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אסכולות. לסקרנות שלך.

אסכולות
סיורים לימודיים בארץ



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.   

נשיאת האוניברסיטה הפתוחה פרופ’ מימי איזנשטדט 
משנה לנשיאה לעניינים אקדמיים פרופ' גיא מירון 

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

צוות אסכולות
מנהלת אסכולות ועורכת ראשית ד"ר טלי גביש 

מנהל תפעול ופרויקטים אביב ריזנברג 
מנהל סיורים לימודיים בארץ גיא אביבי 

קשרי לקוחות אסכולות עידו אלקיים 
מנהלת תחום קולנוע ופיתוח עסקי נגה שר 
מנהלת מרכז מידע וקשרי לקוחות טל סמואל 

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 

הפקה: טל אורטל
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 16:45-9:00 
טל': 1-700-700-169; פקס: 09-9741474 

www.openu.ac.il/ascolot :אתר אסכולות ascolot@openu.ac.il :דואר אלקטרוני

האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים.



תלמידים יקרים,

שלום לכם חברי וחברות אסכולות,

״ובני האדם ייצאו מבתיהם אחרי סגר ממושך, ייתכן שאפשרויות חדשות ומפתיעות יתנסחו״
)דויד גרוסמן, 19.3.2020, מוסף ״הארץ״, עם פרוץ מגיפת הקורונה בישראל(

ברוח דבריו של הסופר דויד גרוסמן מוצגת בפניכם תוכנית הסיורים החדשה שלנו לשנת תשפ״א, 2021-2020. 

התוכנית נבנתה במיוחד עבורכן ועבורכם – אוהבי טבע, נוף ושוחרי דעת.

אנו מזמינים אתכם לצאת איתנו למסע של למידה והנאה, להכיר מראות חדשים, להתוודע לאנשים מיוחדים, 

לנופים, לטעמים ולריחות.

הזמינו חברים והצטרפו.

צוות אסכולות מחכה לכם בהתרגשות.             

גיא אביבי

מנהל סיורים 

   ד"ר טלי גביש                                 

   מנהלת אסכולות                              

   ועורכת ראשית 

             



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 39.  #

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 תישלח 

הודעה מסודרת מראש לכל משתתפי הסיור.

טלפון חירום ביום הטיול: 052-3393341  #



דרגת קושי קלה
6 הכנסיות היפות בישראל   
7 שבחי ירושלים 
8 המהפכה העירונית   
9 חפשו את האישה 

10 מבטים גליליים 
11 רק איתנו 
12 עובדה בשטח 
13 ששת הנבחרים 
14 קצרים בירושלים 

  15 קצרים בחיפה   
16 מכל טוב הארץ 
17 קוקטייל ארץ ישראלי 
18 קצרים בתל אביב 
19 חדש וישן בתל אביב 
20 מיטב התערוכות 
21 אמנות עכשווית   
21 אמנות ברגליים 

דרגת קושי קלה-בינונית
24 מקל, חליל, גליל   

  25      Deus vult - זה רצון האל
26 מהר לעמק 
27 אל המעין 

דרגת קושי בינונית
30 סיורי פריחה 
31 נפלאות הטבע 
33 פינות חן נסתרות 

דרגת קושי בינונית-קשה
36 בצידי הדרך 
37 מהקצה אל הקצה 

38 שכר לימוד והנחיות הרשמה 
41 טופס הרשמה 

תוכן העניינים





דרגת קושי קלה 
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הכנסיות היפות בישראל 
תיאולוגיה, אמנות ואדריכלות

חדש!

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

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

במרכז סדרה זו יעמדו היפים במבני הפולחן הנוצריים בישראל. נבקר בחדרים, בחצרות 
ובאולמות שאינם פתוחים לקהל הרחב, ונבחן רבדים שונים במכלול הכנסייתי: מתי נבנו 

הכנסיות? מי בנה אותן? ואיזה מסר הן מבקשות להעביר למאמינים?  

