגאל עילם וד"ר אלון גן
בקורס זה נציג תמונה לא מיתולוגית של המנהיגים הבולטים בתולדות הציונות ,תוך הערכת התפקיד
האמיתי שמילאו ,ניתוח התכונות שאפיינו אותם ותפישת הציונות שייחדה כל אחד מהם .בחלקו השני
של הקורס נציג את ארבע ההכרעות ,המדיניות והצבאיות ,בתקופה שבין סיום מלחמת העולם השנייה
והשואה לבין הקמת המדינה .הכרעות אלה מכוסות עדיין בערפל מיתולוגי ,שאותו נבקש לפזר.
בין הנושאים:
ארבעה פרופילים של מנהיגות :הרצל – העזת המנהיג המייסד; וייצמן – השליח אל הגויים; ז'בוטינסקי
– המנהיג האינטלקטואלי; בן גוריון – המנהיג הלוחם; סיכום :תפקיד המנהיגות בהיסטוריה.
ארבעת ההכרעות שפילסו את הדרך להקמת המדינה :ההכרעה בזירה הציונית ( 1946הוויתור על תכנית
בילטמור והמעבר לתכנית החלוקה); ההכרעה בזירת או"ם ( 1947כולל פענוח חידת התמיכה הסובייטית
בהקמת המדינה); ההכרעה הצבאית במלחמת העצמאות  ;1948ה"הכרעה" (שלא הייתה) על הכרזת
המדינה ,מאי .1948
"ההכרעה להיוולד מחדש" – האדם החדש של המהפכה הציונית" :ביעור חמץ של מנטליות" – מיהודי
ישן לעברי חדש; "שבירת הלוחות הישנים" – שלילת הגולה אצל ברדיצ'בסקי וברנר; "דה סוציאליזציה
ורה סוציאליזציה" – סוכני החברות של המהפכה הציונית.

זרים בבית? תשובות יהודיות לשאלה היהודית
עיוני

מפלסי הדרך  -מנהיגים והכרעות בתולדות הציונות

ל"א205/

מבוא לפילוסופיה של אריסטו
בד

ימי רביעי

19:30-18:00

ל"א206/
עיוני

 12מפגשים

מחיר₪ 750 :

מרצה :ד"ר אריה דון
אריסטו ( 322 – 384לפני הספירה) ,הוא אחד מצמד ענקי
הפילוסופיה היוונית( ,הוא ואפלטון מורו) ,אשר הכתיבו למעשה
את סדר היום של העיסוק הפילוסופי מזמנם ועד עצם ימינו.
במסגרת עיוננו בפילוסופיה של אריסטו נסקור את תורת
המדע שלו ,את תפיסתו בתורת המידות ואת שיטתו המדינית.
מבין שלושה נושאים אלה ,תורת המדע של אריסטו היא אשר
תזכה לתשומת לב מיוחדת ,ותידון בהרחבה מסוימת ,מעבר
למקובל במסגרת קורס ברמת מבוא .עיוננו בשיטת המדע של
אריסטו יסתמך על חיבורו "מטפיזיקה" ,עיוננו בתורת המידות
שלו יסתמך על חיבורו "האתיקה" במהדורה הניקומאכית,
וחיבורו "פוליטיקה" ישמש לנו יסוד להכרת תורתו המדינית.
ראוי לציין שמדובר בקורס בפילוסופיה (אף אם ברמה בסיסית
בלבד) ,שאף שאיננו מוצע רק למאזינים בעלי הכנה קודמת
בדיסציפלינה זו ,הוא מומלץ לשומעים הנכונים להתנסות
באתגרים אינטלקטואלים נכבדים.
15

לדעת ארץ

"צלילי הדרקון" – תרבות ,פוליטיקה ומוסיקה בסין בת זמננו
בד

ימי רביעי

19:30-18:00

עיוני

 12מפגשים

ל"א207/

מחיר₪ 750 :

מרצה :ד"ר עדיאל פורטוגלי
בקורס זה נעסוק בתרבות ,חברה ,פוליטיקה ,מדיה ומוסיקה פופולארית בסין ,החל משנות העשרים
של המאה הקודמת ועד היום .במהלכו נראה כיצד ציוני דרך שחלו לאורך ההיסטוריה המודרנית של
סין ובקרב החברה הסינית השפיעו על הלך הרוח התרבותי והיצירתי שבה .בנוסף ,נבחן כיצד סגנונות
והתרחשויות מוסיקליות ,כגון :פופ ,ג'אז ,רוק ,פולק וצלילים אחרים ,ייצגו ,שיקפו ולעיתים אף עיצבו את
המציאות התרבותית והאנושית המורכבת של סין בת זמננו – כל זאת דרך שיח אינטלקטואלי ,חומרים
ויזואליים ,קטעי וידאו ,שירים והרבה דמיון.
בין הנושאים:
"ארץ המרכז" – היסטוריה ,גיאוגרפיה ,ממשל ,הגות ודת בסין הקיסרית; "מסורת מול שינוי" – על
המודרניזציה של התרבות והמוסיקה בסין; "פריס של המזרח" – תרבות פופולארית ומוסיקה בעיר
הקוסמופוליטית שנחאי; "סין האדומה" – מוסיקה ופוליטיקה; "שירי אהבה וקולות חדשים" – עידן
הרפורמות ,הפתיחות למערב ,פופ גאנגטאי ושאלות של זהות בסין שלאחר מאו דזה-דונג (;)1976-1989
"תרבות הנגד ,מחאה וחופש יצירתי בסין העממית" – שירה ופוליטיקה ,רוקנרול ,תקווה ודמוקרטיה בצל
מאורעות כיכר טיאנאנמן בבייג'ינג ((" ;)1989כסף) מעל ומתחת לפני השטח" – על תעשיית המוסיקה,
הצמיחה הכלכלית וחרושת התרבות של שנות ה" ;90-סקס ,סמים ורוקנרול?" – פופ ,פולק ,פאנק ותרבות
הנוער העירוני בפתח המאה ה" ;21-דרך המשי וקולות אקזוטיים אחרים" – מיעוטים אתניים ,גלובליזציה
ומוסיקה אזורית בסין; "ללא מילים" – סיפורו של הג'אז בסין; "סין היום" – מפת המוסיקה העכשווית;
סיכום וצלילים להמשך.

המוזות של שאנל  -מגדר ואופנה בפנורמה היסטורית
בד

ימי רביעי

19:30-18:00

עיוני

 12מפגשים

ל"א208/
מחיר₪ 750 :

מרצה :ד"ר מרב שניצר
"שאנל" – אחד ממותגי העל הבלתי מעורערים של אופנת
העילית בפריז ,טומן בחובו סיפור מרתק של אישה פורצת
דרך ,ששורשי יצירתה טמונים עמוק בהיסטוריה הצרפתית
ובמסורת של נשים מובילות אופנה .זהו גם סיפור התהוות
העיר פריז כמרכז אופנה עולמי ,תהליך ששורשיו עמוקים
ומתפרשים על פני מאות שנים .בקורס זה נכיר זוויות חדשות
בסיפורה של העיר פריז ואת הסיפור המפתיע של אותן
נשים מובילות אופנה .נברר גם כיצד הדיון באופנה חושף
בפנינו סיפור היסטורי אחר .השיעורים ילוו במצגות ובהן
תיאורי אופנה מתקופות שונות.
בין הנושאים:
שאנל – החיים והמוזות; המוזות מתחילות להתעורר; אבירי
היוקרה; מלכת הגנים; מלך האופנה; מלכת הפטיסרי; המהפכה
שאחרי; מה יפה ב"בל אפוק"?; אופנה עד מאה עשרים;
לחלום קרטייה בפריז; שאנל בין התקופות.

המאה ה 20-ותהפוכותיה  -מ E=mc²-ועד 9/11
בד

ימי רביעי

19:30-18:00

עיוני

 12מפגשים

ל"א209/
מחיר₪ 750 :

מרצים :אורן נהרי ואורחים
מדוע ההיגיון של תכנית שליפן הכתיב את מלחמת העולם
הראשונה? איך דור התינוקות שנולד כששבו חיילי מלחמת
העולם השנייה הביתה שינה את העולם? כיצד הובילה
מהפיכת הטרנזיסטורים לעליית הרוקנ'רול? מדוע פרצו
מהומות מאי  ?1968וכיצד הובילו מלחמות העולם לנפילת
האימפריות האירופיות – על כל אלה בסדרה המוצעת.
במהלך הקורס נסקור את המאורעות המרכזיים שהתחוללו
במהלך המאה ,תוך כדי הבאת ההקשרים השונים בין אירועים
ותהליכים שונים .כך למשל ,כיצד מלחמת העולם הראשונה
הובילה מחד גיסא למהפכה הרוסית ומאידך גיסא ,הגבירה
את השאיפה לעצמאות בקרב העמים הנתונים לשליטת
האירופים.
בין הנושאים:
קץ העולם הישן; המלחמה הגדולה ותוצאותיה; המשבר
העולמי והדרך לארמגדון ( ;)1939-1935התופת והתחלות
חדשות; המלחמה הקרה והרוקנרול; וייטנאם ,צעד קטן ושישה
ימים ביוני; מבוכה ואי וודאות ( ;)1985-1970סדר עולמי חדש
( ;)1999-1985מהפיכת המידע ועוד.
16

17

לדעת ארץ

"משולש הזהב"  -יחסי ישראל ,ארצות הברית ומדינות ערב
בד

ימי רביעי

21:30-20:00

עיוני

 12מפגשים

ל"א210/

מחיר₪ 750 :

בד

מרצים :אלוף במיל' גיורא איילנד ,ד"ר מיכל יערי ,אלון פנקס
הקשר בין ישראל ,ארצות הברית ומדינות ערב היה מאז
ומעולם סבוך ומורכב .לא אחת ארצות הברית נאלצה
לתמרן בין תמיכתה הבסיסית הפוליטית בישראל ,לבין
האינטרסים המשותפים שלה עם בעלי בריתה הערבים
במזרח התיכון .ככל שהתהדקו הקשרים בין ישראל
לארצות הברית ,במיוחד בשנות השבעים ,כך הועמקה
התלות האמריקאית בנפט המפרצי .במהלך השנים ארצות
הברית ניסתה לבסס את מעמדה כמתווך הוגן בסוגיית
הסכסוך הישראלי-ערבי ,אך ספק אם מסר זה אכן נקלט
בישראל ובמדינות ערב .שנים ארוכות של עוינות הדדית ואיבה בין המדינה הציונית לשכנותיה ,הקשו
על האמריקאים לסלול את הדרך להסכם שלום כולל.
״האביב הערבי״ שינה דרמטית את יחסי הכוחות באזור ויצר דפוס חדש של יחסים בין ישראל למדינות
ערב ,ובראשם סעודיה .קיומם של אויבים משותפים ,לצד האכזבה העמוקה ממדיניות ממשל אובמה
באזור ,יצרו הזדמנויות חדשות לשינוי השיח העוין ולבניית תשתית לשיתופי פעולה נרחבים .קורס זה
סוקר את המשולש המרתק של יחסי ישראל ,ארצות הברית ומדינות ערב .חלק מההרצאות מנתחות
אירועים היסטוריים ,כמו ״אמברגו הנפט״ וחלקן בוחנות תקופות זמן ממושכות ,כמו תהליך השלום.
לצד זאת ,הקורס מציע ניתוח חדשני של זווית הראיה של מקבלי ההחלטות ,הן בצד הישראלי והן בצד
האמריקאי ובצד הערבי.
בין הנושאים:
כיצד מתקבלות החלטות במדינת ישראל? היערכות מול איומי הסייבר ברמה הלאומית; אמברגו הנפט;
טרור ,נפט והקשר הסעודי-אמריקאי; מה עומד מאחורי יוזמת השלום הערבית ומהם סיכוייה בעת
נקודת
הנוכחית? ארצות הברית מול הטרור האסלאמי 9/11 -ואילך; את מי מעניין תהליך השלום? -ל"א211/
המבט האמריקאית ועוד.

עולם החי של ישראל  -מכוונת הרובה למצלמת הרשת
בד

18

ימי רביעי

21:30-20:00

עיוני

 12מפגשים

מרצה :ד"ר דני סימון
הקורס מקנה מבט כפול על עולם החי של ישראל :גם ממעוף
הציפור לגבי תהליכים ותופעות המתרחשים בו ,וגם בהסתכלות
קרובה ואינטימית על אורחות החיים של נציגים נבחרים מבין הדגים,
הדו-חיים ,הזוחלים ,העופות והיונקים ,כפי שנלמדו ונחקרו בשנים
האחרונות ועם דגש על קיומם והישרדותם בנופים ההולכים ונעלמים.
בין הנושאים:
מהמפץ הגדול לביוספירה; המגוון הביולוגי ,המשמעות לאדם
וייחוד עולם החי בישראל; "המערב הפרוע"  -על מה מכסים גלי
הים התיכון; שיניים בעור ,בפה ועל הקרקע; קרקור אחרון ופרידה?;
כיבוש היבשה ובחזרה לים; "על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך";
"כולם עזובים ,כולם מופקרים"?; הציידת האולטימטיבית  -ידידת
החקלאי; מלך האוכל פגרים; שוכני המצוקים.

מחיר₪ 750 :

מסעות מן הכורסה

ל"א211/

ימי רביעי

21:30-20:00

ל"א212/
עיוני

 12מפגשים

מחיר₪ 750 :

מרצה :כנרת זוהר-להב
הסדרה משלבת בין עולמות התוכן של הארכיאולוגיה ושל האמנות.
במהלכה נתבונן במבט ראשון וגם שני במוצגים מוכרים ומוכרים
פחות ונבין את הקשר בין העולמות מבחינת שפה ותוכן .בהרצאות
נבנה מעין "ארגז-כלים" שיסייע להבין ולחקור את המזרח התיכון
הקדום ואת עולם האמנות באופן נגיש ,מובן וברור.
בין הנושאים:
מוזיאון קהיר ,מצרים; בעקבות מעצמה קדומה אבודה שנמצאה
באוסף המוזיאון לתרבויות באנטוליה ,אנקרה ,תורכיה; כרתים – "הונג
קונג" של העת העתיקה; מוזיאון האקרופוליס החדש באתונה  -בית
חדש לאוסף עתיק; סיור מדומיין בעיר קדומה שעמדה מלכת –
פומפי ,נאפולי ,איטליה; מוזיאון פרגמון ,אי המוזיאונים ,ברלין ,גרמניה;
מלטה " -קטנה וקולעת" – אי של ארכיאולוגיה ,אמנות ותרבות;
מוזיאון ספינות הוויקינגים (המאות ה 7-ועד ל 11-לספירה) ,אוסלו,
נורבגיה; אוסף גלריית האופיצי' בפירנצה – אוסף של אוליגרכים;
כיתת אומן :וינסנט ואן-גוך ,ביקור במוזיאון באמסטרדם ,הולנד;
מוזיאון טולוז לוטרק ,אלבי ,צרפת; מוזיאון ה"מומה"  -המוזיאון
לאמנות מודרנית (.)Museum of Modern Arts

נפוליאון בונפרטה  -התותחן שהפך לקיסר
בד

ימי רביעי

21:30-20:00

עיוני

 12מפגשים

ל"א213/
מחיר₪ 750 :

מרצה :אלון קליבנוב
אין עוד דמות בהיסטוריה המודרנית ,אשר הפכה לשם דבר ומוכרת
על ידי כל .דומה ,כי עם השנים ,דמותו של "הקורפורל הקטן" ,לא
רק כי איננה משתכחת מלב ,אלא ממשיכה להתקיים ולפעול בינינו.
המיתוס של הקורסיקני הקטן שהפך לקיסר העולם שבתה את לב
האנושות .בסדרה זו ננסה לתהות על סוד קיסמו של אחד האנשים
המרתקים ,השנויים במחלוקת והמכריעים ביותר בהיסטוריה.
בין הנושאים:
החידה הגדולה  -האובססיה של העולם לנפוליאון; צעדים ראשונים -
מילדות בקורסיקה לבית הספר הצבאי; העיט ממריא  -המערכה
האיטלקית; חלום המזרח  -המערכה במצרים וארץ ישראל;
בעקבות חניבעל  -מחציית האלפים לשלום לונוויל; משלום אמיין
ועד ההכתרה כקיסר; המחוקק והאדמיניסטרטור  -קוד נפוליאון
והרפורמות בממשל; מתבוסה (קשה) בים לניצחונות (אדירים) ביבשה;
מהסנהדרין ועד "הפקודה המחפירה"  -נפוליאון והיהודים; גנרל
חורף – נפוליאון ברוסיה; "מאה הימים" וקרב ווטרלו; גלות ,מוות
ולידת האגדה; מה"ארואיקה" ועד קונצ'רטו "הקיסר"  -נפוליאון
ובטהובן ועוד.
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לדעת ארץ

לאורכו של הקימוט האלפיני  -תרבויות ,חוויות ופוליטיקה
בד

ימי רביעי

21:30-20:00

עיוני

 12מפגשים

ל"א214/

מחיר₪ 750 :

מרצים :זהר נבון וזאב רילסקי
הקימוט האלפיני יצר את רכס ההרים הגדול ביותר על פני כדור הארץ .משתרע מהפירנאים שבמערב,
האטלס בדרום ,הקרפטים בצפון והרי האלבורז שבמזרח .הוא חוצה שלוש יבשות ושלל מדינות בהן
המציאות ההררית הכתיבה במידה רבה את ההיסטוריה שלהן ואת דרך החיים בהן .הקורס ידלג בין
פסיפס מדינות הקימוט על המבנה הגאוגרפי והאתני שלהם.
בין הנושאים:
גיאורגיה – ארץ גיזת הזהב; תמרה המלך; טורקיה של אטאטורק; קצ'קר – מיערות הגשם אל המדבר;
קפדוקיה – ארץ עמודי הפיות; יוון והשכנה שממול; מונטנגרו  -הפנינה של יוגוסלביה; קרואטיה מתוך
קיאק; יהודים על דרך המשי ועוד.

לימודי בוקר

חגיגה של יום בשבוע
לומדים ומסיירים

שני שלישי רביעי
20
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לימודי בוקר

לימודי בוקר חגיגה של יום בשבוע  -לומדים ומסיירים
לימודי בוקר  -מי אנחנו?
לימודי הבוקר של מכון אבשלום מציעים תכניות לימודים מקיפות ורחבות (מפגשים עיוניים ו 12-ימי סיור).
בין הנושאים :ארץ ישראל על כל היבטיה ,היסטוריה ,טבע ,דתות ,חברה ,תרבויות ,מדעים ועוד .לימודי
המגמה משלבים בין הרצאות לסיורים ,הנערכים אחת לשבועיים לסירוגין.
מועדי הלימודים :ימי שני ,שלישי ורביעי בין השעות ( 13:45-8:30בהתאם לתכנית הלימודים).
למה כדאי להירשם? מיטב המרצים והמדריכים מפעילים גם את הראש וגם את הרגליים מגוון רחב
של נושאי לימוד לימודים בסגנון ייחודי חוויה ייחודית – טיול בעקבות לימודים מאפשר העמקה
מהנה ומקיפה.
בשורה התחתונה :ליהנות מכל העולמות!
מתכונת הלימודים :הלימודים העיוניים משולבים בסיורים ומתקיימים לסירוגין :לימודים עיוניים אחת
לשבועיים וסיור לימודי אחת לשבועיים .מכאן שמחצית מהלימודים מתקיימים בחיק הטבע .הנכם
מוזמנים להצטרף.
סיורים וקמפוס (מחנה לימוד)
כל תכנית לימודים במגמה זו כוללת  12ימי סיור (כולל קמפוס) .הסיורים הם לב העניין ,ומהווים חלק
בלתי נפרד מתכנית הלימודים .הם כלולים בשכר הלימוד (למעט תשלום עבור לינה כלכלה ומנהלה
במחנה הלימוד).
תנאי קבלה :המגמה פתוחה לבעלי השכלה תיכונית ומעלה .על המועמדים להיות בעלי כושר גופני
ברמה המאפשרת השתתפות בסיורים.
שכר הלימוד (בתוכניות שבהם לא צוין אחרת):
שכר הלימוד כולל את כל הוצאות ההדרכה ,התחבורה ודמי הכניסה לאתרים בסיורים השונים.
הוא אינו כולל את דמי הלינה והכלכלה במחנות הלימוד.
שכר לימוד בתוכניות שהיקפן  168שעות.₪ 5,400 :
שכר לימוד בתוכניות שהיקפן  224שעות.₪ 6,150 :
ניתן לשלם את שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי ב 8-תשלומים צמודי מדד (אך לא פחות ממחיר
הקרן) .החל מאוקטובר .2017
דמי הרשמה :דמי הרשמה ע"ס  ₪ 75יש לשלם בהמחאה נפרדת לפקודת מכון אבשלום.
בוגרי המכון פטורים מדמי הרשמה.
הנחות*
זכאות להנחות שמורה ללומדים בתכנית המלאה.
•שכר לימוד לבוגרי המכון (מעל שלוש שנות לימוד) ולאזרחים ותיקים**:
תוכניות שהיקפן  168שעות.₪ 5,190 :
תוכניות שהיקפן  224שעות.₪ 5,950 :
•חברי ההסתדרות הכללית החדשה  5% -הנחה מהמחיר המלא בהצגת תעודה בתוקף.
•בני זוג הלומדים יחד במגמה  12.5% -הנחה מהמחיר המלא עבור כל אחד מבני הזוג.
•חברי קרן ידע לאקדמאים במדעי החברה והרוח – חלק מהקורסים מוכרים על ידי הקרן.
*אין כפל הנחות.
**אזרחים ותיקים – נשים מגיל  ,62גברים מגיל .65
הכרה לצורך גמול השתלמות למורים :תכניות הלימודים יוגשו להכרה במסלול "גמול ללא ציון" על
בסיס אישי .את הבקשה יגיש המורה מראש כדי לקבל אישור של המפקח .מורים המשתתפים במסגרת
גמול השתלמות נדרשים להשלים את הסיורים – פרטים על כך ניתן לקבל במזכירות המכון.
ביטוח והצהרת בריאות :הרישום דורש חתימה על הצהרת בריאות בגוף טופס הרישום .מומלץ לעשות
ביטוח תאונות אישיות (פרטים יימסרו לנרשמים).
השלמת סיורים ראו עמ' .125
ביטול הרשמה והחזר כספי :ראו עמ' .125
* הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
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"ציפורים בראש" – סדנת צפרות
ב

ימי שני

18:00-06:00

סיורים

ל"ב301/
 10ימי סיור רכובים

מחיר₪ 2,700 :

מדריך :ערן בנקר

תכנית הסיורים
 - 25.9.17עמק יזרעאל  -נסייר בין בריכות הדגים בחיפוש אחר אורחים אשר בדרכם דרומה ואחר
אלו שבאו לחרוף .הנדידה עדיין בעיצומה ,ואנחנו עשויים להיות מופתעים!
 - 16.10.17חוף הכרמל  -זה כבר לא סוד שהקבוצה אוהבת חופמאים ושחפים! זו בלבד סיבה
טובה לבקר בחבל ארץ זה ,ולחפש את המינים הללו.
 - 13.11.17מישור החוף וסביבתו  -נדידת הסתיו כמעט מאחורינו ,אך לקראת החורף ציפורים
רבות (ממגוון מינים) ,חולפות לאורך החוף ,וחלקן נשארות שם .אנו נסייר לאורך מישור החוף בכמה
אזורים בחיפוש אחר נודדים אלו ואחרים ,שכבר הגיעו לבילוי החורפי שלהם בישראל.

 4-5.12.17קמפוס עמק החולה והחרמון (יומיים)

(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
נושא הקמפוס הוא מינים חורפים .נבקר בבריכות דגים ,במאגרים ובאזורים פתוחים בחיפוש
אחר כמה שיותר ממינים אלו .נבקר במגוון בתי גידול ,ונבין מה עומד בבסיס ההבדלים ביניהם
וכיצד הדבר בא לידי ביטוי אצל העופות.
 - 8.1.18הנגב המערבי  -אנו מכירים אזור זה היטב .הוא עשיר בדורסים ,אך תופעה אחת נשכחה
בשנים האחרונות ,אשר מתרחשת אחר הצהריים ,אותה אנו מקווים לראות!
 - 12.2.18עמק בית שאן  -רגע לפני שכל היופי של העופות החורפים מתעופף מכאן ,כמה ניצנים
של אביב כבר באוויר ,ואנו נצא לאזור העשיר ביותר בארץ מבחינת עופות בעונה זו .מטרתנו היא
להשלים מעט מינים חורפים (שאולי חסרו לנו בסיורים קודמים) ,ולחוות את תחילת עונת הנדידה.
 - 19.3.18מדבר יהודה  -הנדידה בשיאה! הפעם ניסע מזרחה ,לנסות ו"להתחבר" עם הנודדים
החולפים לאורך רכס ההעתקים בדרכם צפונה .נטייל בוואדי אחד או שניים ,בחיפוש אחרי מיני
העופות המדבריים ,וציפורי השיר הנודדות דרכם.

 23-24.4.18קמפוס לאזור ירוחם וניצנה (יומיים)

(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
אנו עדיין עוסקים בנושא הנדידה ,אך הפעם בנתיב קצת שונה  -עם גלי האחרונים של
הנודדים .כמו בכל שנה הנדידה יכולה להפתיע בכל רגע .אזור זה ידוע ב"מציאות"!
* יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
המחיר כולל הדרכה ,תחבורה וכניסות לאתרים.
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הרנסאנס – לידה מחדש
ב

ימי שני

13:45-08:30

ל"ב302/

סיורים

עיוני

 224שעות

מרצים:מרב ברק ,ד"ר ענת גואטה ,ד"ר שמעון גת ,יסכה הרני ,ד"ר גוסטב מייסלס,
ד"ר אליק מישורי ,ד"ר עודד ציון ,ד"ר מאיה קציר ,ד"ר אלה שופמן

התכנית העיונית
תרבות הרנסאנס באירופה

מדוע איטליה? כיצד צמח הרנסאנס בערי איטליה; המשורר פטררקה  -הציר בדלת על עבר עידן
הרנסאנס; דלה מירנדולה  -הומניזם כפילוסופיה של הרנסאנס; תומאס מור והאוטופיה  -האינדיאני בעיני
האירופאי ברנסאנס; מרתין לותר והרפורמציה  -מהפכה דתית ברוח הרנסאנס?; עלייתן של המדינות
המודרניות בתקופת הרנסאנס  -אנגליה ,צרפת ,ספרד; ניקולו מקיוואלי וספרו "הנסיך"  -פוליטיקה
חדשה ברנסאנס; מורשת הרנסאנס  -ניצחונה של אירופה ועידן ההשכלה.

עידן התגליות הגיאוגרפיות הגדולות

בסדרת הרצאות זו נעסוק בפריצת הדרך אל העולם המודרני :היציאה מגבולות העולם הישן אל העולם
החדש .היה זה מסקרנות או מצורך? מה היו התנאים ,הצרכים והכלים באגן הים התיכון של המאה
ה ?16-איך התגלגלו הדברים מבנימין מטודלה ומרקו פולו ועד לקפטן קוק .ננתח את הגישה הפורטוגלית
ונבדוק איפה טעה קולומבוס .נסקור את ההשלכות הפוליטיות ,הכלכליות ,החברתיות והתרבותיות של
עידן התגליות .בין הנושאים :התשוקה למסעות :צורך או סקרנות? המאה ה 15-תמונת מצב :נפלאות
נריקה; מערבה להודו :איפה טעה קולומבוס? הסכמי Tordesillas
כלכלת הממון; קברניטיו של הנסיך ֶא ֶ
ומשמעותם ההיסטורית :הולדת ברזיל; ה"אימפריאליזם" – תולדה של התגליות הגיאוגרפיות?

יהודי מערב אירופה בין המאות 17-15

בשנים האחרונות של המאה ה 15-מושלם גירושם הטוטאלי של היהודים ממערב אירופה .אך פניה
המשתנות של אירופה פותחות מחדש צוהר ליהודים וליוזמותיהם הכלכליות .עד מהרה משתלבים
היהודים במקומות הישנים בדרך חדשה ובמקומות חדשים שפותחים למענם את שעריהם.
בין הנושאים :השתלבות היהודים והאנוסים הפורטוגזיים במערכת הקפיטליסטית המתפתחת במערב
אירופה ,הסיפור של דונה גרציה; מהפכת הדפוס והדפוס העברי במאות ה ;17–15-ונציה והיהודים –
הגטו כאפשרות להשלים עם קיום קהילה גדולה בעיר; הדמויות הרנסאנסיות היהודיות בונציה :משפחת
דה רוסי ,המקובל עזריה מנחם עימנואל מפאנו ,והרב יהודה אריה ממודינה; פראג – המרכז התרבותי
החדש של ההאבסבורגים במאה ה 16-ויהודיה; המהר"ל מפראג – איש רנסאנס?; ראשית הישוב היהודי
באמסטרדם; ראשית הישוב היהודי המחודש באנגליה.

"חלון למציאות" :אמנות בתקופת הרנסאנס

מקור המילה 'רנסאנס' בצרפתית ומשמעותה "לידה מחדש"; כך ראו איטלקים בני המאה ה 15-את
תקופתם .ציירים ,פסלים ,אדריכלים ,מוזיקאים ,משוררים וסופרים (כמו גם אנשי המדעים המדויקים)
ניסו להחיות את פאר העבר של רומא העתיקה לאחר תקופה "אפלה" ,לדעתם ,שאותה הם עצמם
כינו "ימי הביניים" .הקורס עוסק בחידושים המהפכניים שאמני הרנסאנס תרמו לתחומי הציור ,פיסול
ואדריכלות המהווים את צעדיה הראשונים של האמנות המודרנית; הישגיהם המפוארים מהווים עד
היום מקור להתייחסות באמנות הבינלאומית העכשווית.

אדריכלות הרנסאנס והבארוק

אדריכלות הרנסאנס התגבשה במהלך המאה ה 15-באיטליה ,תוך השיבה ,כביכול ,אל עקרונות האדריכלות
הקלאסית ,אך למעשה ,התוצאה הייתה שונה הן בעיצובה ,הן במבניותה והן בתפקודה .במפגשנו נעקוב
אחר השתנותה של האדריכלות הציבורית והפרטית באיטליה מסגנון הרנסאנס לסגנון הבארוק ונעסוק
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במונומנטים אדריכליים הנודעים ,כגון :הכיפה של ברונלסקי בפירנצה ,ארמונם של משפחת מדיצ'י,
הבסיליקה של סן פייטרו ברומא ,ארמון הדוג'ים בונציה ורבים אחרים .כמו כן ,נתוודע אל השפעותיה
הנרחבים של אדריכלות זו בעולם עד ימינו.

התורכים באים...

מערבות מונגוליה הרחוקות התפשטו שבטי התורכים כמניפה ענקית שקצה אחד שלה בסיביר והשני
מדרום לדנובה ,הלא היא בולגריה של ימינו .מבין שבטי נוודים אלה ,יצאו מספר שושלות חשובות
שהקימו אימפריה גדולה .הבולטות ביניהן היו השושלת הסלג'וקית והשושלת העות'מנית .הסלג'וקים היו
אלה שפרצו את גבולות האימפריה העות'מנית והביאו לחדירת השבטים התורכיים גם לאסיה הקטנה.
מבין שבטים אלה נולדה גם השושלת העות'מנית .בתוך מאה שנים הקימה שושלת זו אימפריה אדירה
שבשיאה השתרעה עמוק אל תוך פולין ,אוקראינה ,במערב עד גבול איטליה ,מדרום עד לתימן ובצפון
אפריקה עד אלג'יריה .בניגוד למקובל הייתה אימפריה זו מן המפותחות ומן המסודרות בשעתה .במאה
ה 16-הגיעה האימפריה לשיא התפתחותה וארץ ישראל שולבה אף היא במערכת זו .אולם ,בהדרגה שקעה
האימפריה בעיקר בשל שמרנות וחוסר נכונות לסגל שינויים בעקבות העולם האירופאי והמודרניזציה
שלו עד שהייתה ל"איש החולה על הבוספורוס".

תכנית הסיורים
1.1שביל הפסגה בהר תבור בתקווה לפריחת חלמוניות.
2.2סיפורו הגיאולוגי של המכתש הקטן ,סיפורם של הנבטים ומוזיאון יהדות קוצ'ין בירוחם.
3.3ירושלים העות'מנית  -שער יפו וכתובתו של הסולטאן סולימאן ,חומות העיר ,רחוב הגיא
והסבילים שנבנו בימי הסולטאן סולימאן ,הרובע היהודי וביקור במוזיאון לתרבות האסלאם.
4.4באר שבע העות'מנית  -ייסוד באר שבע מחדש ע"י עות'מנים; "רחוב  20המטרים" (כיום
רחוב קק"ל); באר אנטיליה משוקמת ,ארמון הסראיה המפואר ,גן אלנבי ,ביתו של מושל הנגב
עארף אל עארף והמסגד הראשון והמפואר שבנו התורכים בנגב ,תחנת הרכבת הישנה ועוד.
5.5סודות כמוסים בדמות קדושים  -אנדרטת ילדי אוסלו ,ביה"כ "זרע יעקב" ,חצר אבוחצירא,
סיור רכוב בנתיבות (כיכר פילדלפיה ,ביה"ס האתיופי ,כיכר הווטרנים).
"6.6דרום אדום" – יער אסף שמחוני ,כלניות שוקדה (בתקווה לפריחות) ,אנדרטת אנז"ק כולל
מסלול ביער בארי (הליכה קלה) לעבר מכרות הגופרית ,כביש הבטון ואנדרטת האנז"ק.
7.7חיפה העות'מנית ,רכבת העמק והגשרים בנחל חרוד.
8.8איטליה בירושלים :טרה סנטה ,בניין ג'נרלי ,בית החולים האיטלקי (לא מתוכננת כניסה לתוך
המבנים); ביקור במוזיאון יהדות איטליה ובית הכנסת ברחוב הלל ,ביקור במוזיאון ישראל.
9.9הלגונה הכחולה – סיור טבע לאורך חוף אכזיב ועד לראש הנקרה :בעלי חיים ימיים בלגונות -
סרטנים ,שושנות ים ומלפפוני ים ,קיפודי ים ,ארנבונים ,תמנונים ,ראש הנקרה; מסלול הליכה
בחוף עד הלגונה.

