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אסכולות. לסקרנות שלך.



נשיאת האוניברסיטה הפתוחה פרופ’ מימי איזנשטדט 
משנה לנשיא לעניינים אקדמיים פרופ’ שרה גורי רוזנבליט 

מנכ"ל האוניברסיטה הפתוחה עמית שטרייט 
מנהל מערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה ליפז ויניצקי 

 צוות אסכולות
מנהלת אסכולות ועורכת ראשית לימור בר און 

מנהל תפעול ופרויקטים אייל גרדי 
גיא אביבי   מנהל סיורים לימודיים בארץ

קשרי לקוחות אסכולות עידו אלקיים 
מנהלת תחום קולנוע ופיתוח עסקי נגה שר 
מנהלת מרכז מידע וקשרי לקוחות אנסטסיה גלדישב   

מנהלת מחלקת שיווק לארגונים גליה קנר 
מנהלת פרסום טל אורטל 

מנהל כספים, מערך לימודי החוץ דוד בר־מאיר 
מנהלת שיווק, מערך לימודי החוץ נירית וינגרטן 

מנהלת המחלקה להרשמה, מערך לימודי החוץ אטי גינזבורג 

ועדת היגוי אקדמית
ד”ר יובל איילון, יו”ר

ד”ר אור קרסין 
ד”ר אריה נחמיאס

הפקה: טל אורטל
גרפיקה: זאב פרל 

התקנה והבאה לדפוס: ענבל מנליס

משרדי אסכולות: האוניברסיטה הפתוחה, הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד
דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808, רעננה 4353701

מוקד שירות ומכירות: ימים ראשון-חמישי בשעות 17:00-9:00 
טל': 1-700-700-169; פקס: 09-9741474 
ascolot@openu.ac.il :דואר אלקטרוני

שירות מפגש חלופי: ניתן להודיע על היעדרות ממפגש 
shibutz_ascolot@openu.ac.il :או לבקש מפגש חלופי בדואר אלקטרוני

האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים.

בית־ספר אסכולות פועל על מנת להנגיש את שירותיו לתלמידים בעלי מוגבלויות ו/או לקויות למידה.  
סטודנטים הזקוקים להנגשות והתאמות בתהליך הלמידה, מוזמנים לפנות למשרדי אסכולות.   



תלמידים יקרים,

באחד משיריו המפורסמים ביותר, 'אט אט גווע', קורא לנו המשורר הצ'יליאני, זוכה פרס נובל, פבלו נרודה: 

לחיות, לעשות, לשנות, לאהוב, לא לסרב לאושר. מי שלא מעז לקחת סיכון ולעשות דברים, ידעך לאיטו, 

קובע נרודה.

אנחנו מבטיחים לכם, שבסוף כל סיור של אסכולות תחוו גם אתם את אותה תחושה נפלאה אליה מכוון 

המשורר. ההרגשה שהיום היה יום שונה, שהיום למדתם דברים חדשים, שהכרתם ופגשתם אנשים מרתקים, 

מקומות מיוחדים ומראות מרהיבים.

גם השנה צוות אסכולות מזמין אתכם לטייל עם טובי המדריכים, להכיר את הסיורים הכי מקוריים, לבקר 

במקומות הכי קסומים, לצעוד בשבילים נסתרים וליהנות מארץ ישראל הטובה והאהובה.              

   לימור בר און                                 

   מנהלת אסכולות
   ועורכת ראשית

גיא אביבי

מנהל סיורים 



סדרות הטיולים מחולקות לפי דרגות קושי ההליכה

ביקורים  יכללו  אינו מעוניין ללכת הרבה. הסיורים  לסייר, אבל  לכל מי שמעוניין  סיורים המתאימים  קלה: 
באתרים שונים ומסלולי הליכה קצרים, בשטח עירוני או בטבע.

קלה עד בינונית: סיורים המתאימים לאוהבי הטיולים בשבילי הטבע. הסיורים יכללו מסלולי הליכה בטבע 
באורך של עד 5 ק"מ. 

סיורים המתאימים לאוהבי הטיולים בשבילי הטבע. הסיורים יכללו מסלולי הליכה בטבע בדרגת  בינונית: 
קושי בינונית, באורך של עד 10 ק"מ, וייתכנו מסלולי אתגר בדרגת קושי בינונית.

בינונית עד קשה: סיורים המתאימים לאוהבי הטיולים בשבילי הטבע. הסיורים יכללו מסלולי הליכה בטבע 
בדרגת קושי בינונית באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר בדרגת קושי בינונית עד קשה.

תקנון ביטולים

guyav@openu.ac.il ניתן להודיע למוקד אסכולות, 1-700-700-169, או במייל  #
על ביטול ההשתתפות בסיור לא יאוחר משעה 10:00 בבוקר שלפני הסיור.  

הודעה על ביטול ההשתתפות בתנאים שלעיל תזכה אתכם בסיור חלופי באחת מסדרות הסיורים, באותה    #
שנת לימוד המפורסמת בחוברת זו או באתר אסכולות, על בסיס מקום פנוי.

לסיור חלופי יש להירשם מראש ובתיאום מול מוקד אסכולות בטלפון: 1-700-700-169 או    #
shibuz_ascolot@openu.ac.il בדוא"ל  

תקנון זה אינו סותר ואינו מבטל את הנחיות ביטול ההרשמה המופיעות בעמוד 40  #

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים בתאריכי הסיורים ובמסלולים על־פי תנאי מזג האוויר, 
התנאים בשטח, המלצות גורמי ביטחון, ועקב אילוצים נוספים. במקרה של שינוי בתוכנית סיור תשלח 

הודעה מסודרת מראש לכל משתתפי הסיור.

טלפון חירום ביום הטיול: 052-3393341  #



תוכן העניינים
דרגת קושי קלה

 6 כל אנשי השוק    
7 בנתיב הקסם המזרחי  
8 חפשו את האשה  
 9 בין רומא לירושלים — הנצרות הקתולית בישראל  
 10 סיורים בעין המצלמה 
11 מבטים גליליים 
12 עובדה בשטח 
13 ששת הנבחרים  
14 רק איתנו 
15 שיא הרייטינג 
16 שבחי ירושלים  
17 קצרים בירושלים — יציאה מירושלים 
18 קוקטייל ארץ ישראלי — יציאה מחיפה 
19 מכול טוב הארץ — יציאה מחיפה 
20 קצרים בתל אביב  
21 חדש וישן בתל אביב 
22 מיטב התערוכות — יציאה מת"א, י-ם, חיפה 
23 אומנות ברגליים  

דרגת קושי קלה-בינונית
26 מהר לעמק  
27 אל המעיין  
28 ימי הכלניות 
29 לטייל עם התנ"ך 

דרגת קושי בינונית
32 סיורי פריחה 
33 נפלאות הטבע  
35 פינות חן נסתרות 

דרגת קושי בינונית-קשה
38 בצידי הדרך 
39 מהקצה אל הקצה 

42 הנחיות הרשמה ותשלום שכר הלימוד   
45 טופס הרשמה   





דרגת קושי קלה 
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כל אנשי השוק 
סדרה קולינרית

מדריך: יורם טויטו

28.2.20
כשפריקסה פוגש בורקס 

אי שם, בימי האסלאם, הוקמה עיר החולות – רמלה. 
ברמלה שהייתה בירת פלסטין של הימים ההם, 

חיו זה לצד זה מוסלמים, נוצרים ויהודים. הקמת 
המדינה חוללה שינוי מהותי, עת הגיעו עולים 

מארצות שונות, אשר הביאו עמם ניחוחות, טעמים 
וריחות.

נקודת המפגש: גן הנשיא, רח' הרצל 112 רמלה

20.3.20
דגל מחנה יהודה - הדופק הישראלי 

השוק שידע תהפוכות, התמודדויות ואתגרים,  אינו 
רק דוכני ירקות, פיצוחים וחמוצים. בשעות החשכה 

הופך השוק למרכז בילוי לצעירים. נבקר בשווקים 
נוספים בעיר הקודש, בשכונות החרדיות ובעיר 

העתיקה.

24.4.20
שווקי נסיכת הגליל 

שוק עכו צופן בתוכו מאווים כמוסים וסודות מן 
העבר. סיור שווקים בעכו העתיקה, צלבנים, ריחות 

הים ועשבי תיבול. בין הכנפה, הבקלאווה והדגים על 
הגריל נשוחח עם אנשים שנמצאים שם מאז שהם 

זוכרים את עצמם.

29.11.19
מגדל של אשקלון 

השוק של ימי ילדותי, סיור מרתק, במהלכו נפגוש 
מרפא תימני על פי שיטות הרמב"ם, את איש 

האקדמיה לקפה, את הקוקלה הטריפולטאית, לצד 
הבונה האתיופית. נספר על גלי העלייה לעיר, ועל 
תהליכי קליטתם: נטעם מאפים בוכריים, קינוחים 

הודים ותה עם בוטנים כמנהג יהודי המגרב.
נקודת המפגש: בכניסה לח'אן ומוזיאון אשקלון 

ברח' הרצל

20.12.19
הכנפה מתוקה בעירו של המשיח 

סיור שווקים בנצרת, באווירת חג המולד, בין כנסיות, 
מנזרים ואנשי דת. סיור בשוק הישן יפגיש אותנו עם 

טעמים גליליים, ועם אנשים מיוחדים. 

24.1.20
שווקים בעיר העברית הראשונה 

גלי העלייה לתל אביב יצרו בה מספר שווקים, 
לכל שוק אופי משלו ומוצרים יחודיים לו. נכיר את 

השווקים ואת האנשים של שוק לוינסקי, שוק 
הכרמל, שכונת כרם התימנים ושוק הפשפשים ביפו.
נקודת המפגש: כיכר מגן דוד, פינת הרחובות אלנבי 

ונחלת בנימין )הכניסה לשוק הכרמל(

חדש!

 www.openu.ac.il/ascolot ׀   1-700-700-169

6 סיורים בימי שישי.
3 סיורים ייצאו בשעה 7:30 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת ארלוזורוב, תל אביב

3 סיורים יהיו בהגעה עצמית ויחלו בשעה 9:00 בנקודת המוצא שצוינה בכל אחד מהם

העניין שלי בשווקים מגיע מתוך מניע אישי, אהבה עמוקה, שהתחילה אי שם בילדותי ובנעוריי, 
עת הייתי יוצא לשוק לעזור לאבי בנשיאת הסלים הכבדים. אנשי השוק היו מפתים אותי, זה 

באשכול ענבים קטן, זה בתאנה וזה בסיפור. לכל אחד מהם היה סיפור מיוחד לו. את הניחוחות, 
הצבעים, הריחות והטעמים מתובלים בסיפורים ובדברי חז"ל אני מביא איתי לסיורי השווקים. 

דרגת קושי: קלה
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דרגת קושי: קלה

בנתיב הקסם המזרחי
התרבות והמנהגים, שהביאו עימם עולי ארצות האסלאם נדחקו והוסתרו בעשורים הראשונים 

של המדינה. בשנים האחרונות יש פריחה אדירה של תרבות עדות המזרח. בסדרה זו נצא 
לבדוק את השורשים של מורשת עשירה וקסומה זו: הסיפורים, התפילות, הלבוש, המוזיקה 

והתרומה למפעל הציוני.  

15.11.19
משיראז לבגדאד דרך מחנה יהודה  

מדריך: טל חניה
נצעד בעקבות שיראזים ויוצאי בבל בירושלים, נבקר 
בשכונות העיר השונות: נחלאות, שכונת הפחים, בית 

ועד העדה הבבלית, שכונת רוחמה ובבתי הכנסת 
השונים. נכיר את משפחות מני ויהודה, את סיפורה 

של משפחת נמרודי ואת סיפורה של משפחת זאבי. 

13.12.19
סיפורם של היקים של המזרח 

בשיתוף מרכז מורשת יהדות בבל
מדריכה: אורנה שפרלינג

נצא לסיור מלווה בקטעי מוזיקה והומור, ברמת 
גן, אל מובלעת בגדאד, מעוזם של יהודי עירק, 

נמשיך לביקור מקיף במרכז מורשת יהדות בבל 
ונסיים בסיור מרגש באור יהודה: מעברות כפר ענא, 

מעברת סקיה ועוד. 

17.1.20
חלוצים נשכחים – שדרות ונתיבות

מדריך: יורם טויטו
סיור בעיירות מערב הנגב תוך התבוננות על 

התהליכים החברתיים החבויים בהם: "שדרוק" –עיר 
הרוק והמוזיקה. כיצד קרה שמעיר דרומית אחת 

צמחו כל כך הרבה להקות ומוזיקאים?, וכיצד 
מתמודדים עם האתגר הבטחוני? נטייל בנתיבי 

הקדושה והחסד בנתיבות, בין ישן לחדש, בין 
מסורתי למודרני, בין הבתים, החצרות ובית העלמין 

שאין מקום יותר חי ממנו.

28.2.20
לבלוב – בעקבות יהודי לוב

מדריכים: עופר רגב ופנינה שחם
נבקר בבית הכנסת בושאייף במושב זיתן ונאזין 
לפיוטים ולשירה עברית במרכז למורשת יהדות 

לוב באור יהודה. נשמע על המטבח הטריפוליטאי 
עם טוני פדהצור, ונכיר את סיפור שואת יהודי לוב 

באנדרטה בבן שמן.

27.3.20
בואי תימן 

מדריך: ד"ר בני גמליאלי 
ביקור מקיף במרכז מורשת יהדות תימן החדש 

בשכונת שעריים ברחובות, והרצאה על שירת 
נשים בתימן. נמשיך למסעדה מקומית, שם נשמע 

על ייחודו של המטבח התימני. בבית הכנסת "עץ 
החיים" ברמלה, נשמע על נוסח התפילה התימני. 
נסיים את היום בביקור בראש העין, בירת קהילת 

תימן בישראל.

8.5.20
ס"ט בירושלים

מדריך: ד"ר ראובן גפני
סיור למקורותיה וקורותיה של הקהילה הספרדית 

הוותיקה בירושלים. מראשית הישוב בעיר העתיקה, 
דרך היציאה מהחומות, וסיפורן של השכונות 

הספרדיות עד ימינו: נבקר בארבעת בתי הכנסת 
הספרדיים, במוזיאון חצר היישוב הישן וחצר 

המערביים, בשכונות אוהל משה ו־מחנה יהודה, 
בבתי הכנסת ובמוסדות הציבור.

חדש!

 www.openu.ac.il/ascolot ׀   1-700-700-169

6 סיורים בימי שישי. יציאה בשעה 7:30 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת ארלוזורוב, תל אביב
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חפשו את האישה
בעקבות נשים שעשו היסטוריה

סדרה זו מוקדשת לנשים משפיעות ופורצות דרך. חלקן מוכרות יותר וחלקן פחות, אך כולן 
הרימו תרומה משמעותית לסביבתן ועיצבו את המציאות שבה חיו ופעלו.