דרגת קושי: קלה

30.10.20
בונבוניירות 

מדריכה: ד"ר אנסטסיה קשמן
בסיור זה נתוודע לכנסיות פחות מּוכרות בירושלים. 

נשמע על תולדות הכנסיות, על הקהילות 
המתפללות בהן, ועל יחסיהן עם השכנים. ביניהן: 

הכנסייה הרומנית ברח' שבטי ישראל, הכנסייה 
המלכיתית ליד שער יפו, כנסיית סנט פיטר 

אינגליקנטו בהר ציון, וקאפלת הלנה הארמנית 
בכנסיית הקבר. 

4.12.20
היפים והאמיצים

מדריך: אביב הרצליך
בסיור בלוד וביפו נתוודע לסיפוריהם של הקדושים 

פטרוס, ניקולאוס, גאורגיוס קוטל הדרקון ואנטוניוס 
הנזיר התיאולוג – בעת ביקור בכנסיות שנבנו 

לכבודם. 

1.1.21
אמא יקרה לי 

מדריכה: ד"ר עינת סגל
הכנסיות של נצרת מבטאות את אהבת המאמינים 
לאמו של ישוע. נבחן את המסורות השונות בנוגע 

למקום הבשורה שנמסרה למריה, ונעמוד על הבדלי 
התפיסות התיאולוגיות והאמנותיות בשתי כנסיות 

הבשורה שבעיר. נסיים בכנסייה ניאו-גותית צרפתית 
המוקדשת לישוע הנער.

12.2.21
בשם הצאר

מדריך: האב רומן גולטייב
מבני הדת שבנו הרוסים בירושלים הם מהיפים 

בעיר. בסיור זה נגלה מה מסתתר מתחת לבצלים 
של כנסיית מריה מגדלנה, ולכיפות של כנסיית כל 

הקדושים. ננסה לפתור את השאלות במתחמים 
הסגורים של הרוזנים, הנסיכים והצארינות.

12.3.21
ברלוצ'י כוכב עליון

מדריכה: איילת אורפז
נערוך ביקור מעמיק בשתיים מהכנסיות שתיכנן 

האדריכל האיטלקי הנודע אנטוניו ברלוצ'י: כנסיית 
ההשתנּות בתבור וכנסיית הר האושר שמעל 

הכינרת. נלמד על הקשר בין סיפורי הברית החדשה, 
אדריכלות, תיאולוגיה, פאשיזם והומניסטיקה. נבקר 

גם בכנסיית דומוס גליליי. 

23.4.21
בהרים, במידבר ובכפר
מדריכה: ד"ר עינת סגל

דמותו של יוחנן המטביל משתקפת בכנסיות שנבנו 
בעין כרם. נבקר במעיין מרים, בכנסיית הביקור 

ובכנסיית יוחנן בהרים, ונסיים בביקור במנזר 
יוחנן במידבר, שם בילה יוחנן הצעיר את זמנו 

בהתבודדות. 
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שבחי ירושלים
"שבחי ירושלים את ה', הללי אלהיך ציון", כותב משורר תהילים. העיר מצּוָוה לקלס את הקדוש 
ברוך הוא. ואנחנו, מאמינים ואתאיסטים כאחד, איננו יכולים שלא לשבח את העיר וליפול בשבי 

קסמה. בסדרה זו נערוך מסע חוצה גבולות של זמן, מקום, אנשים ותרבויות.

דרגת קושי: קלה

4.11.20
יש הרבה ברלוצ'י בירושלים

מדריכה: איילת אורפז
ב-1912 הגיע לירושלים אדריכל בראשית דרכו. 

בשנים שחי כאן הוא הותיר חותם בנופיה של העיר. 
נתחקה אחר תולדות חייו ומפעלותיו של אנטוניו 

ברלוצ'י שתיכנן ובנה, בין השאר, את כנסיית הביקור 
בעין כרם, את כנסיית דומינוס פלביט, את כנסיית 

כל העמים בגת שמנים, ואת בית החולים האיטלקי.