קמפוס ( 3ימים) :אל בירת השמש – אילת

(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
'1010פארק חרותות הסלע' ,העיר עבדת ,עין עבדת עליון (הליכה קלה למפל) ,בורות לוץ ומרכז
המבקרים במצפה רמון במידה ויוותר זמן נבקר גם בדרך צבעי רמון (תצפיות על שלל שכבות,
תקופות וגוונים בסולם הגיאולוגי).
1111תמנע לאור המחקרים החדשים ,בקעת עובדה  -מקדש הנמרים ,תצפית מהיישוב שחרות
ומקדש העוברים ,הקניון האדום.
1212פארק הצפרות ,בריכות הפלמינגו ,הפוגרות ,עמודי עמרם ,המו"פ ביוטבתה.
*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
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"אומרים ישנה ארץ - "...מדרום ועד צפון
ב

ימי שני

13:45-10:15

סיורים

עיוני

ל"ב303/

 168שעות

מרצים:ד"ר מיכל אורן ,יעל גורי ,ד"ר זאב זיוון ,מוטי זיק ,יותם יעקבסון ,ד"ר אהרון כהן,
ד"ר דני סימון ,ד"ר חגי עמיצור ,פרופ' עודד פוצ'טר ,ד"ר אבי קוהל ,ד"ר רמי קליין,
זאב רילסקי ,יורם שפירר

התכנית העיונית
נופי ארץ ישראל  -כיצד נוצרו?

סדרת הרצאות זו תעסוק בשאלות בסיסיות בתחומי האקלים ,הגיאולוגיה והמורפולוגיה של ארץ
ישראל .ייחודן של הרצאות אלה נעוץ בעובדה שהן מהוות הכנה לסיורים שיתקיימו במהלך הקורס.
בין הנושאים :כיצד נוצר ים המלח? כיצד נוצרו קרקעות הלס באזור והשפעת תכונות הלס על
חיי היום יום של הבדואים; כיצד נוצרו סלעי הכורכר ,מהם בנויים חלק מהמבנים ביפו העתיקה;
דרך היווצרות הרי אילת; הרי הגעש ברמת הגולן; תופעות מעניינות המאפיינות את נופי ישראל:
נופים קרסטיים בהרי יהודה ושומרון וכיצד הגיעו חולות הים לחופי ישראל.

החי והצומח בארץ ישראל

המגוון הביולוגי ,המשמעות לאדם וייחוד עולם החי בישראל; קרקור אחרון ופרידה?; "על גחונך תלך
ועפר תאכל כל ימי חייך"; שוכני המצוקים; פרויקט הצלת הנשרים בא"י .לצלול אל המסתורין -
הים התיכון – משדות ים ועד גיברלטר.

"היי דרומה"...

סיפורן של הערים הנבטיות
גבולות הדרום:
•המשטר המצרי – רקע ואתגרים
•רצועת עזה – תמונת מצב ומגמות לעתיד
בין יהודים לבדואים
הנגב במחשבה הציונית
ההתיישבות החדשה בנגב
חלוצים בעל כורחם  -סיפורן של עיירות הפיתוח
בעיית המים בנגב והובלת המים אליו
שירת המדבר
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"בוא איתי אל הגליל"...

מיעוטים בגליל
•דרוזים ובדואים
•סיפורה של העדה הצ'רקסית
•היישובים הערביים בגליל
תכנית יהוד הגליל
•פרויקט המצפים
•ההתיישבות היהודית בגליל
צפת וטבריה
"העמק הוא חלום"...
האם יש תרבות ים תיכונית?

תכנית הסיורים
1 .1שבעת יישובי העיבוי  -במלאת להם שבעים (ואחת) :מגבים וסעד ועד משאבי שדה.
"2 .2יפו לובשת חג" – סיור ערב חג המולד.
3 .3בעקבות י"א הנקודות בנגב – גבעת הסוס ותצפית לעבר צפון רצועת עזה ,בארות יצחק הישנה
4 .4הר מירון – שביל הפסגה ,דרוזים בבית ג'אן ופקיעין ,ארץ הקארסט ,הדולינה של סאסא,
מערת קשת ורמת אדמית (במידה ויוותר זמן).
5.5חבל הבשור – התיישבות ,טבע ונוף :רצפת הפסיפס של בית הכנסת במעון ,דרך נוף הבשור
בפארק אשכול ,קטע הליכה עד תל שרוחן (כשעה וחצי הליכה קלה) ,גשר החבלים ,מצפה
גבולות ,עין הבשור :ביקור בחוות נאקות לחלב והכרת החקלאות באזור.
6.6פנינים בשרון  -סידנא עלי ,אביחיל ,הליכה לאורך נחל אלכסנדר עד גשר הצבים ,האנדרטה
למצור על גבעת חיים.
7.7לאורך ציר  :65מבט אל הפן האנושי.
8.8המכתש הגדול וירוחם – עין ירקעם ,המכתש הגדול ,סיור בירוחם ומפגש עם נציג מקומי.

קמפוס (יומיים) :מדבר יהודה וים המלח

(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
9.9מצדה והארמון ,הר סדום – מפעלי ים המלח ,ירידה רגלית (כשעתיים וחצי)
או חווארי מצדה ,על פי מצב הדרכים בשטח.
1010חקלאות עין גדי – מפגש עם תושב מקומי; תופעת הבולענים בחופי ים המלח
קומראן – האתר והמערות.

קמפוס (יומיים) :ארץ ירדן וחרמונים

(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
1111תצפית על הגלעד והירמוך; הדרוזים ברמת הגולן; קלעת נמרוד; הבניאס – הגשר התלוי.
1212מלכות החרמון :קארסט וצומח כרכוצ'י  +גבעות הקרב (עליה ברכבל).
*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
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תבל ומלואה
ב

ימי שני

ל"ב304/
13:30-10:00

סיורים

עיוני

 168שעות

מרצים :ד"ר אלון גן ,יסכה הרני ,זהר נבון ,יורם פורת ,רפי שרגאי

התכנית העיונית
קורבנותם אומנותם  -משיח קורבני לשיח ריבוני

דומה שבשנים האחרונות הקורבנּות הייתה לאופנה .הוגים ,סופרים ,אמנים ,אנשי אקדמיה ,קולנוע
ותיאטרון – כולם הפכו את קורבנותם לקרדום לחפור בו ,וכולם מציגים לפני החברה תלי תלים,
גוני גוונים ונימי-נימים של הווייתם הקורבנית .קורס זה מבקש להתחקות על מאפייני סוד הקסם
הקורבני ולהצביע על המחיר שהחברה הישראלית משלמת בעקבות בולטותו הגוברת והולכת של
השיח הקורבני בעיצוב הזהות הישראלית .נעסוק בעיצוב שיח אלטרנטיבי – שיח ריבוני המבקש
להחזיר לאדם ולחברה את מושגי הבחירה והאחריות.

הברית החדשה וארון הספרים היהודי  -יחסים סכיזופרנים

היסטורית ורעיונית צמחה הנצרות מהיהדות .הברית החדשה נכתבה ברובה במאה הראשונה
לספירה ,כאשר ברקע הגות וספרות יהודית .בעבר ביקשו חוקרים נוצרים מחד גיסא וחוקרים
יהודיים מאידך גיסא ,להעמיד את ישוע והברית החדשה בנבדל מהיהדות ,כיצירה אוטונומית.
כיום ברור לכל שהבנת הברית החדשה והנצרות הקדומה מצריכה לימוד קודם של ספרות יהודית,
ואף מתברר כי ניתן מהברית החדשה להקיש וללמוד על יהדות בית שני.
בקורס זה ילמדו טקסטים מהברית החדשה בהשוואה למגילות ים המלח ,למשלי חז"ל ,לספרות
חיצונית ולפרשנים מאוחרים .לא נפסח גם על הספרות היהודית בת זמננו באשר היא המגיבה אל
הברית החדשה.

אפריקה – אל צפונות היבשת השחורה

סדרת הרצאות המציגה את היבשת השחורה דרך סיפורים וחוויות עם אנשים ,סיפורי בעלי חיים
ותצפיות בחיי המסאים .נסקור היסטורית ופוליטית את המדינות בהתהוות ואת יצירת הגבולות.
נתעמק בפועלו של נלסון מנדלה בדרום אפריקה .נציץ אל עולם מרתק ומופלא באתיופיה ובמרוקו
ונעמוד על עקרונות שמירת הטבע במדינות אפריקה.

תכנית הסיורים
1.1סתו בהר מירון – יחסי אדם צומח באזור  -שביל הפיסגה ,נחל כזיב ,ח' בק ,עין זבד ,עין סמורה
עד חמדת ימים.
2.2קרבות לטרון במלחמת העצמאות – משטרת לטרון – אתר יד לשריון ,נווה שלום – אנדרטת
אלכסנדרוני ,בית ג'יז ,מצפה הראל ,דרך בורמה ,גבעת חתולה.
3.3בחזרה אל ההר :מצדה  -המיתוס ושיברו כולל האתר והמוזיאון.
4.4סיפורו הגיאולוגי של המכתש הקטן ,ירוחם והמוזיאון ליהדות קוצ'ין בנבטים.
5.5ירושלים – ביקור במוזיאון ארצות המקרא ובמוזיאון המקרא.
6.6נופים ,פריחות ואנשים מיוחדים  -גלבוע ורותם :שביל התנ"ך בכתף שאול ,פרויקט הפקת
החשמל בגלבוע ,הכפר מלכישוע והיישוב האקולוגי רותם.
7.7מוקדם ומאוחר בהיכלי הקודש – קהילת הקראים ,רצפת הפסיפס בחורבת מעון ,בית הכנסת
האמנותי בקיבוץ סעד ,אנדרטת פעמוני הרוח ותצפית על עזה .אנדרטת המזבח בקיבוץ בארי,
מסלול הליכה קלה בתקווה לפריחת כלניות.
8.8נחל נריה וריחנייה – מחורבת חוממה למרגלות הר סאסא ,סיור מודרך בכפר הצ'רקסי ריחנייה .
9.9בעקבות טריסטרם (הזואולוג) בנחל עמוד.
1010כך היינו בגליל – מצפה שלום ,טיילת צוק האון ,מחצבת פיק ועיינות סלוקיה.

קמפוס (יומיים) :עין חרוד והאגמים הנעלמים

(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
1111בריכות נחל רז ,עין נילי ועין צור.
1212עין חרוד  -בית פלוגות הלילה ,בית שטרומן ,עליה לגבעת קומי ,תצפית על תואי מסילת
הרכבת ותחנת הרכבת בתוך כלא שטה .טיילת הנוף  -מרמת צבי ועד בית השיטה ,מצפה
חרובים.

* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

"לחשוב מחוץ למצלמה"

סדרה פורצת גבולות על קולנוע ,מקוריות ויצירתיות .בין הנושאים :צ'אפלין  -הדמות התלת
ממדית הראשונה; האזרח קיין; אפקטים " -מהמסע לירח" עד ל"אוואטר"; זמן ומניפולציות זמן
בקולנוע;  - ONE SHOTמיטב השוטים המפורסמים והווירטואוזיים בקולנוע הקלאסי והמודרני;
"לא שומעים"  -סאונד ומניפולציות סאונד בקולנוע; הברקות קונספטואליות  -טוויסט בדקה
האחרונה ,שבירת הקיר הרביעי ,POV ,סוף פתוח ,גיבור לא מהימן ,שחור לבן מול צבע; מה הסצנה
שלך?  -סצנות יוצאות דופן בקולנוע.
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יהדות כתרבות
ב

ימי שני

13:00-09:30

ל"ב305/
סיורים

עיוני

 168שעות

מחיר:
חדשים₪ 4,520 :
בוגרי המכון₪ 4,310 :

התכנית בשיתוף עם מכון תמורה
מרצים:הרב ד"ר אפרים זדוף ,הרב אורן יהי-שלום ,הרב ד"ר איריס יניב ,הרב פרופ' יאיר ליפשיץ,
פרופ' יעקב מלכין ,הרב סיון מס ,הרב אילה שני

התכנית העיונית
תרבות היהדות החילונית ויסודות המחשבה היהודית-חילונית המודרנית

1.1עמק חפר :שומרונים אז והיום בעמק חפר ,קיבוצים ,מושבים ויישובים קהילתיים בעמק .חגיגת
קבלת שבת בבת חפר המשלבת לימוד ומוסיקה.
2.2יבנאל והסביבה :בעקבות מאבקים אקולוגיים בנהר הירדן ,פיתוח קהילה ישראלית עכשווית ביישוב
הטרוגני :ותיקים ועולים ,דתיים וחילוניים ובני עדות שונות.
3.3עמק יזרעאל :נהלל – מושב העובדים הראשון בארץ ,המעגל בנהלל והסליק העתיק ,בית הקברות
על סיפוריו המעניינים ,קיבוץ מזרע – המוזיאון ובית הותיקים.
4.4חיים משותפים בגליל ,אז והיום – מרומאים יהודים ופגאניים ועד ערבים ,דרוזים ,בדואים ויהודים
היום .ציפורי ,סחנין ותצפית מהרי האזור.
5.5ירושלים בעקבות נשים – בעקבות נשים מנהיגות ששינו את פני החברה והתרבות בישראל ,ואשר
גרו ויצרו בירושלים.
6.6תל אביב – פנים רבות לה – יוצרים ,הוגים ומשוררים בעיר.

הקורס יעסוק במאפיינים המרכזיים של תרבות היהדות החילונית .תרבות עשירה זו שאחד משיאיה
הוא הקמת מדינת ישראל ,התפתחה בשלוש מאות השנים האחרונות ויצרה עושר הגותי ,חברתי ,חינוכי
ואמנותי רב .במהלך הקורס נציג את מושגי היסוד של "היהדות כתרבות" ,ונלמד כיצד התפתחה תרבות
זו בשיח מפרה בין המודרניזציה ,החילון והלאומיות באירופה ,והפלורליות הקיימת ביהדות מראשיתה.
בין הנושאים :מה בין יהדות כתרבות ויהדות כדת ,הבסיס הפילוסופי של החילוניות ,ההומניזם והפלורליזם,
התנ"ך כיצירת הספרות המכוננת של העם היהודי ,תפיסת המוסר והצדק ומקומו של אלוהים בתרבות
היהדות החילונית ,ברור תפיסות ציוניות ,הומניסטיות ,חילוניות ודמוקרטיות של הוגים והוגות שונים.

קמפוס (יומיים) – אל לב ההתיישבות בעמקים ובעמק הירדן

במהלך הקורס נכיר את המציאות של מרכזים אלה היום ,נחשוף את השורשים היסטוריים שלהן,
ונסיים במבט לעתיד ,בין ריאליה לחזון .נעסוק בתרבות שלוש הקהילות הללו ,שלכל אחת מאפיינים
ייחודיים משלה .מה היו הגורמים להיווצרות הקהילות ,כיצד התפתחו קהילות אלו בכל אחד מהאזורים,
איזו תרבות יהודית ייחודית למקום הן עיצבו ,וכיצד יצרו מרקם קהילתי מגוון בדיאלוג ההדדי בינן לבין
התרבות הסובבת .נעסוק במאפיינים כמו :היסטוריה ,דמוגרפיה ,מערכות תרבות וחינוך ,מנהגים ויצירות
אמנות בסוגי מדיה שונים .כמו כן ניפגש עם מגוון של יהדויות קהילתיות דתיות וחילוניות ,המאורגנות לפי
גישה דתית ,גישה אידיאולוגית ,קירבה מקומית ועוד ,שהתפתחו בכל אחד מהמרכזים הגיאוגרפיים הללו.

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

סיפורן של הקהילות היהודיות :ארצות הברית ,אמריקה הלטינית וישראל

30

תכנית הסיורים

(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
"7 .7בסוף אתם תהפכו למושב"  -ההתיישבות החקלאית-שיתופית בעמק יזרעאל בראיה היסטורית
ואדריכלית :חצר הקואופרציה במרחביה; כפר יחזקאל – מדוע בית כנסת? סיפורו של גדוד העבודה
בעין חרוד ובית העלמין בגדעונה ,הקיבוץ הראשון של השומר הצעיר  -בית אלפא ,חדרי האוכל
של תל יוסף וגניגר.
8 .8הסכם השלום עם ירדן וההתיישבות בבקעת הירדן  -היבטים פוליטיים והיסטוריה של ההתיישבות
בבקעת הירדן :ביקור ב"חוות שושנה" (מאיר הר ציון) ,תצפית מעל גשר שיח' חוסיין מ"חוות קצ'ה",
ארגמן וישובים נוספים ,טיילת סרטבה החדשה ובית אריזה לאננס.
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בטבע שלנו
גב

ימי שלישי

ל"ב306/

13:00-09:30

סיורים

עיוני

 168שעות

מרצים :דנדן בולוטין ,פרופ' אמוץ דפני ,ד"ר דניאל זלדס ,סימה לבני ,ד"ר ערן לוין ,אילן מנוליס,
ד"ר אסף מרום ,ד"ר עמוס סימון ,רקפת סלע ,יורם פורת ,יורם שפירר

התכנית העיונית
נפלאות היקום

בסדרת הרצאות מרתקת זו נסקור סוגיות נבחרות באסטרונומיה ,באסטרופיזיקה וחקר החלל .נכיר
לעומק את שכננו בחלל ,כוכב הלכת מאדים; נבין מדוע החליטו האסטרונומים לשלול מפלוטו את
התואר של כוכב לכת; נלמד מה טיבם של הגופים המסתוריים – השביטים; נתוודע לתופעות ייחודיות
באטמוספירה של כוכב הלכת שלנו ,הלא הוא כדור הארץ; נבחן כיצד מודדים האסטרונומים את
המרחק לגרמי שמיים רחוקים; ולבסוף נבדוק האם אכן ייתכנו חיים על אחד משבעת כוכבי הלכת
דמויי-ארץ של הכוכב  ,TRAPPIST-1תגלית עליה הוכרז בחודש פברואר .2017

מדעי הנוירולוגיה :ממצרים העתיקה ועד המבחן של טיורינג לבינה מלאכותית

בסדרה זו נעסוק בסוגיות שונות הנוגעות למבנה המוח ,וננסה לענות על השאלה מדוע מצד אחד
מדעי המוח הם הענף המדעי המוביל של האלף החדש? ומדוע מצד שני המדע הזה ״תקוע"?
בין הנושאים :היסטוריה של מדעי המוח :מה ידעו על מבנה המוח המצרים והיוונים? מדעי המוח
במאות ה 18-וה ;19-הקרב על מרכז הדיבור :למי התהילה  -למגלה או למפרסם? על הנוירולוגיה
של הפרעות שפה; הפרדיגמה של הנוירון והמרווח הסינפטי; מבנה המוח במאה העשרים :ווילדר
פנפילד.

רפואה מותאמת אישית בעידן הגנומי

המונח "רפואה מותאמת אישית" הופך בשנים האחרונות במחלות מסוימות כסרטן מחזון למציאות.
לא עוד רפואת ניסוי וטעיה אלא רפואה מושכלת ומותאמת למחלה ולחולה בה .בעתיד הקרוב
כבר יינתנו תרופות עפ"י ניתוח גנום המטופל או גנום הרקמה הפגועה אצלו ולא רק על פי
הסימפטומים של המחלה ממנה הוא סובל .השונות הביולוגית בינינו היא המכתיבה את גודל
הסיכונים השונים לחלות במחלות נרכשות במהלך חיינו ואת הסיכויים להגיב באופן אישי לאבחון
ולטיפול רפואי .האם נוכל עפ"י ידע זה למנוע הופעתן של מחלות ע"י מתן טיפול מותאם אישית?
בין הנושאים :רפואת הגנום; המהפכה הגנומית בטיפול בסרטן (מהי מהפכת הטיפול האימונו-
תראפי בסרטן); רפואה מניעתית מבוססת גנום.

מדע בג'ינס וסנדלים

לקט הרצאות בינתחומי במדע פופולארי .כל הרצאה מאירה בזרקור סוגיה נבחרת מעולם החי.
בין הנושאים :עולמם הסמוי והערמומי של הטפילים; הדבורים וחוכמת הכוורת; קוגניציה בעולם
החי כיצד נכחדו הדינוזאורים וכיצד נודע הדבר?

אקולוגיה של התזונה

אקולוגיה ותזונה נמצאים היום בראש סדר היום המדעי והציבורי בעולם .בסדרה זו נדון בפניה
השונים של האקולוגיה של התזונה .בין הנושאים :פנים רבות לסוכר  -יכולתו הכמעט אלכימית
של הסוכר להתגלגל (כמעט) לכל תהליך ומבנה בגוף; ויטמינים  -מדוע במהלך האבולוציה פתחו
יצורים מסוימים תלות במקור חיצוני של ויטמינים?; רעב  -מה קורה בגוף חי בעת רעב? בעלי
חיים המסוגלים להתקיים תקופות ממושכות ללא מקור מזון וכיצד הם עושים זאת?; מזון העתיד -
מקורות מזון אפשריים לאדם בעתיד מהצומח ומהחי .נלמד על האתגרים העומדים בפנינו ועל
דרכים חדשות ליצור המוני של מזון מהחי והצומח.

צמחים בתרבות האדם ובשירותו

צמחים מלווים את האדם ,מעצם קיומו הבסיסי ,כספקי מזון ,לבוש ,מקלט ,הסקה ועוד .לצמחים
גם מקום חשוב ונרחב בייסוד חברות קבועות מקום ובהתפתחות מואצת של דפוסים חברתיים,
דתיים ותרבותיים .שימושיהם של הצמחים למאכל ,תבלין ורפואה ,ומסחר היו בין הגורמים שהזינו
את התשוקה העזה למסעות ולגילוי חלקי עולם בלתי ידועים וכלה בשימוש בצמחי מרפא שחוללו
מהפכה במלחמה במחלות ובטיפול בכאבים .הכרת הצמחים ותכונותיהם מהווה מפתח להבנת חלק
חשוב מעולם הסמלים והמנהגים של כל תרבות ותרבות .בין הנושאים :העגבנייה ,תפוח האדמה
והצי'לי כמשנים סדרי עולם; צמחים בשרות חקר האקלים ,הארכיאולוגיה והמשטרה; צמחים
במחזור חיי האדם ,צמחי מזל טוב ומזל רע; האתנו בוטניקה של עצים מקודשים בישראל; צמחי
מרפא והאמת שמאחוריהם; גיאופיטים.

תכנית הסיורים
1.1מעלה ימין – מעלה פלמ"ח – שמורת חלמוניות ירוחם – אם יש פריחה.
2.2סבוטניקים וסיפורי אהבה בגליל  -מושבות הגליל התחתון ,סג'רה ,הקמת ארגון השומר ,בית
הספר החקלאי כדורי ,קיבוץ בית קשת.
3.3הר אדיר – נחל פער  -חורפיש.
4.4נחל משמר – ממצוק ההעתקים אל עבר ים המלח.
5.5נחל רום – נחל יזרח.
6.6נחל גוב ומעלה עקרבים.
7.7מהר הרוח למבוא חורון דרך נחל יתלה.
8.8נחל סבלן – ואדי חביז.
9.9הר חרת – מסלול טבעתי הרי יהודה ,מנזר יוחנן במדבר ואבן ספיר.
1010נחל יהודיה – טיול רטוב בגולן.

קמפוס (יומיים) :אל מפלי הגולן

(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
1111נחל סער  -בין הגולן הבזלתי לחרמון הלבן ,מתחתר לו נחל סער ,שבימי החורף שוצף בשלל
מפלים ובריכות (מפל רסיסים ומפל סער) ,אליו פנינו מועדות.
1212נחל עורבים – מראם המרהיב של חמשת מפלי נחל עורבים בשיא הזרימה .הנחל מתחתר בבזלת
שחורה ומגיע עד סלע הגיר הלבן בואכה עמק החולה ויש סיכוי טוב לפגוש גם שפני סלע.
* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
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מרצים :ד"ר ענת גואטה ,מואב ורדי ,ד"ר ערן לרמן ,ד"ר אליק מישורי ,פרופ' אייל נווה

התכנית העיונית
יהודי אשכנז

סדרת ההרצאות העוסקת בקורותיהם של היהודים במערב ומרכז אירופה מהתפוררות האימפריה
הרומית במאה החמישית ועד לאמצע המאה ה ,14-מאה בה החל צומח המרכז בפולין .נבחן מהיכן
הגיעו היהודים לגדותיו המזרחיים של נהר הרינוס ,כיצד נוצרו הקהילות אילו אישים בולטים הטמיעו
את חותמם ואילו נכסים רוחניים ותרבותיים התפתחו בשנים אלו.

ארצות הברית – השנים המוקדמות מהמייפלאור ועד מלחמת האזרחים

הקורס ידון באירועים ובתהליכים מרכזיים בראשית שנותיה של ארצות הברית ,שהביאו לכך שקובץ
מושבות בריטיות בצפון אמריקה הפכו בשלהי המאה השמונה עשרה לרפובליקה חוקתית צנועה
שהייתה בתורה למעצמת-על במאה העשרים .כיצד הפכה ארצות הברית ממדינה אגררית ,חלשה
יחסית ונחשלת לחופיו של האוקיינוס האטלנטי בצפון אמריקה למעצמה אדירה שהשפעתה משתרעת
כמעט על העולם כולו .השאלות המרכזיות שיידונו יהיו :כיצד עוצבו עקרונות הממשל האמריקני,
ובמיוחד ההבטחה ,שלא תמיד מומשה ,לשמירה על זכויות האזרח; מדוע פרצה מלחמת האזרחים
ומה היו תוצאותיה לטווח קצר וארוך.

יחסי הגומלין במשולש :מדיניות-פוליטיקה-תקשורת

האם בנימין נתניהו פועל מתוך משנה אידאולוגית עמוקה ,או שהתנהלותו נוגדת לעיתים את אמונותיו,
ונועדה רק כדי לשמר את היותו בשלטון? האם ראש הממשלה הוא פוליטיקאי מושחת או פשוט
נהנתן? מה פשר האובססיה של נתניהו עם התקשורת – בה הוא רואה אויב המנסה להפילו? מואב
ורדי ,הכתב המדיני של ערוץ  10משרטט את הקשרים בין המדינאי הפוליטיקאי והעיתונאי ,תוך
ניתוח של הסיכונים וההזדמנויות של ישראל בזירה האזורית והגלובלית בעולם משתנה – מהסכסוך
עם הפלסטינים ועד אתגרים אזוריים בעידן הנשיא דונלד טראמפ.

תכנית הסיורים
"1.1לא בגדתי"  -בעקבות פרשת אורי אילן  -בית הבד במושב כלנית ,חניון דרדרה ,נבי הודא וחרבת
עומרית ,קיבוץ דן ,תל פאחר ,עין פית ,הפארק הוולקני למרגלות הר אביטל ,גשר בנות יעקב
וסיום בבסיס המשטרה הצבאית הנטוש במשמר הירדן.
2.2חורבותיה של עיר הסנהדרין אושא ויערות ציפורי.
3.3רכבת העמק שבה לנסוע – סיפורה של רכבת העמק ההיסטורית בין בית שאן לצמח/אל-חמה
(דגש על עבודות השימור ורכבת העמק המחודשת).
4.4מנזרים ונזירות במדבר יהודה כולל מסלול הליכה קלה בעין פרת.
"5.5תל אביב ,יא חביבי ,תל אביב" – בעקבות אלתרמן וכיצד מיתגה עצמה העיר "מת"א ל."TLV-
6.6חיפה של מעלה – בעקבות סיפורי סופרים ובתים לא מוכרים .נהלך בין פינות נסתרות במרכז
הכרמל בחיפה ,יפה נוף ,מנזר האחיות הברומאיות ,לאורך בתי הטמפלרים ברחוב קלר ושדרות הצבי.
7.7דרך המתקנים החקלאיים  -יער יתיר ותל הבשור בתקוה למרבדי כלניות.
8.8שביל האירוסים בגלבוע – הגלבוע והר ברקן בתקווה לפריחות מרהיבות.

קמפוס (יומיים) :ירושלים פנים רבות לה

(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
9.9חותמן של אומות העולם בירושלים  -בניה בינלאומית בעיר ירושלים.
1010אל סיבוב מוצא – אנדרטאות מספרות היסטוריה.

קמפוס (יומיים) :ארץ ירדן וחרמונים עת פריחת האביב

(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
1111תצפית לצפון הגולן מהר כרמים ,אזור המטעים של הדרוזים ,מסלול הליכה בטבע.
1212אל החרמון הגבוה (עליה ברכבל) ,מסלול פריחה קצר; גבעות הקרב; עין קיניה; קלעת נמרוד.
* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

אמנות ישראלית1988-1948 :

סדרת מפגשים זו מקיפה את שדה האמנות הישראלי בהשתתפות פקידי ציבור ,המזמינים יצירות
אמנות ,מממנים ומקימים אותן במרחביה הציבוריים של ישראל ,גלריות פרטיות ומוזיאונים ציבוריים
המציגים אותן ,אספנים הרוכשים אותן ומבקרי אמנות הכותבים ומפרסמים אותן בעיתונים .אל דאגה:
הסדרה תדון בראש ובראשונה ביצירות של אמנים ישראלים במסגרת השדה האמנותי ,ותאפשר
להבין כיצד נקבעה – ונקבעת  -היוקרה של ציירים ופסלים מסוימים כמו גם תסביר מדוע נשכחו –
ועדיין נשכחים  -אחרים.
בין הנושאים :כינון שדה האמנות הישראלי-יהודי בשנים של טרום מדינה; הפשטה ומופשט באמנות
הישראלית; אֹוּפ-ארטּ ,פֹופ-ארט ,מינימליזם ואמנות מושגית ישראלית; זהות יהודית באמנות הישראלית;
צבא ,יריב ועורף באמנות הישראלית; ההתייחסות לשואה באמנות הישראלית.
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בגללהרוח
"רקבגלל
רק
הרוח"...
גב

ימי שלישי

13:45-08:30

ל"ב308/

סיורים

עיוני

 224שעות

מרצים:שלי אשכולי ,מרב ברק ,דן הלפרין ,כנרת זוהר–להב ,פרופ' דניאל סינקלר,
קארין עדן ,אירנה פרידלנד ,ד"ר מיכאל שינקמן ,רפי שרגאי

התכנית העיונית
הלכה ומשפט – השפעת המשפט העברי על המשפט בישראל

בסדרת ההרצאות זו נדון בתרומת המשפט העברי למערכת המשפט הישראלית; בעיית העגונה ומשבר
הגיור .נלמד על המתח שנוצר כתוצאה מהשילוב של הלכה וערכים דמוקרטיים במשפט הישראלי ועל
הדרכים שבהן אפשר להתמודד עם המתח הזה בהתאם להלכה ולאתוס הליברלי גם יחד ואם יוותר זמן
נתמקד בתרומתו המשמעותית של המשפט העברי למשפט האנגלו-אמריקאי בסוגיה זו במאה ה.21-

מיעוטים באירופה

בסדרה זו נעסוק באירופה ומיעוטיה כיום  -הימין הקיצוני באירופה בצל המשבר הכלכלי והשינויים
הדמוגרפיים; על מצבה של יהדות אירופה כיום; מוסלמים באירופה; עתידם של אירופה ומיעוטיה;
הצוענים באירופה.

לקרוא אותן אחרת  -סיפורי המקרא בקול נשי עכשווי

מה מניע אותנו ברגע של החלטה? ומה מעכב הגשמת חלומות? עולמן הסוער של נשות קדם חושף
סודות ,אומץ לב ,אכזבות ואהבה .דרך סיפוריהן המפתיעים נשחזר את מה שנשכח (או שמא ,נמחק,)?..
ונכיר באור חדש דמויות ששינו את העולם.

"כשקישון פגש את אלקבץ"  -מי מפחד מסרטים ישראלים?

נפגוש סטיריקן שהעז להעמיד מראה חסרת רחמים ומצחיקה עד דמעות על חוליי החברה הישראלית,
על שחקנית ובימאית שניפצה סטריאוטיפים חברתיים וחצבה לה שביל ייחודי; על ייצוג הערבי בקולנוע
ועל מרכיבי ההומור הישראלי.

"קניון תרבותי" :אמנות בעידן של מזון מהיר ,אינטרנט ופופולריות ותרבות חזותית

בסדרה זו נעמוד על המגמות הבולטות המאפיינות את האמנות והתרבות החזותית מאז שנות ה60-
המופלאות ועד היום; כיצד שינויים חברתיים ,כלכליים ופוליטיים שינו את פני התרבות והאמנות? מה הקשר
של המהפכה התקשורתית ועידן האינטרנט לאמנות? ואיך עולמות אחרים כמו אופנה ,אוכל ומחשבים
נכנסים לכל הסיפור? בעולם של סופרמרקטים ,קניות אונליין ופרסום  -כל המסרים מקבלים כיוון אחר.
נקנח בהרצאה שתענה על כל מה שלא ידענו על התנועה הפמיניסטית שפרצה מתוך עולם האמנות.

מי מפחד מאופרה?