דרגת קושי: קלה

28.2.20
בעקבות הפסלת – סיפורה של בתיה 

לישנסקי
מדריך: חנוך ויזר

טיול מיוחד ולא שגרתי העוקב אחר דרכה 
האומנותית של אשה קטנת קומה שעבודותיה 

ציינו את העשייה הציונית: ריקוע הנחושת בקיבוץ 
גלאון, הפסל "משואה לתקומה" בנצר סירני, אפרים 

צ'יזיק ביער חולדה, הלורד מלצט בתל מונד ופסל 
השלושה בקיבוץ עינת.

20.3.20
"בין שתי מריות" – הנשים בחייו של ישוע

מדריכה: איילת אורפז
בין נצרת, כפר כנא ומגדלא. בין הבתולה למגדלית. 

בין הבשורה, הלידה, החתונה לצליבה. כיצד השפיעו 
הנשים על הדת החדשה ועל אופיו של מייסדה.

15.5.20
התשמע קולי – בעקבות 'הרחליות' 

בירושלים
מדריך: אוריאל פיינרמן

רחל אימנו, רחל בת כלבא שבוע, רחל המשוררת 
ורחל ינאית בן צבי, בין הסיפור האישי לסמל 

הלאומי, האם השם רחל הוא גזירת גורל? בין 
האתרים בהם נבקר: קבר רחל אימנו, רמת רחל, 

בית הנשיא, הר ציון והבית ברחוב הנביאים.

29.11.19
נשות המשי והפלדה של חדרה ודרום 

הכרמל
מדריך: עופר רגב

סיפור חייהן ופועלן של נשים מחושלות כפלדה 
וענוגות כמשי, אשר נטלו חלק פעיל במהפכה 

הציונית, בתור איכרות ולוחמות, אמהות ואוהבות. 
נבקר באתרים בחדרה, גבעת אולגה, שדות ים, 

עתלית וזכרון יעקב. 

13.12.19
"המלכה האם" – בעקבות מליסינדה 

בצפון
מדריכה: ד"ר ענת פלד

היא הייתה בתו של בלדווין השני, אימו של בולדווין 
השלישי והאישה החזקה של הממלכה הצלבנית. 

בטיול באתרים נבחרים בעכו ובעין אפק נשמע על 
עליתה, מפעלי הבנייה שלה, תרומתה לאומנות 

התקופה, עלילות החצר שלה וגם על נפילתה.

10.1.20
הגידו בגת, בשרו בחוצות אשקלון

מדריכה: רויטל צורגיל טויטו
על נשים ונשיות במרחב של שדות פלשת ואשקלון: 

שושנה דמארי, לאה אתגר, נשות הסרקופגים, 
פאטמה הממלוכית, ליבקה שפר, דלילה והזונה 

הכנענית.

חדש!

 www.openu.ac.il/ascolot ׀   1-700-700-169

6 סיורים בימי שישי. יציאה בשעה 7:30 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת ארלוזורוב, תל אביב
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בין רומא לירושלים
הנצרות הקתולית בישראל

בסדרה זו נבדוק את היחסים בין רומא ובין ירושלים, המייצגת את ארץ הקודש, ערש הנצרות.
נבין את הדינמיקה של המנגנון הכנסייתי, על שלוחותיו. נכיר את המסדרים נבקר בכנסיות 

היפיפיות ונתוודע אל הקהילות הישנות והחדשות.

22.11.19
סלע קיומנו: פטרוס, פרנציסקוס וקוסטוס 

מדריכה: איילת אורפז 
בסיור זה נתוודע אל עמודי התווך של הנצרות 
הקתולית ולפעילותה בארץ הקודש, נכיר את 

"האחים הקטנים" ואת הגופים שהצטרפו אליהם 
בעת החדשה. נגלה את אוצרותיו של מנזר סן 

סלבטורה הפרנציסקני, נבקר בפטריארכיה הלטינית 
ובפטריארכיה היוונית־קתולית.

20.12.19
בוקר טוב אליהו – מיסטיקה נוצרית בכרמל 

מדריך: אביב הרצליך
בסיור זה נעקוב אחר חשיבותו של הכרמל לכנסייה 

הקתולית. נבקר במוחרקה, משם נמשיך לביקור 
במנזר "גבירתנו של הכרמל", נפגש עם הנזירות 

הכרמלתיות ונספר את סיפורו של המסדר שהפך 
לאחד החשובים בעולם הקתולי. נבקר גם בסטלה 

מאריס, ונעסוק בקשר בין מרים, אמו של ישוע לבין 
הר הירוק תמיד. לסיום, נבקר בכנסייה בעיר התחתית.

24.1.20
לטפל ולהתפלל, בשירות האדם והאל 

מדריכה: איילת אורפז
נצא אל פינות החמד הפחות מתוירות של נצרת, 

כדי להכיר כמה ממסדרי הנזירות הפועלים בעיר זו. 
נבקר בבית הספר ובכנסיית ישוע הנער של המסדר 

הסלזיאני, נראה שרידים ארכיאולוגיים במנזר האחיות 
נצרת ובבית החולים הצרפתי, לבסוף, נתרשם 

מכנסייה קטנה ומרהיבה במנזר אחיות הבשורה, 
דוגמה נדירה למנזר קתולי־יווני.

7.2.20
קאראווג'ו ואופוס דאי בחצר הקדמית של 

ירושלים 
מדריך: אביב הרצליך

נבקר באבו גוש. שם, לצד כנסייה צלבנית בת כ־1000 
שנים, שוכן מרכז "סקסום" החדש של האופוס דאי. 

נבקר גם אתר ארכיאולוגי אמאוס, המנוהל על ידי 
קהילה מרתקת וחדשנית המשלבת חיים משותפים 

של נזירים לצד משפחות. נקנח במנזר לטרון.

27.3.20
גיוון, דיאלוג וסובלנות בירושלים 

מדריכה: איילת אורפז
בסיור זה נגלה את הרוח הפתוחה והפייסנית 

שנושבת כיום בכנסייה הקתולית. המכון האקומני 
"טנטור", שממוקם בין ירושלים לבית לחם, עוסק 

במחקר בין־דתי וכלל נוצרי. נבקר במנזר הדומיניקני 
סנט אטיין שבתחומו בזיליקה מרהיבה ונציץ אל חיי 

הדומייה והתפילה של הקלריסות העניות.

15.5.20
ללכת על המים - יחסי יהודים ונוצרים על 

רקע הכנרת
מדריך: אביב הרצליך

בברית החדשה משמשת הכנרת נקודת ציון 
 גיאוגרפית־תיאולוגית בעלת משמעות עמוקה. 

נצא לחקור את יחסי היהודים והנוצרים ונבקר בכמה 
אתרים החשובים ביותר בעולם הקתולי: כפר נחום, 

טבחא, מגדלא ודומוס גלילאה.

חדש!

 www.openu.ac.il/ascolot ׀   1-700-700-169

6 סיורים בימי שישי. יציאה בשעה 7:30 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת ארלוזורוב, תל אביב.

דרגת קושי: קלה
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סיורים בעין המצלמה
מתאימים  הסיורים  אחרת.  קצת  לצלם  נלמד  ובמקביל  באתרים  הדרכה  נשלב  הצילום  בסיורי 
לצלמים ברמות שונות. במהלך הסיורים נעסוק בקומפוזיציה ובטכניקה, ננסה לפתח יחד חשיבה 

צילומית ונקודת מבט ייחודית עבור כל מצלם שמשתתף בסדרה.

29.11.19
שטעטל באסיה

את הסדנה נתחיל ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, 
שמתאפיין בקהל רב מכל פלגי הדת, אווירה 

צבעונית ותנועה סואנת, נשים דתיות לבושות 
במיטב האופנה, צעירים חרדים מתגודדים בפינות 
הרחובות ואוטובוסים עמוסים כמו בערים הגדולות 

באסיה.
נקודת המפגש: רח' רבי עקיבא 1 בשעה 08:00. יש 

לבוא בלבוש צנוע.

20.12.19
נשיונל ג'אוגרפיק – חגיגת ציפורים 

באגמון החולה
בחלק הראשון של היום נבקר באגמון החולה, שם 

תוביל אותנו עגלת מסתור אל תוך להקות הציפורים. 
נפגוש ונצלם את הנדידה בשיא עוצמתה: משך 

הסיור כשעתיים. לאחר מכן נמשיך אל יער ברעם 
ונתרגל צילומים של אור וצל.

7.2.20
יופייה של עיר ים תיכונית

עכו העתיקה צופנת בחובה שלל נופים ופינות חמד. 
נתחיל את היום בסיור על החומות, ונכיר את סיפורה 
של העיר. לאחר מכן נרד לסימטאות השוק הצבעוני, 

ונצלם בין דוכני האוכל, נמשיך לנמל העתיק להכיר 
מקרוב את דייגי העיר, ונסיים באחת החומוסיות 

המשובחות של עכו. 

6.3.20
פריחה ונופים – ראש הגלבוע ועמק חרוד

נתחיל בהר ברקן שבגלבוע וצילומי הפריחה 
הייחודית לחבל ארץ זה: אירוס הגלבוע ומגוון 

פרחים. נמשיך בצילומי נוף "עמק המעיינות", ולאחר 
מכן ניסע לנחל חרוד לצילום נופי מים.

נסיים בתל יזרעאל לסיכום פעילות היום.

3.4.20
צבאים, ציפורים, טבע עירוני ושוק מחנה 

יהודה
נבקר במרכז לחקר ציפורים, נצפה בטיבוע ציפורים 

ונצלם מתוך המסתור שבמקום. לאחר מכן ניסע 
לעמק הצבאים, שם נפגוש מגוון בעלי חיים, וביניהם 

הצבי הארץ ישראלי, על שמו נקראת השמורה. 
החלק השני של היום יוקדש לשוק מחנה יהודה, 

שוק צבעוני ועשיר בדמויות מעניינות ובדוכני אוכל 
מעוררי תיאבון.

15.5.20
כשהאדם פגש את הים – חוף טנטורה 

לקראת שקיעה
נתחיל את הסיור במעגן הדייג בטנטורה, נלך לאורך 

קו החוף המפורץ, נצלם נופי מים ושקיעות. נלמד 
כיצד לנצל את התאורה בחוף הים לטובת הצילום, 

נקודת המפגש: במגרש החניה, בחוף טנטורה, 
בשעה 16:00

 www.openu.ac.il/ascolot ׀   1-700-700-169

מדריך: חנן אזולאי

6 סיורים שיתקיימו בימי שישי. היציאה ל־4 סיורים בשעה 7:30 מחניון "חנה וסע".
2 סיורים בהגעה עצמית. )ניתן לצלם בטלפון נייד או במצלמה אישית. לא יחולקו מצלמות 

למשתתפים(

חדש!

דרגת קושי: קלה
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מבטים גליליים
טבע פראי, איכות חיים, נופים מדהימים ופריחות ייחודיות, כל אלה ועוד בחבל ארץ מרשים 
במיוחד, הגליל. בסדרה זו נגלה נופים מרהיבים, אתרים, קהילות ודמויות. בלב הסדרה יהיו 

כנרת, הגליל וסביבתו.

22.11.19
ללכת חרש על המים

מדריך: אבי משה סגל
לוחמים חשאיים, חלוצי המודיעין העברי, 

מסתערבים עזי נפש, לוחם בודד, פרא אציל 
מככבים באינסוף סיפורים מרתקים, אנקדוטות 

מצחיקות, סודות עלומים ועלילות מסמרות שיער 
על שפת ים כנרת: בין מגדל, בקעת גינוסר וקיבוצי 

האגם.

20.12.19
אמת ואגדה – על נשים היסטוריות בטבריה 

מדריך: דודו קצין
נפתח את הסיור בסיפורה ודמותה המופלאה של 

דונה גרציה נשיא. נמשיך בעקבות האגדה על באר 
מרים, נפקוד את קברה של רחל אשת רבי עקיבא, 

וציון קבר האמהות גיבורות ספר בראשית. נבין 
כיצד מתפתחת מסורת ומעניקה קדושה לאימהות 
נוספות. נסיים בסיפורה של ברניקי למרגלות ההר 

שנקרא על שמה.

24.1.20
פוליטיקה גלילית

מדריכה: אבירמה הריס
מפגשים עם אנשי הגליל המבקשים לחולל שינוי. 

נפגוש אותם במרחב הפרטי, הקהילתי והגיאוגרפי 
שלהם. נשמע את דעתם על יחסי פריפריה ומרכז, 

יחסי ערבים יהודים, יחסי דתיים וחילונים. 

6.3.20
'טוב למות בעד ארצנו' – 100 שנים לקרב 

תל חי
מדריך: ד"ר מולי ברוג

עם מלאת 100 שנים לקרב הגבורה בתל חי, נחזור 
לאצבע הגליל: לראש פינה, כפר גלעדי וחצר תל חי, 

ונבדוק את גלגולו של המיתוס: פוליטיקה, ציונות, 
סמלים, לידתו המחודשת של עם. וכמובן דמותו 

המופלאה של אוסיה – הוא יוסף טרומפלדור.

27.3.20
פרחים נדירים, סוסים טרויאנים, סודות 

ומזימות בגבול לבנון
מדריך: גיל ברנר

טיול לאורך הגבול עם לבנון: סחלבים איטלקיים, 
עץ משאלות קדוש, שרידי הכפר ג'ורדה. נערוך 

הכרות עם ההערכות של צה"ל בגבול, תצפית על 
מסגד איראני מעבר לגבול, וננסה להבין מהו איום 

המנהרות.

24.4.20
ארמון רב תפארת על שפת הכנרת

מדריך: ערן מאיר
סיפורים רבים יש סביב הכנרת ואתרים ובהם מבנים 

מרשימים. מנסיך יפה תואר ועד ללורד בריטי. 
מארמון אומיי נשכח ועד אכסניה נהדרת ומלונות 

ישנים וחדשים. נבקר בארמונות השונים ונשמע על 
שליטים ושועי עולם, אשר היוו להם מושב על חופי 

האגם.

דרגת קושי: קלה

 www.openu.ac.il/ascolot ׀   1-700-700-169

6 סיורים בימי שישי. היציאה בשעה 7:00 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת ארלוזורוב, תל אביב
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עובדה בשטח
היסטוריונים, ארכיאולוגים ואנתרופולוגים מנסים לדלות רסיסי מידע, וליצור באמצעותם תיאור 

מדויק ככול שניתן של דברי הימים. בסדרה זו נבדוק, מה מלמדות העובדות בשטח.

דרגת קושי: קלה

7.2.20
גן עדן בצל הטרור
מדריך: אייל כספי 

למרות החשש המתמיד מטילים ומחדירת מחבלים, 
הפריחה של ישובי עוטף עזה וחבל הבשור מרשימה 

במיוחד. כדי להבין כיצד ניתן ליישב את הסתירה, 
ולפצח את סוד קסמו של האזור, נפגש עם תושבים, 

נראה את המיזמים החדשים, הקהילות הפורחות 
וים הכלניות. בין האתרים בהם נבקר: נתיב העשרה, 
אתר החץ השחור, נחל עוז, מועצה אזורית אשכול, 

בארי או נירים וכרם שלום.

