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 ףיום המכון תש"
 2020במרץ  31, ףתש" ניסן ו', שלישייום 

 

 שנה ליסוד המכון 68
 ולכבודו של פרופסור שמואל אביצור ז"ל, מייסד המכון
פסיפס תרבויות בגליל התחתון 

 ועמק יזרעאל
 אור ירד על הגליל,"                                                                                                                            

 מתמוגג לו הכרמל                                                                                                                          
 הגלבוע שר בגיל,                                                                                                                         

 "שר גם עמק יזרעאל                                                                                                                              

 דודו ברק                                                                                                   
 

של החברה  סעמק יזרעאל והגליל התחתון, שני אזורים השונים מבחינה גיאוגרפית ודמוגרפית מהווים מיקרוקוסמו

ם ובמגוון נטייל ונסייר עם מיטב המדריכיהישראלית על גווניה השונים ומורשתה המגוונת. במסגרת יום המכון השנה 

 . שני אזורים מרתקים אלהמסיפורי מסלולים אשר יחשפו בפנינו חלק קטן 

 

 תכנית היום:
 נופי אדם וטבע שונים (על פי הפירוט).אשר ישלבו  ,חלקו הראשון של יום המכון יוקדש לסיורים במסלולים השונים

של  אירוע סיום חווייתיונהנה מ  וקנעםביבהיכל התרבות העירוני תכנס יחדיו לאירוע סיום נבחלקו השני של היום 

 בשירי חוה אלברשטיין ואריק איינשטיין.  "חלום ראווה"קנעם עלית והלהקה הייצוגית מי

 

 

 לוח זמנים: 
  .יציאה באוטובוס ממגרש החנייה הדרומי של מכללת לוינסקי לחינוך – 07:00 

 סיורים בהתאם למסלולים המפורטים להלן. - 16:30-10:00 

   .מופע מוסיקלי חוויתיהיכל התרבות וב אירוע סיכום – 17:00 
 סיום משוער במכללת לוינסקי.  - 19:30 
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 הנחיות:
מספר ים, המפורטים להלן. שימו        יש להירשם מראש, באמצעות טופס ההרשמה המצורף, לאחד מן המסלול 

 03-7411389שמספרו: בפקס  ראת הטופס ניתן להעבי המקומות בכל מסלול מוגבל. כל הקודם זוכה!

 כל נרשם יקבל לביתו אישור הרשמה וכן פרטים על הסיור בו ישתתף, כולל מספר האוטובוס אליו שובץ. 

 נא להצטייד במזון ושתייה לכל היום, נעליים נוחות להליכה, כובע וביגוד לכל מזג אויר אפשרי.  

 ייתכנו שינויים במסלולי הסיורים. 

 
 
 

  :תחנות איסוף
 מכללת לוינסקי מגרש חנייה דרומי       7:00

 צומת כפר שמריהו      7:10

 מחלף נתניה צפון      7:20

 תחנות אוטובוס אחרי גשר נעורים) ות (רימחלף בית ח      7:30

 לגשר הולכי הרגל)  מתחתגבעת אולגה (      7:40

 
 
 

 דמי השתתפות:
  

 ש"ח לאדם    190

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כנית הסיוריםת  
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 ההתיישבות היהודית בעמק יזרעאל  –"העמק הוא חלום"  :1מספר  מסלול

סיפור ההתיישבות היהודית בעמק יזרעאל הוא סיפורם של חולמים והוזים, אנשי מעשה ואנשי רוח אשר הפכו את 

               מזרע הקטנה, בקואופרציה במרחביה, ב נבקרהסיור במהלך העמק למרכז חלוצי, התיישבותי ותרבותי ציוני. 

 ועוד.  נהללעיגול של בבית העלמין של נהלל, ב

  עופר אבידוב: ךמדרי
 

 בעקבות נדודי הסנהדרין בגליל –"גלתה סנהדרין..." : 2מסלול מספר 
בתקופות הרומית והביזנטית, בעקבות חורבנן של ירושלים ויהודה, הפך הגליל התחתון למרכז היישוב היהודי בארץ 

במהלך הסיור נעסוק בהתפתחות התרבותית על רקע הממצא הארכיאולוגי דית רב חשיבות. ישראל ולמרכז תרבות יהו

   המרתק הנחשף בשנים האחרונות בבית שערים וציפורי. 