סדרת הרצאות החושפת את אמנות האופרה כאמנות רב תחומית המאגדת בתוכה את האמנויות כולן:
ספרות ,מוזיקה ,תיאטרון ,מחול והאמנויות הפלסטיות .ההרצאות מציגות את אמנות האופרה בגובה
האוזניים ותוך התייחסות להיבטים של היסטוריה ,פוליטיקה ,מגדר ,תרבויות ועוד .לחובבי אופרה ,אך
גם לחוששים ממנה מובטחת הנאה מפתיעה ומחכימה.

מוזיקה ,מוח ופסיכולוגיה – השילוש המופלא

סדרת מפגשים החוקרת את ההיבטים הפסיכולוגיים ,הפילוסופיים והמדעיים במערכת היחסים של
האדם עם המוזיקה .הצצה מרתקת אל "מאחורי הקלעים" של התופעה המוזיקלית תוך כדי רכישת
טכניקות מעשיות לשיפור והעצמת חווית המוזיקה בחיינו .בכל מפגש יעשה שימוש במוזיקה חיה וכן
יושמעו קטעי סאונד ,מוזיקה מז'אנרים שונים ,תקופות ,סגנונות ועוד.

לראות את המוזיקה ולשמוע את הציור

ציירים ומוזיקאים רבים במשך מאות שנים מנסים למצוא את המכנה המשותף בין שתי האמנויות:
מוזיקה וציור .סדרה זו תתמקד ביחס המרתק בין צבע וצליל ובקשר המסתורי בין יצירות מוזיקליות
וציורים .המפגשים כוללים נגינה ,מצגת והסברים.

מסעות מדומיינים – מן הכורסא והלאה...

בסדרת הרצאות זו נכיר במבט קרוב ורענן ,יצירות מופת מן העת העתיקה ,מימי הביניים והרנסאנס
המצויות במוזיאונים ובאתרים באירופה ובאגן הים התיכון .בין המקומות ש"נבקר" :מוזיאון קהיר ,מצרים;
מוזיאון האקרופוליס באתונה – בית חדש לאוסף עתיק; אל עיר קדומה שעמדה מלכת – פומפי ,נאפולי,
איטליה; מוזיאון פרגמון – אי המוזיאונים – ברלין ,גרמניה; מלטה – "קטנה וקולעת" – אי של ארכיאולוגיה,
אמנות ותרבות; כרתים – "הונג קונג" של העת העתיקה; מוזיאון ספינות הוויקינגים – אוסלו ,נורבגיה;
גלריית האופיצ'י בפירנצה.

תכנית הסיורים
1.1בעקבות סיפורה של זהרה לביטוב – כולל מסלול הליכה בטבע.
2.2אל העמק המזרחי – תל עמל ,שדה אליהו ,גשר העתיקה ,החאן כולל מסלול הליכה בטבע.
3.3ירושלים  -הרובע הנוצרי לובש חג וסיור חנוכיות.
4.4אל היישובים "הכתומים"  -יישובי מפוני גוש קטיף :מבאר גנים ועד החלוציות.
5.5מוקדם ומאוחר בהיכלי הקודש – קהילת הקראים ,רצפת הפסיפס בחורבת מעון ,בית הכנסת
האמנותי בקיבוץ סעד ,אנדרטת פעמוני הרוח ותצפית על עזה .אנדרטת המזבח בקיבוץ בארי
וסיור כלניות בשוקדה.
6.6אתרי מלחמת העולם השנייה – מכון ויצמן ,מכון איילון ,פרדס מינקוב וגבעת החומרה.
7.7בעקבות פונטנלה של מאיר שלו – בית לחם הגלילית ואלוני אבא.
8.8סבוטניקים וסיפורי אהבה בגליל  -מושבות הגליל התחתון ,סג'רה ,הקמת ארגון השומר ,בית
הספר החקלאי כדורי ,קיבוץ בית קשת.
9.9יום במוזיאון – תכנית ומקום הסיור יקבע בהתאם למועדי תערוכות נבחרות.
1010ירושלים – אדריכלות ירושלמית בתקופת המנדט.

קמפוס (יומיים) :דרום ים המלח והערבה

(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
1111סובב ירוחם  -חוות צברי אורלי ,אגם ירוחם ,מפגש בפזורה הבדואית ,הר אבנון והמכתש
הגדול ,עין יורקעם.
1212הערבה מרכזית  -עיר אובות ,מפגש עם חקלאי ,מאגר פארן ,מסלול הליכה בשמורת נוף.
* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
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Land of Israel Studies
ב
T

Tuesdays

09:30 -13:00

309/ל"ב
Fieldtrips

Lectures

168 hours

5,190 NIS

Lecturers: D
 r. Hagi Amitzur, Dr. Anat Gueta, Yael Guri, Dr. Eran Lerman
Prof. Daniel Sinclair, Dr. Mikael Shainkman, Kinneret Zohar Lahav

LECTURE PROGRAM
Land of Israel In Roman – Byzantine Period
In our course we will study the Roman – Byzantine period in the land of Israel.
We will start with the structure and importance of the 2nd Temple:
The Temple in Jerusalem - its importance, structure etc.; Destruction of the land of Israel
after the revolts against the Romans; Rabbinic Literature – The Mishna and the talmud;
Synagogues in Antiquity – its role in communal life; Jews and Christians in Israel during
the Byzantine period – clash of practices and Theology.

Virtual Arm Chair Tours of Mediterranean & European Museums
In this course, we shall attempt to understand the function of a museum. We will learn
to recognize the “ language and vocabulary” used by the curators in the galleries. We
shall see how the museum serves as a “national-memory-archive” for the nation and
the world. We shall also investigate how a museum attempts to stay relevant in today’s
ever-changing world.

The Interface of Law & History In Halakhic Literature

1.
2.
3.
4.

This course examines the truth of that statement in the context of the Rabbinical Responsa
i.e. detailed legal responses written by leading rabbis to very specific halakhic questions.
The aim in each lecture is to analyze developments in legal doctrine from the perspective
of historical reality. Amongst the historical episodes dealt with in the course are: the First
Crusade; the Spanish Inquisition and the Marranos; the life of Donna Gracia Mendes; the
Holocaust, and the establishment of the State of Israel. The focus of the lectures will be
on the various ways in which halakha responded to each of the above episodes, and the
effects of that response on contemporary Jewish law.

Zionist Personages
In this course we' ll explore the fundamental Zionist thinkers and early ideologues .

We will also focus on the cultural aspects of Zionism that in fact goes to the very core of
the Zionist vision (Ahad Ha Am, Ben Yehuda).The Socialism ideological stream within
Zionism which was dominant in the early days of the state of Israel by Ben Gurion and his
disciples and Rightwing Zionism that was represented by Jabotinsky, Begin and Rabbi
Kook, will also be explored.

"WWW" – What Went Wrong: Why did Obama's Administration lose control of regional
events in the Middle East? The lecture will begin with a short textual analysis of the Cairo
speech and will proceed to explain why Obama's carefully crafted positions actually led to
results which were roughly the opposite of what he had hoped to achieve.
"Lord Voldemort" and the strategic balance in the Eastern Mediterranean: What motivates
Erdogan, how far can he go in undoing Ataturk's legacy, what are the limits to his ambition,
and what does it all mean for Turkey's neighbours in the Eastern Mediterranean, including
Greece, Cyprus - and Israel?

FIELD TRIPS

Mikhmoret – Migrating birds; Ein Afeq - Hiking; Ein Hod; Bezalton.
Kishon River Restoration Project (Hopefully we will see Daffodils blossoming).
Jerusalem - The Christian Quarter "Dressed up" for the Holiday (Afternoon Tour).
Ramot Menashe - Caesarea – Amazing Birds Mosaic, Ramat Hanadiv Gardens,
Cyclamen blossom near Kibbutz Gale'd; hike in Hashofet Creek; Megiddo Landin Strip
for Anemone Flowers; if time permits, view from Mukhraqa – Horn of Carmel, nearby
Elijah Carmelite Monastery.
5. Following in the footsteps of Eli Cohen in the Golan Heights – Hamat Gader, via
El Hama, Kuneitra, via Khushnniya and Arik Bridge.
6. Jerusalem: visit the Holocaust museum – Yad Vashem.
7. Galilean Synagogues – Amudim Ruins, The Synagogue in Bar'am; A Tour of the
deserted village of Biram; Shema Ruins – The remains of a Synagogue with a unique
structure; The Synagogue in Naburia.
8. Old Beer Sheva; Sussia – Including a visit to the Synagogue.
9. Rahat and Carmel Farm.
10. Zipori and the Arbel synagogue.

Campus: On the Doorstep of Eden (2 days)

11. HaEmek Train, Beit Shea'n archaeological site; Springs Valley – A Short walk to Ein
Moda – a pleasant pool; walk Hakibutzim river; visit to ancient synagogue in Heftziba.
12. Tour/Walk Mt. Gilboa. Overlooks, bible stories, Iris flowers Trail and more. Visit
Maquia Japanese.
Tuition fee includes participation in 12 fieldtrips.
The fee does not include food & lodging in the Campuses.
Tuition can be paid in 8 installments.
Discounts (12.5% each) will be given to partners studying in the same course.
*Changes in the course curriculum are possible.
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ארץ ישראל בימי הבית השני
בד

ימי רביעי

13:45-08:30

סיורים

ל"ב310/
עיוני

 224שעות

מרצים:ד"ר ענת גואטה ,ד"ר אריה דון ,גליה דורון ,יסכה הרני ,אורן זונדר ,פרופ' ציונה גרוסמרק,
ד"ר אדולפו רויטמן ,ד"ר אלי שוקרון

התכנית העיונית
ארץ ישראל בימי הבית השני

במסגרת המפגשים נאיר כל פעם זווית אחרת בחקר ימי הבית השני .בחלקו הראשון של הקורס נעסוק
בהרחבה בראשית ימי הבית השני ,בחלק המרכזי נעלה אל מרכז הזירה שרשרת של אישים שחיו
ופעלו בימי הבית השני והטביעו חותמם על ימיהם ועל הדורות הבאים .נדון גם בתמורות הדרמטיות
שהתחוללו בתקופה זו ובהשלכותיהן על העולם היהודי היום.

הספרים החיצוניים

נפתח בסקירה כללית של המושג "ספרים חיצוניים" ונברר את תהליך התהוותו של מושג זה .נעמוד
על מיקומם של הספרים החיצוניים ב"ארון הספרים היהודיים" ונכיר גם את תכנם ומשמעותם של
אחדים מבין הספרים החיצוניים כגון; ספר היובלים ,איוב החיצוני ,ספרי המקבים (בעיקר ספר א' וספר
ב') ,במידה והזמן יאפשר יתאפשר גם דיון בספר חנוך .ההיכרות והדיון בספרים הנבחרים תעשה תוך
כדי עיון במבחר טקסטים מן הספרים הנזכרים.

חיי הרוח והחברה בתקופת הבית השני

תקופת הבית השני היא מן הפוריות בתולדות עם ישראל .לאחר שבתקופת המקרא הונחו היסודות
של האומה בתחום החברה ,ספרות והאמונה .בתקופה הבתר-מקראית אלה עברו בדיקה מחודשת כדי
להתאים אותם לאתגרים שהתרבות ההלניסטית-רומית העמידה בפני החברה היהודית .נבחן מספר
נושאים מרכזיים מתחום החברה וחיי הרוח של ישראל באותן השנים במטרה לרדת לעומק הסוגיות
שעמדו במרכז השיח הציבורי ,כגון; ספרות המרכבה וההיכלות ,כתיבת המשנה ועוד.

תכנית הסיורים
1.1אמות המים לירושלים – עמק האלה ,אמת הבאר ,תצפית מאפרת ,ארמון הנציב ,מנהרת ארמון
הנציב.
2.2מראשה ההלניסטית ובית גוברין.
3.3בעקבות מרד החשמונאים – מודיעין וקרבות המקבים – תצפית מעלה בית חורון ,עמק אמאוס
וקרבות יהודה המקבי.
4.4סיפורן של הערים הנבטיות  -ניצנה ושיבטה.
5.5ירושלים  -מוזיאון ישראל ,דגם בית שני ,היכל הספר ,תערוכת הבית השני.
6.6בחזרה אל ההר :מצדה  -המיתוס ושיברו כולל האתר והמוזיאון.
7.7מדור יבנה למרד בר כוכבא – ההרודיון וסביבותיו .המבצר ,הארמון ,קבר הורדוס והעיר התחתית.
תצפית לנחל תקוע ,רמת רחל ותצפית לבית"ר.
8.8בעקבות יוסף בן מתתיהו – מבצרי הקנאים בגליל :יודפת והארבל.
9.9קיסריה ההרודיאנית – פסיפס הציפורים והעיר הרומית ביזנטית.
1010ירושלים בימי המרד הגדול – הרובע היהודי; הרובע ההרודיאני ,הבית השרוף ,מנהרת הכותל
וחפירות הכותל.

קמפוס (יומיים) :אתרים יהודיים ,פגאניים ונוצריים סביב הכנרת
(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
1111חמת טבריה ,מגדלא ,טבחה ,כפר נחום.
1212סוסיתא וגמלא.
* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

התרבות החומרית בתקופה ההלניסטית – רומית הקדומה

בסדרה זו נעמוד על סממני התרבות החומרית בארץ ישראל בתקופה הנדונה .בין הנושאים :העולם
היווני הלניסטי וביטויו בא"י – מאפיינים תרבותיים ,עקרונות ארכיטקטוניים ותכנון עירוני; התקופה
ההלניסטית בא"י  -בין אתרים נוכריים לבנייה חשמונאית ,הנבטים ותרבותם החומרית מאפייני התרבות
החומרית הרומית  -תרבות הפנאי בתי המרחץ ,מרחצאות ,אספקת המים ,התיאטרון ,האמפיתיאטרון
והאודיאון .הבנייה ההרודיאנית ,על החיים ועל המוות בתקופת הבית השני.

הנוצרים הראשונים

במאה הראשונה נולדה תנועה ששינתה את פני העולם .מכת יהודית משיחית לדת הצלב .האמונה
שהחלה בארץ ישראל ,על רקע משברים פוליטיים וסוציו-אקונומיים ,התפשטה ברחבי האימפריה
הרומית ופנתה לקהלים מגוונים אשר בקשו שינוי ותקווה .גם בארץ ישראל וגם באימפריה הרומית
נתקלה התנועה במתנגדים ומאמיניה נאלצו לשלם מחיר כבד על אמונתם .בקורס זה נלמד על דמותו
של ישוע מנצרת ,בין היסטוריה למיתולוגיה ,על תלמידיו ,ממשיכיו והתפתחות קהילות המאמינים .ננסה
להבין את הבשורה ומדוע נתקלה בהתלהבות מחד גיסא ובעוינות מאידך גיסא.
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מרצים:ד"ר שמעון גת ,יסכה הרני ,אורן זונדר ,ד"ר גוסטב מייסלס ,ד"ר ענת פלד,
אבשלום קאפח ,ד"ר אדולפו רויטמן

התכנית העיונית
היחסים בין שלוש הדתות המונותאיסטיות בעת העתיקה

מטרת הסדרה היא ללמוד על היחסים בין יהודים ,מוסלמים ונוצרים דרך האספקלריה של שלושת
ספרי הקודש שלהם :התנ"ך ,הברית החדשה והקוראן .במסגרת הקורס נעמוד על המבדיל והמשותף
בין שלושת ספרי קודש אלה ,בתחום הספרותי והתיאולוגי ,תוך כדי עיון בסיפורים ובגיבורים
מקראיים ,ועל פרשנותם השונה באמצעות הספרות והאמנות.

ארץ ישראל בתקופה הערבית הקדומה

בשנת  640לספירה ,כבשו ראשוני האסלאם ,שיצאו מחצי האי ערב ,את סוריה רבתי הכוללת
בתוכה את ארץ-ישראל .הארץ נשלטה בידיהם  460שנה ,פרק זמן בו השתנו לחלוטין נופי הארץ,
תרבותה ,הדת הדומיננטית בה ,ההרכב האתני והחברתי של יושביה ,אופיים של מוסדות השלטון
ומקורות ההשפעה הרוחניים .באותה תקופה הפכה ירושלים למרכז דתי חשוב לאסלאם .היה זה פרק
חשוב ביותר בתולדות הארץ ,ועקבותיו של הכיבוש המוסלמי הותירו חותמם במבנים רבים בארץ.

צמיחתם של המרכזים היהודיים

בסדרה זו נעסוק בתור הזהב בספרד ,הפוליטיקה והשינויים הדתיים והרוחניים שהתחוללו ושינו
את פניה של היהדות .בין הנושאים :יהודים ומוסלמים בתור הזהב בספרד (מאה  10ואילך); העברית
השגורה בפי משוררי ספרד; ראשיתה של יהדות אשכנז; עולמם המופלא של חסידי אשכנז; אל
מול מסעות הצלב; התפתחות תורת הקבלה; תעלומת ספר הזוהר ועוד.

מסעות הצלבנים לארץ הקודש

ארץ ישראל בראשית התקופה העות'מנית

מושגי יסוד  -ראשית האימפריה העות'מנית; תקופתו של סולימאן המפואר; תחילת הדעיכה -
שינויים גיאופוליטיים ובעיות מבית ועוד.

תכנית הסיורים
1.1מבצרים בדרך לירושלים – יפו ,אזור ,לטרון ,אקווה בלה ואבו גוש.
2.2בעקבות טהאר אל עמר שליט הגליל – דיר חנא ,שפרעם (המצודה ובית הכנסת) ,עכו העתיקה.
3.3ערי החוף של הצלבנים – קיסריה ,דוסטרי ונחל שיח.
4.4רמלה ואתריה  -המסגד הלבן ,בריכת הקשתות; לוד  -המסגד הגדול וגשר ג'ינדיס; כנסיית
סנט ג'ורג'.
5.5יפו בתקופה העות'מנית – השעון ,החומה שנעלמה ,הגימנסיה העברית ,סוק אל דיר ,ח'אן
מנולי ,סביל סולימאן ,שער היבשה ,מסגד המחמודיה ,כנסיית פטרוס הקדוש ועוד.
6.6בעקבות דרך הדואר הממלוכית באזור הדרום – גשר יבנה ,החאנים ברמלה ולוד ,תל אפק
וחאן ג'לג'וליה ,כולל מסלול הליכה קלה ביער ראש העין בתקוה לפריחות.
7.7מבצרים צלבניים בגליל המערבי  -מצודת צוק ,מבצר המלך במעיליא ,תצפית למונפור.
8.8סופה של הממלכה הצלבנית הראשונה – ציפורי הצלבנית ,חרבת משכנה וקרני חיטין.
9.9חידושים במחקרה של עכו הצלבנית – בירת הממלכה השנייה.
1010הר הבית ואתרים ממלוכים ברחוב השלשלת או כנסיות ואתרים צלבניים – בעקבות ריצ'ארד
לב הארי (בהתאם למצב הביטחוני).

הקורס יעסוק בתולדות הצלבנים בארץ ישראל במאות ה .13–12-דרכם של הצלבנים מאירופה
לארץ הקודש ,כיבושה של ירושלים וכינונה של הממלכה הפרנקית במזרח .נתחקה אחר שושלת
המלכים שקמה בארץ ישראל ופועלם בממלכת ירושלים .נבחן את מאבקי הכוחות בין העולם
המוסלמי והכובשים האירופים ואת מערכות היחסים שהתקיימו באזור בין הצלבנים לאוכלוסייה
המקומית ואורחות חייה .נכיר את הגופים החדשים שנוסדו בממלכה ,את אנשי הכמורה והנזורה,
בתי האצולה המקומיים ומוסדות בית המלוכה .עולם המבצרים הצלבני ,שיטות הלחימה והסחר
הבינלאומי שהתפתח במרחב השליטה הפרנקי.

קמפוס (יומיים) :בעקבות הצלבנים – ארץ ירדן וחרמונים
(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
1111הונין ,בניאס של ימי הביניים ומצד עטרת.
1212כוכב הירדן וטבריה.

השתקפות תרבות ערב בתרבות המערב

* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

סדרת הרצאות זו בוחנת את ההשלכות של תרבות ערב על תרבויות המערב .נגלה סודות של
תרבות מפוארת ובלתי ידועה ,מלידתה ועד שקיעתה; תרבות ערב או תרבות האסלאם?; מקומם
של היהודים בתרבות ערב; האם מדובר ב"התנגשות תרבויות" או גם ב"שיתוף תרבויות"; נסקור
דרכי המסירה של הישגי תרבות ערב אל תרבויות המערב ונגלה שאין תחום בחיים המודרניים
שלא עבר את מסננת תרבות ערב.

42

"קיצור תולדות הנצרות" – בין הסהר לצלב

קורס זה יצלח את ההיסטוריה של הנצרות בתקופה בה האסלאם עלה והפך לגורם בעל השפעה
אשר הנצרות לא יכלה להתעלם ממנו .בין הנושאים :הדמויות הנוצריות בקוראן; המאה השביעית:
הצלב תחת הסהר .הכיבושים המוסלמיים של ארצות הנצרות והשפעתם על הקהילות והכנסיות;
המאה ה :8-מי אשם בהרס האמנות הנוצרית? פרשת האיקונוקלזם והשפעתה על הנצרות המזרחית;
המאה ה :9-המפתח של ירושלים ,הארון אל ראשיד וקרל הגדול .קיסר האימפריה הרומית הקדושה
והמעצב של נצרות ימה"ב; המאה ה :11-הסכיזמה הגדולה (ההפרדות המוחלטת בין כנסיות המזרח
והמערב); המאה ה :12-מסעי הצלב נגד מוסלמים וגם נגד נוצרים.
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מרצים:בתיה דביר ,יסכה הרני ,פרופ' אייל נווה ,פרופ' יגאל עילם ,אבשלום קאפח,
ד"ר אמנון קרטין ,רפי שרגאי

התכנית העיונית
מנהיגות ציונית וישראלית במבחן

עלייתן ושקיעתן של האידיאולוגיות

העידן המודרני התאפיין במהפכה תרבותית ,כלכלית ,חברתית ופוליטית שהעלתה על במת
ההיסטוריה את האידאולוגיות הגדולות .למעלה מ 100-שנות ליברליזם ,סוציאליזם ולאומיות נתנו
משמעות לחיי האדם .אידאולוגיות אלה הניעו והסבירו את האירועים ההיסטוריים במהלך אותן
שנים .אך ,החל ממחצית המאה ה 20-הן החלו לשקוע מסיבות שונות .בקורס נברר את מקורות
צמיחת האידיאולוגיות הגדולות ,את המסר המלהיב שהם העבירו להמונים ואת האשליות שהן
טיפחו .בהמשך נעמוד על העיוותים שהן יצרו ,על האסונות שהן גרמו ועל שקיעתן במאה ה.21-

בקורס זה נעקוב אחרי התנהלותם וביצועיהם של כמה מן המנהיגים הבולטים בתולדות הציונות
ומדינת ישראל ברגעי משבר ומבחן; מצד אחד ,נתקן כמה מן המיתוסים הקשורים בדמויותיהם
של המנהיגים ההיסטוריים; מצד שני ,נבקש להפיק תובנה עמוקה יותר על מוסד המנהיגות:
תכונות נדרשות ,תפקידה העיקרי של מנהיגות פוליטית וחלקה של האישיות המנהיגה בעיצוב
ההיסטוריה? בין הנושאים :הרצל – העזת המנהיג המייסד ומשבר אוגנדה; וייצמן – השליח אל
הגויים ומשבר הספר הלבן  ;1930ז'בוטינסקי  -מנהיגות מקובעת ומשבר הגדודים העבריים;
בן-גוריון – מנהיגות לוחמנית והמאבק על המדינה ומלחמת העצמאות.

"עולם שטוח" – פוליטיקה של הגלובליזציה

שארית הפליטה היהודית נקלעה לצומת היסטורית דרמטית ,בין שני אירועים היסטוריים כבירים
שהאפילו על סיפורה :שואת העם היהודי שהתרחשה בשנים  1945-1939מזה ,והקמת מדינת
ישראל ב 1948-מזה .במפגשים נעמוד על פרק היסטורי זה בתולדות עמנו ,שהושפע מהתהליכים
הפוליטיים ערב הקמת מדינת ישראל ,ומן האתוס הארצישראלי שעיצב את יחס היישוב לשארית
הפליטה .בין הנושאים :מפגשים ראשונים של שארית הפליטה עם הישוב הארץ-ישראלי;
האמביוולנטיות ביחס לשארית הפליטה ועוד.

תכנית הסיורים

"כעוף החול הקם לתחייה :שארית הפליטה היהודית"

מי מפחד מסרטים ישראלים?

סדרה זו מבקשת לפצח מחד גיסא ,יצירתיות ,השראה ופריצות דרך בקולנוע הישראלי ומאידך
גיסא ,להתמקד באנשים ספציפיים :ממציאים ,סופרים ,תסריטאים ,מנהיגים ומעצבי דעת קהל,
שהגו רעיון והצליחו להשפיע על מסות קריטיות של אנשים בהגשמתו .המפגשים יעסקו בשיקוף
התופעות והאנשים בחברה הישראלית בראי הקולנוע .בין הנושאים :אסי דיין – "אבולוציה של
התפכחות"; ייצוג הערבי בקולנוע; דוקו ישראלי; ייצוג המזרחי בקולנוע הישראלי; קומדיות
ישראליות; צה"ל בקולנוע ועוד.

גואל ,בוגד ויצאנית – ישוע ,יהודה איש קריות ומריה מגדלנה:
הדמויות הגדולות שביסוד הדת הנוצרית

אינטראקציות מרחביות ,שונות ופערי אי-שוויון הם רק חלק מן התופעות המאפיינות את תופעת
הגלובליזציה מאז ומעולם .קורס זה מבקש לעמוד על מאפייני התופעה בעת הנוכחית על רקע
התפתחות מופעיה על פני ציר הזמן ולבחון את הסברה הרווחת ולפיה התופעה מגבירה את
האחידות בין חלקי תבל .בין הנושאים :מעמד הגבולות המדינתיים ,שחיקת מעמד הריבונות,
תמורות באופן התנהלותן של מדינות הלאום ובמערכת היחסים הבין מדינתית ,חלוקת העבודה
העולמית והשלכותיה במדינות מתפתחות ומפותחות ,תופעת ההגירה בעולם ושגשוגה של הלאומיות.

1.1פנינים בשרון – סידנא עלי ,עץ השקמה בנתניה ,סיפורה של אביחיל ,הליכה לאורך נחל
אלכסנדר עד גשר הצבים ,האנדרטה למצור על גבעת חיים ומבצר קאקון.
 202.2שנה להסכם השלום בין ירדן לבין ישראל – גבול הקו הירוק  -גבעת תיתורה במודיעין,
הר הצופים ,הבקעה  -נהר הירדן ,מפעל קליה וביקור בבית הערבה החדשה.
3.3כך הכל התחיל – נצרת ואתריה.
4.4ביקור בבית מורשת – בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ' ,ביקור באתרי הנצחה במשמר העמק
ובגן שמואל.
5.5אתרים נוצרים סביב הכנרת  -כולל קטע הליכה קל בשביל סובב כנרת.
6.6קיסריה ההרודיאנית – כולל חידושים בחפירות.
7.7במשעולי הדמויות הגדולות בנצרות.
8.8נופים ,פריחות ואתרים בגלבוע – "שביל התנ"ך" בכתף שאול ,תצפיות מרהיבות (בתקווה
לפריחת האירוסים) ,פרויקט הפקת חשמל בגלבוע ,ביקור בכפר מלכישוע והכרות עם הישוב
האקולוגי רותם.
9.9אל הנקרות – החי והצומח בחוף אכזיב ונקרות ראש הנקרה.
1010ירושלים של מטה – מפעלי המים בעיר ירושלים ,מרכז המבקרים בעיר דוד ,מתחם התחנה.

בסדרה זו נתוודע לדמויות שעיצבו את הנצרות – הדת הגדולה של הציוויליזציה המערבית .דמויות
אלה היו למופת בחברה המערבית לדורותיה ,גם אם תיאורן בספרות הנוצרית הנו מגמתי ולא
מציאותי  -היסטורי .בין הנושאים :יוחנן המטביל כאליהו :אחרון הנביאים; מרים הבתולה :האם
שהרתה ללא תענוג וילדה ללא כאב; עלילות פטרוס בארץ הקודש; פאולוס השליח לגויים :התאולוג
שיהודים נוהגים להאשים; יוחנן האהוב ותומאס הפקפקן :את מי ישוע אהב יותר ולמה? ועוד.

קמפוס (יומיים) :מדבר יהודה – על תופעת הנזירות ומנזרים

בעבר וגם כיום שיקולים פוליטיים ,כלכליים וחברתיים קבעו את אופן דיווח החדשות וסדר היום
הפוליטי חברתי .במסגרת המפגשים נעסוק בשינויים והתרחשויות שאירעו במהלך ההיסטוריה.
בין הנושאים :האימפריות ותרומתן למהלך ההיסטוריה; הנצרות – דת ותרבות מערבית; האסלאם – בין

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

חדשות לבקרים  -היסטוריה כאקטואליה
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דת ופוליטיקה; מדינת החשמונאים – מקרה מבחן; בין יהודי התפוצות לישראל; המזה"ת – דינמיקה
של שינוי; מקורות השפעה ויחסים פוליטיים בישראל; מדינת ישראל – בין הזדמנות להחמצה.

(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
1111מנזר אבטימיוס ,סיינט ג'ורג' ,קאסר אל יהוד (אתר הטבילה).
1212בית הכנסת בעין גדי ,מערות קומראן ונחל קומראן – כולל הליכה קלה.
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בין שתי מלחמות עולם
בד

ימי רביעי

13:45-08:30

ל"ב313/

סיורים

עיוני

 224שעות

מרצים:נינו אבסדזה ,פרופ' מוטי גולני ,אלון גור אריה ,בתיה דביר ,פרופ' אביבה חלמיש,
פרופ' אייל נווה ,אירנה פרידלנד ,אבשלום קאפח ,ד"ר אושי שהם קראוס

התכנית העיונית
פילוסופיה והיסטוריה כלכלית בין מלחמות העולם

בסדרת הרצאות זו נסקור את המצב הכלכלי ששרר בין מלחמות העולם .נתחיל בגאות הגדולה של
המערב דרך המפולת ונסיים בכלכלה של הנאצים מצד אחד וג'ון מיינרד קיינס באחר .נדבר על לוגיקה,
על אמת ,על היגיון ונונסנס בו נזכיר את ויטגנשטיין ונציג את הקונטרסט בתחום הספרותי תרבותי כלכלי
שהיה פורה אך מלא בחרדות וסיוטים.

עשרת הימים שזעזעו את העולם

 100שנים לאחר מהפכת אוקטובר ,כאשר הבולשביקים השתלטו על האימפריה הצארית והפכו אותה
לברית המועצות 25 ,שנים לאחר התפרקות האימפריה הקומוניסטית ,רוסיה חוזרת להיות מעצמת על,
מנסה שוב להשפיע על העולם ולערער על מנהיגותה של אמריקה .בין הנושאים :נשים  -היהלום שבכתר
הרוסי; עשרת הימים שזעזעו את העולם; סטלין דרך היין; גיאורגיה  -מארגונאוטים עד לאוליגרכים.

מדינות ההסכמה ופרויקט מנהטן

עשרים שנה אחרי תום המלחמה הנוראה שהעולם התנסה בה ,קרס הסדר העולמי שאמור היה להביא
לשלום ולשגשוג והעולם שוב התדרדר למלחמה נוראה ממנה .היו אלה שנים מרתקות שבהן העולם
המודרני ניסה לקיים דמוקרטיה ליברלית אך תהליכים כלכליים ,חברתיים ,פוליטיים ואידאולוגיים הביאו
לקריסת ניסיון זה .בקורס נברר את התהליכים המרכזיים שהתרחשו באותם שני עשורים הרי גורל
וינתח את מקורותיהם ,ביטוייהם והשפעתם שהביאו את העולם שוב אל פי תהום .ו...כל המעוניין לבצע
אנלוגיות למצבינו כיום מוזמן ,אם כי למען שמירת הבריאות זה לא חובה.

השתקפות ההיסטוריה בקולנוע בין מלחמות עולם 1939-1919

הזירה המזרח תיכונית והיישוב היהודי בין שתי מלחמות עולם

תקופה טובה או רעה מאוד  -האם היו השנים שבין שתי מלחמות העולם תקופת של תקווה גדולה
ופריחה תרבותית? או שמא מדובר בשנות הדגירה על הזוועה הגדולה בהיסטוריה? והיכן המקרה
היהודי ,הציוני ,המזרח תיכוני והיישובי בסיפור הזה? בין הנושאים :נוראות מלחמת העולם ה;1-
המופע הגדול בפריז –  ;1919הבועה של ארץ ישראל התפוצצה ;1929-1920 ,האימפריאליזם הבריטי
החדש והשפעתו על המזה"ת; מהפך בפלשתינה/א"י; המרד הערבי בפרספקטיבה אימפריאלית
בריטית; האם אפשר היה אחרת?

יהדות פולין בין שתי מלחמות העולם

בסדרה זו נעסוק בתנועת ההשכלה היהודית בפולין במאה ה ;20-על פוליטיקה יהודית בפולין שבין
שתי מלחמות העולם; על החברה המסורתית בתמורות העיתים ,ועל תנועות הנוער היהודיות בפולין.