13.3.20
בעקבות הל"ה ופרשת גוש עציון

מדריך: משה חרמץ
נפתח את סיורנו במושבה הרטוב, מושבת הספרדים 

הראשונה בארץ, שהקימו יוצאי בולגריה. המושבה 
שימשה בסיס יציאה למחלקת ההר – הל"ה – 

בדרכה לגוש עציון. ניסע לתצפית על גבעת הקרב, 
ונספר את סיפור הגבורה. נמשיך למיצג החדש 
והמרשים בגוש עציון, ונסיים בעץ האלון הענק 

שהפך לסמלו של הגוש.

3.4.20
שושנת העמקים – סיור בעקבות נשות 

העמק המקראיות
מדריכה: ד"ר אביבית שוויקי

מעמד האישה בתקופת המקרא נתון היה למסגרת 
כללים פטריארכליים נוקשים. לא פשוט היה לנשים 
באותה העת לחולל שינוי. ובכל זאת מגלים סיפורי 

המקרא כי בעמק יזרעאל פרחו דמויות נשיות 
נועזות, אמיצות, ומשפיעות כמו דבורה, איזבל, 

אבישג ועוד.

15.11.19
באקה ובנותיה

מדריך: ראדי עומר
סיור מקיף בבאקה אל־גרביה וכפרי הסביבה. נתחיל 

בארבעת כפרי זמר: מרג'ה, ימה, אבתאן וביר 
אל־סיכה. נכיר את אוכלוסיית הכפרים, מערכת 

החינוך, ומקורות הפרנסה בסביבה. נמשיך לגדר 
ההפרדה. נבין מה בין אל־גרביה לאל־שרקיה? 

נבקר באתרים נבחרים בעיר: הרחוב הראשי, הבאר, 
מכללת אל־קאסמי ונפגש עם תושבים לשיחות 

קצרות.

13.12.19
"ועכשיו כוחי לאהוב הולך למות" – 
בעקבות חייו ויצירתו של עמוס עוז 

מדריך: יוסי גולדברג
בסיור זה נחזור אל שלהי ימי המנדט וראשית שנות 
המדינה בירושלים, נפרוש את סיפורן של הדמויות 

מהרומן "מיכאל שלי" ומסיפור ילדותו של עוז 
בסיפור "על אהבה וחושך". נבחן, האם יש קשר בין 
הדמויות ובין דמיון למציאות ההיסטורית העירונית. 

נחזור גם אל ארצות התן ונבקר בחולדה.

10.1.20
אדם, טבע ונוף בדרום רמת הגולן ומרכזה

מדריך: דודו קצין
בכביש אל חמה המפותל והיפה, נצפה על קניון נהר 

הירמוך ועל משולש הגבולות. נלך בטיילת מצוקי 
האון, נראה את הנוף המרהיב של הכנרת וסביבתה. 

בתל סקי נספר סיפורים מרגשים מקרבות סתיו 
1973. נכיר את כפר האומנים אניעם, ונסיים במרכז 

המבקרים החדש באום אל־קאנטיר.

 www.openu.ac.il/ascolot ׀   1-700-700-169

6 סיורים שיתקיימו בימי שישי. היציאה בשעה 7:30 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת 
ארלוזורוב, תל אביב
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ששת הנבחרים
הטיולים האהובים והמעניינים ביותר מהשנים שחלפו.

מיטב המדריכים יאירו באור חדש ומלומד את מסלולי הטיולים שזכו למחמאות ושבחים.

דרגת קושי: קלה

12.11.19
קשרים של שתיקה – סיפור משפחות 

הסובוטניקים בגליל
מדריכה: אסתר שמואלי סטפמן

מדוע התגיירו הסובוטניקים, עזבו את רוסיה והגיעו 
לארץ ישראל? מדוע לא סיפרו, מדוע לא דיברו, ומה 

הסוד הגדול שהסתירו?

10.12.19
פאר האסלאם בירושלים

מדריך: ניר אורטל
נפתח את היום בביקור בהר הבית. נמשיך דרך שוק 

הכותנה, חמאם אל־עין ומבנים ממלוכים במעלה 
ח'לדייה וביקור במוזיאון רוקפלר. נחתום את היום 

בביקור באתרים ומבנים מוסלמים במערב העיר.

14.1.20
"חיפה של מעלה ושל מטה"

מדריך: גלי נחום
בסיור זה נשמע את סיפוריהם של בתים ואנשים, 

בפינות פחות מוכרות במרכז הכרמל. נשלב קטעים 
מספריה של יהודית קציר. נרד לעיר התחתית, 

שבימים אלו משנה פניה מחדש, ונחווה את המהפך 
המתרחש באזור, נראה את המיזמים החדשים 

וניהנה מהאווירה המיוחדת והצעירה של המקום.

18.2.20
שדה החלומות

מדריך: אבי משה סגל
בסיור זה נשמע על 70 שנות תעופה בהרצליה, 

בכפר שמריהו, ובאתרים בשרון - בעתות מלחמה 
ובימי שלום. נראה שרידים של ימי תש"ח, שדות 

תעופה, אנדרטאות, בתים היסטוריים, ונחווה מפגש 
בלתי־אמצעי עם אהבת התעופה ועם אוהבי הטיס.

24.3.20
ימים סוערים

מדריך: יואב אבניאון
האירועים הסוערים והדרמטיים של יוני 1946 הותירו 

חותם עמוק בהיסטוריוגרפיה הציונית. מבצעי 
העפלה, ליל הגשרים, ההתקפה על בתי המלאכה 

של הרכבת, וסיפורו האישי של הצייר הנודע לודוויג 
בלום, שבנו אליהו נהרג בגשר א־זיב )אכזיב( – כל 

אלה יעמדו במרכזו של סיור ייחודי ומרגש. 

5.5.20
ירוק ולא רחוק

מדריך: זיו ריינשטיין
בסיור זה נכיר את שלולית החורף בשפיר, שחיים 

בה בעלי חיים ייחודיים. נבקר במצפור מוקף צמחי 
תבלין, מקום המושך אליו חובבי פרפרים. נסייר 

בכפר האתיופי בקריית גת. נסיים בביקור בתחנת 
כוח פרטית לייצור חשמל. 

6 סיורים בימי שלישי. יציאה בשעה 7:30 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת ארלוזורוב, תל אביב

 www.openu.ac.il/ascolot ׀   1-700-700-169
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רק איתנו
סדרת סיורים בלתי שגרתיים במסגרתה נבקר במקומות ייחודיים ונפגוש אנשים מיוחדים 

במינם. למשתתפים בסדרה ייפתחו דלתות נסתרות אל עולמות במקומות נסתרים, ויחד עם 
טובי המדריכים, יחוו חוויות מעניינות ומרגשות.

דרגת קושי: קלה

28.2.20
"וממעל עננה קטנה תשוט..."

מדריך: יריב אברהם
נופיו וחופיו של ים המלח, מדבר יהודה, מצוק 

העתקים, נווה המדבר עין גדי ומצדה היו השראה 
לסופרים ומשוררים. נספר על יצירות, סיפורים 

ושירים שנקשרו בנופי המקום הנמוך ביותר בעולם.

3.4.20
נתניה ועוד 15...

מדריך: יואב אבניאון
סיפורה של עיר התפוזים, היהלומים והפשע: 

עלילותיה, קורותיה וגיבוריה. נבקר בשרידי הכפר 
הערבי – אום ח'אלד, במצודה הצלבנית ונראה את 

עץ השקמה האגדי. נבקר במוזיאון העיר, רחוב 
הרצל המשופץ, טיילת הים היפיפייה, אנדרטת 

הצבא האדום, קברו העלום של יוסף בנימיני במושב 
אביחיל ונזכר בקבוצת הכדורגל האגדית של 1982–

.1983

8.5.20
גלגולו של נביא

מדריך: עדנאן כבישי
רעואל, יתרו ושועייב. כיצד הפך חותן משה למייסד 

הרוחני והנביא הראשי בדת הדרוזית?
מפגשים מרתקים באתר נבי שועייב, במע'ר 

ובשפרעם.

15.11.19
חיות ובועטות

מדריכה: עדי זרחי
מפגשים מרגשים ומלאי עוצמה עם נשים ייחודיות 

ופורצות דרך בגליל: דרוזיות, מוסלמיות ויהודיות 
ומפעלים נשיים מרתקים.

20.12.19
"היה נכון" – 100 שנים לתנועת הצופים 

מדריך: ד"ר זאב זיוון
בין כלליות לחלוציות, בין באדן פאול לאהרון ידלין, 

בין מכון אילון למשלטי שער הגיא, בין חולדה לבארי, 
בין שבט שניר לשבט מצדה, בין עמוס עוז לבן גוריון. 

סיור נוסטלגי ועדכני בעקבות חניכי ובוגרי תנועת 
הצופים בישראל.

17.1.20
ירושלים בסי במול

מדריך: עודד אמיתי
ביקור מוזיקלי באתרים קסומים בירושלים. נשמע 

את הצלילים שעולים מהרחובות, ומבליל הלשונות 
של דיירי השכונות, נאזין לקולות המואזין, פעמוני 

הכנסיות, לעוגבים ולשירה ווקלית. נשמע נגנית עוגב 
בגן התנ"כי של קתדרלת סנט ג'ורג', נבקר בחדרי 
האקדמיה למוזיקה של המתחם הפרנציסקאני,  

ובקונסרבטריון במנזר סן סלוואטורה, נפגוש זמרת 
אופרה בכנסיית המשיח, ונתוודע לצלילים של 

הליתורגיה הדתית והמוסיקה החילונית הארמנית.

 www.openu.ac.il/ascolot ׀   1-700-700-169

6 סיורים בימי שישי. היציאה לסיורים בשעה 7:30 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת ארלוזורוב, 
תל אביב
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שיא הרייטינג
הטיולים האהובים והמבוקשים ביותר מהשנה שעברה. טיולים שזכו למחמאות, לשבחים 

ולביקוש הרב ביותר.

דרגת קושי: קלה

6 סיורים בימי שישי. יציאה בשעה 7:30 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת ארלוזורוב, תל אביב

8.11.19
הסודות של חדרה

מדריך: זיו ריינשטיין
חדרה, שהוקמה ב־1891, מכילה סודות רבים 

ומעניינים. בטיול זה ניכנס לעובי הקורה: מוזיאון 
המייסדים, בית חנקין המרהיב, בית אבשלום 

פיינברג, שדרת המייסדים, מפרץ הסינים, תל גדור, 
מפעל נייר חדרה, יער האיקליפטוסים ועוד. 

6.12.19
אלפא ואומגה – רוסיה בארץ הקודש

מדריך: האב רומן גולטייב
האב רומן גולטייב, חבר המשלחת הרוסית הדתית 

בירושלים, יוביל אותנו למגדלי הפעמונים, לכנסיות, 
לפינות המסתור, לקאפלות, ולמקומות הקדושים 

ביותר לכנסייה הרוסית בירושלים. נבקר גם 
במקומות שאינם פתוחים לקהל הרחב.

3.1.20
אל שתי מושבות במזרח הגליל: יבנאל 

ומנחמיה
מדריכה: אסתר שמואלי סטפמן

ביבנאל נבקר ב"בית של סבתא צילה". נשמע 
על משפחת האיכרים ממפוני סאחם ג'ולן שהיו 

ממייסדי המושבה. נשמע על פרשת חיסול לוחמי 
הלח"י, על מבצע מייקלברג, על הקמת טייסת 
הגליל, ועל קהילת הברסלבים. נבקר גם בקבר 

הצדיק מיבנאל. משם נמשיך למנחמיה ונגלה את 
סודותיה.

7.2.20
אוצרות כחל, סמטאות צפת, ומופע 

כליזמרים
מדריכה: שרה רוטנברג

נתחיל את הסיור בשביל הליכה לא ארוך בתוך 
מושב כחל, הנקרא "אוצרות כחל". השביל יוביל 

אותנו לתצפית מיוחדת על נחל עמוד. בדרך 
ניהנה מפריחת האביב. לאחר מכן נעלה לצפת, 

אל הסמטאות הציוריות של העיר העתיקה. נגיע 
אל מרכז הקבלה של ארגון "אסנט", שם נפגוש 

שני כליזמרים שירגשו אותנו בווירטואוזיות הנגינה 
שלהם.

6.3.20
פורצי דרך ויזמים בעמק חפר

מדריכה: רעות בירן
בין נתניה לחדרה נחבא אזור קסום ומלא הפתעות. 
נכיר את "ארץ המאגרים", את אגמון חפר, ופטיסרי 

מקסים שפתחה אישה מיוחדת. נגלה גם את קצוות 
עולם החקלאות, תערוכת אמנות קהילתית, בעלי 

חיים ואתרי פריחה מיוחדים.

27.3.20
ארבע נשים וגעגוע

מדריך: אורן שמואלי
בסיור זה נתוודע לארבע נשים, ארבעה מסעות, 

וארבע תרבויות. נשמע על העצמה נשית וגבורה. 
ניפגש עם נזירה צרפתית, עם מומחית לתרבות 
האתיופית, עם בת העדה הקראית, ועם ערבייה 

מוסלמית ילידת העיר לוד, מנהיגה ופעילה חברתית.

 www.openu.ac.il/ascolot ׀   1-700-700-169
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6 סיורים בימי רביעי. יציאה בשעה 7:30 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת ארלוזורוב, תל אביב

דרגת קושי: קלה

שבחי ירושלים
מה לא נכתב ולא נאמר על ירושלים? כל הסופרלטיבים והמחמאות, אך גם לא מעט ביקורת 

נוקבת. בסדרה זו נחזור אל הסיפורים, המקומות והדמויות, שמרכיבים את הפסיפס המורכב של 
"הנרטיב הירושלמי".

20.11.19
קמעות ומאפיות

מדריכה: תמי צדוק
המשפט "אם אין קמח אין תורה" נכון במיוחד 

בירושלים. נכיר את המאפיות יוצאות הדופן של 
השכונות החרדיות, וגם נשמע על ברכות לזיווג 

ולרפואה שלמה, על מגרשי שדים ודיבוקים, קמעות 
נגד עין הרע, עושי צדקה ומחזירים בתשובה ועל 

בתים מבורכים ומקוללים.
יש להגיע לסיור בלבוש צנוע

25.12.19
חנוכה ואור בירושלים – סיור לימי החנוכה

מדריך: ניר אורטל
סיור בעקבות ה"משוגעים" שהביאו לעיר את אור 
המודרנה: מחקר ורפואה, חינוך ואמנות, תחבורה 

ואדריכלות, והחייאת הלשון. במחצית השניה 
של היום נכיר את מנהגי החג הירושלמיים, את 

הסופגניות הירושלמיות, נשתתף בקרנבל האור 
ונדליק חנוכיה כמיטב המסורת.

29.1.20
יהודים נוצרים והאמת מאחורי "סיפורי 

הבדים"
מדריך: דובל'ה נוטקביץ

חוט ומחט, בדים וקשרים, סיור שיציג חיבורים בלתי 
צפויים בין היהדות לנצרות, חוטים מקשרים בין 

יהודים לנוצרים, וחנויות מסחר לבדים: הבד מטורינו, 
חנות הבדים Malia, חנות הבדים של בילאל, עמק 

יהושפט, גת שמנים ועוד.