 יאסףברונה א: כהמדרי
 

סיור בין המצפים בגליל  -ה?" פֶ צְ ה למִ פֶ צַ ה מֶ ַ◌◌ַ "מ: 3מסלול מספר 

 התחתון 
ליל אחת מסיפורי ההתיישבות הגדולים בהיסטוריה הישראלית. כיום, בשנות השמונים הייתה התיישבות המצפים בג

גן הפסלים שנה, מן הראוי לבחון את המעשה בראיית המטרה, התהליך ותוצאותיו. במהלך הסיור נבקר ב 40לאחר 

   מצפה כמון.ו רית, בקעת סחנין, אזור תעשיה משגב, כרמיאלבכאוכאב, מצפה הר

 ד"ר  שי רוזן דריך: מ
 

  בעקבות יוצרי עמק יזרעאל –"משוררים בחצר המשק" : 4מספר  מסלול

מעבר להתיישבות, סוציאליזם וחקלאות היוו יישובי העמק כר פורה ומקור השראה ליוצרים שונים במגוון תחומי אמנות 

צרי פגוש חלק מיצירותיהם של יובמהלך הסיור נספרות, שירה ופזמונאות, מחול, אומנות פלסטית ועוד.  -השונים 

  יגור, רמת יוחנן, שריד ועוד.  –העמק תוך ביקור בקיבוצי העמק השונים 
 עופר רגבמדריך: 

 

 מבנים מיוחדים בעמק יזרעאל –"פניני אדריכלות בעמק" : 5מסלול מספר 
עיצובי לתאוריות -מבחינות רבות היה עמק יזרעאל מעבדה אדריכלית מרתקת אשר שאפה לתת היבט אדריכלי

לאומיות וחקלאיות. לצורך כך נרתמו מיטב האדריכלים אשר יצרו שפה אדריכלית חדשה ומקומית. בין  סוציאליסטיות,

החצר והלול במזרע, הגמל וחדר האוכל בגניגר, העיגול בנהלל ופסיפס קאופמן בכפר האתרים בהם נבקר בסיור: 

 .    יהושע

   ירקוני-שולי לינדרד"ר : כהמדרי

  

 אתרים נוצרים לא מוכרים  –מוכרות בגליל" "כנסיות לא : 6מסלול מספר 
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הגליל התחתון מהווה את המרחב העיקרי מבחינת ההתיישבות הנוצרית בארץ ישראל וכולל מגוון קהילות מזרמי 

 ובמבדד נטופה.  איבלין, שפרעם, סחניןכנסיות בבהנצרות השונים, המוכרים יותר או פחות. במהלך הסיור נבקר 

 אילת אורפז: כהמדרי
  

 סיור בעקבות ספרי מאיר שלו  –"מרומן רוסי לפונטנלה" : 7מסלול מספר 

אשר הפכו נופי העמק והגליל, הטבעיים והאנושיים, את מתארים פונטנלה", "גינת בר" ואחרים ""רומן רוסי",  םספריה

ספריו של לחלק בלתי נפרד מעולם התרבות הישראלי. במהלך הסיור נתחקה אחרי הסיפורים והמקומות המככבים ב

 ועוד.   אבא מאיר שלו בנהלל, אלוני

 עודד רענןמדריך: 
 

 מורשת קרב בעמק  –מאלכסנדר זייד לשבת השחורה" ": 8מסלול מספר 

מפקדת הפלמ"ח  עמק יזרעאל טומן בחובו סודות ופרשיות קרב מרתקות אשר את סודן נחשוף בסיור שיכלול את

וץ גבת, אנדרטת קרב רמת יוחנן, בית הקברות של אגודת והשבת השחורה בקיבוץ מזרע, "תחנת שרה" בקיב

 ועוד.  השומרים

 יואב אבניאון: ךמדרי
 

בדואים בגליל  -סוויד" -עומר לזינאב אבו-מדאהר אל": 9מסלול מספר 

 התחתון 

הקהילה הבדואית אשר תולדותיה נעוצות בהגירה מהמדבר הסורי, היא אחת הקהילות המיוחדות בגליל התחתון 

בחברה הישראלית.  ,עומר על כל צפון הארץ ואחריתה השתלבות, כמעט מוחלטת-בשלטונו של דאהר אלהמשכה 