תכנית הסיורים
1.1סיפורם של הכפרים הערביים בגליל  -בין שתי מלחמות עולם.
"2.2בחשאי ספינה גוששת" – הספינה וולוס (החץ); מוזיאון ההעפלה וחיל הים בחיפה; עתלית –
מחנה המעפילים; מסלול הליכה מבית אורן למשמר הכרמל.
3.3בעקבות נתיב האנז"ק בנגב.
4.4בשבילי העבר – בעקבות אנצ'ו סירני ,פרדס מינקוב ,רחובות ,גבעת ברנר ,אנדרטת הצנחנים,
נצר סירני.
5.5בין שתי ערים  -תל אביב ויפו; נמל יפו ,בית העולים ,כיכר השעון והעיר העתיקה ,שדרות
קינג ג'ורג' ,שדרות רוטשילד ,לב ת"א ,חצי האי הירקוני.
6.6צ'רקסים ודרוזים בגליל העליון המזרחי.
7.7חיפה בין מלחמות עולם – כולל בתי הזיקוק ושייט מנמל עכו לחיפה.
8.8בעקבות הידיד  -אורד וינגייט – עפולה" ,מחנה ישראל" ,עין חרוד – בית שטורמן ,תל תאומים
וטירת צבי.
'9.9כביש ,גדר ,מצודה ומשטרה' – נופי משאר בריטיים בגליל המערבי.
"1010הבריטים באים – "...ראשית שלטונה של הממלכה המאוחדת בירושלים.

בין שתי מלחמות פרחה תעשיית הקולנוע ,במסע קולנועי מרתק נחשוף פנינים קולנועיות של עולם
הבידור מתור הזהב של הקולנוע האילם ,דרך האסקפיזם של מחזות הזמר עד "הדיקטטור הגדול" של
צ'רלי צ'פלין שניבא את המלחמה הבאה.

קמפוס (יומיים) :על מושבות קטנות ואנשים גדולים

הסדרה תתמקד בתהליכים וסגנונות בולטים באמנות ובמוזיקה באירופה וברוסיה בתקופה הדרמטית
שבין המלחמות .הזרקור יינתן על האקספרסיוניזם הגרמני ,הפוטוריזם האיטלקי ,הקונסטרוקטיביזם
הרוסי ועוד .המפגשים כוללים נגינה ,מצגת והסברים.

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

תרבות ורוח בין מלחמות עולם

(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
1111סבוטניקים בגליל – קשרים של שתיקה.
1212ראשית ההתיישבות בעמק הירדן.

האימפריה העות'מנית לאחר מלה"ע הראשונה

קוים בתולדות האימפריה העות'מנית; מהפיכת התורכים הצעירים; תורכיה ומלחמת העולם הראשונה;
היהודים בתורכיה ובארץ ישראל; כמאל אתא טורק – המייסד של תורכיה; תורכיה החדשה ממסד
ואליטות חדשות; בין הזדמנות להחמצה ,מדיניות וחברה.
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מעבר לאופק  -על תרבויות ,על מנהגים ועל בע"ח
בד

ימי רביעי

13:45-08:30

סיורים

עיוני

 224שעות

מרצים:דנדן בולוטין ,גליה דורון ,פרופ' אמוץ דפני ,מוטי זיק ,ד"ר דניאל זלדס ,דני ינאי,
יותם יעקבסון ,ד"ר דני סימון ,אפרת קליפשטיין ,זאב רילסקי

התכנית העיונית
תרבות מצרים העתיקה

תרבותה של מצרים הקדומה מציתה את הדמיון ומסקרנת אותנו גם היום .מה משמעותו של כתב
החרטומים? מדוע נבנו הפירמידות? מה סודם של קברי המלכים? במסגרת קורס זה נכיר את תולדות
מצרים העתיקה ,את המאפיינים הגיאוגרפיים ,האנושיים והתרבותיים של תרבות מופלאה זו שפרחה
בין האלף השלישי לאלף הראשון לפני הספירה .במהלך השיעורים נדון בכתב ,בספרות ,בדת ,באמנות,
במבנה החברתי ,במוסדות השלטון ,בכלכלה ,בחוק ,בתפיסות חיים ומוות ,ביחסי מצרים-ארץ כנען ועוד.

הדרקון הסיני :מציוויליזציה למעצמה  -דרכה של סין אל מרכז הבמה העולמית

הדרקון הסיני ,שהיה "רדום" במאה השנים האחרונות מתעורר ותופס את מקומו הטבעי בעולם הגלובאלי.
מושגים ככלכלה עולמית ,דמוקרטיה ,גלובליזציה ו"כח רך" נמהלים יחדיו לכור ההיתוך הסיני ויוצרים
שינוי כלכלי ,חברתי ודמוגרפי המטיל את צלו על העולם .בין הנושאים :עם – ארץ – לאום :טרילוגיה
סינית; מן המפגש הראשון עם המערב למלחמת האופיום; מפגש הציוויליזציות; מאו ,מהפכן או מדינאי?;
דנג שיאופינג :מרפורמה לאולימפיאדה; סין העממית וסין הלאומנית; מחאה ואינטלקטואלים.

מדעי כדור הארץ  -תופעות כלל עולמיות

בקורס נעסוק בשלושה תחומי דעת :אסטרונומיה ,גיאולוגיה ואקלים .בין הנושאים :דרך היווצרות
מערכת השמש והתהוות כדור הארץ ,חידת היעלמות הדינוזאורים; התפתחות תאים מגמתיים בתוך
כדור הארץ והתפרצויות הרי געש בעולם; הגורמים לרעידות האדמה ואירועי צ'ונאמי בעולם; בתקופות
הקרח ובהשפעתן על האדם; הסיבות האפשריות להתחממות הגלובלית; האפשרות להיחלשות זרם
הגולף ואופן השפעת התהליך על מדינות סקנדינביה.

צמחים בתרבות האדם ובשירותו

לצמחים מקום חשוב ונרחב בייסוד חברות קבועות מקום ובהתפתחות מואצת של דפוסים חברתיים,
דתיים ותרבותיים .שימושיהם של הצמחים למאכל ,תבלין ורפואה ,ומסחר היו בין הגורמים שהזינו
את התשוקה העזה למסעות ולגילוי חלקי עולם בלתי ידועים וכלה בשימוש בצמחי מרפא שחוללו
מהפכה במלחמה במחלות ובטיפול בכאבים .הכרת הצמחים ותכונותיהם מהווה מפתח להבנת חלק
חשוב מעולם הסמלים והמנהגים של כל תרבות ותרבות .בין הנושאים :העגבנייה ,תפוח האדמה והצ'ילי
כמשנים סדרי עולם; מסעות ,כיבושים וצמחי תבלין; צמחי רפואה ששינו את העולם; צמחים גורמי
הזיות – מכשפות ,שדים והשטן.

מדע בג'ינס וסנדלים

לקט הרצאות בינתחומי במדע פופולארי .כל הרצאה מאירה בזרקור סוגיה נבחרת מעולם החי.
בין הנושאים :עולמם הסמוי והערמומי של הטפילים; עולמן המופלא של הנמלים; הדבורים וחוכמת
הכוורת; הורים וצאצאים בראי האבולוציה  -כיצד דואגים הורים בעולם החי לצאצאיהם.

עולם משתנה ,עולם נעלם

שמאניזם וכישוף בדרום אמריקה–צמחי מרפא ,מכשפים ושאר טקסים; מדגסקר–אי האגדות או המסע
בעקבות גברת פוזה .למורים ,זיקיות ,באובבים ,וניל-ציפורן וכמובן פוזה.
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פרקים נבחרים במגוון הביולוגי

חיזור בעולם החי – מבטים שונים; רעילות וארסיות בעולם החי – יישומים לתועלת האדם.

עדות ומיעוטים בישראל

ישראל השוכנת בעיבורו של המזרח התיכון מקודשת ליהדות ,לנצרות ולאסלאם .לצד הדתות הגדולות
חיים בישראל בני עדות ופלגים קטנים ,שחלקם התפצלו ברבות הזמן מהדתות הללו וחלקם הגיעו
לאזור במסגרת חילופי אוכלוסייה ונדידות עמים .במהלך הסדרה נכיר חלק מהמיעוטים החיים בישראל.
נתוודע להיסטוריה שלהם ,לאמונתם ,למנהגיהם ולאורחות חייהם .בין הנושאים :אסלאם וישראל ,סופים,
מארונים ,דרוזים ,בהאים ,ארמנים וצ'רקסים.

מפגשים דרך אמנות

נפילת איקרוס מאז ועד היום – על תחילתה של האמנות העכשווית; בלי פרופורציות–השינויים בתפיסת
גוף האדם כפי שהם באים לידי ביטוי ביצירות אמנות מתקופת האבן ועד ימינו; מהמינוטאור ועד כריש
בפורמלין–כיצד משתקפים ביצירות אמנות היחסים של האדם עם עולם החי; עולם של עיגולים ,צבעים
ורובים-על אמנות עכשווית סביב העולם.

תכנית הסיורים
1.1משילה להר גריזים – תל שילה ,עלי ,בית אל ,גריזים והשומרונים (מותנה באישור בטחוני).
2.2את ,אני והרוח הגלילית – אנדרטת הלוחם הבדואי ,קיבוץ הרדוף ברוח האנתרופוסופיה
(כולל הכרות עם המיזמים החברתיים המיוחדים) ,שפרעם ,מפגש עם אישה פורצת דרך
(בדואית או דרוזית).
3.3אל נופי ים המלח  -מפעלי ים המלח ,בריכות המלח ,עין תמר כולל מפגש עם תושבת המקום.
"4.4מצל עצי הקוקוס למבואות הנגב"  -בעקבות קהילות בישראל.
"5.5מפסולת לפסל" – פארק חיריה ,נחל שפירים (מוסררה) כולל קטע הליכה בטבע.
6.6מוקדם ומאוחר בהיכלי הקודש  -קהילת הקראים ,רצפת הפסיפס בחורבת מעון ,בית הכנסת
האמנותי בקיבוץ סעד ,אנדרטת פעמוני הרוח ותצפית על עזה .אנדרטת המזבח בקיבוץ בארי
וסיור כלניות בשוקדה.
7.7הר סדום  -שביל הדגים  -בעקבות סיפורים עתיקי יומין ואל סודותיה של הגיאולוגיה.
"8.8בין הרים ובין סלעים טסה הרכבת – "...אל מכמניו של עמק נחל שורק ,קרירות נעימה,
אפלולית עצי הקטלב ותוואי הרכבת הישנה שעלתה מיפו לירושלים.
9.9בין סמטאות ואגדות – בין פקעין לחורפיש  -המערה ,בית הכנסת ,מפגש עם הרוקמות כולל
מסלול הליכה.
"1010ואלס בלי באשיר" – שביל הפסגה של הר מירון ,תצפית על מזרח הגליל העליון ועל דרום
הלבנון .בית הכנסת הקדום בברעם ,שרידי הכפר המארוני הנטוש בירעם והכפר גוש חלב,
כנסיית הכפר החדשה ופרויקט החייאת השפה הארמית.

קמפוס (יומיים) :בין הבקעות – בקעת ערד ובקעת ב"ש
(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
1111בקעת ערד – יער יתיר ,תצפית על בקעת ערד ,תל ערד ,העיר ערד –
כולל מוזיאון הזכוכית וסיור רגלי באזור.
1212העבריים מדימונה ,ירוחם ,עבדת – ציורי סלע.
* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

49

www.avshalom-inst.co.il

לסגור את השבוע
לפתוח את הראש

גולשים למכון

באתר של מכון אבשלום ניתן למצוא מידע מפורט על תכניות הלימודים ,לוח
אירועים ייחודיים ,חדשות ועדכונים ,לרבות אפשרות להוריד את הידיעון
המלא לשנת הלימודים תשע"ח.
תלמידי המכון יוכלו באמצעות סיסמא להיכנס גם למערכת מסודרת ,לצפות
במצגות ובחומר לימודי נוסף ,הרלוונטי לקורס בו הם לומדים .התלמידים
יוכלו להעביר תמונות שצולמו על ידם לתצוגה באתר הכיתה.

חפשו אותנו גם בפייסבוק

העניקו לאנשים שאתם אוהבים
מתנה ייחודית ומקורית
מתנה של חוויית לימוד והנאה

שובר מתנה

קורסים מפגשי במה פתוחה סדרות סיורים

פרטים במזכירות המכון בטלפון03-6990735 :

שישי במכון
50
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שישי במכון

שישי במכון  -לסגור את השבוע ,לפתוח את הראש
במגמה זו מוצעות תכניות לימודים שנתיות במגוון נושאים ,העוסקים בארץ ישראל על כל היבטיה,
וכן היסטוריה ,טבע ,דתות ,חברה ,תרבות ,מדעים ועוד.
מועדי הלימודים :ימי שישי ,אחת לשבועיים לערך בשעות הבוקר.
למי מיועדים הלימודים? לימודי "שישי במכון" מיועדים לציבור שוחרי ידיעת הארץ ,המעוניינים להרחיב
את השכלתם בתחומי ארץ ישראל ,וזאת מבלי להתחייב ללימודים מלאים .המסגרת מאפשרת לאלו
מכם ,העובדים במשרה מלאה להקדיש לעצמכם יום אחד בשבוע ללמוד את מה שמעניין אתכם ,להכיר
מקומות ואנשים חדשים ,להרחיב את הידע וליהנות מסוף שבוע שמתחיל אחרת.
מתכונת הלימודים :לימודים וסיורים לסירוגין ,אחת לשבועיים לערך .במרבית תכניות הלימודים ,המפגשים
נפרשים לאורך השנה וכוללים לימודים וסיורים לסירוגין :מפגש אחד המוקדש להרצאה ,והמפגש שלאחריו
(לאחר שבועיים) המוקדש לסיור .בכל יום לימודים מתקיימות שתי הרצאות בין השעות .12:45-09:00
הסיורים לרוב מסתיימים בשעות מאוחרות יותר ,בהתאם לנושא ולמרחב הסיור.
סיורים וקמפוס (מחנה לימוד) :בכל קורס  8ימי סיור בשנה (אלא אם צוין אחרת) .חלק מתכניות
הלימודים כוללות גם קמפוסים בני יומיים .ההשתתפות בהם היא חלק בלתי נפרד מן התכנית וכרוכה
בתשלום עבור לינה וכלכלה.
תנאי קבלה :הצטרפות לתכנית "שישי במכון" דורשת השכלה תיכונית וכושר גופני המאפשר השתתפות
בסיורים .מועמדים אשר לא סיימו את לימודיהם התיכוניים מוזמנים לראיון בוועדת קבלה.
למה כדאי להירשם?
מיטב המרצים | הפוגה משגרת היום יום | פתיחה טובה לסוף השבוע | לימודים באווירה רגועה | סיורים
חווייתיים.
שכר הלימוד :בתכניות לימודים בהן לא צוין אחרת – עומד שכ"ל ע"ס  ₪ 3,450לשנה.
שכר הלימוד כולל  16הרצאות ב 8-מפגשים ושמונה סיורים הכוללים הדרכה ,תחבורה ודמי כניסה לאתרים.
עלויות הלינה והכלכלה במחנה הלימוד אינן כלולות בשכר הלימוד.
ניתן לשלם את שכר הלימוד בכרטיס אשראי בשישה תשלומים צמודי מדד (אך לא פחות ממחיר הקרן)
החל מאוקטובר .2017
דמי הרשמה :דמי הרשמה על סך  ₪ 50ישולמו בהמחאה נפרדת לפקודת מכון אבשלום .בוגרי המכון
פטורים מתשלום זה.
הנחות* (לתלמידים הלומדים תכנית מלאה בת  112שעות בלבד)
•בוגרי המכון  -שכר הלימוד בתכנית "שישי במכון" עומד על ₪ 3,300
•חברי ההסתדרות הכללית החדשה  5% -הנחה מהמחיר המלא ,בהצגת תעודה בתוקף.
•בני זוג הלומדים יחד במגמה ,בתכנית מלאה של  112שעות  10% -הנחה מהמחיר המלא (לכל אחד
מבני הזוג).
•חברי קרן ידע לאקדמאים במדעי החברה והרוח – חלק מהקורסים מוכרים.
מומלץ לבדוק את הנושא מול הקרן.
גמול השתלמות למורים :ניתן להגיש תכניות לימודים להכרה במסלול של "גמול ללא ציון" ,על בסיס
אישי .יש להגיש את הבקשה מראש ולקבל את אישור המפקח .מורים במסלול גמול השתלמות יידרשו
להשלים סיורים – לקבלת פרטים ניתן לפנות למזכירות המכון.
ביטוח והצהרת בריאות :הרישום דורש חתימה על הצהרת בריאות בגוף טופס הרישום.
הרישום מחייב ביטוח תאונות אישיות (פרטים יימסרו לנרשמים).
השלמת סיורים :ראו עמ' .125
ביטול הרשמה והחזר כספי :ראו עמ' .125
* אין כפל הנחות.
הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

תל אביב  -עיר ואוטופיה
וב

ימי שישי

12:45-09:00

ש401/
סיורים

עיוני

 112שעות

מרצים :ד"ר מיכל אורן ,זיו אלכסנדרוני ,אדר' קרן מיטרני ,שירלי קייזר סוטון

התכנית העיונית
תל אביב ,ירושלים וההתיישבות החקלאית

סיפורה של העיר האוטופית שנועדה לשמש מופת לחברת העתיד היהודית בארץ ישראל ,ברוח החזון הציוני
של הרצל ואחד העם .על רקע שליטתה של ירושלים בתודעה היהודית לאורך הדורות וצמיחת האתוס החקלאי
וההתיישבותי בתודעה הלאומית ,נבחן את הגישות ביחס לעיר בכלל ולתל אביב בפרט.
תכנון העיר בתקופותיה השונות משקף חזון זה – החל מראשיתה כעיר אוטופית ועד ימינו כ"עיר עולם" .במסגרת
התחרות בין ירושלים לתל-אביב (וקודם לכן ליפו) התקיים גם מאבק סמוי על השאלה מי העיר ה"ציונית" .כך
גם במאבק הסמוי בין ההתיישבות החקלאית לבין תל-אביב בשאלה מי תקדם "טוב יותר" את השאיפה הציונית
להקמת מדינה .בעזרת סמלים שונים כמו הגמל והים ,ובעזרת יצירות ספרותיות ,נתחקה אחר שאלות אלה.

קולנוע ישראלי בדגש על ערים ישראליות

"ויהי בימי החלוצים" – הקולנוע בארץ ישראל המנדטורית ותחילת הקונפליקט בין חיי החלוציות לעיר "החטאים"
תל אביב; "מקום המדינה ועד הבורקס" – הקולנוע הישראלי מהקמת המדינה ועד שנות השבעים; "בכול
זאת יש בה משהו" – תל אביב בראי הקולנוע הישראלי; "עיר ימים רבים" – ירושלים בראי הקולנוע הישראלי;
"פריפריה ומרכז" – על ייצוג הפריפריה בקולנוע הישראלי והיחסים המורכבים בין הפריפריה והמרכז; אדון
קישון ומר דיין גרים בתל אביב  -תל אביב ע"פ אפרים קישון ואסי דיין שניים מהיוצרים החשובים של העיר.

אתרים מספרים היסטוריה

כיכר צינה דיזנגוף – מלמטה למעלה ובחזרה
הסגנון הבינלאומי והעיר הלבנה (כולל אונסקו)
סיפורו של נמל תל אביב

תכנית הסיורים
"1.1תל אביב הקטנה" – השכונות הוותיקות שקדמו לתל אביב :נווה צדק ,נווה שלום ואחרות; ומאחוזת
בית לשדרות רוטשילד.
2.2ימים אדומים בתל אביב  -ביקור במוזיאון ההגנה ע"ש אליהו גולומב ,הליכה דרך שדרות רוטשילד
ונווה צדק לבית לח"י (בית יאיר) בפלורנטין .איזור גן העצמאות :סיפור רצח ארלוזורוב ,סיפור
אלטלנה והאנדרטה.
"3.3מקצף גל ועננה בניתי עיר לי לבנה" – סיפורו של מותג תיירות ,הבתים "הלבנים" סביב כיכר
דיזינגוף ,עיר הגנים ,תכנית גדס ומעונות עובדים.
4.4נוף תאגידי ב"איילון סיטי" – שכונת מונטיפיורי הקסומה ,המושבה הטמפלרית שרונה ובנייה
חדשה לאורך האיילון.
5.5יפו הלא נודעת – פארה של יפו עד קום המדינה ,קסמה של שכונת נגה ,עיר "כור היתוך" בלב יפו:
בולגרים ,יוונים ,מרוקאים ורומנים ,לאורך שדרות ירושלים.
"6.6בלדה לאישה"  -בעקבות ארבע משוררות (לאה גולדברג ,יונה וולך ,תרצה אתר ורחל) " +מותר
להיות סנטימנטלי"  -בעקבות אלתרמן בתל-אביב.
7.7הגמל המעופף וחצי האי הירקוני – יריד המזרח ,נמל תל אביב.
8.8אין כמו יפו בלילות – סיור ערב.
* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
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שישי במכון

פסיפס אנושי  -עדות אתניות ,כתות דתיות ואתרים מקודשים
וב

ימי שישי

12:45-09:00

 8סיורים רכובים
 +סיור בהגעה עצמית

מרצים :ד"ר שמעון גת ,יסכה הרני ,אבשלום קאפח

התכנית העיונית

עיוני

ש402/

 112שעות

מחיר
חדשים₪ 3,540 :
בוגרי המכון₪ 3,390 :

נוצרים ונצרות במדינת היהודים

ההיסטוריה רצופת פרדוקסים .הקמת מדינת ישראל ,אירוע בלתי נתפש בעיני נוצרים רבים באותן
השנים ,אשר נדמה בעיני רבים כפרדוקס .זו האחרונה הפגישה את שתי הדתות מחדש במציאות שונה.
לראשונה בהיסטוריה היו הנוצרים למיעוט תחת רוב יהודי ,ולנתינים תחת ריבון יהודי.
מורכבות היחסים בין שתי הדתות ,ובעיקר לאחר אימת המאה העשרים התבטאה במדיניות לא אחידה
כלפי הנוצרים ומוסדותיהם .למרות האתגרים – הנצרות בולטת בנופי הארץ ,הנוצרים מתקיימים ובחלקם
משגשגים ,והעולם הנוצרי מנהל יחסים אינטנסיביים עם המרחב בכלל וארץ ישראל בפרט.
בין הנושאים :הנצרות  -כת יהודית? רציפות הנוכחות הנוצרית בארץ מזה  2000שנים; הקהילות הנוצריות
(אורתודוכסים והכנסיות המזרחיות ,פרוטסטנטים ועוד); מרבה פיצול מרבה דאגה 120,000 :נוצרים,
 50ארגונים 20 ,עדות ומשיח אחד; נוצרים מול עם ישראל לקראת הקמת מדינת ישראל :תמיכה
והתנגדות; בעין הסערה :נוצרים במלחמת העצמאות ובעקבותיה ,דוגמת המקרה של איקרית וברעם;
מה השתנה? ועידת הותיקן  2וביקורי האפיפיורים בישראל; היחס היהודי לנצרות ולנוצרים במאה
ה 21-שיפור או דרדור?

האסלאם ועדות הקרובות לו

קרוב ל 1400-שנה נמצאת הארץ במרחב מוסלמי .קרוב לחצי מיליארד מוסלמים מאמינים באללה
ובשליחו  -הנביא מוחמד אולם מהו האסלאם? כיצד נולד? מה יחסו לדתות שקדמו לו ,היהדות והנצרות?
ומה אומרים כתבי הקודש שלו? עוד נשאל ,מהי תפיסתו המשפטית? ועל מה חלקו מוסלמים אלה על
אלה? מי היו "הפורשים" ומדוע שמם מבוזה כיום בקרב המוסלמים ,אבל עקרונותיהם זוכים לתחייה
בתורת האסלאם הרדיקלי? כיצד קשור ראשו של נכד הנביא מוחמד ,חוסין ,ליצירת הזרם השיעי? מיהו
המהדי – המשיח הסוני? ומיהו עבור השיעים? בצד הזרמים השונים בתוככי האסלאם היו גם כיתות
שיצאו כליל מתחומיו .היו אלה הדרוזים ,העלאווים והבהאים .מדוע הם פרשו? במה שונה תפיסתם
מזו של מוסלמים אלה ואחרים? היכן מרכזיהם בעולם ובישראל? שאלות אלה ואחרות הן מעין חידות
לפנינו ,ובמהלך קורס זה נרחיב ונפרש אודותיהן ,ואף ננסה לפתור את חלקן.

תכנית הסיורים

על מלכים ונביאים במקרא ובאגדה
וב

ימי שישי

12:45-09:00

סיורים

ש403/

עיוני

 112שעות

מרצים :פרופ' יאיר זקוביץ ,פרופ' אביגדור שנאן

התכנית העיונית
הקורס יעסוק בארבעה מלכים ובארבעה נביאים ,דמויות מרכזיות במקרא ובספרות שנכתבה בעקבותיו.
לכל אחת משמונה הדמויות תוקדשנה שתי הרצאות :אחת תעסוק במקרא והאחרת בספרות שלאחריה,
בעיקר בספרות האגדה של חז"ל ,אך גם בסוגות ספרות אחרות מן הבית השני ותקופת חז"ל (כגון
מזמור מקומראן או ספר חיצוני).
המטרה להראות כיצד כל דור ודור רואה את הדמויות בעיניו שלו ,תהליך המתחיל כבר בספרות המקרא
עצמה (שלא לדבר על הספרות הקדם-מקראית) ונמשך ביתר עוצמה בספרות הבנויה על ספר הספרים.

תכנית הסיורים
1.1שופטים ומלכים בעמק יזרעאל והגלבוע – שאול ,אחאב ויהוא – תל יזרעאל והגלבוע.
2.2סובב עמק האלה  -תל עזקה ,מבצר האלה (חורבת קיאפה) ,גבעת שוכה בתקווה לפריחות מרהיבות.
3.3בין באר שבע לתל ערד – אבות ,מלכים ומקדשים במדבר.
4.4מבחן אליהו ונביאי הבעל בכרמל – המוחרקה ,תצפית וירידה קצרה בחורש יפיפה.
5.5ארץ בנימין – בית אל ושילה הקדומה.
6.6בעקבות הנביא יונה – יפו ,קבר יונה ועוד.

קמפוס (יומיים) ירושלים – הרים סביב לה

(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
7.7אמות המים לירושלים  -ביאר ,טיילת ארמון הנציב
8.8ירושלים  -חידושים בעיר דוד ורמת רחל
*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים

1.1אתרים נוצריים סביב הכנרת – הר האושר ,הכנסיות בטבחה ,כפר נחום ודומוס גליליי.
2.2ערב חג המולד בנצרת ואתריה.
3.3מנזרים ונזירות – מנזר לטרון (אמאוס נקופוליס) ,דיר רפעאת ,מנזר בית ג'מאל ,מנזר השתקנים
בתקווה לפריחת שקדיות.
4.4ערי הנבטים בנגב – שבטה וניצנה.
5.5עדות בכרמל – דרוזים ,אחמדים ובהאיים.
6.6אתרים נוצריים בירושלים – הכנסייה הרוסית (מגרש הרוסים) ,המנזר האתיופי ,מנזר סן וינסנט
דה פול (קתולי) והכנסייה סנט אנדריוס הסקוטית.
7.7יפו – עיר אחת ומגוון אמונות – פטרוס ,שמעון הבורסקאי ,קופטים ומרונים ,ואם יוותר זמן נבקר
גם בטביתא הסקוטית.

קמפוס – אל עדות ייחודיות בכפרים הררים בגליל

(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
8.8מרונים בגוש חלב ,צ'רקסים ברחיניה.
9.9בדואים באזור כמון ,דרוזים בכפרים ג'וליס וירכא.
54

* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

55

שישי במכון

גלובליזציה
וב

ימי שישי

ש404/
12:45-09:00

סיורים

עיוני

 112שעות

מרצים :נינו אבסדזה ,מואב ורדי ,פרופ' אייל נווה ,ד"ר מיכאל שינקמן

התכנית העיונית
מיעוטים באירופה החדשה

סדרת ההרצאות תעסוק בעליית הימין הקיצוני בצל המשבר הכלכלי והשינויים הדמוגרפיים באירופה ,על
מצבה המורכב של יהדות אירופה כיום ,המוסלמים באירופה ועתידם של אירופה ומיעוטיה.

רוסיה – עשרת הימים שזעזעו את העולם

 100שנים לאחר מהפכת אוקטובר ,כאשר הבולשביקים השתלטו על האימפריה הצארית והפכו אותה לברית
המועצות 25 ,שנה אחרי התפרקות האימפריה הקומוניסטית ,רוסיה חוזרת להיות מעצמת על ,שוב מנסה
להשפיע על העולם ולערער על מנהיגותה של אמריקה.
בין הנושאים :נשים – היהלום שבכתר הרוסי; סטאלין – דרך היין; גיאורגיה – מארגונאוטים ועד לאוליגרכים.

סדר עולמי חדש

1.1אל סודותיהן של הערים הנבטיות – שבטה וניצנה.
2.2סובב בקעת בית נטופה  -פסיפס עדות ומראות – ביקור
בכפר בועיינה – נוג'ידאת ,הררית וסיפור המצפים בגליל,
ביקור בכפר כאוכב אל היג'א ,סיור בגן הפסלים ולבסוף
ביקור בתל חנתון.
3.3נצרת ערב חג המולד – טקסים וחגיגות.
4.4חבל לכיש – היישוב האקולוגי אליאב ,מערת בית הבד
באמציה ,בית הכנסת העתיק בחורבת רמון או חורבת
לואיה ,תל לכיש ובני דקלים.
5.5טעימות משביל סובב כנרת כולל מגדלה וטבחה.
6.6מקוה ישראל ,אחוזת לרר (הלא היא נס ציונה) וראשון
לציון כולל ביקור ביקב.

בסדרת הרצאות זו נעקוב אחר האירועים האקטואליים השונים המשפיעים על הסדר העולמי החדש מנקודת
מבט ישראלית .בנוסף ,תינתן סקירה של אירועי עימות שונים ומהפכות במרחב הגלובלי ,מנקודת מבטו של
עיתונאי המסקר את האירועים המשמעותיים של העת האחרונה בזמן אמת.
בין הנושאים :יחסי ישראל ארה"ב – נישואין במשבר?; יחסי ישראל אירופה – חוסר סבלנות ורגשות אשם?;
ערביי ישראל :אזרחים ישראלים או בני העם הפלסטיני?

קמפוס (יומיים) :מן הג'מוס בחולה לוילה בהרחבה

המושג גלובליזציה חדש יחסית אבל בהקשר האמריקני הוא נוכח כבר קרוב למאה שנים ,מאז עלייתה של
ארצות הברית לדרגת מעצמת על .בקורס נעמוד על שלבי הגלובליזציה שהתרחשו במהלך המחצית השנייה
של המאה ה 20-ונקשור זאת להגמוניה האמריקנית בפוליטיקה ,בכלכלה ובתרבות .לסיום נסקור את תקופתנו
אנו כתקופה של גלובליזציה ללא חזון וללא מעצמה מנהיגה .בין הנושאים :המאה האמריקנית :אמריקה
הגדולה בשנות החמישים; שנות הששים :מחאה גלובלית ומחאה אמריקנית .תרבות הנגד כתופעה עולמית;
סוף המאה ה :20-ניצחון השמרנות החדשה והניאו ליברליזם; המאה ה :21-גלובליזציה ללא כיוון ומנהיג.

* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

גלובליזציה וההקשר האמריקאי

56

תכנית הסיורים

(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
7.7אנשים ויישובים על כביש  – 90מקטע צפוני ההתיישבות
בצפון עמק החולה
8.8מצפה חוסיין ,שבטי העוו'רנה ,מטולה ,מחלסה הערבית
לקריית שמונה.

57

שישי במכון

הנשיא ,הקיסר ,הצאר והסולטאן
וב

ימי שישי

12:45-09:00

סיורים

ש405/
עיוני

 112שעות

מחיר₪ 3,100 :

מרצים :נינו אבסדזה ,ד"ר צבי בראל ,זהר נבון ,פרופ' אייל נווה ,ד"ר אמנון קרטין ,זאב רילסקי

התכנית העיונית
גיאוגרפיה פוליטית בעידן הגלובליזציה

נעסוק בניתוח שלוש סוגיות הכרוכות בתופעת הגלובליזציה :מרוויחים ומפסידים מן הגלובליזציה בדור
האחרון; התנגשות תרבויות בעולם קוסמופוליטי ובשאלה האם ניתן לתקן את מנגנון התפעול של תופעת
הגלובליזציה.

אירועי מפתח בתולדות ארצות הברית

נבחן אירועי מפתח בהיסטוריה האמריקנית תוך בירור האינטרסים השונים שהובילו לבסוף לעצמאות
המושבות וניתוקם מאנגליה ונבדוק האם הייתה זו באמת מהפכה? נברר את המקורות של מלחמת
האזרחים האמריקנית ואת האינטרסים של מתנגדי ותומכי העבדות בקביעת המהלכים שהביאו למלחמה.
כמו כן נבדוק את האינטרסים השונים שעמדו מאחורי מהלכים מרכזיים של ארה"ב במאה העשרים כמו
התערבותה בשתי מלחמות עולם והתערבות צבאית בסכסוכים מקומיים בדורות האחרונים.

תכנית הסיורים
קמפוס (יומיים) :מן הג'מוס בביצה ועד לוילה בהרחבה  -ההתיישבות בצפון עמק
החולה

(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
צומת כח ,חצר תל חי – "טוב למות בעד ארצנו" ,שביל הפצועים ,האריה השואג ,הסליק בכפר גלעדי.
פעילות ערב – סיור עששיות – תל פאחר.
מושבת העלייה הראשונה – מטולה ,מפגשים אישיים עם אנשים וישובים על כביש  ,90מחלסה לקריית
שמונה ,שמורת תל דן ,שבטי העוו'רנה ושכונות ההרחבה בקיבוצים.