26.2.20
בעקבות המסדר המסתורי – "הבונים 

החופשיים"
מדריך: ניר אורטל

נצא בעקבות הסימנים שהותיר פועלם של הבונים 
החופשיים ברחבי העיר. בסיור שיתקיים מעל 
ומתחת לפני השטח נתוודע לסודות המסדר 

ול"אחים" ידועים בו. נעמוד על המקום המיוחד של 
ירושלים ושליטיה בטקסיו. מערת צדקיהו, בניין 

ימק"א ובניין "הלשכה הגדולה" הם מעט מהאתרים 
בהם נבקר.

1.4.20
הכפרים של ירושלים – אבו גוש ועין כרם

מדריך: עודד אמיתי
מפגשים מרתקים, בתים, אומנים, תמהונים, 

הרמוניה ושקט בשניים מהכפרים המפורסמים 
של ירושלים: אבו גוש ועין כרם. נחשוף את סודות 

אדריכלות הבית הערבי, סיפורי אהבה ואגדות, נבקר 
בכנסיות יפיפיות, בחורש ירושלמי קסום, בעולם 

שהולך ונעלם.  

6.5.20
על חומותייך ירושלים

מדריכה: אביבית ברוקשטיין
סיור על חומותיה וגגותיה של העיר העתיקה. נעלה 

אל החומות הלוחשות סיפורי אהבה, מלחמות 
ודתות. נעלה לשאוף את הריחות המתוקים, לראות 
את שלל צבעי העיר, להאזין לקולות ההומים וננסה 

להבין חלק ממורכבויות העיר הקסומה.

 www.openu.ac.il/ascolot ׀   1-700-700-169
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דרגת קושי: קלה

קצרים בירושלים יציאה מירושלים
אוהבי ירושלים לומדים אותה ואת רחובותיה ונפעמים בכל פעם מחדש מאינסוף הרבדים והשכבות 
שהעיר מייצרת. סדרה זו מיועדת לסקרנים, למתרגשים מסמטת רחוב לא מוכרת ולאוהבי סיפורים 

יוצאי דופן.

22.11.19
כשקדושה פוגשת נדל"ן

מדריך: אביב הרצליך
דווקא ברחביה, הידועה בתור שכונה ציונית 

ויהודית, מחזיקות הכנסיות מאות דונמים. בפרשיית 
הקרקעות, מעורבים יזמי נדל"ן, כסף רב, ציונות 
וקדושה. בסיור נעקוב אחר התפתחות הפרשה, 

השחקנים הראשיים בה וננסה להבין מה צופן 
העתיד. נבקר במתחמים נוצריים הנמצאים בלב 

השכונה: מנזר רטיסבון, מתחם הטרה סנטה 
והאחיות רוזרי.

נקודת המפגש: : כיכר פריז

  13.12.19
"ספרים, רבותי ספרים"

מדריך: ד"ר ראובן גפני
סיור קסום ומיוחד בעקבות חנויות ספרים ייחודיות 

וספריות, שפעלו במרכז ירושלים לאורך השנים. 
בדרך נציץ בכמה חנויות ספרים משומשים. 

נתחיל ברחביה ונסיים ברח' שלומציון המלכה. 
נקודת המפגש: : כיכר פריז

17.1.20
מפות מספרות

מדריך: יואב אבניאון
מפות קדומות מספרות את סיפורה של ירושלים. 

נבדוק כיצד נראתה העיר בעיניהם של קרטוגרפים 
מקצועיים וחובבניים לאורך הדורות. נבחן הגדלות 

ענק של מפות בנקודות שונות בעיר. נחזור אל מפת 
מדבא, מפות צלבניות, מפת בונטיג, מפות בריטיות 

ומפות הקו העירוני שבעיר.
נקודת המפגש: כיכר ציון

14.2.20
"חלונות לגן עדן": איקונות קדושים

מדריכה: איילת אורפז
הסיור יציג מקרוב תופעה עתיקה: הערצת איקונות 

על ידי נוצרים. נסייר ברובע הנוצרי ונכיר כמה 
מהאיקונות החשובות ביותר. נתאר כיצד התפתחה 

ההערצה כלפיהן ואלו ויכוחים התעוררו סביבן. נפגוש 
אדם העוסק ב"כתיבת" איקונות, שיסביר לנו על 

תהליך העבודה.
נקודת המפגש: שער יפו

20.3.20
משיראז לירושלים

מדריך: טל חניה
סיור בעקבות קהילת יהודי פרס בירושלים. נבקר 

בשכונת הפחים, בשכונת נווה שלום
בחצר מולא – מלמד וחצר בנאי. בשוק מחנה יהודה 

נספר את סיפור הקמת השוק ונשמע
את סיפורם של הסוחרים הראשונים יוצאי העדה 

הפרסית. 
נקודת המפגש: מסעדת אמא, רחוב שמואל ברוך 55

15.5.20
"מסביב יהום הסער"

מדריך: שלמה סגל
נחזור אל הימים הסוערים של מאבק המחתרות 
במנדט הבריטי בירושלים. נבקר במוזיאון אסירי 

המחתרות, נתוודע מקרוב אל סיפורם של ברזאני 
ופינשטיין, ולספר תנ"ך ייחודי הקשור למותם הטרגי. 

נסייר במה שכונה בתקופת המנדט "בווינגראד", 
ונסיים ליד מבנה הבולשת הבריטית. 

נקודת המפגש: בית יואל, רח' יפו 33 פינת רחוב 
ריבלין

 www.openu.ac.il/ascolot ׀   1-700-700-169
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מכל טוב הארץ יציאה מחיפה
בסדרה זו נכיר את הארץ לאורכה ולרוחבה, נטייל עם טובי המדריכים של אסכולות מהבניאס וגוש 
ירושלים ומנחמיה במזרח. הארץ הטובה  ועד  חלב בצפון ועד באר שבע בדרום. מאשדוד במערב 

תחבק אותנו אליה בנשימה חמה. 
 

דרגת קושי: קלה

19.2.20
תכלת מלמטה ותכלת מעל

מדריך: ד"ר נחום שגיב
אשדוד, עיר העולים והנמל, היא פסיפס של עדות 

וקבוצות, חדש וישן. נראה את הרבעים, טיילת הים, 
המצודה המוסלמית, היכל התרבות, גבעת יונה, 
שפך נחל לכיש ונבקר בנמל הגדול. בסיום היום 

נהנה מפריחת האירוסים בחולות פלמחים.

18.3.20
קשרים של שתיקה – סיפור משפחות 

הסובוטניקים בגליל
מדריכה: אסתר שמואלי סטפמן

מדוע התגיירו הסובוטניקים, עזבו את רוסיה והגיעו 
לארץ ישראל? מדוע לא סיפרו, מדוע לא דיברו, ומה 

הסוד הגדול שהסתירו?

22.4.20
בעקבות המרונים והצ'רקסים

מדריכה: עדי זרחי
דרך הסמטאות הציוריות של ג'יש וריחניה, נכיר את 
שתי העדות המיוחדות הללו. נלמד על ההיסטוריה, 

המנהגים, המסורות, המאכלים ועל הקשר 
האמביוולנטי למדינת ישראל.

13.11.19
מבצרים צלבנים לקו הירדן

מדריכה: ד"ר ענת פלד
במרכז הסיור יעמוד המאבק בין הצלבנים 

למוסלמים על השליטה במעברות הירדן. נבקר 
במצודת הונין הנמצאת בתחומי המושב מרגליות, 

בעיר בניאס ובמצד עתרת, היושב על גשר בנות 
יעקב.

4.12.19
מאברהם אבינו ועד רוביק דנילוביץ

מדריך: יואב אבניאון
הכרות עם פינות לא מתוירות ומרתקות בבאר 

שבע ובסביבתה. נבקר בעירו של אברהם אבינו, 
בעיר התורכית, בתחנת הרכבת ההיסטורית ובבית 
העלמין הצבאי הבריטי. נכיר את סיפורה המופלא 

של משפחת גורדון, ניסע ברחובות העיר המודרנית 
המתפתחת בצעדי ענק.

8.1.20
כזוהר הרקיע

מדריך: עופר רגב
סיפור חייה, אהבותיה ומותה של זוהרה לביטוב, 

נערה שהייתה צברית ופלמ"חניקית, מראשוני כוח 
האוויר הישראלי. דמותה של אישה שביקשה לגעת 
בשמיים וכמעט הצליחה. נתחיל את סיורנו בשרונה 

שבתל אביב, ונעבור בתחנות בחייה עד לגן סאקר 
בירושלים.

6 סיורים בימי רביעי. יציאה בשעה 7:00 מהחניה של היכל הקונגרסים סמוך לתחנת הדלק פז 
רחוב קדושי יאסי 2, חיפה
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קוקטייל ארץ ישראלי יציאה מחיפה
ישראל קטנה, אך התרבויות, הנופים, פינות החמד והסיפורים בה רבים ומגוונים. בסדרה זו 

נטעם מעט מהמיגוון העצום שבו התברכה ארצנו.

דרגת קושי: קלה

14.2.20
גן עדן בצל הטרור
מדריך: אייל כספי 

למרות החשש המתמיד מטילים ומחדירת מחבלים, 
הפריחה של ישובי עוטף עזה וחבל הבשור מרשימה 

במיוחד. כדי להבין כיצד ניתן ליישב את הסתירה, 
ולפצח את סוד קסמו של האזור, נפגש עם תושבים, 

נראה את המיזמים החדשים, הקהילות הפורחות 
וים הכלניות. בין האתרים בהם נבקר: נתיב העשרה, 

אתר החץ השחור, נחל עוז, מועצה אזורית אשכול 
בארי או נירים וכרם שלום.

27.3.20
אדם טבע ונוף בדרום רמת הגולן

מדריך: דודו קצין
בכביש אל חמה המפותל והיפה, נצפה על קניון נהר 

הירמוך ועל משולש הגבולות. נלך בטיילת מצוקי 
האון, נראה את הנוף המרהיב של הכנרת וסביבתה. 

בתל סקי נספר סיפורים מרגשים מקרבות סתיו 
1973. נכיר את כפר האומנים אניעם ונסיים במרכז 

המבקרים החדש באום–אלקאנטיר.

8.5.20
שתיקת הכבישים – סיפורו של כביש מס' 1

מדריך: חיליק אברג'יל
כביש מס' 1 הוא אחד הכבישים הסואנים בישראל. 

בשנים האחרונות השקיעה מדינת ישראל משאבים 
רבים בעיצובו מחדש. נחזור אל סוף המאה ה–19, 

מאז עיצבו שלטונות שונים את קטע הכביש משער 
הגיא לירושלים. נתחקה אחרי פרשיות היסטוריות 

שנקשרו אל הכביש דרך מבט היסטורי ועכשווי 
לאורכו. נבקר במצפור שער הגיא, הח'אן בשער 

הגיא, משטרת אבו גוש, קריית יערים וגשר מוצא.

22.11.19
אוצרות כחל, סמטאות צפת ומופע 

כליזמרים
מדריכה: שרה רוטנברג

נתחיל את הסיור בשביל הליכה קצר בתוך מושב 
כחל, הנקרא "אוצרות כחל". השביל יוביל אותנו 

לתצפית מיוחדת על נחל עמוד. בדרך ניהנה 
מפריחת האביב. לאחר מכן נעלה לצפת, אל 

הסמטאות הציוריות של העיר העתיקה. נגיע אל 
מרכז הקבלה של ארגון "אסנט", שם נפגוש שני 

כליזמרים שירגשו אותנו.

20.12.19
"ועכשיו כוחי לאהוב הולך למות" – 
בעקבות חייו ויצירתו של עמוס עוז

מדריך: יוסי גולדברג
בסיור זה נחזור אל שלהי ימי המנדט וראשית שנות 
המדינה בירושלים ונפרוש את סיפורן של הדמויות 

מהרומן "מיכאל שלי" ומסיפור ילדותו של עוז 
בסיפור "על אהבה וחושך". נבחן האם יש קשר בין 
הדמויות ובין דמיון למציאות ההיסטורית העירונית. 

נחזור גם אל "ארצות התן" ונבקר גם בחולדה.

10.1.20
עולמות אחרים ביפו
מדריך: עודד אמיתי

סיור קסום בגנים, הסמטאות והשבילים הנסתרים 
של יפו. טקסיים ייחודיים, נזירים, אריחים כחולים 
ושלל מפגשים וסיפורים מרתקים. נבקר באתרים 

בעיר העתיקה, בנמל, בשכונת עג'מי, בשכונת 
הקופטים ובמתחם הרוסי באבו כביר. נגלה גם 

מטמונים בשוק הפשפשים. 

6 סיורים בימי שישי. יציאה בשעה 7:00 מהחניה של היכל הקונגרסים סמוך לתחנת הדלק פז 
רחוב קדושי יאסי 2, חיפה
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6 סיורים )ללא אוטובוס(, בימי שישי. היציאה לסיורים בשעה 10:00 מנקודת המפגש שצוינה 
בכל אחד מהם )אורכו של כל סיור כ־3 שעות(

קצרים בתל אביב 
בוקר רגוע של יום שישי בין הרחובות הסואנים של ערי גוש דן: סיפורים נסתרים, המחכים שנעצור 

ונשמע אותם. צאו איתנו לסיורים מרתקים, וחזרו הביתה לשנת הצהריים המסורתית.

דרגת קושי: קלה

7.2.20
"מה לך נרדם"

מדריך: עופר רגב
סיור ייחודי, בין סמטאות יפו למעי הדג, המדגיש 

את דמותו הסוערת של יונה הנביא. איש כריזמטי 
שנמלט מפני אלוהיו, מפני גורלו ומפני עצמו. 

נקודת המפגש: כיכר השעון ביפו

13.3.20
בשבילה גיבורים עפים

מדריך: אבי משה סגל
ממש מתחת לאפו של מלון הילטון בפארק העירוני, 

נפגשים ומצטלבים להם בשביליו המטופחים כמה 
מסיפורי המתח הכי גדולים שהתרחשו בתל אביב: 

רצח ארלוזורוב ורצח שריף שאנטי.
במקום שאותו ביצרו מלכי החשמונאים והשתמשו 

הבריטים כבית הבראה לטייסים הגיבורים של
ה-R.A.F במערכה במדבר המערבי.

נקודת המפגש: רחוב ארלוזורוב 41 פינת רחוב 
סוקולוב 2

8.5.20
גאוה ודעה קדומה – בעקבות הקהילה 

הלהטב"ית בתל אביב
מדריך: סלב לייבן 

מפגש מרתק עם השורשים ההיסטוריים של 
הקהילה הגאה בתל אביב. התרבות, השפה וחיי 
הלילה של הקהילה, נבקר בגינת שינקין, בגיויל, 

אלנבי 58, כיכר ביאליק, גן מאיר ועוד. 
נקודת המפגש: : נחלת בנימין 19 )פינת רחוב 

רמב"ם( 

15.11.19
"עוד לא אבדה תקוותנו" – שכונת התקווה

מדריך: יוסי גולדברג
נסייר בסבך הסמטאות, בין בתיה הקטנים של 

השכונה, ונגלה את סיפוריה; סופר ישראלי צעיר 
שגדל בה וחזר לגור בה; נשמע על המוסיקה 

והזמרים שצמחו ופרחו בשכונה, בתי הכנסת, בית 
חנה רובינא, הסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין, 

בית דני וכמובן הסמל של השכונה וגאוותה – קבוצת 
הכדורגל בני יהודה.