2.12.20
ציפורי גן העדן בירושלים

מדריך: ניר אורטל
סיפור תולדותיה המפתיעות של הקרמיקה 

הארמנית ועיטוריה המרהיבים ייקח אותנו אל 
סדנת יוצרים ואל בתים ירושלמיים שקושטו באריחי 

קרמיקה אלו.

6.1.21
משפחות אצולה ישראליות

מדריך: טל חניה
אחרי מלחמת העולם הראשונה צמחה בירושלים 
אליטה ציונית חילונית, אשר השפיעה על החברה 
הירושלמית ועל המדינה. נתוודע לסיפורה בסיור 

בשכונת החבשים, בבית פרומין, בבנייני המוסדות 
הלאומים ובשכונת רחביה.

3.2.21
הפרנציסקנים

מדריך: עודד אמיתי
נערוך מפגשים מרתקים עם נזירים ונזירות. נבקר 
במקומות שאינם פתוחים לקהל הרחב. נכיר את 

מנהגי החיים במסדרים, וסודות נחבאים בכנסיות.

3.3.21
אליאס, אליהו, ונזירות בדרום העיר

מדריך: דבל'ה נוטקביץ
פינות נוצריות חבויות, מסורות דתיות ומתחמים 

קסומים יתחברו לפסיפס עשיר של מפגשים, 
וביקורים במקומות לא שגרתיים. נבקר במתחם 

טנטור, בגבעת הארבעה, במנזר מר אליאס, 
בכנסיית הקתיסמה וברמת רחל. ניפגש עם נזירה 

קלריסית, ונכיר את תושבי שכונות הדרום.

7.4.21
הפלמ"ח בסיפור ובשיר

מדריכה: ענת הופמן 
טיול בפרוזדור ירושלים, בו ישולבו קטעי ספרות 

ושירים על הפלמ"ח. נתן אלתרמן, חיים גורי, חיים 
חפר, מאיר שֵלו, דבורה עומר ורבים אחרים, כתבו 

ויצרו, ואנחנו נחבר הכל לזמן ולמרחב.

 
לא משלמים 

עד שמתחילים ללמוד!
נרשמים עכשיו ופירעון התשלום הראשון לאחר תחילת הלימודים

חדש - 12 תשלומים ללא ריבית

6 סיורים בימי רביעי. היציאה בשעה 7:30 
מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת סבידור 

)תל אביב מרכז, ארלוזורוב(, תל אביב.
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המהפכה העירונית
אחרי מסעו לארץ ישראל ב-1904 הגיע עקיבא אריה וייס למסקנה, שצורת ההתיישבות הנכונה 

ליהודים בארץ ישראל היא העיר. הוא היה בודד בדעתו זו, אך כיום, כעבור יותר מ-115 שנים, 
נראה שווייס צדק. בסדרה זו נצא למסעות קצרים בכמה מערי ארצנו.

דרגת קושי: קלה

חדש!

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

6 סיורים בימי שישי. היציאה בשעה 7:30 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת סבידור )תל אביב 
מרכז, ארלוזורוב(, תל אביב.

6.11.20
הפלא השמיני – קיסריה 

מדריכה: אביבית ברוקשטיין
סיור מקיף בגן הלאומי הנפלא: האוצרות 

הארכיאולוגיים, המבנים המרשימים, המיצגים 
החדשים, הנמל, המסעדות, החנויות והים. נצא 

גם לאתרים קסומים בקיסריה החדשה, בשדות ים 
ובחוף האקוודוקט. 

25.12.20
ירושלים של זהב ושל נחושת ושל שיר 

מדריכה: ענת הופמן
בסמטאות העיר נלך בעקבות השירים, שיספרו לנו 
על אגדות, מסורות, אירועים ואנשים. נצעד ברובע 

היהודי, במשכנות שאננים, ואל מול חומות העיר 
העתיקה.