קמפוס (יומיים) :אל יישובי הבקעה (יפורט בהמשך)

(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

רוסיה והרפובליקות הפוסט סובייטיות

עד עצם היום הזה מתקשה המערב לפצח את חידת ברית המועצות לאחר התפוררותה ולהסביר את
אופיים של השינויים הדרמטיים המתרחשים בה על כלל האינטרסים הגלויים והסמויים המתקיימים
בכפיפה אחת .בין הנושאים :רוסיה  -מפטר הגדול עד ולדימיר פוטין; האם פוטין יתפוס "טרמפ" על
טראמפ? מסטלין ועד לאוליגרכים; מגיאורגיה באהבה – על מדינה קטנה עם היסטוריה גדולה.

סין ודרום מזרח אסיה

קשת המדינות של מזרח אסיה שעלו מתוך המפגש עם הקולוניאליזם המערבי בין המאה ה19-
למלחמת העולם משנות את המפה הגיאו-כלכלית הגלובאלית .עלייתן של יפן וסין ומטוטלת היחסים עם
שכנותיהן ועם המערב עיצבו את מערכות היחסים והשלטון בהן .ננסה לבחון נקודות ציון בתהליכים אילו.
בין הנושאים :מנדט השמיים ומחזור השושלות הקיסריות בסין; הקיסר האחרון  -מתום הקיסרות הסינית
לרפובליקה; בין שוגון לקיסר ביפן – מי הכח ומי המוח?; יפן – כיצד עוצבה הקיסרות על ידי גנרל אמריקאי?

קיסרים ונשיאים באפריקה

אפריקה ,היבשת השחורה ,נמצאת יחסית קרוב אלינו ,ועדיין כל כך מסתורית ולא נודעת .נספר על
תאודורוס" ,הקיסר הנעלב" שהצליח לאחד את אתיופיה מאחורי צבא חזק ולהוציאה אל עידן חדש
אבל גם המיט אסון על מדינתו .כמובן לא נפסח על הקשר של אתיופיה ליהדות .נעקוב אחר פועלו של
מדיבה בדרום אפריקה שנאלץ להילחם כל חייו כדי לאפשר לעמו חיי חופש ונייחד מקום גם לקורותיה
של זימבאבווה  -ממלכה קדומה ועד שלטון עכשווי חשוך.

תורכיה פניה לאן?

בסדרה זו נעסוק בתורכיה .האם תורכיה דמוקרטיה מערבית אסלאמית? נסקור את דרכה מכיבוש
לעצמאות ,ננסה להבין האם ארדואן באמת כל יכול .נבחן את תפקידה במזרח התיכון נוכח המהפכות
המתרחשות בו ואת יחסה אל אירופה ושל זו לתורכיה.
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שישי במכון

בין אפריקה לאסיה  -חלונות בזמן
וב

ימי שישי

12:45-09:00

סיורים

ש406/

עיוני

 112שעות

מרצים :נינו אבסדזה ,דנדן בולוטין ,ד"ר אסף מרום ,זהר נבון ,ד"ר אמנון קרטין

התכנית העיונית
"עולם שטוח" – פוליטיקה של הגלובליזציה

אינטראקציות מרחביות ,שונות ופערי אי-שוויון הם רק חלק מן התופעות המאפיינות את תופעת
הגלובליזציה מאז ומעולם .קורס זה מבקש לעמוד על מאפייני התופעה בעת הנוכחית על רקע
התפתחות מופעיה על פני ציר הזמן ולבחון את הסברה הרווחת ולפיה התופעה מגבירה את
האחידות בין חלקי תבל.

טבע במשקפיים אפריקאיות

גן עדן ושמו סיישל  -אי שם בלב האוקיאנוס ההודי ,שוכנת המדינה האפריקאית הקטנה ביותר
והיא מהווה משיכה לתיירות עתירת ממון .מה מציעים אייה של סיישל למטייל הממוצע? ואיך
הגיעה למצב את עצמה כיהלום בכתר האפריקאי?

להיות פיל זה ביג דיל

תכנית הסיורים
1.1המאבק על המים  -גבולות ישראל-ירדן-סוריה.
2.2חופים הם לפעמים געגועים לנחל  -ים המלח ,אקולוגיה ,יישובים ופיתוח אזורי (כולל מפגשים
עם תושבים) ,הליכה בחווארי מצדה.
3.3יפו לאורך התקופות  -כיכר השעון ,שער העיר העתיק ,היציאה מהחומות ,סלע אנדרומדה ,כנסיית
סנט פטרוס ,הנמל ,בעקבות נפוליאון ,סצנת מועדוני הלילה של שנות ה 60-וה.70-
4.4נופים פריחות ואנשים מיוחדים  -כתף שאול ,פרויקט הפקת החשמל והיישוב האקולוגי רותם.
5.5ידידים בירושלים  -קהילת הקתולים דוברי העברית ,מוזיאון ידידי ישראל ,מגדל התפילה בבית כלל.
6.6אל נפלאות הלגונה הכחולה  -החי והצומח בחוף אכזיב ונקרות ראש הנקרה; צוקים תלולים
הנושקים לים ,היכרות עם מגוון המינים החיים בלגונות.

קמפוס (יומיים) עמק בית שאן – לפתחו של גן העדן

(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
7.7רכבת העמק שבה לנסוע.
8.8הגשרים של נחל חרוד.

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

הפיל האפריקאי הוא היונק הגדול ביותר על פני האדמה ,וזה לא פשוט להיות כל כך גדול .בהרצאה
נשמע על מסלול חייו המרתק של הגדול ביונקי היבשה ,בעיות קיומו בעידן המודרני ועל האנשים
הטובים שבדרך ,שלקחו חלק בבניית עקרונות שימורו.

אבולוציה של האדם

עליית נפח המוח ,התכווצות מערכת הלעיסה והופעת ההליכה הזקופה הם המוטיבים העיקריים
באבולוציה של האדם .בסדרת ההרצאות בנושא האבולוציה של האדם נבחן את השינויים
שהתרחשו על ענף התפתחותם של ההומינידים ,למן הפיצול בין ענף האדם וענף הקופים לפני
כחמישה מיליון שנה .נכיר את הדמויות העיקריות על הענף ,ובמקביל נכיר גם יצורי אדם המהווים
ענפים צדדיים לענף התפתחותו של האדם וניווכח כי כאשר משתחררים מהמחשבה שהאדם
המודרני הוא במרכז ,הם מרתקים לא פחות.

חמישים גוונים של אופל

 100שנה אחרי מהפכת אוקטובר ,כאשר הבולשביקים השתלטו על האימפריה הצארית והפכו
אותה לברית המועצות 25 ,שנה אחרי התפרקות האימפריה הקומוניסטית ,רוסיה חוזרת להיות
מעצמת על ,שוב מנסה להשפיע על העולם ולערער על מנהיגותה של אמריקה .בין הנושאים :סקס
והארץ הגדולה; מסטאלין ועד לאוליגרכים; האם פוטין יתפוס "טרמפ" על טראמפ; מפרומתיאוס
ועד גיזת הזהב.
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שישי במכון

קצת אחרת  -זמן תרבות
וב

ימי שישי

12:45-09:00

ש407/
סיורים

עיוני

 106שעות

מרצים:ד"ר עמרי אשר ,ד"ר גליה דור ,איציק ויינגרטן ,בועז כהן ,זהר נבון ,אירנה פרידלנד,
זאב רילסקי ,רפי שרגאי

התכנית העיונית
יפן העתיקה ,מיתולוגיה ודת

השינטו הינה הדת הלאומית-עממית של היפנים; היא נוגעת באמונות פגניות עתיקות המלוות את האדם
משחר ההיסטוריה; ננסה להבין את השינטו ואת יפן העתיקה.

שמירת טבע אפריקאית

מגוונת בנופיה הגיאוגרפים והאנושיים ,שופעת בחיי בר עשירים ,מתמודדת היבשת השחורה
עם שאלות קשות של שימור מול פיתוח ,תיירות של ציד בעלי חיים מול תיירות של ציד
תמונות .תחת זה הולך עולם הטבע והחי ונדחק אל פינות אחרונות ויקרות ערך ,על הבעיות
והקונפליקטים ,על המחקרים והפתרונות.

מסאים ,שבט לובשי האדום

סיפורם המרתק של שבט המסאים דוברי שפת המא .האנשים שג'וזף טומסון החוקר כינה-הפראים
האצילים .נדון באתגרים ובבעיות לצד היתרונות שבשמירת הטבע באפריקה.

אי תרבותי  -ילידים באוסטרליה והינדים בבאלי

קולוניאליזם ,הכרה וטמיעה .בעקבות התרבות האבוריג'ינית ביבשת אוסטרליה .מאובן חי הולך ונעלם
בטרה ניוליס או פרק מכונן בגזענות בעולם החדש? נכיר גם את באלי ,קהילה אתנית החיה על פי מנהגי
עבר ועל פי מצוות הבאנג'ר המכתיב את הקודים והצווים החברתיים.

כשרונית אלקבץ פגשה את סאלח שבתי

שני מפגשים קולנועיים מרתקים ועוכרי שלווה על יוצרת חד פעמית שהצליחה לנפץ סטראוטיפים
קדומים ולעורר מודעות חברתית לתחלואי החברה הישראלית ובהמשך מפגש קולנועי שהוא גם דיון
חברתי ומוסרי אודות הגירה ,מהגרים ,פליטים לא חוקיים ומה שביניהם.

מלאכתו המורכבת של המתרגם

"בין סגנון ומשמעות ,בין תרבות ואידיאולוגיה" – ההרצאה תעסוק בהיבטים לשוניים ,תרבותיים ואידיאולוגיים
במלאכתו המורכבת של המתרגם.

לראות את המוזיקה ולשמוע את הציור – ציירים ומלחינים רוסים

ההרצאות יתמקדו ביחס המרתק בין צבע וצליל ובקשר המסתורי בין יצירות מוסיקליות וציורים.
המפגשים כוללים נגינה ,מצגת והסברים.

הטרובדורים

לאונרד כהן – סמים ,נשים ,אמונה ותאווה .סיפור
החיים המופלא של המשורר ממונטריאול שהפך
לזמר-מלחין-יוצר שכבש לבבות של מיליונים ברחבי
העולם.
בוב דילן  -כיצד הפך הבחור היהודי הביישן ממינסוטה,
שלא כתב דבר עד גיל  ,20לחתן המפתיע ביותר
בתולדות פרס נובל לספרות?

יוצרים ויצירות בתיאטרון הישראלי

מפגשים עם מיטב יוצרי התיאטרון הישראלי
ויצירותיהם .נפגוש בימאים ,מחזאים ושחקנים
ובאמצעותם נלמד להכיר את עולם התיאטרון מזוויות
שונות .בנוסף לפסטיבל עכו ,לאורך השנה תשולב
צפייה בעוד שלוש הצגות (בערב) בהנחיית המרצה
בדגש על תיאטרון פרינג'.

תכנית הסיורים
1.1פסטיבל עכו  -חול המועד סוכות (כולל צפייה
ב 2-הצגות).
2.2קו  70נוסע מזרחה  -בכפרו של המפוזר ,הזמן
כמו עמד מלכת .שם ,בפרלמנט ,יסופר על
מייסדים רבי מעללים ,על עיר גנים שהייתה
לבית חולים ועל קו  70החוגג שבעים ושש.
3.3עין כרם היפה  -מנזר האחיות ציון ,מתחם
מוסקוביה בתקווה לפריחות.
4.4רמות מנשה – הסליק בעין השופט ,תל יוקנעם,
אנדרטת הקיבוצים ומסלול הליכה בטבע.
5.5צפת היהודית לדורותיה – עיר המקובלים,
סמטאות העיר העתיקה ,בתי הכנסת וביקור
בגלריה של צייר ברוח הקבלה.
*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
מחיר התכנית:
חדשים₪ 3,300 :
בוגרי המכון₪ 3,150 :

קיצור תולדות שנות השישים

מעליית הביטלס ורצח קנדי ועד פסטיבל וודסטוק והנחיתה על הירח ,מה הפך את הסיקסטיז לעשור-
שלא-יחזור ,הספרים ,התקליטים ,הסרטים והאמנים .הרצאה חווייתית הכוללת הקרנת קליפים ,סרטונים
נדירים וקטעים בהופעות חיות.
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שישי במכון

"האחים כהן בטיימס סקוור"  -יהדות ארצות הברית
וב

ימי שישי

12:45-09:00

סיורים

עיוני

 44שעות

ש408/
מחיר₪ 1,760 :

מרצים:פרופ' קרן אלקלעי-גוט ,פרופ' גור אלרואי ,ד"ר עמרי אשר ,ד"ר דויד ברק ,אלון גור אריה
פרופ' משה זורמן ,בעז כהן ,פרופ' אייל נווה ,אלון פרידמן
עורך התכנית :רענן וולוסקו

התכנית העיונית
"...הבו לי את בניכם היגעים והעניים
ערב רב של המונים כמהים לנשום כבני חורין
את הפליטה האומללה של חופיכם המשופעים
שילחו אותם אלי ,חסרי הבית וסחופי הסער
בפנס אאיר בואם בשער"...
מילות שיר זה ,החקוקות בבסיס פסל החרות ,נכתבו על ידי המשוררת היהודייה אמריקאית אמה
לזרוס ,בת למהגרים וותיקים שהייתה עדה וסייעה למהגרים יהודים לארה"ב בשלהי המאה ה.19 -
היגעים והעניים הנזכרים בשיר הפכו במאה האחרונה לקהילה משגשגת ומשפיעה חברתית ,כלכלית
ותרבותית ,למרכז היהודי השני בגודלו בעולם .יחד עם זאת יהודי ארצות הברית מתמודדים עם
אתגרים ייחודיים לקיום יהודי בחברה ליבראלית.
בסדרה זו נבחן יחד את ההיסטוריה של יהדות ארה"ב תוך התמקדות בקיום היהודי אמריקאי
במאה העשרים ,התפתחות הזרמים הדתיים ,היחס לציונות ובהמשך למדינת ישראל והמאבקים
החברתיים שעיצבו את זהותה התרבותית והפוליטית של הקהילה .ננסה להבין מהו מארג הגורמים
היוצרים את זהותם של יהודי ארה"ב.
חלק משמעותי בסדרה יעסוק ביוצרים יהודים אמריקאים להם טביעת חותם משמעותית בתרבות
האמריקנית והמערבית במאה העשרים .ג'ורג' גרשווין ,לאונרד ברנשטיין ,וודי אלן ,ג'ין ווילדר,
ג'וזף הלר ,בוב דילן ,פול סיימון ,ג'רי לואיס וג'רי סיינפלד הם רק חלק מהיוצרים להם נקדיש זמן.
בתום הקורס תבחן אפשרות לסיור לימודי בניו יורק (בתשלום נפרד).
*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים
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שישי במכון

סייבר ,נפט ומאבקים אחרים
וב

ימי שישי

12:45-09:00

סיורים

ש409/
עיוני

 112שעות

מרצים :מואב ורדי ,ד"ר מיכל יערי ,ד"ר יניב לויתן ,אבשלום קאפח

התכנית העיונית
כיצד שינה הנפט את פני המזרח התיכון?

״אמברגו הנפט״  -היום שבו הפכו מדינות המערב לבנות ערובה בידי מדינות המפרץ?
דמוקרטיה ונפט  -דבר והיפוכו? טרור ,נפט והמזרח התיכון; היום בו ייגמר הנפט  -אנרגיה ירוקה והשלכותיה.

יחסים מסוכנים

איך מתנהלת מדינת ישראל בתוך הסדר האזורי והעולמי המשתנה :תורכיה ,אירופה ,ארה"ב ועזה.
בין הנושאים :יחסי ישראל ארה"ב – נישואין במשבר? יחסי ישראל אירופה – חוסר סבלנות ורגשות
אשם? סיקור עיתונאי בעת המהפכה.

התגבשות התנועה הלאומית הפלסטינית

החלום של האחד  -הסיוט של האחר; קבוצות בחברה הערבית בארץ ישראל; נקודות ציון בסכסוך
הדמים בין יהודים וערבים; מדינות ערב קשרים ויחסים לערביי א״י; מלחמת ששת הימים  -נקודת מפנה
בחברה הערבית.

עליית עידן ההאקרים

ההרצאות יציגו את האופן שבו הפכה הלוחמה הפסיכולוגית לחלק בלתי נפרד משדה הקרב ומחיי היום
יום .בין הנושאים :לוחמה פסיכולוגית  -שיווק בתנאים קיצוניים; סייבר עולמם הסודי של האקרים;
מגמות בתחום הסייבר  -לקראת עולם של הדפסות תלת ממד ורכבים אוטונומיים; לוחמה פסיכולוגית
בחיי היום יום.

תכנית הסיורים
1.1מפסולת לפסל – חירייה – הר הזבל שהפך לפארק
ירוק עם תצפיות מרחביות ומקיפות לעבר גוש דן.
סיור בפארק כולל הנחלים החוצים אותו ועוברים
שיקום.
2.2בעקבות ט'אהר אל עמר  -נסיך הגליל – דיר חנא,
שפרעם ועכו.
3.3ירושלים – ערבים ,יהודים ומה שביניהם.
4.4רמלה ולוד  -עדות ומיעוטים – בסיור זה נתוודע
ל"רמלוד" שתי ערים סמוכות ,הפועלות במציאות
רב דתית ועדתית ושונות זו מזו .האחת עתיקת
יומין ,השנייה ,קמה מהחולות.
5.5שני קיבוצים ופלוגה אחת  -קיבוץ גת ,תל עירני,
אנדרטת הפלוגה הדתית ,קיבוץ יד מרדכי.
6.6אל סודות הלגונה הכחולה – לאורכו של חוף
אכזיב  -בעלי חיים ימיים :סרטנים ,שושנות ים
ומלפפוני ים ,קיפודי ים ,ארנבונים ,תמנונים .כולל
כניסה לראש הנקרה.

קמפוס (יומיים) :בקעת הירדן

(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
7.7הגשרים של נחל חרוד.
8.8אל הסרטבה והבקעה.
*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
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שישי במכון

"מבט ספורט"...
וב

ימי שישי

12:45-09:00

ש410/
עיוני

 5מפגשים עיוניים כפולים
( 10הרצאות)

מחיר₪ 680 :

סדרות סיורים

מרצי התכנית:מולי אפשטיין ,ד"ר יאיר גלילי ,אבי מלר ,ד"ר
חיים קאופמן ,ארנון צפריר ואורחים נוספים.
עורך התכנית :רענן וולוסקו
יותר ממיליארד איש צופים בשידור ישיר בטלוויזיה .מירב
הסיכויים שאין מדובר בשידור ישיר של טקס חלוקת פרס
נובל ,הפיכה צבאית או נאום של ראש מעצמה אלא בשיאו
של אירוע ספורט עולמי .ואכן ,הספורט מלווה את האדם עוד
מערש התרבות המערבית ביוון העתיקה.
בסדרה זו נעסוק ברב גוניות של הספורט ונציץ אל נושאים
מגוונים ,ביניהם:
•ההיסטוריה של תרבות הגוף
•ראשיתו של הספורט העברי והיריבויות הגדולות בו
•מפת התקשורת של הספורט הישראלי והעולמי
•הצלחה וכישלון  -הפסיכולוגיה של הספורט
•נארח גם ספורטאי אולימפי
*במהלך הקורס יוצע סיור רשות (בתשלום נפרד) –
פרטים יפורסמו בהמשך.

שישי במכון
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שישי במכון  -סדרות סיורים

נופים ואתרים
וב

ימי שישי

ש411/
יום מלא

סיורים

 9ימי סיור

מחיר₪ 2,080 :

שישי חופשי
וב

ימי שישי

ש412/
יום מלא

סיורים

 8ימי סיור

מחיר₪ 1,830 :

מיטב המדריכים
דרגת קושי :בינונית ומעלה

מיטב המדריכים
דרגת קושי :קלה

תכנית הסיורים

תכנית הסיורים

 - 3.11.17מנקיק יפתח לעין אווזים
כולל אגמון החולה  -נפתח את השנה בתופעה גיאולוגית ייחודית בצפון ומשם נמשיך למעיינות עמק
החולה ולציפורים בסתיו.
 - 1.12.17נחל גוב
טיול אטרקטיבי של יום שלם במדבר יהודה .סיור לאוהבי לכת בקניונו המרהיב של נחל גוב המתחיל
במעלה עקרבים ומסתיים בנחל צין.
 - 22.12.17נחל צאלים
מנחלי האכזב הגדולים והמרשימים ביותר במדבר יהודה ,הכולל גבים גדולים ,מעיינות ,בולדרים
אימתניים ומפלים גבוהים .לא נתאכזב אם נתפוס דווקא שיטפון בעת ביקורנו.
 - 19.1.18ואדי מכוך
קאסר אל יהוד  -את הבוקר נפתח בטקס ייחודי באתר הטבילה לגדת הירדן ומשם נמשיך לאחד
מערוציו הצפוניים של מדבר יהודה .במהלך ההליכה נתוודע למערות ,מעיינות ושרידי מנזרים
האופייניים לאזור.
 - 16.2.18עין כרם עת פריחת השקדיות ועמק שורק
נהלך בעין כרם היפה על הכנסיות והמבנים המרשימים בה ,ומשם לעמק שורק.
 - 9.3.18נחל מיצר
נחל נחבא אל הכלים בדרום רמת הגולן.
 - 13.4.18הארבל ונבי שועייב
נעפיל בהר החצוב מערות אל המבצר והגן הלאומי ועד לנקודות התצפית היפות .בהמשך נשלב
ביקור באתר הקדוש לדרוזים.

 - 3.11.2017סיפורם של היישובים הערביים בוואדי ערה
תמורות במרחב ,התפתחותה של אום אל פחם ,קציר וגוש יישובי שקד (הסיור יכלול מפגשים עם
תושבים).
 - 24.11.2017מי מפחד מבטון חשוף?
סגנון הברוטליזם מכיכר המדינה למוזיאון ת"א :כיכר אתרים ,הטיילת ,אזור שינקין ודיזינגוף סנטר.
 - 22.12.2017קו  70נוסע מזרחה
בכפרו של המפוזר ,הזמן כמו עמד מלכת .שם ,בפרלמנט ,יסופר על מייסדים רבי מעללים ,על עיר
גנים שהייתה לבית חולים ועל קו  70החוגג שבעים ושש.
 - 12.1.2018מוקדם ומאוחר בהיכלי הקודש
מסע מרתק אל קהילת הקראים בבית הכנסת במושב רנן .רצפת הפסיפס בחורבת מעון ,בית הכנסת
בקיבוץ סעד ,מפגש עם הקהילה האתיופית בנתיבות בין מעגלי קדושה ,טומאה וטהרה ,כל זאת
בביקור בבית כנסת אשר צורתו עגולה...אך החשוב שבכולם שורה השמחה התפילה ואהבת האדם.
 – 2.2.2018בוסתני אשקלון
פארק החולות ,הפארק הלאומי באשקלון ,שכונת אפרידר ואם יוותר זמן ,גם טיול לאורך הטיילת.
 – 9.3.2018מהעיר המוקפת חומה אל קמפוס הנמל
העיר העתיקה של חיפה ,בית החסד  -כנסייה יוונית קתולית ,קריית הממשלה ,סיפורו של ואדי
סאליב ,הפרויקט העתידני המוביל בחיפה  -קמפוס הנמל ,גלריית האגף (יוזמת אמנים צעירים)
ומפגש ייחודי עם אמנית שתספר על תיאטרון הבוטו היפני.
 – 23.3.2018אל היישובים הכתומים
יישובי מפוני גוש קטיף – מבאר גנים ועד החלוציות.
 – 27.4.2018מהפנתרים השחורים ועד קואופרטיב מזון שיתופי
מירושלים המחולקת ועד ירושלים של המחר .סיור בעקבות מתחים חברתיים ,פרויקטים קהילתיים
ומה שביניהם.

 11-12במאי  -קמפוס (יומיים)  -החרמון
(יידרש תשלום נוסף עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
נחל חזורי וקלעת נמרוד  -נחל קטן ותלול ברמת הגולן ,שופע צל ולרוב מים ,סוג של גן עדן פרטי,
משם נטפס אל אחד המבצרים המרשימים בארצנו  -קלעת נמרוד.
אל החרמון הגבוה  -מגבעות הקרב אל הדולינה הגדולה.

*יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.

*יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.

70

71

שישי במכון  -סדרות סיורים

זמן אמנות – סיורי גלריות
וב

ימי שישי

13:00-10:00

ש413/
סיורים

 7ימי סיור

מחיר₪ 750 :

מדריכה :קארין עדן  -בעלת המיזם לאירועי תרבות ואמנות ,אוצרת ,חוקרת ומרצה על תרבות חזותית
ותולדות האמנות .התמחות באמנות מודרנית ,עכשווית ומדיה חדשה
מועדי המפגשים.11/5/18 ,13/4/18 ,9/3/18 ,9/2/18 ,12/1/18 ,8/12/17 ,10/11/17 :

מבנה התכנית
במהלך התכנית נסייר באופן מודרך בתערוכות עדכניות של
אמנות ישראלית ואמנות בינלאומית .בשנים האחרונות נפתחות
גלריות חדשות ומסקרנות לצד גלריות וותיקות באזור המרכז,
נצא לסיור בעקבותיהן .הסיורים ישלבו בין מוזיאונים ,גלריות
וביקורים בסטודיו של אמנים שונים .בנוסף נפגש עם אמנים
מעניינים ומרתקים אשר יספרו על עבודותיהם ועל תהליך
יצירתן .נעקוב אחר זרמים שונים באמנות ,נחשף לאמנים
ותיקים וצעירים ועוד.

בין הנושאים המתוכננים:

•מוזיאונים וגלריות במרכז; תערוכות ייחודיות
•מוזיאונים אחרים ברחבי הארץ; אמנות חוצות,
גני פיסול ואנדרטות

הצצה אל תכנית הפעילות

•מוזיאון תל אביב
•ירושלים  -מוזיאון ישראל
•מכון ויצמן – סיור בין תערוכות
•מוזיאון ראלי קיסריה
•גלריות בשדרות רוטשילד וסביבתה
•קריית המלאכה תל אביב – גלריות וביקורי סטודיו
•מוזיאון יעקב אגם או מוזיאון העיצוב בחולון או מוזיאון
מובי בת ים

*תכנית הסיורים ושעת היציאה תפורסם במהלך השנה
בהתאם ללוח התערוכות במוזיאונים ובגלריות.
המחיר אינו כולל כניסות לאתרים (ישולם על ידי המשתתפים).
נקודות המפגש יימסרו לנרשמים.
 5סיורים בהגעה עצמית ו 2-סיורים רכובים.
*יתכנו שינויים בתכנית ובמועדי הסיורים.
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שישי במכון  -סדרות סיורים

"יש לי ציפור קטנה בלב"  -סדנת תצפיות בציפורים
וב

ימי שישי

יום מלא

סיורים

 9ימי סיור

ש414/

מחיר₪ 2,315 :

וב

ימי שישי

יום מלא

סיורים

עיוני

 10ימי סיור

מחיר₪ 2,550 :

מדריך :ערן בנקר
הסדנה מיועדת לבוגרים ותיקים

מדריך :יהונתן מירב
הסדנה מיועדת לבוגרים ותיקים

תכנית הסיורים

תכנית הסיורים

 - 27.10.17עמק בית שאן
מתחילים את השנה על בטוח .אין כמו עמק בית שאן  -מגוון עצום
של ציפורים! מבריכות דגים ועד שדות חקלאיים .אסור לפספס!
 - 17.11.17עמק החולה
אז כולנו כבר ראינו עגורים ,ומה נותר? ברווזים ,חופמאים ,דורסים
וציפורי שיר .החורף בפתח והמינים הנודדים עוד חולפים ,יש סיכוי
להפתעות...
 - 22.12.17אזור ביריה
הדגש הפעם הוא על מיני חורף! קיים סיכוי לא קטן לראות מגוון
של ציפורי שיר אירופאיות ואולי אפילו כמה דורסים מגניבים.
קצת מתיחות לצוואר.
 - 12.1.18הנגב המערבי
נראה שכולם השנה רוצים להיות בנגב המערבי .בקשה אחת
התבקשה בין חברי הקבוצה .לחוות  .Murmurationעל מה מדובר,
אתם שואלים? תבואו לטיול!
 - 2.2.18חוף אכזיב והגליל העליון
הפעם שוב נצפין ,אך לאורך החוף .סיור זה יהיה בדגש חופמאים,
ומשפחה נוספת אהובה על כולנו  -השחפיים .בנוסף ,נבקר בכמה
אזורי חורש ,על מנת להשלים את החסר מבחינת מינים חורפים
למיניהם.
 - 23.3.18ניצנה
כבר זמן רב לא ביקרנו בחבל ארץ מעניין זה .משימתנו היא :מינים
מדבריים כגון רץ המדבר ,קטות ואולי אף ריקוד קטן של החוברה!

 - 8.9.17נדידת הסתיו בעמק בית שאן
סיור בדגש נדידת איות הצרעים ,חסידות ועוד בעמק בית שאן.
 - 3.11.17נדידת הסתיו במישור החוף
סיור צפרות מרתק שמתחיל עם תצפית נדידה בחופי תל אביב וממשיך צפונה לאתרים חשובים כגון
מעגן מיכאל ,מעין צבי ועוד.
 – 08.12.17עמק זבולון
אזור עכו והכרמל  -סיור לאזורים מוכרים פחות באזור עכו ,מישור החוף הצפוני ,בריכות כפר מסריק
והסביבה ואזור הכרמל.
 – 12.1.18דורסים ועוד במערב הנגב
דורסים ,חורפים ואחרים בשדות מערב הנגב.
 – 9.2.18מפגש עיוני
(שיעור כפול בכיתה)
 - 9.3.18ניצנה והנגב המערבי
סיור מיוחד בו נחפש את התחמס הנובי הנדיר וכן את לילית המדבר המסתורית .הסיכויים לפגוש בשני
המינים הם  50%הן בשל נדירותם והן בשל גודל הקבוצה ,אבל ננסה!

 26-28.4.18קמפוס (שלושה ימים) אילת

(יידרש תשלום בעבור לינה וכלכלה)
אין כמו לסיים את השנה בסטייל!!! הנדידה כבר לקראת סיומה
ומרבית הצפרים מחו"ל כבר שבו לארצותיהם ,אך גלי הנדידה
האחרונים מביאים עימם מגוון עשיר ומיוחד של עופות.
הסיורים השנה כוללים קטעי הליכה ושהייה בחוץ גם במזג אויר
הפכפך.
*יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
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"ראיתי ציפור רבת יופי"

ש415/

 - 26-28.4.18קמפוס (שלושה ימים) אילת והערבה

(יידרש תשלום בעבור לינה וכלכלה)
קמפוס שלושה ימים לאתרי הצפרות הטובים ביותר בדרום הנגב ,הערבה ואילת .נצא בגל האחרון של
האביב ,אל ימים ארוכים ומלאי נדידה .בשל החום באילת "נצפר" בבוקר ואחה"צ עם הפסקה במהלך
היום .תאריכים נהדרים לנודדי אביב מאוחר .יהיה מרתק!

 - 8-9.6.18קמפוס (יומיים) גולן חרמון

(יידרש תשלום בעבור לינה וכלכלה)
קמפוס זה יתמקד בגולן ובחרמון .בעוד כל הארץ נערכת לקיץ ,תחילת יוני הוא שיא האביב בחרמון.
נבקר בחלקים שונים של ההר  -משיפולי ההר לחרמון הגבוה ונצפה בציפורים ,צמחים ופרפרים .בנוסף
נבקר באתרים מיוחדים ברמת הגולן ונצפה בציפורים ייחודיות מקננות ובנופים מיוחדים.
הסיורים השנה כוללים קטעי הליכה ושהייה בחוץ גם במזג אויר הפכפך.
*יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
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"גוזלים"  -סדנת תצפיות בציפורים למתחילים
וב

ימי שישי

יום מלא

סיורים

 2מפגשים
עיוניים כפולים

ש416/
 6ימי סיור

מחיר₪ 1,700 :

מדריכה :הילה גלילי

תכנית הסיורים
" 17.11.17אל הציפור" :מפגש עיוני
היכרות ראשונה של הקבוצה עם עולם הציפורים.

שביל ישראל

נפגשים בשביל ישראל כל השבוע

 22.12.17טבע עירוני
טבע עירוני וצפרות בפארק הירקון (סיור בהגעה עצמית).