נקודת המפגש: סמטת כביר 4 )בית דני(

  20.12.19
עולם חדש – 100 שנה לביה"ס באוהאוס

מדריך: אדריכל עופר בור
בשנת 1919 נפתחו בדאסו שבגרמניה שעריו של 

בי"ס חדש לאדריכלות ועיצוב. לבי"ס זה השפעה על 
האדריכלות העירונית ברחבי העולם. אחת הערים 

שהושפעה רבות מסגנון אדריכלי זה היא תל אביב. 
נקודת המפגש: רח' נחלת בנימין 1 

10.1.20
ימים אדומים

מדריך: שלמה סגל
סיור שיקח אתנו במנהרת הזמן אל רחובות תל אביב 

של תקופת המאבק במנדט הבריטי.
חיסולים, נקמות, שוד בנקים, תחנת שידור 

מחתרתית, ואוניה אחת בשם אלטלנה שכמעט 
הביאה למלחמת אחים. 

נקודת המפגש: כיכר דיזינגוף ליד מלון סינמה
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דרגת קושי: קלה

חדש וישן בתל אביב 
נתוודע לאחת הערים המרתקות: עיר של ניגודים, פסיפס אנושי מרתק, תרבות שוקקת 

ומתחדשת, אמנים, סופרים וסיפורים, עבר מפואר ותרומה אדירה למפעל הציוני. 

6 סיורים )ללא אוטובוס( בימי שישי. היציאה לסיורים בשעה 10:00 מנקודת המפגש שצוינה 
בכל אחד מהם )אורכו של כל סיור כ־3 שעות(

22.11.19
חדש וישן בשרונה

מדריך: יואב בילר
איך הפך חלום משיחי של חברת מופת צנועה, 

למקדש צרכנות ונהנתנות?
מה הקשר בין משה דיין לפרויקט שימור שרונה? 
איך קרה שצלב קרס התנוסס במשך שבע שנים 

בפאתי תל אביב באין מפריע? מה מחבר בין עיזר 
וייצמן, אוצר זהב אבוד ופולגת?

נקודת המפגש: קפה בית הבד, דוד אליעזר 22, 
מתחם שרונה, תל אביב

20.12.19
חג המולד מתחדש ביפו

מדריך: קוסטה מנצור
בשנים האחרונות יוצא חג המולד ביפו מהמרחב 

האישי למרחב הציבורי. באווירת קרנבל החג, 
האורות והצבעים, נבדוק את התהליכים בהתהוותם 

ונפגוש חלק מיוזמי השינוי. נתארח אצל החוגגים, 
נבקר בכנסיית פטרוס הקדוש, נלמד על ההכנות 

לערב הקדוש, ונשתהה תחת עץ החג הענק.
נקודת המפגש: כיכר השעון ביפו

31.1.20
שכונת כרם התימנים ושוק הכרמל

מדריך: יורם טויטו
נצא לסיור ל"כרם ולכרמל", נתבונן במבנים, נראה 

כיצד הם משתנים לנגד עינינו. נראה כיצד משמרים 
מבלי לפגוע בעבר. נאזין לשירים על ראשיתה של 

העיר. ונקנח בטעימות מהשוק הססגוני.
נקודת המפגש: כיכר מגן דוד, פינת הרחובות אלנבי 

ונחלת בנימין )הכניסה לשוק הכרמל(

6.3.20
בבטן הלוויתן – מנמל תל אביב ליונה 

הנביא
מדריכה: ד"ר מיכל אורן

בסיור נעסוק בפרויקטים של בניית העיר הציונית 
תל אביב, החל משנות השלושים – נמל ת"א, 

תערוכות "יריד המזרח", תחנת החשמל ושכונת 
פועלי הנמל, ועד לעיצוב קו החוף והטיילת בשנות 

ה–50. נלך לאורך רכס הכורכר ונסיים בגן העצמאות, 
שניטע סביב קבר השייח המוסלמי והמחנה הצבאי 

"יונה".
נקודת המפגש: קופיסטיישן, פינת הרחובות יורדי 

הסירה ונמל תל אביב

3.4.20
של מי הבאוהאוס?

מדריך: אדריכל ישראל גודוביץ
נצעד ברחובות ההיסטוריים של תל אביב, נראה 

את הבתים היפים, וננסה להשיב על השאלות: למי 
שייך המושג "באוהאוס", וכיצד הוא משתלב עם 

פלסטינה? 
נקודת המפגש: כיכר ביאליק 

22.5.20
"המושבה האמריקאית – ישן מול חדש"

מדריך: גלי נחום
בסיור זה נתוודע אל המתיישבים האמריקאים 

שהגיעו עם בתי העץ ועל סופם הטרגי. נשמע על 
הטמפלרים שבאו במקומם ובנו בתי מלון מפוארים 

ועל התהליכים האורבניים שאיזור זה עובר בשנים 
האחרונות. 

נקודת המפגש: בכניסה למתחם התחנה

חדש!
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מיטב התערוכות
נבקר בתערוכות מרתקות, ונפגוש חלק מהאמנים המציגים. נכיר אמנות ישראלית ובינלאומית 

עדכנית, המוצגת בגלריות ובמוזיאונים ברחבי הארץ. 

מדריכה: מירי קרימולובסקי

יציאה מתל אביב
ימי רביעי - מועדי המפגשים

 22.1.20 | 8.1.20 | 18.12.19 | 13.11.19
22.4.20 | 18.3.20

סיור אחד ללא אוטובוס יתקיים במוזיאון ת"א 
לאמנות.

יציאה מירושלים
ימי רביעי - מועדי המפגשים

   4.3.20 | 5.2.20 | 15.1.20 | 1.1.20 | 11.12.19
1.4.20

היציאה מהר הרצל
סיור אחד ללא אוטובוס יתקיים במוזיאון ישראל.

יציאה מחיפה
ימי שישי - מועדי המפגשים

  6.3.20 | 7.2.20 | 10.1.20 | 13.12.19 | 22.11.19
3.4.20

היציאה מהחנייה של היכל הקונגרסים, סמוך 
לתחנת הדלק פז, רח’ קדושי יאסי 2.

מדריכה: שולמית גורצקי   

יציאה מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת 
ארלוזורוב, תל אביב.

ימי שישי
מועדי המפגשים

  14.2.20 | 17.1.20 | 13.12.19 | 15.11.19
24.4.20 | 13.3.20

ימי שני
מועדי המפגשים

 17.2.20 | 13.1.20 | 16.12.19 | 18.11.19
20.4.20 | 16.3.20

דרגת קושי: קלה
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אמנות   ברגליים 
סיורי   אמנות בתל אביב    

דרגת קושי: קלה

מדריכה: מיכל קרק

בקורס זה יוצג למשתתפים מגוון רחב של אמנים, יצירות וזרמים באמנות הישראלית 
והבינלאומית. נתמקד במגמות עדכניות באמנות מקומית בת זמננו, מאמנות רחוב ועד 

לתערוכות מתחלפות נבחרות במוזיאונים ובגלריות.

7 סיורים, בימי שלישי בשעות 10:30–13:00. מקומות היציאה לסיורים יפורסמו במהלך השנה 
)הגעה עצמאית(

מועדי המפגשים
5.5.20 | 31.3.20 | 3.3.20 | 4.2.20 | 14.1.20 | 17.12.19 | 26.11.19
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מהר לעמק
גם השנה נצעד עם טובי המדריכים אל פסגות ההרים, העמקים והמישור. צפונותיה של הארץ 
הטובה, סיפוריה, נופיה, מעיינותיה ואנשיה יתגלו לנו במקומות מוכרים ועלומים. מסע שיתחיל 

בירושלים ויסתיים ברום הגליל.

דרגת קושי: קלה-בינונית

28.2.20
סובב חומות כאוכב אל־הווא

מדריכה: ד"ר ענת פלד
במסלול הליכה המקיף את שרידי החומות של 

המבצר הצלבני המפורסם כוכב הירדן, נקים לתחייה 
את ימיה של הממלכה הצלבנית. מול הנוף הפנורמי 
הנהדר, נסקור את המאבק המר והעיקש שהתנהל 

בין הצלבנים למוסלמים בגבול הירדן.

3.4.20
במורד נחל השופט

מדריך: איציק בשור 
מעין העמק לעין אמי. נלך במורד נחל השופט 

ועמק השניים. בדרך נשמע סיפורי תנ"ך ופרשיות 
היסטוריות, ונראה טחנות קמח וצמחיה מיוחדת. 

נהנה גם לשכשך רגלינו במי מעיינות צוננים ונבקר 
בפינות החמד של נחל השופט. 

15.5.20
נופים ואנשים בגליל הגבוה – בית ג'אן 

וחרשים 
מדריכה: עדי זרחי

מסלול הליכה מרהיב, קצר ומאתגר בהר שזור. 
עוד נסייר ברגל בגרעין הקדום והיפה של הכפר 

בית ג'אן – בין סמטאות מתפתלות ומטופחות, בין 
בתי אבן עתיקים לח'לווה הדרוזית. בבית המורשת  
נפגוש תושב הכפר, דור חמישי, שיספר על קהילת 

בית ג'אן. בבית הספר התיכון של בית ג'אן נשמע 
על מהפכה אמיתית שנעשתה כאן בתחום החינוך. 
נסיים בסיפור עולם החי של הגליל העליון ובסיפור 

הנמרים שחיו כאן בעבר.

29.11.19
חדש וישן במערב ירושלים – מהר הרצל 

לעמק מוצא
מדריך: ד"ר ירון עובדה

נתחיל בהר הרצל, ממנו נרד לסיור בעין כרם, נמשיך 
דרך ואדי עין כרם לסכר בית זית ונצעד לאורכו עד 

עמק מוצא. נכיר את בית ילין, את שרידי הכפר 
קאלוניא ואת המחלף החדש.

3.1.20
צוק תמרור ועין בוקק
מדריך: שמוליק כספי

העין הכחולה של המדבר קורצת מכל צד וצעד. רוב 
השוהים במלונות שם למטה, לא יודעים כי ממש 

מעל ראשם עובר אחד המסלולים השקטים והיפים 
של המדבר. נרד מצוק תמרור אל המים החמימים 

של עין בוקק כשאנו עטופים בחרדת קודש מדברית

7.2.20
הצבע של הטבע – נחל עמוד תחתון

מדריך: זיו ריינשטיין
מסלול קלאסי בנופי הגליל בשביל ישראל. פריחה 

מטריפה של שקדיות, מצוקי גיר מדהימים, מערות 
אדם הקדמון, גיחון המוביל הארצי וכמובן העמוד 

המפורסם שנתן לנחל את שמו.

6 סיורים בימי שישי. יציאה בשעה 7:00 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת ארלוזורוב, תל אביב
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דרגת קושי: קלה-בינונית

אל המעיין
בקשנו מהמדריכים שלנו לבחור מעיינות ומקורות מים אהובים עליהם במיוחד, ולבנות סביבם 

טיול. איך ניתן לבחור? שאלו המדריכים, יש כל כך הרבה אפשרויות ומקומות נפלאים. ובכל זאת, 
כל מדריך מצא את המקום המיוחד לו, בסדרה זו נכיר מקומות אלה ואת הקשר האישי אליהם.

22.11.19
מעיינות נחל אזוב ונחל שיח

מדריך: גלי נחום
את המסלול נתחיל במבואות הדרומיים של חיפה, 

בחורבת קסטרא, שם נראה ממצאים מרתקים 
מהתקופה הביזנטית. משם נמשיך במסלול טבע 
במעלה נחל אזוב, נעצור בנקודות תצפית שונות, 

ונבקר בעין שיח ועין משוטטים, שרידי בוסתן ייחודי, 
ולסיום נשמע את סיפורה של העדה האחמדית.

13.12.19
עין לבן ופארק ירושלים המתחדש

מדריכה: שרה רוטנברג
מסלול אל מעיין נסתר בדרום ירושלים. פינה קסומה 

בין עצים ונוף ירושלמי טיפוסי. הפארק עבר שיפוץ 
ופיתוח והמעיין מזמין השתכשכות וטבילה צוננת, 

גם בימות הקיץ החמים. נרד אל פארק הרכבת 
הישנה לירושלים, נראה את עמק רפאים מתחתנו, 

ונשאל מה הקשר בין המקום לעדה האתיופי? 

24.1.20
הסנפיר הקטן ועין יורקעם

מדריך: יובל הדר
אחד המסלולים היפים והאהובים במכתש הגדול. 

מסלול קלאסי של נוף עוצר נשימה, חולות 
צבעוניים, וכל היופי שהמדבר יכול להציע. נצעד 
על הצלע המזרחית של המכתש, ניהנה מהנוף 

הנהדר, התצורות הגיאולוגיות המיוחדות, ונרד לאחד 
המעיינות היפים והאהובים במדבר.

28.2.20
מעיינות במורדות רמת הגולן

מדריך: דודו קצין
למרגלות רמת הגולן ליד קיבוץ גונן, בתפר שבין 

שכבות הבזלת לשכבות הגיר והדולמיט מסתתרים 
מעיינות רבים. נבקר בשניים מהיפים והפחות 

מוכרים, עין חשק ועין מימון. משם נמשיך למפל 
נחל עורבים.

27.3.20
פתחו של גן עדן – עין מודע וסביבתו

מדריך: חנוך וייזר
טיול בדרום עמק בית שאן: תל זהרון, נחל חרוד, 

גשר הקנטרה, ממצאים מרגשים בתל רחוב, קיבוץ 
עין הנציב, ברכות הדגים, תל שלם ופרחים לרוב 
נשמע סיפורי התיישבות, על הטמפלרים, ובסוף 

המסלול נגיע אל המעין הנהדר בעין מודע.

8.5.20
סיפורי רמת'ניה 

מדריך: גלעד בן צבי
הכפר הנטוש רמת'ניה במרכז הגולן והרכס שמעליו 

אוצרים סיפורים היסטוריים מרתקים, תופעות 
גיאולוגיות, מבנים עתיקים, שרידים ארכיאולוגים, 

עקבות של בעלי חיים וצמחיה ייחודית. המסלול יקח 
אותנו בין כל אלו, עד למעיין הכפר. 

6 סיורים בימי שישי, יציאה בשעה 7:00 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת ארלוזורוב, תל אביב

 www.openu.ac.il/ascolot ׀   1-700-700-169



28

ימי הכלניות
המנדט הבריטי נמשך 30 שנים והותיר חותם בל ימחה בכל תחומי החיים: סדרי שלטון, מערכת 

חוק, תכנון רחובות, מבנים, בתי קברות והמון פרשות היסטוריות מרתקות. בכל סיור נצעד 
במסלול הליכה קצר, שיביא אותנו למקומות וסיפורים פחות מוכרים.