  ד. ועו פוריחל ציי נבשפרעם, יישוב נבקר של הבדואים בגליל בסיפורם הסיור יתמקד 

  איריס זרטל: כהמדרי
 

 מסלול הליכה בשביל הסנהדרין  –"בשביל הסנהדרין"  :10מספר מסלול 

ים מספר היה הרעיון  "שביל הסנהדרין" מבחינת חלום, של אב ובנו "המשוגעים לדבר", אולם בשנים רק לפני שנ

האחרונות הוא הפך לאחד המסלולים המטוילים ביותר בצפון ישראל. במהלך היום נלך באחד ממקטעי השביל עם 

 יה).      אחד מהוגי הרעיון ומוציאו לפועל (המקטע ייקבע בהתאם לתנאי השטח והפריחה הצפו

 יאיר עמיצורמדריך: 
 

"ףיום המכון תש -טופס הרשמה   
 2020במרץ  31, ףיום שלישי, ו' ניסן תש"

 הריני מבקש להירשם ליום המכון, למסלול:
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סיור  Xסמן 
 מס'

 שם הסיור                 

q  1.  "עופר אבידוב –ההתיישבות היהודית בעמק יזרעאל  –"העמק הוא חלום 

q  2. רונה אביאסף–בעקבות נדודי הסנהדרין בגליל  –נהדרין..." "גלתה ס 

q  3.  ַשי רוזןד"ר  –סיור בין המצפים בגליל התחתון  -ה?" פֶ צְ ה למִ פֶ צַ ה מֶ "מ 

q  4.  "רגב עופר –בעקבות יוצרי עמק יזרעאל  –"משוררים בחצר המשק 

q  5.  "ירקוני-לינדרשולי ד"ר  –יזרעאל מבנים מיוחדים בעמק  –"פניני אדריכלות בעמק 

q  6.  "איילת אורפז – אתרים נוצרים לא מוכרים –"כנסיות לא מוכרות בגליל 

q  7.  "עודד רענן –סיור בעקבות ספריו של מאיר שלו  –"מרומן רוסי לפונטנלה 

q  8. " "יואב אבניאון –מורשת קרב בעמק יזרעאל  –מאלכסנדר זייד לשבת השחורה 

q  9. איריס זרטל –הבדואים בגליל התחתון  -סוויד" -עומר לזינאב אבו-"מדאהר אל 

q  10. " "יאיר עמיצור – מסלול הליכה בשביל הסנהדרין –בשביל הסנהדרין 

 _  ___________ :סה"כ לתשלום_   ____: מספר משתתפים  .ש"ח 190 :(לאדם) דמי השתתפות

 ז שלהם :"נא לפרט את שמות כל  המשתתפים ומספרי ת

_____________     __________ת"ז: __ ________________________ :שם  פרטי ומשפחה
________________________________ _mail:    ___________ :נייד______________ 

_____________     __________ת"ז: __ ________________________ :שם  פרטי ומשפחה
________________________________ _mail:    ד: _____________ניי____________ 

 שנה"ל תש"ף בוגר/ תלמיד במכון

 ______________________________________________________________: כתובת

 ________________:__________________ נייד: _______________ עבודה :טלפון בית

 :(סמן) הוראת תשלום

: בתוקף עד _________________  :__________ מספר: מסוגכרטיס אשראי   ¨ מזומן, ¨המחאה,   ¨
 __________________________: מס' ת.ז. של בעל הכרטיס  _________

 

 יום זה ועדכונים נוספיםל, בהקשר הנני מסכים לקבל דואר אלקטרוני ממכון אבשלוםהערה: 

 
 נוהל ביטול: 

   דמי ביטול לכל נרשם. ₪ 30יגבו  15/3/20תאריך ל עד
                     מעלות דמי ההשתתפות. 50%יגבו  16/3/20  מתאריך
 מעלות דמי ההשתתפות.   75%יגבו  24/3/20  מתאריך

           ביטול ביום האירוע לא מזכה בהחזר. 

 איסוף: 
 מגרש חנייה דרומי מכללת לוינסקי – 7:00
 צומת כפר שמריהו – 7:10
 מחלף נתניה צפון – 7:20
 חירות  תמחלף בי -  7:30
 גבעת אולגה   - 7:40

 
 _____________: ______חתימה                                                                               תאריך: _____________