 19-20.1.18קמפוס צפון (יומיים) " -אילו ציפורים"

(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
בעקבות בעלי כנף בעמקי הצפון ,כולל בריכות המים של הקיבוצים תל יוסף ועמק חרוד;
שמורת החולה ואגמון החולה – מן החשובים שבאתרי הנדידה בעולם.
" 16.2.18באביב הן ישובו חזרה":
מפגש עיוני בנושא תופעת הנדידה :מדוע נודדות הציפורים? מהם הגורמים המכתיבים את מועדי הנדידה?
ומהן הסיבות למרכזיותה של ישראל בתהליכי הנדידה?
" 23.3.18כדאיית דיה מעל התהומות"
בעקבות עופות דורסים במרחבי הנגב .הסיור יתמקד באתר דודאים ,אתר הפסולת דיה ובתרונות רוחמה.
" 27.4.18כמו ציפור את חופשיה"
סיור בדגש צפרות וטבע עירוני בירושלים :ביקור במרכז צפרות (כולל טיבוע ציפורים וביצוע תצפיות),
סיור בעמק הצבאים וטיול מחמם לב ומרחיב אופקים בהרי ירושלים.
" 25.4.18על כנפי נשרים"
צפרות בנווה מדבר :מעקב אחרי תנועת עופות במדרשת שדה בוקר ובשמורת הטבע עין עבדת.
מפגשים עיוניים בין השעות 12:45-09:00
הסיורים השנה כוללים קטעי הליכה ושהייה בחוץ גם במזג אויר הפכפך.
*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

סיורים לאוהבי לכת בשביל ישראל
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שביל ישראל  -חווית חיים במרחק נגיעה
מכון אבשלום מזמין אתכם להיות חלק מפרויקט מאתגר ,מרתק ומעשיר שיותיר בכם חותם לחיים
וטעם של עוד.
בשנה"ל הקודמת טיילו בשביל ישראל למעלה מ 20-קבוצות מטעם המכון.
בוגרי שביל ישראל נהנים מתוכניות שגובשו במיוחד עבורם ומזמינות גם משתתפים חדשים .תוכלו
לקרוא עליהם במגמה "משביל לשביל" עמודים .105-91
בשנה"ל תשע"ח תצעדנה  2קבוצות חדשות במקטע ( 1שנה ראשונה) .הקבוצה המיועדת ל"אוהבי לכת",
הליכה של כ 17-15 -ק"מ ביום ,סה"כ  15ימים בשנה וקבוצה אחת "בצעד קל" ,הליכה של כ 10 -ק"מ
ביום ,סה"כ  20ימים בשנה .צעידה במקטע זהה המחולק למספר גדול יותר של מסלולים.
במקטעים  5-2ימשיכו לצעוד קבוצות אוהבי לכת .ובמקטעים  3 ,2ו 4-ממשיכות קבוצות אוהבי לכת
בצעד קל.
כל הקבוצות יחצו את הארץ ויסיימו את השביל במהלך  5שנים!
ההדרכה בשביל :הסיורים מלווים בהדרכה מקיפה בנושאי גיאוגרפיה ,טבע ,היסטוריה ,חברה ועוד.
דרגת הקושי :בינונית
ניתן לבחור באחת משתי אפשרויות – הליכה של  10ק"מ במסגרת תכנית "שביל ישראל בצעד קל" או
הליכה של  17-15ק"מ ביום במסלול "לאוהבי לכת" .כל המסלולים דורשים כושר גופני טוב!
שימו לב – מקטע  4מאופיין בדרגת קושי בינונית-גבוהה.
מתכונת ההליכה בשביל :מרבית הסיורים הם חד יומיים .היציאה לאזורים מרוחקים נעשית במסגרת
מחנה לימוד (קמפוס) בן יומיים רצופים .לתשומת לבכם – מקטע  5מאופיין בקמפוסים בלבד.
לא מוותרים על אף שכיית חמדה!
הצעידה מתחילה בנקודה הצפונית ביותר בשביל ומסתיימת בנקודה הדרומית ביותר ,בחלוקה לחמישה
מקטעים:
מקטע  :1מארץ פלגי מים למחוזות הגליל.
מקטע  :2הכרמל ,מישור החוף ומבואות ירושלים.
מקטע  :3שפלת יהודה וצפון הנגב.
מקטע  :4ארץ המכתשים ומזרח הנגב.
מקטע  :5הערבה והרי אילת.
בשנת הלימודים הקרובה יצעדו קבוצות לאורך כל מקטעי השביל .אנו מזמינים אתכם להצטרף לכל
אחד מהמקטעים ,בהתאם לנטיית הלב ,או להצטרף למספר מקטעים בשנה אחת – ולסיים את חציית
השביל מהר יותר .לתלמידים אשר יסיימו את מקטע  5בשנת תשע"ח מומלץ שלא למהר לתלות את
הנעליים – צעידה בשביל ירושלים מחכה לכם!
היציאה לסיורים :במרבית הסיורים מרחק הנסיעה הרב ,דורש השכמה מוקדמת ויציאה מתל אביב
ב 06:00-בבוקר .מקטעים דרומיים ,במיוחד  4ו – 5-מחייבים לרוב יציאה בשעה  05:00בבוקר.
ביטוח והצהרת בריאות :הרישום דורש חתימה על הצהרת בריאות בגוף טופס הרישום.
הרישום מחייב ביטוח תאונות אישיות (פרטים יימסרו לנרשמים).
השלמת סיורים :משתתף שייעדר מסיור נדרש להודיע על כך לחונך הקבוצה (האחראי על הסיור).
משתתף שהודיע על היעדרותו לאחראי על הסיור יהיה רשאי להשלים את הסיור החסר עם קבוצה
אחרת ביום אחר ,על בסיס מקום פנוי ובתיאום עם חונך השביל הרלוונטי .ניתן להשלים שני סיורים בשנה
לכל היותר .באם לא מוצתה זכות ההשלמה – היא תישמר למשך שנה אחת נוספת בלבד.
ביטול הרשמה והחזר כספי :יש להודיע להנהלת המכון בכתב על ביטול ההרשמה.
ביטול ההרשמה יתאפשר עד הסיור השלישי בשנת הפעילות .החזר כספי יינתן באופן יחסי .מעבר
לסיור השלישי לא יינתנו החזרים כספיים .תלמיד שקיבל הנחה בעת הרישום וביטל לימודיו ,ישלם את
התשלום המלא עבור לימודיו באופן יחסי עד הודעת הביטול.
הנחות:
 5%לחברי ההסתדרות הכללית החדשה (בהצגת תעודה).
 10%לכל אחד מבני זוג הצועדים יחד במגמה.
* מועדי הסיורים יימסרו לנרשמים.
* יתכנו שינויים בתכנית ומועדי הסיורים.
* הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות לבטל השתתפותו של תלמיד בסיורים בשביל ,עקב אי התאמה.
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שם השביל

למי מיועד?

ימים ומדריך

דרגת קושי

מקטע 1
 17-15ק"מ ליום
 15ימים בשנה

מארץ פלגי מים
למחוזות הגליל

יום שלישי  -דני גספר
יום שישי  -אחיק דור

בינונית

מקטע  1בצעד קל
 10ק"מ ליום
 20ימים בשנה

מארץ פלגי מים
למחוזות הגליל

יום רביעי – יריב אברהם

בינונית

מקטע 2
 17-15ק"מ ליום
 15ימים בשנה

הכרמל ,מישור החוף
ומבואות ירושלים

יום ראשון – יריב אברהם

בינונית

מקטע  2בצעד קל
 10ק"מ ליום
 20ימים בשנה

הכרמל ,מישור החוף
ומבואות ירושלים

יום רביעי – דני גספר

בינונית

מקטע 3
 17-15ק"מ ליום
 15ימים בשנה

שפלת יהודה
וצפון הנגב

יום ראשון – ערן סער
יום שישי – דני גספר

בינונית

מקטע  3בצעד קל
 10ק"מ ליום
 20ימים בשנה

שפלת יהודה
וצפון הנגב

יום חמישי – דני גספר

בינונית

מקטע 4
 17-15ק"מ ליום
 12ימים בשנה

ארץ המכתשים
ומזרח הנגב

יום חמישי  -ערן סער
יום שבת – דני גספר

בינונית – גבוהה

מקטע  4בצעד קל
 10ק"מ ליום
 18ימים בשנה

ארץ המכתשים
ומזרח הנגב

יום ראשון – דני גספר

בינונית – גבוהה

מקטע 5
 17-15ק"מ ביום
 13ימים בשנה

הערבה והרי אילת

ימי ראשון עד שלישי – ערן סער
ימי שני עד רביעי – דני גספר

בינונית
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מקטע  | 1מארץ פלגי מים ועד למחוזות הגליל
ג/ו ימי ג' או ו'
ב

יציאה ב06:00-

 15ימי סיור

ש״י501/

מחיר₪ 3,650 :

מדריכים:ימי שלישי  -דני גספר
ימי שישי  -אחיק דור
דרגת קושי :בינונית ,הליכה של כ 17-15-ק"מ ליום

תכנית הסיורים
סיורים חד יומיים

1.1בית אוסישקין בקיבוץ דן ,שמורת נחל שניר ,מעיין ברוך ,כפר יובל ,כפר גלעדי.
2.2דרך הפצועים ,שביל הפסלים ,מצוק רמים ,סדקי יפתח.
3.3חוות הרועים ,מצפה ליפא גל ,נחל קדש ,מצודת כ"ח ,רמות נפתלי.
4.4קרן נפתלי ,בקעת יחמור ,נחל דישון ,רמת יראון.
5.5נחל דישון עליון ,עין ערבות ,נחל צבעון ,חורבת חוממה.
6.6הר נריה ,הר מירון ,חורבת בק ,חורבת שמע ,חניון מירון.
7.7נחל מירון ,עין יקים ,נחל עמוד עליון עד כביש .85
8.8נחל עמוד תחתון" ,הגיחון" ,בקעת גינוסר ,עין–נון ,מגדל ,חמאם.
9.9גן לאומי ארבל ,בקעת ארבל ,כפר חיטין ,מצפה ,טבריה עילית ,יער שווייץ.
1010עין פוריה ,המושבה כנרת ,גן רחל ,אתר ירדנית ,נחל יבנאל ,דרך החורנים.
1111מצפה אילות ,עין אולם ,רמת סירין ,חירבת סירין ,תל רכש ,נחל תבור עילי ,כביש הגישה לכפר קיש.
1212צומת גזית ,שיבלי ,עליה וירידה מהתבור.
1313יער בית-קשת ,שמורת אלוני בית-קשת ,הר דבורה ,נחל ברק בן אבינועם ,הר יונה  -נצרת עילית.
1414משהד ,הושעיה ,יער ציפורי ,קבר רבי יהודה נשיאה ,הר ריש לקיש ,שמורת הסוללים ,צומת
המוביל ,צומת יפתחאל.
1515אלון הגליל ,כעביה ,נחל ציפורי ,טחנת הנזירים ,גבעת עליל – ראס עלי.
* יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
המחיר כולל הדרכה ,תחבורה ,כניסות לאתרים וחובש.

מקטע  | 1בצעד קל
דב

ימי ד'

יציאה ב06:00-

ש״י502/
 20ימי סיור

מחיר₪ 4,995 :

מדריך :יריב אברהם
דרגת קושי :בינונית ,הליכה של כ 10-ק"מ ליום

תכנית הסיורים
קמפוס צפון (יומיים)

1.1בית אוסישקין בקיבוץ דן ,שמורת נחל שניר ,מעיין ברוך.
2.2כפר יובל ,כפר גלעדי" ,האריה השואג" ,דרך הפצועים ,שביל הפסלים ,דרך נוף הרי נפתלי ,פארק
גיאולוגי.

סיורים חד יומיים

3.3מצוק רמים ,צוקי מנרה ,חוות הרועים ,מצפור ליפא גל ,בקעת קדש.
4.4נחל קדש ,מצודת כ"ח ,קבר נבי יושע ,לולי רמות נפתלי.
5.5קרן נפתלי ,בקעת יחמור ,נחל דישון ,כביש עלמה-דישון.
6.6מפגש נחל אביב ,כביש ברעם  -יראון ,עין ערבות.
7.7מפגש דישון – נחל גוש חלב ,נחל צבעון ,כביש סאסא – גוש חלב ,חורבת חוממה ,חניון הפסגה.
8.8הר מירון ,חורבת בק ,עין זבד ,חניון הפיתול ,נחל מירון ,עין יקים.
9.9נחל עמוד ,בריכת שכוי ,נחל סתר ,נחל עמוד תיכון עד כביש .85
1010נחל עמוד תחתון ,ה"גיחון" ,עין נון ומגדל.
1111חמאם ,הר ארבל ,כפר חיטין ,מצפה ,טבריה עילית.
1212יער שווייץ ,עין פורייה ,המושבה כנרת.
1313גן רחל ,אתר ירדנית ,נחל יבניאל ,חורשת יעלה ,דרך עפר יבניאל  -מנחמיה.
1414שמורת מצפה אילות ,עין אולם ,חירבת סירין.
1515תל רכש ,כביש כפר קיש ,נחל תבור עליון עד צומת גזית.
1616עלייה לתבור לכנסיית ההשתנות וירידה לכפר שיבלי.
1717יער בית-קשת ,הר דבורה ,נחל ברק בן אבינועם.
1818עין מאהל ,הר יונה ,משהד ,יער ציפורי ,הושעיה ,קבר רבי יהודה נשיאה.
1919הר ריש לקיש ,נחל יפתחאל ,אלון הגליל ,יער קרית אתא ,כעביה.
2020עין יבקע ,טחנת הנזירים ,ראס עלי ,חוואלד ,כביש איבטין  -נופית.
* יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
המחיר כולל הדרכה ,תחבורה ,כניסות לאתרים ,לינה וכלכלה בקמפוס (שניים בחדר) וחובש.
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מקטע  | 2הכרמל ,מישור החוף ומבואות ירושלים
בא

ימי א'

יציאה ב06:00-

 15ימי סיור

ש״י503/

מחיר₪ 3,450 :

מקטע  | 2בצעד קל
בד

ימי ד'

יציאה ב06:00-

ש״י504/
 20ימי סיור

מדריך:יריב אברהם
דרגת קושי :בינונית ,הליכה של כ 17-15-ק"מ ליום

מדריך:דני גספר
דרגת קושי :בינונית ,הליכה של כ 10-ק"מ ליום

תכנית הסיורים

תכנית הסיורים

סיורים חד יומיים

1.1מחוואלד דרך שמורת גוש אלונים ,כפר חסידים ,קיבוץ יגור.
2.2נחל נחש (המעפילים) ,עוספייה ,נחל חיק ,בקעת אלון ,הר שוקף ,חורבת רקית.
3.3מערת ישח ,נחל אורן ,רכס אצבע ,עין הוד ,נחל מערות.
4.4יער חוף הכרמל ,גבעת שלוחית ,יער עופר ,גבעת טלימון ,שפיה.
5.5שמורת אלונה ,בקעת הנדיב ,רמת הנדיב ,חורבת עקב ,חוטם הכרמל ,בית חנניה.
6.6ג'יסר א-זרקה ,תל תנינים ,קיסריה ,שדות ים ,תחנת הכוח חדרה ,פארק נחל חדרה ,תחנת דלק
גבעת אולגה.
7.7תחנת רכבת מערב חדרה ,פארק השרון ,נחל אלכסנדר ,חורבת סמרה ,גן לאומי בית ינאי ,חוף סירונית
8.8טיילת הצוק נתניה ,פארק האירוסים ,חוף פולג ,גן לאומי חוף השרון ,גן לאומי אפולוניה.
9.9סידנא עלי ,חופי הרצליה ,חוף הצוק ,חוף תל-ברוך ,גן הבנים ,פארק גני יהושע ,שבע טחנות ,גשר
המכביה.
1010עשר טחנות ,בריכת הנופרים ,תחנת הרכבת הישנה של ראש העין ,כפר הבפטיסטים.
1111גן לאומי מקורות הירקון ,בריכות הנופרים ,מואוזוליאום מזור ,אלעד ,גן לאומי קולה ,מצבת אלכסנדרוני,
אזור תעשיה מבוא מודיעין (שוהם).
1212יער שוהם (ברקת) ,חורבת נבלט ,תל חדיד ,יער בן שמן ,חורבת רגב ,חורבת בית עניבה ,חורבת נכס.
1313כביש הגישה לשעלבים ,עמק אילון ,מבצר לטרון ,נוה שלום ,דרך בורמה ,קו השילוח ,פארק רבין.
1414גן לאומי הרי יהודה ,שלוחת שיירות ,הר אורנה ,הר כרמילה ,מערת בני ברית ,נחל כסלון ,יער
הקדושים ,עין לימור ,צובה.
1515סטאף ,עין הסטאף ,נחל שורק .עין כרןם ,קרית מנחם ,עין לבן ,עין אל בלד ,נחל רפאים ,עין קובי.
* יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
המחיר כולל הדרכה ,תחבורה ,כניסות לאתרים וחובש.

מחיר₪ 4,775 :

סיורים חד יומיים

1.1שמורת גוש אלונים ,כפר חסידים ,קבוץ יגור ,נחל נחש (מעפילים) דרך נוף כרמל.
2.2עוספיה מערב ,נחל חיק ,עין חיק ,בקעת אלון ,הר שוקף ,חניון רקית.
3.3מערת ישח ,רכס כרמיה ,חניון אורן ,רכס אצבע ,עין הוד ,חירבת מזר.
4.4שמורת נחל המערות ,מצפה עופר ,גבעת שלוחית ,בקעת מהר"ל.
5.5עופר ,נחל שימרי ,גבעת טלימון ,שפיה.
6.6בקעת שפיה ,בקעת הנדיב ,עין צור ,רמת הנדיב.
7.7חרבת עקב ,חוטם הכרמל ,בית חנניה ,ג'יסר א-זרקא ,תל תנינים.
8.8גן לאומי קיסריה ,שדות ים ,פארק נחל חדרה ,גבעת אולגה.
9.9יער חדרה ,פארק השרון ,נחל אלכסנדר ,חרבת סמרה ,גן לאומי בית ינאי.
1010חופי מ.א .עמק חפר ,חוף סירונית ,טיילת שקד נתניה ,טיילת הצוק ,פארק האירוסים ,החוף הירוק.
1111נחל פולג ,שמורת שער פולג ,גן לאומי חוף השרון ,חוף געש ,ארסוף ,פארק הפיסול הסביבתי,
תע"ש הרצליה ,אפולוניה ,סידנא עלי.
1212חוף נוף ים ,מרינה הרצליה ,החוף הנפרד ,טיילת תל ברוך ת"א ,גשר ווקוף ,גן הבנים ,גני יהושע.
1313לאורך הירקון ,פארק גני יהושע ,שבע טחנות ,עשר טחנות ,גשר המכביה ,נחל הדרים ,נחל פרדס,
טחנת פרוחיה.
1414טחנת אבו-רבח ,בית הבטון ,כפר הבפטיסטים ,בריכת הנופרים ,שולי כפר סירקין ,אלעד.
1515מוזילאום מזור ,אזור תעשיה שהם ,יער שהם (ברקת) ,חרבת נבלט ,בית נחמיה.
1616נחל בית נטיף ,תל חדיד ,יער בן שמן ,אנדרטת גמזו ,נחל ענבה.
1717אזור תעשיה מודיעין ,כביש שעלבים ,מנזר לטרון ,מבצר לטרון ,נחל נחשון ,נווה שלום.
1818דרך בורמה ,עין המסילה ,אנדרטת המח"ל ,רכס שיירות :משלט  ,21משלט  ,16הר ארנה,
כביש בית מאיר.
1919שולי הר כרמילה ,מערת בני ברית ,נחל כיסלון ,עין לימור ,צובה.
2020נחל צובה ,סטאף ,נחל שורק ,עין כרם,הכפר השבדי ,קרית מנחם ,עין לבן.
* יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
המחיר כולל הדרכה ,תחבורה ,כניסות לאתרים וחובש.
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שביל ישראל

מקטע  | 3שפלת יהודה וצפון הנגב
א/ו ימי א' או ו'
ב

יציאה ב06:00-

 15ימי סיור

ש״י505/
מחיר₪ 3,625 :

מדריכים:ימי ראשון  -ערן סער
ימי שישי  -דני גספר
דרגת קושי :בינונית ,הליכה של כ 17-15-ק"מ ליום

תכנית הסיורים
סיורים חד יומיים

1.1פארק בגין ,קבר שיח' אחמד אל חובאני ,חורבת דורבן ,עין מטע ,נחל זנוח ,נחל נתיב.
2.2נתיב הל"ה ,עמק האלה ,תל שוכה ,תל קייפא ,פארק בריטניה ,חורבת שיקלון.
3.3מצפה משואה ,רמת אבישור ,חורבת צורה ,תל גודד ,בית גוברין ,נחל מראשה.
4.4תל לכיש ,נחל אדוריים ,תל קשת.
5.5נחל שקמה ,נחל סד ,תל נג'ילה ,שמורת חורבת פורה.
6.6תל מילחה ,דבירה ,חורבת מיגדלית ,גבעת געת ,שמורת להב צפון.
7.7קיבוץ להב ,בקעת יבל ,סנסנה ,בקעת חטיל ,יער מיתר.
8.8חורבת סירה ,הר חירן ,יער חירן ,חורבת יתיר ,בית היערן.
9.9יער יתיר ,שלוחת ענים ,הר עמשא ,מעלה דרגות ,דריג'את.
1010בקעת ערד ,גן לאומי תל ערד ,פארק ערד ,ערד.
1111נחל יעלים ,רוגם זוהר ,ראש זוהר ,מצפה זוהר ,הר קינה.
1212רכס זוהר ,נחל כנפן ,נחל חימר.
1313הר קומות ,בקעת צבאים ,מסוע האשלג ,מיצד תמר.
1414נחל צפית ,הר חצרה ,מעלה חצרה ,פתח מכתש קטן.
1515נחל חצרה ,מעלה עלי ,מצפה מכתש ,ראש נחל מעלה.

בה

ימי ה'

יציאה ב06:00-

 20ימי סיור

מחיר₪ 4,775 :

מדריך:דני גספר
דרגת קושי :בינונית ,הליכה של כ 10-ק"מ ליום

תכנית הסיורים
סיורים חד יומיים

1.1מחורבת סעדים עד כביש בר גיורא.
2.2שיח' אחמד אל חובאני ,חרבת דורבן ,עין מטע ,נחל זנוח ,נחל נתיב.
3.3נתיב הל"ה ,תל שוכה ,תל קייפא ,פארק בריטניה ,חרבת שיקלון.
4.4מצפה משואה ,חורבת צורה ,תל גודד ,צומת גוברין.
5.5וילת ע'זי ,נחל מראשה ,תל לכיש.
6.6נחל אדוריים ,תל קשת.
7.7נחל שקמה ,נחל סד ,תל נג'ילה ,שמורת פורה.
8.8תל מילחה ,דבירה ,יער טבע.
9.9חורבת מיגדלית ,גבעת געת ,שמורת להב צפון ,סנסנה.
1010בקעת חטיל ,יער מיתר ,חורבת סירה ,הר חירן.
1111חורבת יתיר ,בית היערן ,שלוחת ענים.
1212עמשא ,שמורת הר עמשא ,דריג'את.
1313בקעת ערד ,גן לאומי תל ערד ,פארק ערד.
1414ערד ,נחל יעלים.
1515מאגורת יעלים ,רוגם זוהר ,ראש זהר ,מורדות הר קינה.
1616נחל כנפן ,נחל חימר ,מחצבת דימונה.
1717כביש פריקלאס ,הר קומות.
1818נחל אשלים עליון ,בקעת צבאים ,מיצד תמר.
1919נחל צפית ,הר חצירה ,מעלה חצרה ,פתח מכתש קטן.
"2020שער אשמדאי" ,נחל חצרה ,מעלה עלי ,ראש נחל מעלה.

צילום :זאב שטינר

* יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
המחיר כולל הדרכה ,תחבורה ,כניסות לאתרים וחובש.

מקטע  | 3בצעד קל

ש״י506/

* יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
המחיר כולל הדרכה ,תחבורה ,כניסות לאתרים וחובש.
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שביל ישראל

מקטע  | 4ארץ המכתשים ומזרח הנגב
!ב

ימי ד'-ה' או ו'-ש'

יציאה ב05:00-

 12ימי סיור

ש״י507/
מחיר₪ 4,995 :

מדריכים:ימי רביעי וחמישי  -ערן סער
ימי שישי ושבת  -דני גספר
דרגת קושי :בינונית-גבוהה ,הליכה של כ 17-15-ק"מ ליום

תכנית הסיורים
בשל מרחק הנסיעה הרב ,במקטע זה יתקיימו  3מחנות לימוד ( 3קמפוסים בני יומיים) .הלינה תהיה
במלון או באכסניה ,בסיורים רבים ניעזר ברכב מדברי וג'יפים ,על מנת ל"הקפיץ" את המשתתפים לנקודת
התחלת הסיור ולהוציאם אל הכביש בנקודת הסיום.

סיורים חד יומיים

1.1ראש נחל מעלה ,מיצד צפיר ,מעלה ימין ונחל ימין ,נחל חתירה ,מעלה פלמ"ח ,עין יורקעם.
2.2מיצד יורקעם" ,הסנפיר הגדול" ,רכס חתירה ,בקעת אורון.
3.3הר כרבולת ,נחל מדור.
4.4הר כרבולת ,נחל עפרן – חניון עפרן  /מדור.
5.5נחל תלול ,נחל צין ,בקעת צין ,ציר קצא"א.
6.6חוד העקב ,עין עקב תחתון ,עין עקב עליון ,נחל עקב ,עין שביב ,מעלה שביב ,ראש מעלה נחש צמא.

קמפוס :ראש מעלה נחש צמא ועד מצפה רמון

 .7ציר קצא"א ,נחל חוה ,סדקי חוה הדרומיים ,ראש מעלה מחמל.
 .8המצוק הצפוני של מכתש רמון ,פארק לפיסול מדברי – מצפה רמון.

קמפוס :מכתש רמון

 .9טיילת אלברט ,מצפור הגמל ,בי"ס שדה הר הנגב ,ירידה למכתש רמון ,נחל רמון ,שן רמון ,קיר האמוניטים.
".10גיא זוחלים" ,מפער גוונים ,נחל גוונים ,הר סהרונים ,שער רמון ,פרסת נקרות ,מערת נקרות ,מפער
נקרות.

קמפוס" :ארץ בראשית"  -מזרח הרמון עד הערבה

מקטע  | 4בצעד קל
בה

ימי א' ו-ב'

יציאה ב05:00-

ש״י508/
 18ימי סיור

מחיר₪ 7,650 :

מדריך:דני גספר
דרגת קושי :בינונית-גבוהה ,הליכה של כ 10-ק"מ ליום

תכנית הסיורים
בשל מרחק הנסיעה הרב במקטע זה ,יתקיימו  5מחנות לימוד ( 5קמפוסים בני יומיים) הלינה תהיה במלון
או באכסניה .בסיורים רבים ניעזר ברכב מדברי וג'יפים ,על מנת ל"הקפיץ" את המשתתפים לנקודת
התחלת הסיור ולהוציאם אל הכביש בנקודת הסיום.

סיורים חד יומיים

1.1ראש נחל מעלה ,מיצד צפיר ,ראש מעלה ימין ומישור ימין.
2.2נחל ימין ,מעלה ימין ,נחל חתירה ,מעלה פלמ"ח ,עין יורקעם.
3.3מיצד יורקעם ,סנפיר גדול ,תצפית מכתש חתירה ,מבוא אורון.
4.4דרך בריכת המים אורון ,כרבולת ,קו מתח חוצה מכתש.
5.5ראש נחל מדור ,נ.ג ,682.אנדרטת אברהם קריניצי.
6.6נחל עפרן ,גבעת מדור ,חניון נחל מדור.
7.7נחל תלול ,חציית נחל צין ,חניון חוד העקב.
8.8חוד העקב ,עין עקב תחתון ,עין עקב עליון ,עין שביב.

קמפוס

 .9מעלה שביב ,ראש מעלה נחש צמא ,דרך קצא"א (קו צינור אילת אשקלון) ,חניון חוה.
 .10בקעת החול ,גבי חוה ,סדקי חוה הדרומיים ,ראש מעלה מחמל.

קמפוס

 .11מצוק צפוני מכתש רמון ,תצפית גבעת געש ,פארק פיסול מדברי.
 .12מרכז מבקרים מצפה רמון ,טיילת אלברט ,מצפור הגמל.

קמפוס

 .11שולי כרבולת חרירים ,נחל גלד ,חניון חולית ,נחל נקרות.
 .12הר יהב ,נחל צבירה ,סדקי אשבורן ,נחל כרכשת ,מרכז ספיר.

 .13מכתש רמון :שביל הפריזמות.
 .14נחל רמון ,בורות רעף ,שן רמון ,קיר האמוניטים.

* יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
המחיר כולל הדרכה ,תחבורה ,רכבי שטח ,כניסות לאתרים ,לינה וכלכלה בקמפוס (שניים בחדר) וחובש.

קמפוס

" .15גיא זוחלים" ,מפער גוונים ,הר סהרונים ,שער רמון ,פרסת נקרות ,מפער נקרות.
 .16כרבולת חרירים ,נחל מעוק ,נחל גלד ,גב חולית.

קמפוס

 .17נחל נקרות ,הר יהב ,חניון נחל צבירה.
 .18סדקי אשבורן ,נחל כרכשת ,ציר המעיינות מערבית לספיר.
* יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
המחיר כולל הדרכה ,תחבורה ,רכבי שטח ,כניסות לאתרים ,לינה וכלכלה בקמפוס (שניים בחדר) וחובש.
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שביל ישראל

מקטע  | 5הערבה והרי אילת
בג ימים שונים
ב

יציאה ב05:00-

ש״י509/

 13ימי סיור

ש״י510/

מחיר₪ 5,575 :

מדריכים :ערן סער  -ימי ראשון עד שלישי | ש"י 509
דני גספר  -ימי שני עד רביעי | ש"י 510
דרגת קושי :בינונית ,הליכה של כ 17-15-ק"מ ליום

תכנית הסיורים
בשל מרחק הנסיעה הרב ,כל הסיורים במקטע זה יהיו במתכונת של קמפוסים בני יומיים – שלושה
ימים .הלינה תהיה באכסניות נוער ובבית מלון .לעיתים נעזר ברכב מדברי וג'יפים על מנת ל"הקפיץ"
את המשתתפים לנקודת התחלת הסיור ולהוציאם אל הכביש בנקודת הסיום.

קמפוס :ערבה תיכונה

 .1נחל שלהב ,ציר המעיינות ,נחל עומר ,שלוחת עומר ,נחל עשוש.
 .2נחל צופר ,רמת צופר ,נחל זעף ,חניון ברק.

קמפוס :מהערבה לשולי הר הנגב דרך קניוני הערבה

 .3קניון נחל ברק ,רמת ברק.
 .4קניון ורדית ,נחל פארן ,נחל ציחור ,נחל חמדה.

קמפוס :מישורי הנחלים הגדולים

 .5גבעות צחיחה ,נחל חיון ,שיטים ,נחל קצב ,נחל שיזפון ,צומת שיזפון.
 .6בקעת נעצוץ ,נחל איה ,חולות נחל כסוי ,בקעת עובדה ,נחל שחרות.

קמפוס :גב הערבה

 .7שחרות ,נחל זוגן ,נחל הגדרה ,נחל עובדה ,נחל מתק.
 .8נחל מילחן ,צוקי תמנע ,מעלה מילחן ,גבעת ססגון ,שער פארק תמנע.

קמפוס :מבקעת תמנע להרי אילת

 .9נחל אלכסון ,הר תמנע ,חניון נחושתן ,מרגלות הרי חכליל ,נחל נימרה.
 .10נחל רחם ,גבי רחם ,דקלי רחם ,מעלה עמרם ,נחל שחורת.

קמפוס :מהרי אילת לים סוף

 .11קניון שחורת ,הר שחורת ,גיא אבוד ,נחל רודד ,נחל נטפים.
 .12עין נטפים ,נחל גשרון עליון ,מעלה יהושפט.
 .13נחל גשרון תיכון ,מעלה גשרון ,ראש מעלה בולבוסים ,הר צפחות ,מפרץ אילת.
* יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
המחיר כולל הדרכה ,תחבורה ,רכבי שטח ,כניסות לאתרים ,לינה וכלכלה בקמפוס (שניים בחדר)
וחובש.
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כל אחד והאיטליה שלו
משביל לשביל
לא נפסיק ללכת

פיימונטה

צפון איטליה שלא הכרת

טירמיסו
הצפון
אגמי

דולומיטים

אומבריה וטוסקנה

מילאנו

אמיליה רומאניה

ונציה

נאפולי וקו החוף האמלפיטני

פוליה

סיציליה

טיולי עומק

90

סמינרים

טיולי בוטיק

ד”ר אפי זיו אמיליה רומאניה
ד”ר אפי זיו דרום איטליה

טיול קולינרי אמיליה רומאניה
טיול קולינרי פיימונטה
טיול קולינרי דרום איטליה
אופנה מילאנו
אופנה ונציה
רכבי יוקרה צפון איטליה

טיולי נושא
נשים טוסקנה
נשים פיימונטה
טעימות אומבריה
הליכה טוסקנה
שוקי חג המולד

לפרטים והרשמה :מישל 03-6753147
למסלולי הטיולים היכנסו לאתר www.soloitalia.co.il

WOMEN MEDIA

קיץ בדולומיטים
אגמי הצפון
קמפרי
טירמיסו
משפחות צפון
נוטלה
קרנבלים
קרנבל ונציה
פרמג’נו רג’אנו
דולצ’ה ויטה
אומבריה ומרקה
לימונצ’לו
טרנטלה
סיציליה
סרדיניה וקורסיקה

סרדיניה וקורסיקה

מסלולים ייחודיים לבוגרי שביל ישראל
ולמשתתפים חדשים  -אוהבי לכת
הבקע הגדול תוצרת הארץ פינות חמד
מנפלאות הארץ אל המרחבים שביל הגולן
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משביל לשביל

משביל לשביל  -לא נפסיק ללכת
לבוגרי שביל ישראל ולמשתתפים חדשים אנו מציעים אפשרות לצעוד בשבילים נוספים באזורי הארץ
השונים .הסיורים מלווים בהדרכה מקיפה בנושא גיאוגרפיה ,טבע ,היסטוריה ,חברה ועוד.
דרגת קושי
בינונית ,מרחקי הליכה בטווחים של בין  17-10ק"מ בהתאם לקורס הנבחר.
מתכונת ההליכה בשבילים
מרבית הסיורים הם חד יומיים .היציאה לאזורים מרוחקים נעשית במסגרת מחנה לימוד (קמפוס) בן
יומיים עד שלושה רצופים.
היציאה לסיורים
במרבית הסיורים מרחק הנסיעה הרב דורש השכמה מוקדמת ויציאה מתל אביב ב 06:00-בבוקר ולעיתים
אף מוקדם יותר.
ביטוח והצהרת בריאות
הרישום דורש חתימה על הצהרת בריאות בגוף טופס הרישום .הרישום מחייב ביטוח תאונות אישיות
(פרטים יימסרו לנרשמים).
השלמת סיורים
משתתף שייעדר מסיור נדרש להודיע על כך לחונך הקבוצה (האחראי על הסיור).
משתתף שהודיע על היעדרותו לאחראי על הסיור יהיה רשאי להשלים סיור עם קבוצה אחרת ביום
אחר ,על בסיס מקום פנוי ובתיאום עם חונך הקבוצה .ניתן להשלים שני סיורים בשנה לכל היותר .באם
לא מוצתה זכות ההשלמה – היא תישמר למשך שנה אחת נוספת בלבד.
ביטול ההרשמה והחזר כספי
יש להודיע להנהלת המכון בכתב על ביטול ההרשמה.
ביטול ההרשמה יתאפשר עד לאחר הסיור השלישי בשנת הפעילות .החזר כספי יינתן באופן יחסי .מעבר
לסיור השלישי לא יינתנו החזרים כספיים .תלמיד שיקבל הנחה בעת הרישום וביטל לימודיו ,ישלם את
התשלום המלא עבור לימודיו באופן יחסי עד הודעת הביטול.
הנחות:
 5%לחברי ההסתדרות הכללית החדשה (בהצגת תעודה).
 10%לכל אחד מבני זוג הצועדים יחד במגמה.
*מועדי הסיורים יימסרו לנרשמים.
*יתכנו שינויים בתכנית ומועדי הסיורים.
*הנהלת המכון שומרת לעצמה הזכות לבטל השתתפותו של תלמיד בסיורים ,עקב אי התאמה.
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משביל לשביל  -לאוהבי לכת
שם השביל

למי מיועד?