דרגת קושי: קלה-בינונית

14.2.20
מעיירה לעיר נמל

מדריך: גלי נחום
חיפה בתקופת שלטון הבריטים הפכה מיישוב נידח 

למרכז מסחרי פועם וחשוב. נבקר בקמפוס הנמל –  
נשמע על "רציף הדמעות" שממנו גורשו מעפילים, 
על מורכבותה האנושית של העיר והפיתוח שעברה 

בתקופת המנדט. נמשיך לביקור בבתי הזיקוק, 
ונקנח בסיור טבע בשווצריה הקטנה בכרמל עם 

סיפור "המבצר האחרון" ממלחמת העולם השניה.

13.3.20
הקפטן המשוגע – סיפור חייו ומותו של 

צ'ארלס אורד וינגייט
מדריך: מורן גלאון

סיפור חיו ומותו של צ'ארלס אורד ויינגיט האיש 
שהפך לאגדה. נלך בעקבות המיתוס, ימי המרד 

הערבי, לורנה היפה. נבקר בעפולה – בית הקפה בו 
אהב וינגייט לשבת עם חייליו. מחנה פלגות הלילה 

בעין חרוד. משם נמשיך לאתר קו צינור הנפט בכוכב 
הירדן ונצעד עד לעין הסמל.

3.4.20
"איך בסוריה צעד הפלמ"ח"

מדריך: עודד רענן
נתיב המעפילים בנחל עיון. מפעל המים והמשטרה 
במעונה, חניתה וסיפור עיצוב גבול הצפון, בעקבות 

צ'ארלס טיגארט - עליה לקרקע בחניתה, "איך 
בסוריה צעד הפלמ"ח?", ביקור במפעל המים 

המנדטורי של תחנת מעונה, פילבוקסים, מצודת 
כ"ח, תחנת משטרת פרדייה )שפר/פרוד(.

8.11.19
ירושלים המנדטורית

מדריך: ניר אורטל
המנדט הבריטי הותיר עקבות ברורים בנוף הארץ 
ובסדרי השלטון שניכרים עד לימינו. במלאת 102 
שנה לכניסת הבריטים לירושלים נצא לבחון את 
מורשתם בבירה. במחצית השנייה של היום נרד 

למסלול הליכה בנופי ואדי קלט ונשמע על פרשת 
'מבצע אטלס' המסתורי.

13.12.19
"צל ומי באר" – בעקבות העפלה ומעפילים

מדריך: עודד רענן
נתחיל במעגן מיכאל ונבקר בקברו של יוסל'ה דרור, 
שפוצץ בקפריסין אניית גרוש. נמשיך לחוף עתלית, 

שם נספר את סיפור הפריצה למחנה המעפילים, 
נלך בנחל מעפילים עד סליק יגור, ונסיים במוזיאון 

העפלה בחיפה. 

17.1.20
"והבריטי אז בארץ" – פרשיות מנדטוריות 

ביפו בת-ים וחולון 
מדריך: רמי אהרוני

נסקור את האירועים שהתרחשו ביפו הערבית 
במהלך תקופת המנדט. יפו, עיר הנמל החשובה, 

הייתה מוקד של תסיסה ערבית לאומנית, ושל חיכוך 
עם היישוב היהודי שהלך והתפתח סביבה. נלך 

לאורך הטיילת הדרומית של תל אביב. ונגיע לשכונת 
עג'מי, בת־ים וחולון.

6 סיורים בימי שישי: יציאה בשעה 7:00 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת ארלוזורוב בתל אביב

 www.openu.ac.il/ascolot ׀   1-700-700-169
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לטייל עם התנ"ך 
בסדרה זו נספר את הסיפורים הגדולים )והקטנים( של התנ"ך. כמו האבות המייסדים של 
הארכיאולוגיה הישראלית, נצעד גם אנחנו עם ספר הספרים ביד, וננסה לנתח את עלילות 

הגיבורים במקומות בהן התרחשו, מול הממצאים והנופים בשטח.  

דרגת קושי: קלה-בינונית

7.2.20
"שודדי התיבה האבודה" – בעקבות נדודי 

ארון הברית
מדריך: אבשלום קאפח

הסיפור התנ"כי על נפילת ארון הברית בידי 
הפלישתים ושיבתו הוא לא פחות ממדהים. בסיור 
זה נעקוב אחרי השתלשלות הסיפור מרגע נפילת 

הארון בשבי פלישתים ועד שיבתו לבית שמש ומשם 
לקרית יערים. נבדוק מה סימל הארון? נשאל מה 

היה עוונם של אנשי בית שמש? ונבדוק את הצעות 
החוקרים לשאלה הגדולה, היכן נמצא הארון כעת?

13.3.20
הגולן בימי התנ"ך – מעוג דרך אבשלום 

לאחאב
מדריך: ערן מאיר

בשיא עונת הפריחה נצעד בשביל הגולן. ממערת 
המנורה נרד אל ערוץ נחל עין גב. נספר על מלחמות 

אפק במלך אחאב. נכיר את תל הדר המקראי, 
ונעסוק בסוגיות של מקרא מול ממצא. נשאל מי 

ישב במקום, ואיך נכנס התנ"ך אל הברית החדשה? 

24.4.20
ירמיהו ואליהו בנופי נחל פרת

חיליק אברג'יל
נצא בעקבות ירמיהו אל נופי נחל פרת שהיו השראה 
לנבואותיו. נבין את בשלל הדימויים שבהם משתמש 

ירמיהו ונראה אותם שזורים בנופי הנחל עד היום . 
נפגוש באליהו המסתתר בנחל כרית, אשר על פני 
הירדן, ונעסוק ברבדים הגיאוגרפים והמוסריים של 

פרשיה זו.

8.11.19
בוקר טוב אליהו – סיפורי כרם האל 

מדריך: גלי נחום
בסיור זה נתחקה אחר אחד האירועים הדרמטיים 

בתנ"ך – המאבק בין אליהו הנביא לבין נביאי הבעל.
נבקר באתר המוחרקה ונלמד על קדושתו של אליהו  
נמשיך במסלול טבע קצר בחורשת הארבעים, נלמד 

על התרבות הפניקית במוזיאון הכט ונעיין נסיים 
במסלול הליכה ממנזר הכרמליטים בסטלה מאריס 

עד למערת אליהו.

  6.12.19
ערי הנגב הקדומות 
מדריך: עומר שפירא

נכיר כמה מהדמויות שפעלו בנגב בימי התנ"ך. 
נעסוק ביחסים המורכבים בין אברהם ואבימלך, בין 

ממלכות יהודה ואדום, ננסה לפתור את "חידת מלך 
ערד" ותעלומות נוספות. בתל באר שבע ותל ערד 

נכיר מערכות מים מתוחכמות ונכנס למאגרים תת־
קרקעיים מרשימים. נספר על המזבחות הקדומים 

והמכתבים שנכתבו על חרסים. באזור יתיר נצפה על 
המדבר ונספר, את סיפורם של דוד ואביגיל.

3.1.20
"ואדוני, המטיר על סדום ועל עמורה 

גפרית ואש"
מדריך: יריב אברהם

סיפור חורבנה של סדום הוא אחד הסיפורים 
המכוננים בתרבות המערבית, ועם זאת הוא נשאר 

בגדר תעלומה. מה היה חטאם של אנשי סדום? 
היכן היה מקומה של סדום העתיקה? נצא בעקבות 
השאלות והתעלומות אל המרחב הקסום של דרום 

מדבר יהודה והר סדום.

6 סיורים בימי שישי, היציאה בשעה 7:00 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת ארלוזורוב, תל אביב

 www.openu.ac.il/ascolot ׀   1-700-700-169
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דרגת קושי בינונית 
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דרגת קושי בינונית 
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סיורי פריחה
לבלוב ופריחה השרו מאז ומתמיד הרגשה טובה על האדם. נצא אל המרחבים, והשלווה, אל 

שלל הצבעים, הצורות, הריחות והטעמים, ונזכר את האגדה על החכם הסיני שקנה בפרוטתו 
האחרונה פרח, כדי שתהיה לו סיבה לחיות.

דרגת קושי: בינונית

6.3.20
פסטורליה מעיינות ופרחים בנחל שלף 

מדריכה: שרה רוטנברג
טיול באחד האזורים היפים בארץ בסוף החורף, 

אזור גבעות ירוק ופסטורלי ושופע מעיינות, נחלים 
ופריחה. 

נצעד בערוץ נחל שלף ובנחל דליה עד למושבה 
הציורית בת שלמה, וניהנה מפריחת כלניות 

סגולות ואדומות, עיריוני ועוד.

3.4.20
"אוויר גלילי צלול כיין" – הר אדיר והר 

מתת
מדריך: אפרים אזוב

נצא לחפש את הסחלבים בגליל העליון, נספר את 
האגדה על האחים לוטם, נהנה מחורש ים תיכוני 

מפותח במיוחד ומהרבה אוויר צלול ונוף משכר.

24.4.20
באביב הזה תלבשי לבן

מדריך: אפרים אזוב
בסוף האביב בנחל סער, על קו התפר שבין סלעי 

הבזלת למרבצי הגיר והדולומיט נראה מגוון 
מפתיע של פריחות אביב. העצים יפרחו בלבן. 

נראה עוזררים, סחלבים נדירים, אין ספור פרחים 
שבמקומות אחרים כבר יבשו, וכמובן את המפל 

המפורסם.

15.11.19
מתחת לסלע פורחת חלמונית

מדריכה: שרה רוטנברג
בנוף המדברי של רכס ירוחם נגלה שיחי מדבר 

רבים, נגיע למחשופי הקרטון, הגלאוקוניט והצור, 
וכאן נתחיל לחפש את פרחי החלמונית הפורחים 

בעונה זו בין הסדקים והצוקים. עם קצת מזל נראה 
את אחרוני החצבים, נבחין במבני קבורה קדומים, 
נערוך תצפית יפה ונרד לפינות חמד נוספות בהן 

מתחבאות החלמוניות.

14.2.20
אלכסנדר הקטן והים הגדול 

מדריכה: שרה רוטנברג
מנחל אלכסנדר אל הפריחה הנהדרת בראש גבעת 

חורבת סמארה: כלניות, נוריות ואולי אפילו פרגים. 
נמשיך למסלול קסום בשמורת ים גדור, לאורך צוקי 

הכורכר מדרום לגבעת אולגה. ניהנה מהפריחה 
המגוונת ומפרחי אירוס הארגמן הפורחים כאן 

בעונה זו.

28.2.20
אם הקשתות ופרחי דרום הגולן

מדריך: אפרים אזוב
בית כנסת קדום מהיפים בארץ, שלל פרחים 

נהדרים וביניהם העיריוני, הוורוניקות והמצליבים, 
נחל איתן ומפל לבן, במסלול משגע בנחל אל על 

וסביבתו.

 www.openu.ac.il/ascolot ׀   1-700-700-169

6 סיורים בימי שישי. יציאה בשעה 6:30 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת ארלוזורוב, תל אביב
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15.11.19
נחל צפית ונחל תמר
מדריך: אסף הרשטיג

זהו טיול בשניים מהנחלים היפים היורדים לערבה. 
נלך בנחל צפית בין מפלים ומאובנים. נצפין לנחל 

תמר תוך תצפיות נהדרות על הר סדום ועל בקע ים 
המלח. נרד במפלים המרשימים והמיוחדים של נחל 

תמר, ונסיים עם קרטיב קר וצונן בצומת הערבה.

20.12.19
גבים, נמרים ומפל ענק – נחל פרס

מדריך: גלעד בן צבי
בשירו "אל הגבים" כותב יעקב שבתאי: "עם אור 

את הגבים יצאנו לבקש ]...[ בכל המרחבים רק עיט 
יחידי/ידך בתוך ידי ]...[ הבוהק הלבן מכה בסנוורים, 
הן השבילים פה לא ברורים". אווירה רומנטית זו ונוף 

קדומים ילוו אותנו במסלול מדברי קלאסי ונהדר.

24.1.20
ללכת על הקצה – הר סהרונים ופרסת 

נקרות
מדריך: יובל הדר

אחד המסלולים היפים והאהובים במכתש רמון. 
מסלול קלאסי של הוד קדומים וכל היופי שהמדבר 

יכול להציע. נצעד על הצלע המזרחית של המכתש, 
ניהנה מהנוף הנהדר, התצורות הגיאולוגיות 

המיוחדות, נרד לפרסה המפורסמת ונסיים בח'אן 
ובמעיין.

28.2.20
צועדים וזוחלים בארץ אלף המערות

מדריך: עטר זהבי
פריחה מרהיבה, מבנים עתיקים, מערות קבורה, 

מערות פעמון ומערכות מסתור, כל אלה במסלול 
ייחודי מתל שוכה דרך חורבת ריבוא, חורבת עתרי  

ועד חורבת בורגין. יש להצטייד בפנס.

27.3.20
נפלאות הגולן

מדריך: ד"ר ירון עובדיה
נפתח באום אל־קנטיר, ונבקר בבית הכנסת העתיק 

והמרשים, " קשתות רחבעם", שעבר לאחרונה 
שיפוץ ושחזור. נמשיך אל המפל הלבן בנחל אלעל, 

שם נפגוש פריחה מרשימה, טבע פראי, מפל 
ובריכה ועם קצת מזל נזכה לראות גם את אירוס 

הגולן הססגוני.

8.5.20
מסתורי שרווד בגליל – נחל מתת ונחל 

בירנית
מדריכה: אריאלה ארז

כמו רובין הוד בהגיעו ליער שרווד, גם אנו נופתע 
ונתרגש ממסתורי חורש גלילי קסום. נצעד במסלול 

ייחודי ולא מוכר, בתוך חורש סבוך שאליו בקושי 
חודרות קרני שמש. לעיתים יפתח הנוף ואזי נזכה 
לתצפיות פנורמיות נהדרות: נופי הגליל המערבי, 
הים התיכון, הכפרים הציוריים שמסביב וגם מעיין 

קטן וחבוי.

נפלאות הטבע
הטבע מפתיע כל פעם מחדש. נצא לראות את הצבעים והצורות, נחוש את האבנים ואת האדמה, 

נתבונן בחי ובצומח. נאזין לקולות הרוח והמים, ונתמזג עם הסובב אותנו, עם נפלאות הטבע.

דרגת קושי: בינונית

6 סיורים בימי שישי. יציאה בשעה 6:30 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת ארלוזורוב, תל אביב

 www.openu.ac.il/ascolot ׀   1-700-700-169
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עד גמר המלאי - ט.ל.ח

100 ₪ מתנה בצירוף חבר אחד
תוספת 100 ₪ לכל חבר נוסף

הסקרנות משתלמת
יותר חברים – יותר שוברים!
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פינות חן נסתרות
שבילים קסומים, מערות, ערוצים, נקיקים ומעיינות חבויים – בסדרה זו נטייל מהצפון הרחוק, אל 

מרחבי המידבר ונפגוש את פינות החן הנסתרות של האדם ושל הטבע.

דרגת קושי: בינונית

6 סיורים בימי שישי. יציאה בשעה 6:30 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת ארלוזורוב, תל אביב.
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6.12.19
נחל צפית ונחל תמר

מדריך: חנן אזולאי
זהו טיול בשניים מהנחלים היפים היורדים לערבה. 
נלך בנחל צפית בין מפלים ומאובנים. נצפין לנחל 

תמר תוך תצפיות נהדרות על הר סדום ועל בקע ים 
המלח. נרד במפלים המרשימים והמיוחדים של נחל 

תמר, ונסיים עם קרטיב קר וצונן בצומת הערבה.

10.1.20
אל הגב המסתורי בנחל קינה

מדריך: עומר שפירא
מסלול יפה ולא מוכר, בדרום מדבר יהודה. נבקר 

בחורבת עוזה ונלך בנחל קינה. נצפה לנוף המדברי 
הקסום. נדון ביחסים המורכבים בין ממלכות יהודה 

ואדום. נרחיב בנושא המסעיר את תושבי האזור- 
הכרייה בשדה בריר. נרד לחלקו הקניוני של הנחל 

ונגיע אל גב המלא מים כמעט כל השנה. 

7.2.20
אחת שתיים שלוש: עמוד – נחל עמוד 

)עליון(
מדריך: זיו ריינשטיין

מסלול טיול שיש בו הכל: ברכות מים, מעיינות, 
פריחה מגוונות ומרהיבה ונופי הגליל העליון. 

המסלול עובר גם בתווי של שביל ישראל ונקרא 
בעבר "ואדי למון" מספק חוויות וסיפורים לכל אורכו.

13.3.20
במעלה נחל פרת - ממנזר סנט ג'ורג' לעין 

קלט
מדריך: יואל אורן

נפתח בתצפית היקפית מראש המבצר הצלבני 
קסטלום רוז' אל צפון מדבר יהודה, השומרון, בקעת 
הירדן והרי מואב. נמשיך בנסיעה בגבעות שמדרום 
לואדי קלט. נרד לואדי ונעפיל אל מנזר סנט ג'ורג', 

שם נבקר בהתאם להנחיות הנזירים המקומיים. 
נמשיך לאורך אמת המים עם תצפיות נוף מרהיבות. 
נגיע לעין קלט המרהיב ומשם נעפיל לישוב אלון או 

למצפה יריחו.

27.3.20
גלעד ירד אל הירדן
מדריך: גלעד בן צבי

גלעד בן צבי חוזר לנוף ילדותו, לגדות הירדן הדרומי. 
המסלול הנהדר יקח אותנו לאורך הנהר בין סבך 
הקנים, שיחי המלוח, האקליפטוסים על המים,  

שיחי הפטל וההרדוף. מסלול משפך הכינרת דרך 
אום ג'וני ועד כביש 90. הסיפורים, השירים והנוף 

הפראי. 

24.4.20
מנחל נמר לחניתה

מדריכה: אריאלה ארז
למרגלות רכס סולם במערב הגליל מסתתר מסלול 

שבו מערה, צניר, ונחל נמר. יופיו עז ופראי, ונעים 
ללכת בו כמעט כל ימות השנה. אליו ברחו אחרוני 
הנמרים בגליל, ומכאן שמו ושם המערה – מערת 
נמר. נסיים בביקור בחניתה, ונשמע סיפור חלוצי 

אמיתי.
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דרגת קושי בינונית-קשה 
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דרגת קושי בינונית-קשה 
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22.11.19
"בביתו במדבר" – נחל צנין

מדריך: יואל אורן
לא הרחק מצומת הערבה מסתתר נחל צנין 

היפיפה. בטיול זה נלך בנחל צנין ונבקר במפל נחל 
חצרה, שם נמצא "הגב הסודי" מספרו של מאיר 

שלו בביתו במדבר.

13.12.19
מראש ההר לתחתית הגהינום )וחזרה(

מדריך: ניר אורטל
מסלול ייחודי ומיוחד בירושלים: מהר הצופים לעמק 
צורים, נעבור בנחל קדרון, גת שמנים, גיא בן־הינום, 
בריכת הסולטן, פארק טדי, פארק המסילה ונסיים 

בעין לבן. לאורך המסלול נשמע סיפורים ירושלמיים 
ונכיר את המבנה הטופוגרפי של העיר.

17.1.20
שיר השירים לדוד וישי

מדריך: אסף הרשטיג
נעלה להר ישי לתצפית פנורמית מרשימה לעבר ים 

המלח, הרי מואב ורמת המדבר. משם נרד לקניון 
היבש של נחל דוד, להליכה מאתגרת בתוך המעוק 
הצר בעזרת ידיות החצובות בסלע. לבסוף נגיע אל 

אחד המקומות הקסומים במדבר יהודה – גב החלון. 
ונצפה לעבר חלקו התחתון של נחל דוד. 

28.2.20
הנוף של טרומפלדור

מדריך: אורן פוקס
מאה שנים בדיוק לאחר אירועי תל חי, נחזור אל 

האתרים והמקומות בהם צעדו וחיו הגיבור האגדי 
וחבריו: נצעד במקטע השני האתגרי של שביל 

ישראל ונבקר באנדרטה לזכר גיבורי תל חי, האריה 
השואג וסדקי יפתח.

3.4.20
האביר המהיר, נטיפים ועטלפים – שמורת 

נחל דולב ומערת התאומים
מדריך: עטר זהבי

מעיין נקבה יפה, מנהרת מילוט צלבנית מיוחדת 
במינה, חורבה עתיקה, בית חווה, עוד מעיין נחבא 

שכדי לגלות את צפונותיו צריך לזחול בו, וביקור 
מקיף במעמקי מערת התאומים המפורסמת – אלו 

יהיו מרכיבי סיור זה. 

8.5.20
מנזר וארמונות בוואדי קלט

ד"ר ירון עובדיה
בסיור זה נשמע על ההיסטוריה האנושית של 

מדבר יהודה ונראה נופי בראשית, כשנלך במסלול 
ואדי קלט תחתון, ממנזר סט. ג'ורג' לארמונות 

החשמונאים ביריחו, תוך עלייה דרך מצודת קיפרוס.

בצדי הדרך
"ושוב נצאה אל הדרך, יד ביד לדרך בשלשלת זהב" כתבה שמרית אור. לשערי רקיע לא נגיע, 

אולם דרכנו לא תהיה לשווא. ניהנה מהנופים הנהדרים ומהסיפורים המרתקים של ארצנו 
המופלאה.

דרגת קושי: בינונית-קשה

6 סיורים בימי שישי. יציאה בשעה 6:00 מחניון "חנה וסע", בתחנת הרכבת ארלוזורוב,
תל אביב. במקרים מיוחדים תוקדם שעת היציאה ותפורסם לקראת הטיול
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מהקצה אל הקצה
קצה הוא גבול והוא סוף. ארצנו ארץ קצוות. יש בה גבולות מנטליים, יש בה התחלות ויש בה 

סופים. כל אלה הופכים אותה למסקרנת, מרגשת, מיוחדת ושונה. נלך מהקצה אל הקצה 
וניהנה מנופים, סיפורים ואנשים שרק ארץ זו יודעת להציע.

דרגת קושי: בינונית-קשה

6.3.20
התבור התבור הזה
מדריך: צחי גלובין

נחל תבור הוא אחד הנחלים הגדולים בגליל 
התחתון. המסלול יתחיל ליד כפר קיש. נלך בשביל 

ישראל לכיוון קניון הבזלת המפורסם של הנחל, 
ונמשיך בירידה לאזור הפחות מוכר שלו, לעין בארה. 

בהמשך, במורד הנחל, נעבור דרך עצי השיטה 
המלבינה, ונסיים בכביש 90 ליד קיבוץ גשר.

24.4.20
אם יש גן עדן

מדריך: ד"ר ירון עובדיה
אם יש גן עדן, הוא כאן. נטייל באחד המסלולים 
היפים והאהובים במדבר - המסלול מעין פואר 

לעין מבוע. נשכשך בבריכות המים הקרירים, ניהנה 
מהנופים הקסומים, נכיר את חריטון, את השודדים, 

ואת הסוכנים הנאציים שהסתובבו באזור.

5.6.20
אל ארץ פלגי מים – בניאס תחתון

מדריך: גלעד בן צבי
מסלול נהדר בנחל חרמון, אחד ממקורות הירדן 

ובשמו הערבי בניאס. נלך בין פינות חמד נסתרות, 
נופי פרא, צמחיית נחלים, מפלונים, גשרונים וטבע 

מסעיר.

29.11.19
אל מרחבי רמת מזר

מדריך: אסף הרשטיג
נתחיל במרפסת של נחל צין ונצפה במפלו התחתון, 

נצעד בשביל החוצה את רמת מזר לעבר ערוצו 
של נחל צנין ונגיע למפל צור מרשים. משם נמשיך 
בדרכינו לנחל מזר הרחב והיפה וניהנה מנוף רחב 

של עצי שיטה, אולי אפילו נזכה לצפות בצבאים 
מקפצים.

3.1.20
תחמסון ופרס

מדריך: צחי גלובין
נחל תחמסון הוא אחד היובלים של נחל פרס. בערוץ 

מצוקי זה אין מרבים לטייל. יש בו ֵגֵבי מים רבים, 
מפל מרשים, ותצפית מרהיבה על נחל פרס ובקעת 

פרס. נגיע לנחל פרס בנקודת ֵגֵבי פרס, משם 
נמשיך בקניון התחתון של נחל פרס ונסיים את 

המסלול בצומת הערבה.

24.1.20
המעלה והמעיינות

מדריך: יואל אורן
נעפיל לרמת המדבר במעלה מזין. בדרך נעצור 
לתצפיות מזרחה לעבר הממלכה הירדנית. נלך 

ברמת המדבר, ונחצה את ואדי סמרה דרך מערת 
קשת חבויה. נרד במעלה פשחה, ונסיים בסיור רגלי 

ורחצה בשמורה החבויה עינות פשחה. 

6 סיורים בימי שישי. יציאה בשעה 6:00 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת ארלוזורוב, תל אביב.
במקרים מיוחדים תוקדם שעת היציאה ותפורסם לקראת יום הטיול
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הסכסוך הישראלי-פלסטיני 
אל"מ במיל' ד"ר שאול אריאלי

גאונים בקולנוע
אורן נהרי, בועז כהן ואחרים

קורסים חדשים בירושלים 

גיבורות התנ"ך
קובי אריאלי, פרופ' יובל אלבשן, עו"ד דינה 

זילבר ואחרים 

אמריקה הגדולה      
שמואל רוזנר   

בדלתיים סגורות
השופטת בדימוס הילה גרסטל

תפיסת הבטחון של ישראל  
האלוף יאיר גולן, תמיר פרדו, גיורא איילנד 

ואחרים

קורסים חדשים בתל אביב 
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החודש בעולם 
אורן נהרי

הפרשות שהסעירו 
את המדינה

עופר אדרת 

המדע ואנחנו  
פרופ' חגית מסר ירון

הסלון הספרותי 
של שירי ארצי

הסודות האינטימיים 
של הטבע      

פרופ' ידידיה גפני   

ראשי המועצה לביטחון 
לאומי מדברים

קורסים חדשים בירושלים 
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הנחיות הרשמה ותשלום שכר הלימוד
הרשמה מאוחרת הרשמה מוקדמת עד 9.9.19

תלמיד חדש תלמיד ותיק/בני זוג תלמיד חדש תלמיד ותיק/בני זוג
1,550 1,470 1,470 1,395 כל סדרות הסיורים למעט

הסדרות המפורטות מטה*
790 750 750 710 *חדש וישן בת"א / קצרים בת"א / י-ם

1,300 1,235 1,235 1,170 *אמנות ברגליים

עד 10 תשלומים ללא ריבית )בכרטיס אשראי(. 

אופן ההרשמה - תוכלו להירשם לפי נוחותכם:  .1
בטלפון — במשרדי אסכולות, בימים א-ה, בשעות 17:00-9:00, במס׳ 1-700-700-169 א. 

בדואר — יש לשלוח את טופס ההרשמה אל: האוניברסיטה הפתוחה, אסכולות, ת”ד 808, רעננה 1073534. ב. 
הערה: בהרשמה באמצעות הדואר אין לצרף כסף מזומן.   
בפקס — 09-9741474 )באמצעות כרטיס אשראי בלבד(. ג. 

באופן אישי — במשרדי אסכולות, דרך האוניברסיטה 1, רעננה, בימים א-ה, בשעות 17:00-9:00.  ד. 

2. אופן התשלום
בכרטיס אשראי )ויזה, לאומי קארד, ישראכרט, דיינרס, אמריקן אקספרס(: א. 

בתשלום אחד או בתשלומים כמפורט בפרטי הקורס שבידיעון.   .1
בתשלומים בהסדר קרדיט: הסדרי תשלום אלה הם בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי, והאוניברסיטה   .2
רק בתחום  אינה אחראית לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה. התשלום בהסדר קרדיט אפשרי  הפתוחה 
על־ידי  כפי שייקבעו  ולמועדים  בריבית בהתאם לשיעורים  בחיוב  וכרוך  מסגרת האשראי שיש לבעל הכרטיס 

הבנק / חברת האשראי.    
בהמחאה/המחאות, בתשלום אחד או בתשלומים חודשיים עוקבים שווים עד למספר התשלומים שנקבע בקורס -  ב. 
תאריך ההמחאה הראשונה יהיה לשבוע לפני תחילת הקורס או ליום ההרשמה )המאוחר מבין שני המועדים(. 

תאריך ההמחאה האחרונה בכל מקרה לא יהיה מאוחר מחודש לפני סיום הקורס.
את ההמחאות יש לרשום לפקודת האוניברסיטה הפתוחה, ולצרף את כולן לטופס ההרשמה.   

בהתחייבות של מקום עבודה או גורם משלם אחר: יש לצרף לטופס ההרשמה מכתב התחייבות רשמי של מקום  ג. 
העבודה או הגורם המשלם. המכתב יכלול את שם מוסמך החתימה וחתימתו, חותמת, מס' ח"פ/ע"מ )אם אין, יש 
לרשום מספר תיק ניכויים במס הכנסה( וכן התחייבות לתשלום לאוניברסיטה הפתוחה, בגין שכר לימוד ותשלומים 

אחרים, כמתחייב בהנחיות ההרשמה.