ימים ומדריכים

דרגת קושי

הבקע הגדול
 17-15ק"מ ליום
 15ימים בשנה

בוגרי שביל ישראל
ומשתתפים חדשים

יום ראשון
יריב אברהם ,אחיק דור

בינונית

תוצרת הארץ
 17-10ק"מ ליום
 10ימים בשנה

בוגרי שביל ישראל
ומשתתפים חדשים

יום שישי
ערן סער ,דן עפרי

בינונית

פינות חמד -
דולי הפנינים
 17-10ק"מ ליום
 13ימים בשנה

בוגרי שביל ישראל
ומשתתפים חדשים

יום רביעי  -ערן סער

בינונית

מנפלאות הארץ
 17-10ק"מ ליום
 15ימים בשנה

בוגרי שביל ישראל
ומשתתפים חדשים

יום שני – יריב אברהם

בינונית

שביל הגולן
ודרך הבשורה
 15-10ק"מ ליום
 15ימים בשנה

בוגרי שביל ישראל
ומשתתפים חדשים

יום שישי – דני גספר

שביל הגולן
 10ק"מ ליום
 13ימים בשנה

בוגרי שביל ישראל
ומשתתפים חדשים

יום רביעי – דני גספר

שביל בצד
 17-10ק"מ ליום
 15ימים בשנה
 1 +בחירה

בוגרי שביל ישראל
ומשתתפים חדשים

יום שני – דני גספר

בינונית

אל המרחבים
 17-10ק"מ ליום
 15ימים בשנה

בוגרי שביל ישראל
ומשתתפים חדשים

יום שלישי  -ערן סער

בינונית

בשבילי הארץ
הטובה
 17-10ק"מ ליום
 14ימים בשנה

בוגרי שביל ישראל
ומשתתפים חדשים

יום שלישי
גלעד בן צבי ,עטר זהבי

בינונית

שבילי חמד
 17-10ק"מ ליום
 14ימים בשנה

בוגרי שביל ישראל
ומשתתפים חדשים

יום רביעי  -ערן סער

בינונית

שביל ירושלים
 11ק"מ ליום
 4ימים בשנה

בוגרי שביל ישראל
ומשתתפים חדשים

יום שלישי – דני גספר

בינונית

בינונית

בינונית
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משביל לשביל

הבקע הגדול
בא

ימי א'

יציאה ב06:00-

ש״י511/
 15ימי סיור

מחיר₪ 4,520 :

תוצרת הארץ
וב

ימי ו'

יציאה ב06:00-

ש״י512/
 10ימי סיור

לבוגרי שביל ישראל ולמשתתפים חדשים.
מדריכים:יריב אברהם ,אחיק דור
דרגת קושי :בינונית ,הליכה של כ 17-15-ק"מ ליום

לבוגרי שביל ישראל ולמשתתפים חדשים.
מדריכים :ערן סער ,דן עפרי
דרגת קושי :בינונית ,הליכה של כ 17-10-ק"מ ליום

תכנית הסיורים

תכנית הסיורים

קמפוס אילת (יומיים)

מחיר₪ 2,950 :

קמפוס אילת (שלושה ימים):

1.1נחל שלמה וגן העדן הנופי בתמנע.
2.2נהר שלמה ,נחל מפלים.

1.1משחרות ליוטבתה.
2.2נחל עתק.
3.3מכתש תמנע  -קשתות ,קניון ורוד ,קניון לבן.

3.3תלם אשת.
4.4נחל עקרבים.

4.4רמות מנשה  -מגלעד למשמר העמק.
5.5גליל תחתון  -שביל משגב מיודפת לאבטליון .
6.6גליל תחתון  -שביל משגב מאבטליון לדיר חנה.
7.7נחל משמר.
8.8שביל המעיינות  -מבית שאן דרך נחל יששכר לרמת כוכב.
9.9גליל עליון  -נחל אביב – נחל דישון.
1010הר רמון ,נחל ניצנה ,בורות לוץ.

קמפוס ערבה (יומיים)

5.5מואדי מזין לעיינות פשחה.
6.6נחל פרת – מעין קלט לארמונות החשמונאים ביריחו.
7.7נחל פצאל וביקור באתר הטבילה.
8.8נחל תלכיד – נחל פיראן.
9.9הר מלכישוע וחורבת נר.
1010בני יהודה הישנה – קרן עין גב – שביל סובב כנרת.
1111הירדן ההררי ומצד עטרת.
1212מנקיק יפתח לעין אווזים ואגמון החולה.
1313נחל עורבים וסכר ירדינון.

* יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
המחיר כולל הדרכה ,תחבורה ,כניסות לאתרים ,לינה וכלכלה בקמפוס (שניים בחדר) וחובש.

קמפוס חרמון (יומיים)

1414חזורי – קלעת נמרוד.
1515ברכת מן – הר סנאים.
* יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
המחיר כולל הדרכה ,תחבורה ,כניסות לאתרים ,לינה וכלכלה בקמפוס (שניים בחדר) וחובש.
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משביל לשביל

פינות חמד  -דולי הפנינים
בד

ימי ד'

יציאה ב06:00-

 13ימי סיור

ש״י513/
מחיר₪ 3,520 :

מנפלאות הארץ
ב

ימי ב'

יציאה ב06:00-

ש״י514/
 15ימי סיור

לבוגרי שביל ישראל ולמשתתפים חדשים.
מדריך :ערן סער
דרגת קושי :בינונית ,הליכה של כ 17-10-ק"מ ליום

לבוגרי שביל ישראל ולמשתתפים חדשים.
מדריך:יריב אברהם
דרגת קושי :בינונית ,הליכה של כ 17-10-ק"מ ליום

תכנית הסיורים

תכנית הסיורים

1.1נגב צפוני  -חצץ דרוך.
2.2נחל ערוגות ,תמר-צפית.

1.1עין פרת לעין מבוע (ואדי קלט).
2.2מההרודיון אל נחל תקוע ומערת חריטון.
3.3כוכב השחר לנחל קייס וואדי עוג'ה.
4.4קניון נחל משמר.
5.5נחל יחיעם – מצודת יחיעם – נחל געתון.
6.6שביל הסולמות בהר סדום.
7.7נחל כסלון בהרי יהודה.
8.8מכתש בארי לנחל גרר.
9.9נחל צפית ונחל תמר.

קמפוס מצפה רמון (יומיים):

3.3הר חורשה ,בורות לוץ.
4.4מכתש רמון  -הר ארדון  -גבעת חרות.
 .5-6שביל משגב-מיודפת לדיר חנה .
 .7שביל המעיינות  -מבית שאן לכוכב הירדן.
 .8-9רמות מנשה  -ממשמר העמק לנחל השופט ועד לעין השופט.
 .10רמת מנשה  -מעין השופט למושב עופר.
 .11מעמוקה לראש פינה.
 .12רמת הגולן  -מעין זיון לג'וויזה.
 .13מדבר יהודה  -מעלה זרון ,מצד זהר ונחל רום.
* יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
המחיר כולל הדרכה ,תחבורה ,כניסות לאתרים ,לינה וכלכלה בקמפוס (שניים בחדר) וחובש.

מחיר₪ 3,995 :

קמפוס הר הנגב (יומיים)

1010הר רומם  -ראש אלות  -בורות לוץ.
1111הר רמון  -קניון הפריזמות  -נחל ניצנה.
1212נחל ביאר – אמת הביאר  -ואדי גן עדן.
1313מיד קנדי לליפתא דרך שביל המעיינות.
1414מהר הרוח לנחל יתלה.
1515נחל ג'ילבון.
* יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
המחיר כולל הדרכה ,תחבורה ,כניסות לאתרים ,לינה וכלכלה בקמפוס (שניים בחדר) וחובש.
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משביל לשביל

שביל הגולן ודרך הבשורה
וב

ימי ו'

יציאה ב06:00-

 15ימי סיור

ש״י515/
מחיר₪ 4,025 :

שביל הגולן
בד

ימי ד' וימים נוספים

ש״י516/
יציאה ב06:00-

לבוגרי שביל ישראל ולמשתתפים חדשים.
מדריך :דני גספר
דרגת קושי :בינונית ,הליכה של כ 15-10-ק"מ ליום

לבוגרי שביל ישראל ולמשתתפים חדשים.
מדריך :דני גספר
דרגת קושי :בינונית ,הליכה של כ 10-ק"מ ליום

תכנית הסיורים

תכנית הסיורים

קמפוס צפון (יומיים שישי-שבת)

1.1ממרגלות אתר החרמון לנחל גובתא עילי ,יער נמרוד עד גשר נחל סער.
2.2מסעדה ,ברכת רם ,תל קצעה ,יער אודם ,הר אודם ,מחצבת סקוריה ,אנדרטת חטיבה .7
3.3ממרגלות הר חרמונית לצומת אביטל.
4.4מצומת אביטל להר בני רסן ,הר חוזק ,תל שעף אל כביר.
5.5רכס בשנית ,שמורת איריס הגולן ,חורשת חושניה ,אנדרטת גדוד  171עד הכפר חושניה.
6.6חושניה ,שמורת עינות פחם ,חורבת פרג' ,אום א-דנאניר ,תצפית יונתן ,רוג'ום אל הירי עד חניון דליות.
7.7חניון דליות ,תצפית אל נחל דליות ,מזרעת קונייטרה ,רכס בלוט ,מאגר סמך ,נחל סמך ,אום אל
קנאטיר (קשתות רחבעם).
8.8מפגש הנחלים אל על – סמך ,חרבת עדיסה ,עין א-סויקטה ,בני יהודה הישנה (ביר א-שכום) גבעת יואב.
9.9חורשת גבעת יואב ,נחל עין גב ,תצפית ונחל מיצר ,מפל מיצר ,תצפית אגן נחל מיצר ,מבוא חמה.
1010מבוא חמה – הר נמרון ,הר שריר ,עין תואפיק" ,תותחי נברון" ,חורבת תואפיק ,אנדרטת הטייסים
התורכיים.

דרך הבשורה

1.1ממרגלות אתר החרמון לנחל גובתא עילי ,יער נמרוד עד גשר נחל סער.
2.2מסעדה ,ברכת רם ,תל קצעה ,יער אודם ,הר אודם ,מחצבת סקוריה ,אנדרטת חטיבה .7
3.3ממרגלות הר חרמונית לצומת אביטל.
4.4מצומת אביטל להר בני רסן ,הר חוזק ,תל שעף אל כביר.
5.5רכס בשנית ,שמורת איריס הגולן ,חורשת חושניה ,אנדרטת גדוד  171עד הכפר חושניה.
6.6חושניה ,שמורת עינות פחם ,חורבת פרג' ,אום א-דנאניר ,תצפית יונתן ,רוג'ום אל הירי עד חניון דליות.
7.7חניון דליות ,תצפית אל נחל דליות ,מזרעת קונייטרה ,רכס בלוט ,מאגר סמך ,נחל סמך ,אום אל
קנאטיר (קשתות רחבעם).
8.8מפגש הנחלים אל על – סמך ,חרבת עדיסה ,עין א-סויקטה ,בני יהודה הישנה (ביר א-שכום) גבעת יואב.
9.9חורשת גבעת יואב ,נחל עין גב ,תצפית ונחל מיצר ,מפל מיצר ,תצפית אגן נחל מיצר ,מבוא חמה.
1010מבוא חמה – הר נמרון ,הר שריר ,עין תואפיק" ,תותחי נברון" ,חורבת תואפיק ,אנדרטת הטייסים
התורכיים.
1111נחל אל-על.
1212נחל ג'ילבון.
1313נחל זויתן עליון.
* יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
המחיר כולל הדרכה ,תחבורה ,כניסות לאתרים וחובש.

צילום :עמיחי גלעד

1111כנסיית הבשורה – נצרת ,ציפורי ,משהד.
1212כפר כנא ,יער בית קשת ,בקעת תורען.
1313לביא ,קרני חיטין ,כפר זיתים ,נבי שועייב.
1414עין ניתאי ,ארבל ,מגדל.
1515בקעת גינוסר ,תל כנרות ,מטבחה ,כפר נחום.

 13ימי סיור

מחיר₪ 3,165 :

* יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
המחיר כולל הדרכה ,תחבורה ,כניסות לאתרים ,לינה וכלכלה בקמפוס (שניים בחדר) וחובש.
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משביל לשביל

שביל בצד
ב

ימי ב'

ש״י517/

יציאה ב06:00-

 15ימי סיור

מחיר₪ 4,270 :

ב

ימי ג'

יציאה ב06:00-

 15ימי סיור

מחיר₪ 4,100 :

תכנית הסיורים

תכנית הסיורים

1.1גן לאומי בית גוברין ,מצפה משואה – לוזית.
2.2נחל זקוף ונחל תלול (מזרחית לשדה בוקר).
3.3נחל דרס  -נחל טרף.
4.4בתרונות צפון הערבה (סיור לילי).

1.1נחל כזיב ,עין טמיר ,נחל אבירים ,אבירים.
2.2מאבירים לכביש המריבה בין חורפיש לבית גא'ן.
3.3מנחל כזיב העילי להר הילל.
4.4הר הילל ,נחל צלמון ,שלוחת קדרים ,קיבוץ קדרים.
5.5חוקוק העתיקה ,נחל צלמון תחתון ,בקעת גינוסר וחוף הכנרת.

5.5בקעת תמנע קשתות – קניון הורוד (כ 6-ק"מ).
6.6הר שלמה – נחל מפלים.
7.7נחל צפונות העמק הנעלם.
8.8נחל צללית – נחל צאלים עליון.
9.9הר ישי והקניון היבש בנחל דוד.
1010בתרונות בארי.
1111נחל רקפת בהר הכרמל.
1212נחל עורבים – נחל חמדל בצפון רמה"ג.
1313הר רומם ובורות לוץ.
1414הר מירון השביל המנדטורי – מושב מירון – נחל עכברה.
1515נווה אטיב – נחל גובתא.

קמפוס אילת ( 3ימים)

6.6נחל שני דרומי.
7.7הר שלמה ונחל המפלים.
8.8מכתש עמרם – העמק הנעלם והר אמיר.
9.9הרי יהודה – מהר סנסן לגבעת הל"ה.
1010גלבוע – ממלכישוע לנחל הקיבוצים.
1111כרמל – נחל כלח תחתון.
1212מדבר יהודה – נחל צאלים עליון.
1313מדבר יהודה – נחל קינה.
1414נגב – נחל שועלים.
1515גליל עליון מזרחי – נחל דישון  -אביב.

* סיור רשות  -נחל דרגה ,דרגת קושי :בינוני – קשה (הסיור אינו כלול במחיר הנקוב  -תשלום בנפרד).
* יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
המחיר כולל הדרכה ,תחבורה ,רכבי שטח ,כניסות לאתרים ,לינה וכלכלה בקמפוס (שניים בחדר) וחובש.

* יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
המחיר כולל הדרכה ,תחבורה ,כניסות לאתרים ,לינה וכלכלה בקמפוס (שניים בחדר) וחובש.

צילום :אורית אלטמן

התכנית כוללת צעידה במסלולים אשר שביל ישראל אינו מגיע אליהם.
מדריך :דני גספר
דרגת קושי :בינונית ,הליכה של כ 17-10-ק"מ ליום

לבוגרי שביל ישראל ולמשתתפים חדשים.
מדריך:ערן סער
דרגת קושי :בינונית ,הליכה של כ 17-10-ק"מ ליום

קמפוס אילת ( 3ימים)
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אל המרחבים

ש״י518/
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משביל לשביל

בשבילי הארץ הטובה
גב

ימי ג'

יציאה ב06:00-

ש״י519/

 14ימי סיור

בד

ימי ד' וימים נוספים

יציאה ב06:00-

 14ימי סיור

לבוגרי שביל ישראל ולמשתתפים חדשים.
מדריכים:גלעד בן צבי ,עטר זהבי
דרגת קושי :בינונית ,הליכה של כ 17-10-ק"מ ליום

לבוגרי שביל ישראל ולמשתתפים חדשים.
מדריך:ערן סער
דרגת קושי :בינונית ,הליכה של כ 17-10-ק"מ ליום

תכנית הסיורים

תכנית הסיורים

1.1יודפת בפריחת החצבים  -הר השאבי ,נחל יודפת ,תל יודפת ,הר עצמון ,נחל אבליים.
2.2חניתה ,נחל נמר ומערת נמר ,נחל בצת ונחל ומערת שרך עד חורבת דנעילה.
3.3פריחת החלמוניות בירוחם :נחל רביבים עליון ,נחל שועלים ,חלמוניות ירוחם ,הר רחמה,
אגם ירוחם.
4.4נחל רחף ומעלה אלעזר.
5.5נחל גוב ומעלה עקרבים הרומי.
6.6נחל חצץ ונרקיסיו ,הר קטום ,הר צרור ונחל צרור ,גן הפסלים ליד שדה בוקר.
7.7בעקבות הל"ה  -נחל גדור ,גבעת חפורית ,חציית נחל עציונה ,גבעת הקרב ,הר סנסן ,מושב מטע.
8.8נחל קטלב ,תחנת רכבת בר גיורא ,דיר א שייח' ,חורבת טורה ,נחל שורק עליון  -חוות יערן.
9.9בקעת הירדן – הנחלים תלכיד-פיראן ואתר כף הרגל בארגמן.
1010גבעת האירוסים  -נחל שורק  -חולות נבי רובין  -שפך נחל שורק.
1111אדמוניות בהרי מירון.
1212מצפה גדות ומסלול נחל ג'ילבון.
1313אבירים ,מצד אבירים ,מערת המקדש ,עין טמיר ,קרן ברתות (פריחת השושן הצחור) ,מבצר
מונפור.
1414טיול לילה  -הר סדום ונחל פרצים.

1.1ממערת קשת לנחל בצת.
2.2כרמל  -מחרבת רקית לנחל כלח.
3.3מדבר יהודה  -שביל הרץ.
4.4מדבר יהודה  -חריץ בחוואר.
5.5מדבר יהודה  -עין גדי ,הקניון היבש ,מפל החלון.
6.6דרום אדום  -מכתש בארי.

* יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
המחיר כולל הדרכה ,תחבורה ,כניסות לאתרים וחובש.
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מחיר₪ 3,400 :

שבילי חמד

ש״י520/

מחיר₪ 3,860 :

קמפוס נגב (יומיים)
7.7נחל צפית.
8.8הר ארדון.

9.9הרי יהודה  -הר סנסן לגבעת הל"ה.
1010מנחל ימין למעלה העקרבים.
1111חרמון  -מנחל גובתא לעין קיניה.
1212חרמון  -מברכת מן לנווה אטיב (הר סנאים).
1313שדה בוקר  -מנחל חצץ לנחל דרוך.
1414הר דלתון  -הר אביתר  -רמות עלמא  -ריחנייה.
* יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
המחיר כולל הדרכה ,תחבורה ,רכבי שטח ,כניסות לאתרים ,לינה וכלכלה בקמפוס (שניים בחדר)
וחובש.
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משביל לשביל

שביל ירושלים
גב

ימי ג'

יציאה ב06:00-

ש״י521/
 4ימי סיור

מחיר ₪ 880 :לבוגרים |  ₪ 930לחדשים

לבוגרי שביל ישראל ולמשתתפים חדשים.
מדריך:דני גספר
דרגת קושי :בינונית ,הליכה של כ 11-ק"מ ליום

תכנית הסיורים
1.1סטאף ,הר חרת ,עין חרת ,סובב מבשרת ציון ,עיינות תלם ,עמק הארזים ,ליפתא ,גשר המיתרים,
בנייני האומה.
2.2מחנה יהודה ,אוהל משה ,מזכרת משה ,כיכר ספרא ,הקו העירוני (קו התפר) ,גבעת התחמושת,
הר הצופים ,עמק צורים.
3.3נחל קדרון ,גיא בן הינום ,גן הפעמון ,המושבה הגרמנית ,רחביה ,קבר יאסון ,עמק המצלבה.
4.4גן סאקר ,מרכז הציפורים ,גן הורדים ,תצפית על הכנסת ,הר הרצל ,יער ירושלים ,עין כרם ,עין חנדק
(מעיין השוחה) ,אבן ספיר.
* יתכנו שינויים בתכנית הסיורים.
המחיר כולל הדרכה ,תחבורה ,כניסות לאתרים וחובש.
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הסדנה הגיאולוגית
וש ימי שישי ושבת
ב

12:30-08:30

ש״י518/
סיורים

עיוני

 8ימי סיור

הסדנה נוסדה על ידי פרופ' עקיבא פלכסר בשנת  1991ומאז ממשיכה בפעילות רציפה .במסגרתה
מתקיימים הרצאות וסיורים בדגש גיאולוגי בשילוב עם תחומי דעת נוספים כגון הידרולוגיה ,ארכיאולוגיה
ובוטניקה.

חוגים בקהילה

חוויה של לימודים ,סיורים ואנשים

בשנת תשע"ח הסדנה תמשיך בפעילותה ויתקיימו הרצאות המשך וסיורים לימודיים שיועברו על ידי
מר מוטי זיק בנושא גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה .בנוסף ,נקיים שני מחנות לימוד (קמפוסים) שיעסקו
בנושא גיאולוגי מוגדר באחד מאזורי הארץ וכוללים לינה (שישי-שבת) ,כלומר ,ארבעה ימי סיור אשר
יועברו על ידי ד"ר עזרא זילברמן וד"ר עודד בר מהמכון הגיאולוגי .לפיכך גם החברים הוותיקים יוכלו
להשתלב בפעילות הסדנה על ידי השתתפות בקמפוסונים ,בסיורים הלימודיים ובהרצאות שמועברות
על ידי מר' מוטי זיק בצורה מעניינת באמצעות מצגות מושקעות.
גם בשנת תשע"ח הסדנה קולטת חברים חדשים ועבורם נקיים קורס מבוא מקוצר שיסתיים לפני תחילת
הפעילות השנתית של הסדנה ויאפשר את שילובם בהרצאות ההמשך ובסיורים.
להלן עיקרי הנושאים שיילמדו בשנת תשע"ח:
דרך היווצרות מערכת השמש; מבנה פנים כדור הארץ; טקטוניקת הלוחות; בקע ים המלח; דרך היווצרות
הר סדום; נושאים נבחרים בסביבה החופית; הידרולוגיה של מי תהום.

לפרטים ולהרשמה נא לפנות לאבי זיו  -טל'  ;08-9297027נייד 052-2397731

חיפה נהריה שדרות מודיעין
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חוגים

מכון אבשלום  -עם הפנים לקהילה

מרכז לימודי נהריה

חוגים לידיעת הארץ
חוויה של לימודים ,סיורים ואנשים

שם התכנית :קוקטייל ארץ ישראלי  -לימודים וסיורים במגוון נושאים

מכון אבשלום יוזם ,מסייע ומפעיל חוגים לידיעת הארץ בישובים שונים ובמקומות עבודה ,בשיתוף עם
רשויות מקומיות ,מרכזים קהילתיים וועדי עובדים.
בין המקומות :נהריה ,חיפה ,עמק חפר ,שדרות ,מודיעין.
בין המוסדות :התעשייה האווירית ,בנק דיסקונט ,בנק לאומי" .קרן הדרים" – עובדי הרשויות המקומיות.

מכון אבשלום  -אורזים הכול ומגיעים עד אליך!
קשה לכם להגיע אלינו? אנחנו נגיע אליכם!

תכנית המצרפת את חלקי הפאזל הארץ ישראלי אל תוך סיפור אחד ,ללא התחלה וללא סוף.
היכן לומדים
בית יד לבנים ,רח' יפה נוף ,גבעת אוסישקין נהריה.
מתכונת התכנית
מבנה התכנית :שמונה מפגשים עיוניים ושבעה סיורים
מרצי התכנית :ד"ר מיכל אורן ,ד"ר חגי עמיצור ועוד.
ימים ושעות :הלימודים והסיורים מתקיימים בימי שלישי (אחת לשבועיים לערך  -לסירוגין).
לימודים עיוניים :מתקיימים בימי שלישי ,בין השעות.11:30-10:00 :
סיורים :מתקיימים בימי שלישי ומסתיימים בין  19:00-16:00לערך (בהתאם למרחק ולעונות השנה).
בין נושאי התכנית העיונית
•זרמים וכתות ביהדות
•סיפורה של האימפריה הביזנטית
•ראשיתו של המודיעין הישראלי
•טרור וסייבר ברשת

מנה
הז

ליום פתוח
בחיפה

יום ד' | 13.9.17 ,בין השעות20:00-17:00 :
אולם רפפורט ,אודיטוריום חיפה
שדרות הנשיא  ,140חיפה
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בין סיורי התכנית
•שלום ומלחמה בעמק האלה
•"לא בגדתי" – בעקבות אורי אילן ז"ל
•מוקדם ומאוחר בהיכלי קודש  -בית הכנסת הקראי והפסיפס במעון.

קמפוס (יומיים) :ירושלים – אלף פנים לה

(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
•ירושלים בתקופה הרומית
•סיבוב מוצא ועין כרם

מועד פתיחת התכנית7.11.17 :
*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

לפרטים :מזכירות מכון אבשלום בטלפון03-6990735 :

109

חוגים

מרכז לימודי חיפה
שם התכנית :אתרים מספרים היסטוריה

שם התכנית :קוקטייל ארץ ישראלי  -לימודים וסיורים במגוון נושאים

סוגיות נבחרות בתולדות הציונות; תולדות ההתיישבות היהודית החדשה.

תכנית המצרפת את חלקי הפאזל הארץ ישראלי אל תוך סיפור אחד ,ללא התחלה וללא סוף.

היכן לומדים
בית אבא חושי – רחוב אבא הלל סילבר  ,71חיפה.
מתכונת התכנית
מבנה התכנית :שמונה מפגשים עיוניים ( 2הרצאות בכל מפגש) וארבעה סיורים.
מרצי התכנית :מיטב המרצים.
ימים ושעות :הלימודים והסיורים מתקיימים בימי שישי (אחת לשבועיים לערך  -לסירוגין).
לימודים עיוניים :מתקיימים בין השעות .12:30-9:00
סיורים :מסתיימים בין השעות( 19:00-16:00 :בהתאם למרחק ועונת השנה).
בין נושאי התכנית העיונית
מה הייתה התנועה הציונית?
על מה ניטש הוויכוח בין הציונות לבין יהדות המערב?
העלייה הראשונה ומושבות חובבי ציון
העלייה הראשונה וראשית התגבשות תנועת הפועלים
בין סיורי התכנית
הרובע היהודי בירושלים
מושבות הגליל התחתון
מועד פתיחת התכנית :מחצית שנייה של חודש נובמבר 2017
*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

היכן לומדים
בית יד לבנים – רחוב הירקון  ,48חיפה.

שם התכנית :פרהיסטוריה ארץ ישראלית
היכן לומדים
בית יד לבנים – רחוב הירקון  ,48חיפה.
מתכונת התכנית
מבנה התכנית 12 :מפגשים עיוניים.
ימים ושעות :הלימודים מתקיימים בימי שני.
לימודים עיוניים :מתקיימים בין השעות .12:00-10:30
לימודי בוקר
סמסטר א' פרהיסטוריה ארץ ישראלית
מרצה :ד"ר שי בר ,אוניברסיטת חיפה.
הופעתו הראשונה של האדם והתפתחותו האבולוציונית והסביבתית היו מן האירועים המהפכניים
והמרתקים בתולדות קדמוניות ארצנו .בקורס נבחן את ראשית הופעת האדם באפריקה ובארץ ישראל
ונציג אתרי מפתח בפרהיסטוריה של ארץ ישראל.
מועד פתיחת התכנית6.11.17 :
סמסטר ב' :יפורסם בהמשך
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מתכונת התכנית
מבנה התכנית :שמונה מפגשים עיוניים ושמונה סיורים.
מרצי התכנית :אביבית ברוקשטייןֿ ,ד"ר חגי עמיצור ,אבשלום קאפח ,אלון קליבנוב ועוד.
ימים ושעות :הלימודים מתקיימים ביום שלישי והסיורים מתקיימים בימי שישי (אחת לשבועיים
לערך  -לסירוגין).
לימודים עיוניים :מתקיימים בין השעות 19:30-18:00
סיורים :מסתיימים בין השעות( 19:00-16:00 :בהתאם למרחק ועונת השנה).
בין נושאי התכנית העיונית
•מקדה – המלכה האתיופית
•ערביי ארץ ישראל
•מלחמת העולם הראשונה ותוצאותיה
•תל אביב באמנות הישראלית
בין סיורי התכנית
•ירושלים בימי שלמה המלך
•ואדי ערה כפי שלא הכרתם
•"לא בגדתי"  -בעקבות פרשת אורי אילן ז"ל

קמפוס תל אביב (יומיים):

(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
•בעקבות רצח ארלוזורוב.
•מותר להיות סנטימנטלי  -בעקבות משוררים ויוצרים בת"א.
מועד פתיחת התכנית31.10.17 :
*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
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חוגים

מודיעין

מרכז לימודי שדרות

שם התכנית" :האמיני יום יבוא"

שם התכנית" :ארץ ישראל פנים רבות לה"

היכן לומדים
המרכז הרב תחומי ,מודיעין ,מכבים ,רעות ,רחוב עמק דותן  ,49מודיעין

היכן לומדים
קמפוס מכללת ספיר ,אודיטוריום בי"ס אזורי "שער הנגב"

מתכונת התכנית
מבנה התכנית 16 :מפגשים עיוניים 8 ,סיורים
מרצי התכנית :מיטב מרצי מכון אבשלום
ימים ושעות :הלימודים בימי שלישי
לימודים עיוניים :מתקיימים בין השעות 19:30-18:00
סיורים :בימי שישי ומסתיימים בין השעות  16:00-17:00לערך( ,בהתאם למרחק ולעונות השנה)

מתכונת התכנית
מבנה התכנית :עשרה ימי לימוד עיוניים ושישה סיורים
מרצי התכנית :ד"ר מיכל אורן ,ד"ר ענת גואטה ,ד"ר דני סימון ועוד.
ימים ושעות :הלימודים העיוניים מתקיימים בימי שני ,הסיורים מתקיימים בימי חמישי או שישי
לימודים עיוניים :מתקיימים בין השעות 20:30-19:00
סיורים :בימי חמישי או שישי (בימי שישי מסתיימים הסיורים לפני כניסת השבת).

בין נושאי התכנית העיונית
•המחתרות בארץ ישראל (ניל"י ,ההגנה והפלמ"ח)
•האירגונים לח"י ואצ"ל
•העלייה הראשונה ומושבות חובבי ציון
•העלייה השנייה וראשית התגבשות תנועת הפועלים

בין נושאי התכנית העיונית
•מסעות נוסעים לארץ ישראל – בנימין מטודלה ,מסע הרמב"ן
•העות'מנים בארץ ישראל
•ימיה הראשונים של תל אביב בראי השירה העברית
•מיסטיקה ביהדות העתיקה

מועד פתיחת התכנית :מחציתו השנייה של חודש נובמבר 2017
*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

קמפוס (יומיים) :אל מחוזות הגליל
(יידרש תשלום עבור לינה ,כלכלה ומנהלה)
•צפת – עיר המקובלים
•בעקבות דאהר אל עמר – שליט הגליל
מועד פתיחת התכנית30.10.17 :

צילום :עמיחי גלעד

בין סיורי התכנית
•ימים אדומים בתל אביב  -מוזיאון ההגנה ע"ש אליהו גולומב; שדרות רוטשילד ונווה צדק;
רצח ארלוזורוב; אלטלנה והאנדרטה.
•היישוב היהודי אל מול המנדט הבריטי  -בירושלים.
•ראשית ההתיישבות  -מקווה ישראל; ראשון לציון; מסלול הליכה בשפך נחל שורק.
•מושבות העלייה הראשונה  -זיכרון יעקב וחדרה.

בין סיורי התכנית
•בלדה לאישה – בעקבות משוררות בת"א; מותר להיות סנטימנטלי  -נתן אלתרמן
•טבע וחי באזור ירושלים
•בעקבות הרב משה בסולה  -גוש חלב ,כרם בן זמרה

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
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מיזמים משותפים עם ועדי עובדים ,חברות וארגונים
מכון אבשלום יוזם ומפעיל במקומות עבודה ובשיתוף ארגוני עובדים קורסים לידיעת הארץ.
תעשייה אווירית
תכנית ייחודית בידיעת הארץ המתקיימת זו השנה ה.13-
מכון אבשלום ,בשיתוף ועד העובדים והגימלאים של התעשייה האווירית ,גיבש קורס המשלב
לימודים עיוניים וסיורי שטח אתגריים במגוון נושאים.

סביבתנו

עמותת ידידי מכון אבשלום

בנק דיסקונט – ראשון לציון
"קוקטייל ארץ ישראלי" – תכנית ייחודית בידיעת הארץ הכוללת הן לימודים עיוניים וסיורים -
במכללת דיסקונט בראשון לציון.
המיזם משותף למכון אבשלום ולמדור פרט וקהילה של בנק דיסקונט.
ההרשמה באמצעות הבנק.
בנק לאומי – תל אביב
תכנית ייחודית הכוללת לימודים עיוניים במגוון נושאים.
התכנית מתקיימת בהבימה בתל אביב ,ההרשמה באמצעות הבנק.
פעילות עם קרן הדרים של הסתדרות המעו״ף לעובדי רשויות מקומיות  -תכנית ייחודית.
תכנית משותפת עם המכון לביטחון לאומי ומוזיאון ארץ ישראל (ראו עמ' .)10

לפרטים :מזכירות מכון אבשלום בטלפון03-6990735 :

צילום :איציק קשלס
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סביבתנו

סביבתנו – טיולים מבית מכון אבשלום
מי אנחנו?

לצד מכון אבשלום פועלת "אגודת ידידי מכון אבשלום" ,היוזמת ומפעילה את טיולי "סביבתנו" ומציעה
סיורים וטיולים יומיים ,בקשת רחבה של נושאים ודרגות קושי .את הפעילות מנהלים מתנדבים בוגרי
מכון אבשלום ,אשר עושים זאת במסירות ובאהבה.
מטיילים יקרים ,אנו מזמינים אתכם להצטרף לחוויית הטיולים שלנו ,יחד עם בני משפחה ,חברים ומכרים.
אנו מציעים קשת רחבה של סיורים "בטעם אישי" :טיולים בעקבות נופים ,אתרים וטבע ,סיורי אמנות,
סיורים למיטיבי לכת וטיולי סבים ונכדים וכולם עם מיטב המדריכים.

 05.1.18שישי – "בעקבות רכבת העמק" | בהדרכת :חנוך וייזר
נצא בעקבות תוואי הרכבת מחיפה דרך צומת שער העמקים ,אלרואי וקריית חרושת ,כפר יהושע,
עפולה ובית שאן.

לעיונכם ,לקט מתכנית הסיורים לתשע"ח

 13.1.18שבת  -מעין עקב למבוא חמה ושמורת אחונוב בגולן | בהדרכת :אריאלה ארז
טיול טבע בעקבות פריחת חורף ונרקיסים בגולן.

סדרות בטעם אישי

 19.1.18שישי – הבדואים במדבר יהודה ,שבט ה"ג'האלין" | בהדרכת :ד"ר ירון עובדיה
נבי מוסא – אתר קדוש ובית קברות של בדואים ,נבקר באתר המאהלים ,בבי"ס מקומי ובבית משפחה
בדואית .נסיים בתצפית על שכונה בדואית חדשה באזור.

(מידע מפורט בקרוב ,בידיעון של סביבתנו)

"בשביל הדורות"– טיולי משפחות ,סבים סבתות ונכדים
בהדרכת :איציק בשור ,איה שיין ,ילון גורמן
טיולים בשבתות אחת לחודש ,המשלבים הדרכה והפעלה חווייתית ,באווירה משפחתית לילדים
בגילאי .13-5
מיטיבי לכת – טיולי אתגר ומיני טרקים (בשבתות) בדרגת קושי בינונית -גבוהה
 – 21.10.17הגליל התחתון המערבי  -עם עטר זהבי
 – 25.11.17הנחלים צפית ומזר  -עם בועז לנגפורד
 – 23.12.17שרף וחגור  -עם בועז לנגפורד
 - 27.1.18הר הנגב – עם לוטן בן-ארי
 – 17.3.18הירדן ההררי  -עם תום צור
 22-24.2טרק בהרי אילת  -עם דן עופרי
סיורי אמנות – סיורי מוזיאונים וגלריות
אחת לחודש בימים שלישי אחה"צ או שישי בוקר ,נצא בעקבות תערוכות חדשות במוזיאונים ,גלריות
ואוספים פרטיים בתאריכים.1.5.18 ;23.3.18 ;27.2.18 ;26.1.18 ;26.12.17 ;17.11.17 :

משוט בארץ – בעקבות נופים ואתרים ,טקסים ,היסטוריה ואקטואליה
 15.9.17שישי – בתי כנסת בתל אביב | בהדרכת :שאול מייזליש
הסיור יעסוק בחיי הרוח וחיי הדת בתל אביב ,דרך היכרות עם בתי כנסת ייחודיים :בית המדרש
החסידי ברחוב ביאליק ,בית הכנסת הגדול ,בית הכנסת הספרדי ברחוב שד"ל ובתי כנסת בנווה צדק.
 17.11.17שישי – "מכרות הנגב ופריחת החלמוניות" | בהדרכת :ארז קמה
אתרי כריית הפוספטים ,דיון בסוגיות בנושאי שמירת טבע ושיקום מכרות ופריחת החלמוניות בירוחם.
 21.11.17שלישי – חידושים בחפירות בהרודיון | בהדרכת :ד"ר נחום שגיב
חדר המשמר בראש גרם המדרגות ,הרודיון התחתית ,קטע מהאמה התחתונה לירושלים (האמה
החשמונאית) ופריחת החלמוניות בוואדי מחרב.
 16.12.17שבת – חידושים ארכיאולוגיים בטבריה ובסוסיתא | בהדרכת :ד"ר מיכאל אייזנברג
חידושים בטבריה הרומית ותצפית מהר ברניקי ,חידושים בסוסיתא אוכף העיר ,מסכת האל פאן ועוד.
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 21.12.17חמישי – "מורים לחיים"  -גופים חינוכיים בנגב | בהדרכת :ד"ר ירון עובדיה
סיור בעקבות פרויקטים חינוכיים :קריית החינוך בניצנה ,שדה בוקר ,בית השאנטי במדבר ובית ספר
בדווי ייחודי.

 23.1.18שלישי – "סודות ומכמנים סביב כביש  | "6בהדרכת :איריס זרטל
מצור יצחק דרך כפר קאסם ,מפגש עם אימאם ,יער שוהם ,חורבת תנשמת ,מפעל נשר והמאוזוליאום
במזור.
 13.3.18שלישי – "סוסיא וחבל יתיר" | בהדרכת :נדב אברהמוב
יער יתיר ,הר עמשא ,שביל המתקנים החקלאיים ,חורבת ענים ואתר העתיקות סוסיא.
 17.5.18חמישי – "אומן בירושלים" | בהדרכת :ד"ר יואל רפל ושאול מייזליש
ביקור בישיבת ברסלב בירושלים ,מפגש עם חסידים ויציאה אל יערות ירושלים בעקבות מאמיני רבי
נחמן  -סיור אחה"צ/ערב.

סופ"ש – לגוף ולנפש בספא קלאב ים המלח
15-17.2.18
נופש פעיל הכולל סיורים ,הרצאות ,סדנאות ומופעיםֿ
פרטים נוספים בהמשך
נשמח לראותכם בין מטיילינו,
צוות סביבתנו
משרדי סביבתנו ממוקמים בקמפוס מכללת לוינסקי ,קומה ד' חדר ( 440בתוך משרדי מכון אבשלום).
משרדינו פתוחים בימים :א'  -ה' בשעות 13:00-10:00
טלפון 03-6983116 :פקס03-7419982 :
דואר אלקטרוניsvivatenu@gmail.com :
למידע שוטף ולעדכונים ,בקרו באתר מכון אבשלום ( www.avshalom-inst.co.ilהקישו על סביבתנו)
כתובת :שושנה פרסיץ  ,15ת"א ,ת.ד ,48303 .ת"א
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הטבות לתלמידי המכון
חה
הנ

תלמידי כלל המגמות במכון הלומדים
תכנית מלאה (מעל  112שעות) זכאים לקורס
בן  12מפגשים במגמת לדעת ארץ
במחיר מיוחד של .₪ 580

12.5%-10%

הנחה לתלמיד הנרשם
ל 2-קורסים ויותר ובהתאם
להיקף תכנית הלימודים.

12.5%-10%

הנחה לכל אחד מבני זוג
הלומדים יחד ובהתאם להיקף
תכנית הלימודים.

5%

הנחה לחברי הסתדרות
העובדים הכללית החדשה.

50%

הנחה לנרשמים עד גיל 40
במגמה "לדעת ארץ".

קורס מורי דרך

*אין כפל הנחות – ההנחות הן לתלמידים הלומדים בתכנית לימודים מלאה.
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מורי דרך

קורס מורי דרך  -לאוהבים לטייל ,לחפצים ללמוד				

ולרוצים להעניק מעצמם לאחר

למה קורס מורי דרך?

וקצת מידע...

כי זאת הזדמנות להכיר את ישראל לאורכה ורוחבה
במהלך הקורס מתקיימים כ 80-ימי סיור המתפרשים ממרומי החרמון ועד לחוף אילת ,מדיונות החול
של מישור החוף ועד למצוקי מדבר יהודה ,מנחלי הגליל למכתשי הנגב ,מירושלים הקדומה לתל אביב
המודרנית ,מהתיישבות העלייה הראשונה באצבע הגליל ועד להתנחלויות החדשות ביהודה ושומרון,
ממערות בית גוברין למבצרים צלבניים בגליל ועוד מגוון מסלולים ואתרים עם מיטב המדריכים.

הנחייה מקצועית*
קורס מורי הדרך של מכון אבשלום מוכר ע"י משרד התיירות לצורך הכשרת מורי דרך ופועל על פי
תכנית קורס מורי הדרך של משרד התיירות ובהנחייתו.

להרחיב את הדעת ולפתוח אופקים חדשים
במהלך הקורס מתקיימות הרצאות בהיקף של למעלה מ 600-שעות לימוד העוסקות במגוון תחומי
ידע מרתקים מהיווצרות מכתשים לתולדות הנצרות ,מעקרונות האסלאם להיסטוריה של ימי הביניים,
מסיפורי העלייה השנייה לארון הספרים היהודי ,מהיסטוריה של בית ראשון לאדריכלות קלאסית ,ממשטר
מדינת ישראל למסתרי הדת הדרוזית ועוד מגוון נושאים המועברים על ידי מיטב המרצים והמדריכים.
להיות חלק מקבוצה ייחודית ואיכותית
מסגרת הקורס מאפשרת לכם להיות חלק מקבוצה ייחודית ואיכותית בה נפגשים רואה החשבון וילדת
הטבע ,עורך הדין ובעל הפאב ,היאפי העירוני ונערת המושב ,הדתי והחילוני ,המרצה מהאוניברסיטה
והחייל המשוחרר ,איש הימין ופעילת השמאל ,העולה החדשה והתושב הוותיק ,הסבתא הצעירה והאב
הטרי ומוכיחים כי למרות ההבדלים ,כולנו חולקים אהבות דומות וכי רב המאחד על המפריד.

מתכונת הקורס
לימודים עיונים בימי ראשון בין השעות .21:30-17:00
סיורים בימי שלישי בין השעות .20:00-06:30
משך הקורס
כשנתיים.
תנאי קבלה*
בעלי תעודת בגרות (מגיל  20ומעלה).
מעל גיל  30ניתן להתקבל גם עם אישור מוכר ע"י משרד החינוך על סיום  12שנות לימוד (לחילופין,
בעלי ציון פסיכומטרי של  550ומעלה).
אזרחי (או תושבי) מדינת ישראל.
עמידה בהצלחה בראיון קבלה לקורס.

צילום :עמיחי גלעד

לתת מעצמך ולהעניק לאחר
במסגרת הקורס תקבלו את הכלים ותוכשרו לחלוק את הידע שצברת עם בני המשפחה והחברים ולבסוף,
לאחר שנתיים מרתקות ומבחני הסיום ,גם עם קהל המטיילים והמטיילים בארצנו הקטנה והמרתקת
ולהפוך להיות חלק ממשפחה גדולה של מורי דרך ובוגרי מכון אבשלום.

רכז הקורס
שי רוזן  -מדריך ותיק ,חוקר ארץ ישראל ורכז קורס מורי דרך מנוסה.
050-5495720

מועד פתיחת הקורס
הקורס ייפתח בתחילת שנת הלימודים תשע"ח.
לפרטים נוספים:
משרדי מכון אבשלום או אצל רכז הקורס.
*לתכנית השלדית של הקורס ודרישות משרד התיירות באתרwww.tourism.gov.il :
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תכנית הקיץ  - 2017ממשיכים לטייל גם בקיץ! תכנית משותפת עם סביבתנו
"מסע התענוגות של מרק טוויין" –  150שנה לביקורו של הסופר בירושלים

בהדרכת איילת אורפז
יום חמישי 13.7.2017 ,יציאה 16:00 :סיום משוער( 23:00 :ת"א)
נבקר במלון בו התארח הסופר ,מלון "מדיטרניאן" ,שפעל בסמוך להוספיס האוסטרי ברובע
המוסלמי .בהמשך נרכש הבניין ע"י יהודי בשם ויטנברג ולכן מכונה כיום" :בית ויטנברג" -והינו
ברשות ובשימוש "עטרת כהנים" וגרות בו משפחות יהודיות .נבקר בבניין ,נשוחח עם דייריו
ונשמע את סיפורו .נגיע לביקור ערב בכנסיית הקבר בשעה בלתי שגרתית  -כשהכנסייה הופכת
מסתורית ואפלה ונסקור את חלקיה השונים מבעד לעיניו הביקורתיות של מרק טוויין .במהלך
הסיור נכיר את דמותו וחייו של הסופר ,נתייחס גם ליצירותיו האחרות ונמקם את תיאורי המסע
שלו על רקע התקופה והתרבות בהן פעל .לסיום נצפה בטקס הנעילה של כנסיית הקבר ונתייחס
לסוגיות הסטאטוס קוו ולשומרי המפתחות של הכנסייה.
מחיר₪ 190 :

"גרפיטי והסיטי של רמת גן"

בהדרכת מתי עלה ,אמן ,בלוגר ויזם חברתי
יום שלישי ,18.7.2017 ,נפגשים בשעה  ,17:00סיום משוער20:00 :
מתחם הבורסה בר"ג משנה פניו בפרויקטים יזומים ,באמנות רחוב וגרפיטי ,ובהתחדשות עירונית
פרי יוזמה של מנהלת הבורסה .נתחיל את סיורנו בגלריה שנמצאת על גשר שאורכו כ 50-מ'
וצופה לתל אביב ,לפרויקט הרכבת הקלה ולסיטי של ר"ג .נכיר פרויקט גרפיטי ואמנות המשתרע
על מתחם הבורסה ורחובותיו וחולש על קירות בניינים וכיכרות וגם גן תבלינים .נחשף לתהליך
בו מבני תעשייה ומחסנים הופכים לדיור לצעירים ,מלונות בוטיק ותיאטראות .נצפה בעץ סולרי
שניתן לשבת ולהטעין מכשירים חכמים ונתוודע לפרויקט יזום של קולקטיב אוניה.
מחיר₪ 90 :

"מסע בין כוכבים"

בהדרכת אילן מנוליס ,אסטרונום ומנהל מצפה הכוכבים במכון וייצמן למדע
יום חמישי ,20.7.2017 ,היציאה ממכון אבשלום בשעה  16:30סיום משוער.02:15 :
נצא להיכרות אינטימית עם שמי הלילה של הקיץ באחד המקומות החשוכים בארץ ,אזור בורות
לוץ ,לא הרחק ממצפה רמון .נסביר על כיפת השמים; נזהה כוכבי הלכת הנראים בתקופה זו;
נערוך תצפית בלוויינים מלאכותיים ובמטאורים ומבעד לטלסקופ בגרמי שמיים נבחרים ונענה
על כל השאלות שתרצו לשאול.
מחיר₪ 220 :
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"מאחורי הקלעים"

בהדרכת רועי הורוביץ ,שחקן ובמאי תיאטרון
בתאריך  ,27.7.17נפגשים בשעה  17:30ברחבת תיאטרון הקאמרי בתל אביב ,סיום משוער22:30 :
סיור אל מאחורי הקלעים של תיאטרון הקאמרי ,ביקור במחלקות השונות :איפור ,מחסן תלבושות
ועוד ...הרצאתו של הבמאי ,רועי הורוביץ וצפייה בהצגה.
ההצגה " -רישיון לחיים" הינה מחזה חדש ,פרי עטו של המחזאי היהודי-אוסטרלי עטור הפרסים
רון אלישע .דרמה נוגעת ללב ושנונה ,על אודות המפגש הטעון שבין יהודים וגרמנים ,בין בני
הדור הראשון והשני ,בין אימהות לבנותיהן ...התבוננות אנושית נבונה בכוחו של הזיכרון ובנחמה
שבשכחה .בהשתתפות השחקניות :מרים זוהר ,אודיה קורן ושרה פון שוורצה.
לאחר ההצגה נקיים שיחה ומפגש עם הבמאי והשחקניות.
מחיר₪ 140 :

"הפוך ,גוטה ,הפוך"  -בעקבות הסרט" :מציצים"

בהדרכת ד"ר עומרי יבין ,מרצה לקולנוע ומדריך סיורים
יום חמישי 3.8.2017 ,נפגשים בשעה  17:00סיום משוער20:00 :
במהלך הסיור נקים לתחייה את חבורת "לול" המיתולוגית שעמדה במרכז תרבות הנגד הישראלית
של שנות השישים והשבעים ונשוטט להנאתנו במגרש המשחקים שלה .אגב כך נפגוש את הצפון
המערבי של ת"א ,אזור הנמל וחצי האי הירקוני ,אבל בעיקר נספר את הסיפור של הסרט "מציצים"
דרך המסע לזירת ההתרחשות שלו וננסה להבין מה הפך אותו לסרט פולחן שרבים רואים בו את
הסרט הישראלי הטוב ביותר של כל הזמנים.
מחיר₪ 90 :

"אל המפרצים הקסומים של חוף נחשולים"

בהדרכת חנן אזולאי
יום חמישי .24.8.2017 ,היציאה בשעה  14:30ממכון אבשלום סיום משוער21:00 :
נבקר במפרץ הצדפים ,זהו מפרצון ה"מרופד" בשכבה עבה של צדפים ממינים שונים ,נטפס על
גבעת הכורכר ממנה נשקפים נופי הכרמל וחופיו .נמשיך לאורך החוף עד רכס הכורכר ,שיוצר
מערכת של מפרצונים ולגונות ,שבתוכן עולם שלם של צמחיה ובעלי חיים ימיים :מלפפוני ים,
ארנבוני ים ,קיפודי ים ,תמנונים ,רכיכות שונות ,סרטנים למיניהם ,תולעים ועוד  -כולם מוגנים!
לא למאכל! נעצור באחת הלגונות ,נאסוף מספר בעלי חיים ונתבונן בהם בתוספת הסברים על
דרכי ההישרדות ,האכילה והרבייה שלהם.
מחיר :מבוגר  ,₪ 160ילד ₪ 120
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מכון אבשלום
פרטים והרשמה
הרשמה

בסוף החוברת תמצאו טופס הרשמה מצורף .אנא מלאו אותו.
שכר הלימוד ישולם בכרטיס אשראי ,כמפורט בכל מגמה.
נא לצרף המחאה נפרדת לדמי הרשמה (ראו להלן).
דמי הרשמה ישולמו בהמחאה לפקודת מכון אבשלום:
לנרשמים למגמה הכללית – ₪ 90
לנרשמים ללימודי בוקר ולשביל ישראל – ₪ 75
לנרשמים לשישי במכון – ₪ 50
בוגרי המכון פטורים מדמי הרשמה.
למגמה לדעת ארץ לא נדרשים דמי הרשמה.
נא לשלוח את חומר ההרשמה לכתובת:
מכון אבשלום ,ת"ד  ,48303תל אביב .6148201
כתובת דוא"לm_avshalom@macam.ac.il :

נהלים במסלולי ההוראה

הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות לבטל קורס שמספר הנרשמים
אליו לא יאפשר את פתיחתו ,או מכל סיבה אחרת .במקרה כזה יוחזר
לנרשמים מלוא שכר הלימוד ששולם ,לרבות דמי ההרשמה.
הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של תלמיד
בגמר סמסטר או בגמר שנת הלימודים במקרים של אי התאמה או של
הפרעה למהלך התקין של הלימודים.

נוהל ביטול לימודים ביזמת התלמיד

לפני תחילת הלימודים
ביטול רישום לקורס ביזמת התלמיד אינו מזכה בהחזר דמי הרשמה.
במקרה שבו בוטלה ההרשמה לקורס לפני תחילתו ,יוחזר לנרשם שכר
הלימוד ששולם ,בניכוי דמי ההרשמה ו ₪ 100-דמי ביטול.

קמפוס מכללת לוינסקי לחינוך ,רח' שושנה פרסיץ ,15
קרית החינוך של תל אביב ,קומה ד' ,חדר .440
טלפון ,03-6990735 :פקס 03-7411389
כתובת למשלוח דואר :מכון אבשלום ,ת"ד  ,48303תל אביב
6148201
כתובת האתרwww.avshalom-inst.co.il :
שעות הקבלה :ימים א'-ה'  ,20.00-8.30ימי ו' 13.00-9.00
מקום הלימודים :קמפוס מכללת לוינסקי לחינוך ,תל-אביב.
כתובת דוא"לm_avshalom@macam.ac.il :

לאחר תחילת הלימודים
תלמיד המבקש להפסיק את לימודיו יודיע על כך בכתב למזכירות המכון.
למבטל בחודש הראשון ללמודים לא יוחזר התשלום הראשון.
למבטל בחודש השני ללימודים לא יוחזרו שני תשלומים.
למבטל בחודש השלישי ללימודים לא יוחזרו שלושה תשלומים.
הפסקת התשלומים תיכנס לתוקפה שבועיים לאחר הודעתו בכתב של
התלמיד על הפסקת לימודיו.
למבטל לאחר שלושה חודשים או יותר מתחילת שנת הלימודים -
לא יוחזרו כספים ששולמו.
תלמיד אשר קיבל הנחה בעת הרישום וביטל לימודיו ישלם תשלום
מלא עבור לימודיו ,באופן יחסי לפרק הזמן שעבר עד להודעת הביטול.

תחבורה

* לפי התשלומים לכל קורס כמפורט בידיעון

כתובת משרדי המכון

קווי דן
125 ,13
קווי אגד
,71 ,502 ,532 ,508 ,700 ,808 ,852 ,872 ,857 ,854 ,900 ,843
89א׳26 ,
נתיב אקספרס
604 ,601
קווים
94 ,95
מטרופולין
149 ,147 ,90
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נהלי המכון  -ביטולים והחזרים

נוהל ביטול לימודים במגמה "לדעת ארץ" – עיין עמוד .12
נוהל ביטול לימודים בשביל ישראל ומשביל לשביל – עיין עמוד 78
ו/או .92

נוהל החזר סיור

תלמיד שהחסיר סיור והודיע מראש עד  48ש' ,יוכל להשלים סיור
בשנה בה למד.
ניתן להשלים שני סיורים בשנה ,לכל היותר בהודעה מוקדמת.
הסיורים אישיים ולא ניתנים להעברה אלא באישור מראש ע"י רכז המגמה..
ההשתתפות בסיור חלופי היא על בסיס מקום פנוי בלבד.
ניתן יהיה לצרף אורח בסיור ,על בסיס מקום פנוי ,בתאום עם רכז המגמה.
תלמיד אשר תאם מועד סיור חלופי ולא הגיע לסיור (ללא הודעה
מוקדמת) ,לא זכאי לסיור חלופי נוסף.
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מכון אבשלום
סגל המכון
מוסדות העמותה

יו"ר הועד המנהל :משה סמיה.
הועד המנהל :מר מולי דור ,פרופ' אביבה חלמיש ,גב' ליאורה לנגר ,מר משה סמיה,
מר יחזקאל פוזננסקי ,פרופ' עקיבא פלכסר ,עו"ד יחיאל שמיר.
חברי האסיפה הכללית :מר אהרון ברנע ,פרופ' יגאל עילם.
הועדה האקדמית :פרופ' יגאל עילם  -יו"ר; פרופ' גדעון ביגר ,גב' גליה דורון,
מר גבריאל הורוביץ ,פרופ' אביבה חלמיש ,פרופ' עקיבא פלכסר.
ועדת הביקורת :מר אורלי אלון ,רו"ח קינן חיים.

סגל המכון
פיני שומר  -מנכ"ל.
איילה מזרחי  -מנהלת תכניות הלימודים.
רכזי פעילות ומגמות לימודים
ורד אלטובסקי  -רכזת מנהל וארגון.
אורית דה שיין  -רכזת לדעת ארץ וחוגים לידיעת הארץ בקהילה.
חגית דורפמן  -רכזת תכניות לימודים.
רענן וולוסקו  -רכז שישי במכון.
ליאורה זך  -רכזת שביל ישראל.
תמר כץ  -רכזת לימודי בוקר.
מיכל לברטובסקי  -רכזת המגמה ללימודי ארץ ישראל.
בעלי תפקידים אחרים
עופרה זומר  -ניהול אתר האינטרנט.
פרוספר פדידה  -טכנאי מחשבים.
משה שמיידלר  -ניהול משק המכון (בהתנדבות).
מזכירות ושירות לקוחות
חוה בוברוב ,אירית וינרבה ,סוזן וכמן ,יהודית לרנר  -פרידמן.

מתנדבים

קלרית אדיב ,אסתי אדלר ,עדנה ביר ,ורדה מנדס ,סמדר עדות ,נחמה שגב ,דוד דשא.

אגודת ידידי מכון אבשלום ופעילי חוג "סביבתנו"

יו"ר הוועד המנהל – אהוד לוז; הוועד המנהל – כרמלה בן חיים ,חיה עמית ,ישראל פלס,
אביבה פלק ,צביה צור .ועדת ביקורת :אריה ליטמן ,מוטי שנבל; יועץ משפטי :רוני גבע;
רכזת :ענת שליטא (כל הפעילים מתנדבים).
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מרצי ומדריכי המכון
אביסף רונה
אביצדק יפעת
אבניאון יואב
אבסדזה נינו
אברהם יריב
אהרוני רמי
אורן מיכל ,ד"ר
אורפז איילת
אזולאי חנן
אידלברג איילת
איילנד גיורא
אלכסנדרוני זיו
אלקלעי גוט קרן  ,פרופ'
אלרואי גור ,פרופ'
אפשטיין מולי
ארז אריאלה
אשכולי שלי
אשר עמרי ,ד"ר
בולוטין דנדן
בולוס גאדה
בולוס נוהא ,ד"ר
בורנשטיין אריה ,ד"ר
בך גדעון  ,פרופ'
בן דור אבין שירלי ,ד"ר
בן צבי גלעד
בנדיקובסקי חנה
בנקר ערן
בר שי ,ד"ר
בראל צבי ,ד"ר
ברוקשטיין אביבית
ברינדט אהרון
ברנר גיל
ברק דוד ,ד"ר
ברק מרב
בשור איציק
גואטה ענת ,ד"ר
גולדברג יוסי
גולני מוטי ,פרופ'
גור אריה אלון
גורי יעל
גז מאיה ,ד"ר
גיאן ברוך
גלילי הילה
גלילי יאיר ,ד"ר
גן אלון ,ד"ר
גספר דני

גרויסמן ענת
גרוסמרק ציונה ,פרופ'
גשן נורית
גת שמעון ,ד"ר
דביר בתיה
דהאן יותם
דון אריה ,ד"ר
דור אחיקם
דור גליה ,ד"ר
דורון גליה
דפני אמוץ ,פרופ'
דרור איציק
הורוביץ רועי
הילגר נפתלי
הלפרין דן
הרני יסכה
הרצליך אביב
וייזר חנוך
וילוז'ני נעמה ,ד"ר
וינגרטן איציק
ורדי מואב
זהבי עטר
זוהר להב כנרת
זוהר שמעון
זונדר אורן
זורמן משה ,פרופ'
זיוון זאב ,ד"ר
זיק מוטי
זלדס דניאל ,ד"ר
זקוביץ יאיר ,פרופ'
זרטל איריס
חלמיש אביבה ,פרופ'
חרמץ משה
טויטו יורם
יעקבסון אופיר ,ד"ר
יעקבסון יותם
יערי מיכל ,ד"ר
כהן אהרל'ה ,ד"ר
כהן בועז
כץ יהודה
לבני סימה
לוטן שלמה ,ד"ר
לוין ערן ,ד"ר
לויתן יניב ,ד"ר
לינדר ירקוני שולי
לרמן ערן ,ד"ר

מטרני קרן ,ד"ר
מיטשניק גדעון
מייסלס גוסטב ,ד"ר
מירב יהונתן
מישורי אליק ,ד"ר
מלר אבי
מנוליס אילן
מעוז מויש
מרום אסף ,ד"ר
נבון זהר
נהרי אורן
נווה אייל ,פרופ'
נוי יצחק  -נוישטט ,ד"ר
נחום גלי (יגאל)
נינוה יוסי
נץ רפי ,ד"ר
סגל אבי משה
סגל יעקב ,ד"ר
סימון דני ,ד"ר
סימון עמוס ,ד"ר
סינקלר דניאל ,פרופ'
סלע רקפת
סער ערן
עדן קארין
עידן אשר ,ד"ר
עילם יגאל ,פרופ'
עמיצור חגי ,ד"ר
עמירב משה ,פרופ'
עפרי דן
פוזננסקי יחזקאל
פוצ'טר עודד ,פרופ'
פוקס אורן
פורטוגלי עדיאל ,ד"ר
פורת יורם
פורת נעם
פלד ענת ,ד"ר
פנקס אלון
פרי שרית
פרידלנד אירנה
פרידמן אלון
צור תום
ציון עודד ,ד"ר
צפריר ארנון ,ד"ר
קאפח אבשלום
קאופמן חיים ,ד"ר
קוהל אבי ,ד"ר

קוריאט אהרון אטי
קורסיה צפריר
קייזר סוטון שירלי
קינן ניר
קליבנוב אלון
קליין רמי ,ד"ר
קליפשטיין אפרת
קציר מאיה ,ד"ר
קרטין אמנון ,ד"ר
רגב עופר
רוזן שי
רויטמן אדולפו ,ד"ר
רז טל
ריינשטיין זיו
רילסקי זאב
רענן עודד
ש"ק תמר
שגיב נחום ,ד"ר
שהם-קראוס אושי ,ד"ר
שופמן אלה ,ד"ר
שוקרון אלי ,ד"ר
שורץ חוה
שינקמן מיכאל ,ד"ר
שמואלי אסתר
שנאן אביגדור ,פרופ'
שניצר מרב ,ד"ר
שניר מודי מרדכי
שפירר יורם
שראל-קורן עפרה
שרגאי רפי
ששון ביבי מיכל
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עם הפנים לקהילה
התנדבות למען הקהילה באתר "שבע טחנות" שעל הירקון
מזה כ 16-שנים ומתוך רצון לתרום לקהילה ,אימץ מכון אבשלום
את אתר "שבע טחנות" שליד הירקון (בתחום פארק גני יהושע).
מתנדבים בוגרי המכון ותלמידיו מדריכים בהתנדבות באתר.
המפגש באתר "שבע טחנות" בשבת הראשונה בכל חודש,
החל מחודש נובמבר
שעות ההדרכה
 13.00-10.00בכל חצי שעה ,פרט לימים גשומים וחגים
הגישה לאתר
ממגרשי החניה של גני יהושע בתל אביב
או מרחוב רוקח  84בשיכון ותיקים ,רמת גן

אנו מזמינים את הציבור לבקר באתר מעניין זה וליהנות מהדרכתם
של אנשי המכון ללא תשלום.
תודתנו נתונה למתנדבים הפועלים באתר ולמרכז הפרויקט  -גיורא גורביץ
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תל אביב

tel aviv
שולם p.p.

6654

הזמנה ליום פתוח

מכון אבשלום מזמין אתכם לאחר צהרים של היכרות
יום חמישי  ,13.7.17בין השעות 20:30-17:00
נושאי ההרצאות
איך יכולה ישראל להתמודד עם המזרח התיכון החדש בעידן הבלתי צפוי של טראמפ? – מואב ורדי
היי-טק בעידן הלאו-טק :טכנולוגיה בעולם העתיק – כנרת זהר להב
סודן של המגילות הגנוזות –  70שנה לגילוין – ד"ר אדולפו רויטמן
"השילוש המופלא"  -פסיכולוגיה ,מוח ומוסיקה – דן הלפרין

היום הפתוח יתקיים באודיטוריום מכללת לוינסקי ,שושנה פרסיץ  ,15תל אביב
בין השעות  17:30-17:00יתקיים ייעוץ למתעניינים
הכניסה חופשית ,בהרשמה מראש במשרדי המכון בטל'03-6990735 :
מכון לידיעת הארץ ע״ש חיים אבשלום
עמותה רשומה מיסודה של הסתדרות העובדים הכללית החדשה
משרדי המכון :קמפוס מכללת לוינסקי לחינוך ,רח' שושנה פרסיץ ,15
קרית החינוך של תל אביב ,קומה ד' ,חדר 440
כתובת למשלוח דואר:
ת.ד 48303 .תל אביב6148201 ,

חפשו אותנו ב-

עמותה רשומה מיסודה של
ההסתדרות הכללית החדשה

מס' עמותה58-027-569-1 :

טל'03-6990735 :
פקס03-7411389 :
avshalom-inst.co.il