הערות
לחיילים בשירות חובה ולמשרתים בשירות לאומי, ועד שנה לאחר השחרור משירות חובה או מסיום שירות   .1

לאומי, תינתן הנחה של 10% משכר הלימוד, כנגד הצגת תעודה מתאימה.
בקורסים בהם שכר הלימוד כולל גם מרכיב שאינו שכר לימוד, כגון כרטיסים למופעים או סיורים, ההנחה   .2

מחושבת רק על מרכיב שכר הלימוד.
נרשם הזכאי למספר הנחות, יקבל רק את ההנחה הגבוהה מביניהן.  .3

הנחה של 20% תינתן לנרשמים לקורס השני לשנת הלימודים תש”פ. ההנחה תינתן על שכר הלימוד הנמוך מביניהם עד    .4
לתאריך 31.10.19 אין כפל הנחות.  '

לתשומת הלב!
לשם  מטעמם  הנשלחים  עובדים  להכשרת  בקשר  חברה  או  מפעל  על־ידי  המשולמים  הלימוד  שכר  תשלומי    .1
השתלמות, שנועדה לשמור על רמתם של העובדים או לשפר את אופן פעילותם, מוכרים על־ידי שלטונות מס 
זו לא תיחשב כהטבה זקיפה המחייבת את העובדים  הכנסה כהוצאה מוכרת של המפעל או החברה, והטבה 

בתשלום מס. 
ו/או התלמידים( וחליפיהם בקשר להסכם ללימודים בקורס כלשהו,  אחריות הצדדים )האוניברסיטה הפתוחה    .2
נספחיו ותנאיו, לרבות פרסומים ומצגים וכן כתוצאה ובשל הפרת הסכם, פיצויים ו/או נזקים ו/או מכל סיבה שהיא, 

תהיה מוגבלת בסכום התביעה עד לגובה שכר הלימוד נשוא התובענה.
הגבלת האחריות והחבות הנ"ל תחול על כל תביעה, למעט תביעת נזיקין לנזקי גוף שנגרמו לתלמידים. בשום מקרה   
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של תביעה בגין הפרת ההסכם, אף אחד מהצדדים )האוניברסיטה או התלמידים( לא יישא בכל נזק תוצאתי ו/או 
עקיף ו/או מיוחד, לרבות אבדן עסקה כלשהי, אבדן השתתפות ו/או גמול ו/או זמן ו/או אבדן רווחים או בכל נזק בסכום 

שעולה על הסכום האמור לעיל.
האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים,    .3
ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס/קבוצת לימוד מסוימת, על אף שהוצעו ללימודים במועדים מסוימים. החלטה כזאת 

יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או מנהלית ו/או אחרת.
הנרשמים יהיו זכאים לעבור לקורס אחר או לקבוצה אחרת הפתוחים להרשמה, או  לקבל את כל הסכום ששילמו 
בגין ההרשמה לקורס/קבוצה הרלוונטיים. פרט לאמור לעיל, לא יהיו למי מהצדדים זכויות ו/או חובות ו/או תביעות 

נוספות בקשר להחלטה זו ו/או ביצועה ו/או הנובעים מההרשמה הרלוונטית וביטולה.
קבלת תואר ו/או כל אישור או תעודה אחרים שהאוניברסיטה מעניקה, אינם משחררים את התלמידים מאחריות 
ו/או התעודה, שלא שולם למעשה לאוניברסיטה  ו/או האישור  קיים בעת מתן התואר  כל חוב שהיה  לתשלום 
הפתוחה.  כמו כן, האוניברסיטה זכאית לקזז מכל תשלום עתידי של תלמידים, חוב לאוניברסיטה שלא שולם 

למעשה לאוניברסיטה, גם לאחר התיישנות התובענה.
האקדמי  בידיעון  הנמצא  אקדמיים  ללימודים  המשמעת  תקנון  הנו  התלמידים  את  המחייב  המשמעת  תקנון   .4

המצוי במשרדי האוניברסיטה הפתוחה. וכן באתר האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה בקישור
.http://www.openu.ac.il/General/ethics.html  

הודעות לאוניברסיטה  .3
יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח בדואר/דואר אלקטרוני או בפקס וכן את אישור המשלוח. האוניברסיטה לא   
תתחשב בטענה שמכתב כלשהו נשלח בדואר או בפקס ולא הגיע, אלא בצירוף הוכחה לכך )כגון: אישור משלוח 
פקס או מהמחשב, דף פירוט שיחות מ״בזק״ או אישור על דואר רשום(. אם לא תצורף הוכחה, הנושא יטופל 
בהתאם למועד הפנייה החדש. )באישור או בדף הפירוט חייב להופיע המספר של מרכז ההרשמה/אסכולות אליו 

נשלח הפקס(. המועד הקובע הוא תאריך קבלת הפנייה בכתב במשרדי בית הספר אסכולות/מרכז ההרשמה.

הנחיות החלפת קורס  .4
בקשת החלפת קורס תוגש בכתב בלבד למשרדי בית הספר אסכולות. א. 

המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה. ב. 

גובה התשלום הנדרש  עיתוי קבלת הבקשה   

הפרש שכר הלימוד בין הקורס המקורי לבין הקורס החדשעד המפגש השלישי )כולל(

אין החלפת קורסמהמפגש הרביעי ואילך

הערה: בקורסים קצרים במיוחד הכוללים עד 4 מפגשים, המועד האחרון להחלפת קורס הינו עד חצי מזמן הקורס.

הנחיות ביטול הרשמה  .5
לקורסים ששכר הלימוד שלהם הינו עד 4,000 ש"ח.  

גובה הקיזוז ממבטל ההרשמהמועד קבלת בקשת ביטול   

דמי טיפול מינהלי בסך 80 ש"חעד שבועיים לפני פתיחת הקורס*

10% משכר הלימודבמהלך שבועיים לפני פתיחת הקורס*

ערך יחסי של מפגש אחד + 10% משכר הלימודלאחר מפגש אחד

ערך יחסי של שני מפגשים + 10% משכר הלימודלאחר שני מפגשים

ערך יחסי של שלושה מפגשים + 10% משכר הלימודלאחר שלושה מפגשים

אין החזר כספי, לא ניתן עוד לבטל הרשמהלאחר ארבעה מפגשים או יותר

בקורסים וימי עיון ששכר הלימוד בהם הוא עד 85 ש"ח אין החזר כספי.
* בהתאם לתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע”א-2010:                                                                       

אם בקשת הביטול תתקבל בכתב תוך 14 יום מיום ההרשמה ובלבד שהביטול יעשה עד 7 ימי עסקים לפני תחילת 
הקורס, יחויב המבטל ב–5% משכר הלימוד המלא בקורס )כולל דמי הרשמה( או 80 ש”ח, הנמוך מבין השניים. לאחר 

המועד שצוין, יופעלו ההנחיות ביטול הרשמה של האוניברסיטה הפתוחה. 
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דגשים והערות
בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד לאסכולות/מרכז ההרשמה. לא יתקבלו הודעות בטלפון.  א. 

המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה במשרדי אסכולות/מרכז ההרשמה. ב. 
גובה הקיזוז המינימלי יהיה סכום דמי הטיפול המינהלי בסך 80 ש"ח, או הקיזוז המפורט בטבלה — הגבוה  ג. 

מבין השניים.
סוג הנחיות הביטול והבסיס לחישוב דמי הטיפול והעלויות בגין ביטול הרשמה ייקבע על־פי שכר הלימוד המלא  ד. 

שנקבע לקורס ולא על־פי השכר ששולם בפועל.
בקורסים הכוללים עד 4 מפגשים, המועד האחרון לביטול הינו על־פי הטבלה שלעיל או עד חצי מזמן הקורס  ה. 

— הנמוך מבין השניים. 
במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי־צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך  ו. 
שלושה שבועות לכל הפחות, יש לפנות מיד למשרדי בית־הספר אסכולות בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. 
כל בקשה ִתבדק לגופו של עניין, בכפוף להגדרות בהנחיות האוניברסיטה הפתוחה. יש לשלוח את הבקשה 

מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.

אי פתיחת קורס   .6
האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת. 

במקרים כאלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.

גמול השתלמות  .7
מורים ועובדי הוראה יפנו אישית אל המפקח המחוזי במשרד החינוך והתרבות להסדרת העניין מראש. עובדים   

בדירוג האחיד ועובדי המח"ר יפנו לרכזי ההדרכה או למנהל משאבי האנוש במקום עבודתם.

הנחות   .8
שכר הלימוד המלא של הקורסים והפעילויות של אסכולות הוא שכר הלימוד המפורסם כשכר לימוד לתלמידים    
חדשים בהרשמה מאוחרת. כל שכר לימוד אחר שמפורסם בידיעוני אסכולות או מפעם לפעם בפרסומים אחרים 
הינו שכר לימוד לאחר הנחה משכר הלימוד המלא. כל הנחה משכר הלימוד המלא תחושב בניכוי מרכיבי שכר 
לימוד שאינם מיועדים להנחה, כגון עלויות מנויים לתזמורת הפילהרמונית, האופרה הישראלית והוצאות מיוחדות 
אחרות. במקרה שתלמידים זכאים לשתי הנחות או יותר, תחול רק ההנחה הגבוהה מבין ההנחות התקפות. אין 

כפל הנחות, אלא אם כן צוין כך במפורש בפרסום.

התאמות לתלמידים עם מוגבלויות ולקויות למידה   .9
בית ספר אסכולות פועל על מנת להנגיש את שירותיו לתלמידים עם מוגבלויות )פיזית, נפשית, רגשית וקוגנטיבית(.   

תלמידים הזקוקים להנגשה ולהתאמות בתהליך הלמידה, מוזמנים לפנות לדביר דוד לוי, בטל׳ 09-7780904, 
 .ascolot@openu.ac.il או בדוא״ל  

מידע הנמסר לגורמים מקצועיים נשאר חסוי ולא יהיו לו השלכות נוספות, מעבר לבקשות התלמידים.  

מפגש חלופי  .10
צוות אסכולות רואה חשיבות עליונה בשירות הלקוחות ובשביעות רצונם. הנוהל המפורט להלן נועד למנוע אי    
הבנות ולאפשר לנו לספק לכם את השירות הטוב והיעיל ביותר. יש להודיע על היעדרות מהרצאה 48 שעות מראש 
למוקד אסכולות. אסכולות תעשה מאמץ כמיטב יכולתה לפצות לקוחות שהחמיצו מפגש באמצעות הצעת מפגש 
חלופי - עד 2 מפגשים לקורס. הזכות למימוש המפגשים החלופיים תקפה בשנת הלימודים תשפ"ט, על בסיס 
מקום פנוי באולם. לא ניתן לבחור מפגש חלופי באירועים חד־פעמיים והרצאות חד־פעמיות להרצאה חלופית 

ניתן להזמין מקום לא רק עבור המנוי הרשום.

שינויים בלתי־צפויים  .11
במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי־צפויים. הזכות לשינויים שמורה, שינויים אינם מהווים    

עילה להחזר כספי או לטענה כלשהיא כלפי אסכולות או האוניברסיטה הפתוחה.

12. מבצע “חבר מביא חבר”
תלמידים ותיקים, אשר יצרפו תלמידים חדשים )שלא למדו באסכולות בשנתיים האחרונות( יהיו זכאים לתלושי  א.  

שי לקנייה באחת מחנויות הספרים המובחרות בשווי 100 ש”ח עד גמר המלאי.
התלושים יישלחו בדואר רשום )לפי הכתובת שתינתן בעת ההרשמה(. ב. 

יש לעדכן את צוות אסכולות בעת ההרשמה בפרטי התלמידים הוותיקים והחדשים, כולל מספרי תעודת זהות. ג. 
במבצעים לא ייכללו תלמידים אשר ביטלו את הרשמתם ללימודים. ד. 
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טופס הרשמה
את טופסי ההרשמה מכל השלוחות בארץ ניתן לשלוח אל

“אסכולות” — בית־הספר ללימודים רב־תחומיים ולתרבות הדעת
האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808 רעננה, מיקוד 4353701

או באמצעות הפקס: 09-9741474 או בטלפון 1-700-700-169 

פרטי הנרשם/נרשמת:

             מספר זהות מלא )9 ספרות(                                 שם פרטי                                שם משפחה

  

כתובת ___________________________יישוב ____________________ מיקוד ___________

טל'  _______________________________ נייד ___________________________________

כתובת דואר אלקטרוני  _____________________________@_________________________

פרטי הקורס המבוקש )נא למלא בהתאם למפורט במידע על הקורס(

מספר הקורס   מועד תחילת הלימודים           שכר לימוד שם הקורס   
  

אופן התשלום: 
תשלום בכרטיס אשראי )ויזה, לאומי קארד, ישראכרט, דיינרס, אמריקן אקספרס(   

מס' כרטיס אשראי:   

 
שם בעל/ת הכרטיס ______________________________  גמר תוקף הכרטיס ___________________   

מספר הזהות של בעל/ת הכרטיס __________________________________   
אפשרויות תשלום )סמן x לפי בחירתך(

בתשלום אחד                 בתשלומים, כמפורט בחוברת זו     
לתשומת לב: במקרה של אי התאמה בין הסכום שהתלמיד/ה מציין/ת בטופס זה לבין שכר הלימוד הנדרש עבור   

הקורס, זכאית האוניברסיטה לגבות את הסכום המתאים על פי התקנות כפי שיפורסם מעת לעת.
תשלום בהמחאה/המחאות: )בהתאם לסעיף 2ב בהנחיות ההרשמה(  

בהתחייבות של מקום העבודה: )בהתאם לסעיף 2ג בהנחיות ההרשמה( מס' ח"פ/ע"מ__________________  

התאמות לאנשים עם מוגבלויות ו/או לקויות למידה
במידה והנך זקוק/ה להתאמות בשל מוגבלות או לקות למידה אנא סמן  x       ואנו ניצור עמך קשר. 

הצהרה והתחייבות
אני מצהיר בזאת כי קיבלתי מידע על הקורסים הנ”ל וכי ידוע לי כי ביטול הרשמתי ללימודים יחוייב בתשלום, בשיעור התלוי 
במועד קבלת הודעת הביטול בכתב, הכל כמפורט בהנחיות ההרשמה וביטולה. אני מתחייב לקיים את תקנות האוניברסיטה 
הפתוחה, לרבות אלו שתיקבענה במהלך לימודי. אני מסכים כי בכל מקרה אני אחראי לתשלום שכר הלימוד ו/או כל תשלום אחר 
לאוניברסיטה הפתוחה, ואי־עמידה בתשלומי שכר הלימוד או בכל תשלום אחר לאוניברסיטה הפתוחה, מצדי ו/או עבורי עשוי 
למנוע ממני קבלת שירותים או תעודות מטעמה. כמו כן זכאית האוניברסיטה לזקוף כל תשלום שלי לחוב או חיוב שלי שטרם 
שולם, לפי שיקול דעתה. אם אעשה שימוש בכרטיס אשראי שאינו שלי, אעשה זאת רק לאחר קבלת אישור מבעל הכרטיס.

חתימתי כאן מהווה אישור והסכמה להצהרה זו ולכל התנאים המפורטים בידיעון זה.

  תאריך  ___________    חתימה  ____________________________

ימולא ע”י רושם באמצעות הטלפון:
הנרשם אישר שידועים לו הפרטים על הקורס והתנאים המחייבים אותו, בכל הנוגע להרשמה וביטולה.

שם הרושם ________________  תאריך _________________ שעה _________________ חתימה _________________

מ שם המזין ______________ תאריך ____________ ט  שם הרושם ______________ תאריך ____________      

מס' אסמכתא
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לפרטים ולהרשמה
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אסכולות. לסקרנות שלך. 
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