22.1.21
סיפורי פתח תקוה 

מדריך: ד"ר אייל דוידסון 
מייסדי העיר, מעשי הגבורה, אירועים ואתרים 

היסטוריים באם המושבות: בית אברהם שפירא, בית 
הדפוס, אתר גבעת השלושה הישנה, גן העצמאות 

והטנק הסורי, השוק, בית הראשונים בסביון, ובית 
הפילבוקס אשר לגדות הירקון.

 

 19.2.21
"יא חלילי יא עמלי" – רחובות

מדריך: ברוך שמילוביץ
יום טיול ברחובות, המושבה שהייתה כור מצרף בימי 
ראשית ההתיישבות היהודית החדשה בארץ ישראל. 

נספר על גואלי קרקעות מיתולוגיים, סופרים 
ומשוררים שגדלו כאן, ולוחמים שנדדו על פני תבל 

בתקווה לחזור הביתה.
 

9.4.21
שדרות ונתיבות – הצלחות וכישלונות

מדריך: יורם טויטו
נטייל בנתיבי הקדּושה והחסד בנתיבות, בין ישן 

לחדש, בין מסורתי למודרני. נשמע על "שדרוק", 
עיר הרוק והמוסיקה, המתמודדת עם אתגרים 

ביטחוניים, ועל התהליכים החברתיים המתחוללים 
בה. 

14.5.21
נתניה ועוד 15  

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

בשרידי הכפר אום ח'אלד ובמצודה הצלבנית, ונראה 
את עץ השקמה האגדי. נבקר במוזיאון העיר, ברחוב 

הרצל המשופץ, בטיילת הים היפהפייה, באנדרטת 
הצבא האדום, ובקברו העלום של יוסף בנימיני 

במושב אביחיל.
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חפשו את האשה
מַקדמת דנא נאלצו נשים בולטות וחזקות להיאבק במוסכמות, להשתחרר מכבלי החברה ומעולן 
של הזוגיות, המשפחה וחוקי הדת. סדרה זו עוקבת אחר נשים אמיצות שניסו והצליחו לשבור את 
המוסכמות, כל אחת בדרכה המיוחדת. סיפוריהן ישתלבו לכדי תמונה גדולה של המאבק לשחרור 

הנשים.

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

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

דרגת קושי: קלה

6.11.20
גם אותי סופה נודדת סחפה
מדריכה: אלהאם אלכמלאת 

סיור אינטימי, מפתיע ומרגש, מסע אל חייהן ונפשן 
של נשים בדוויות פורצות דרך. 

נבקר ברהט, בלקיה, בתל שבע, ובריכוזי הפזורה 
הבדווית בנגב.

4.12.20
נשים בחולות, כמה הן יצירתיות

מדריך: רמי אהרוני
נתוודע ליצירותיהן של לאה גולדברג, דבורה עומר, 

חנה לוין ורחל המשוררת במסגרת ביקורים באתרים 
יוצאי דופן. ב"גני סיפור" בחולון, בראשון לציון נתוודע 

לראשת העיר הראשונה. נבקר גם ב"מגדל שלוש 
האחיות" ובגן רינה ברחובות. 

1.1.21
שלוש נשים ופסיפס
מדריך: אורן שמואלי

שלוש נשים, שלושה מסעות ושלוש תרבויות – ניפגש 
עם ג'נט שמפיצה את טעמי המטבח האתיופי, עם 
בת העדה הקראית, ועם ערבייה מוסלמית, ילידת 
העיר לוד, מנהיגה ופעילה חברתית. כמו כן נבקר 

בפסיפס לוד המרהיב ביופיו, שנפתח לאחרונה לקהל 
הרחב.

5.2.21
"ראשונות תמיד אנחנו"

מדריך: שלמה סגל
בסיור מעורר השראה זה נלך בעקבות נשים גיבורות 
במלחמת העצמאות: הקשריות מירה בן ארי והדסה 
למפל. נבקר באתרי ניצנים, באנדרטה לפורצי הדרך 

לירושלים בחולדה, ובאתרי לטרון.

12.3.21
אל ממלכתה של בעלת לביאות

מדריכה: שלי אשכולי
מה החזיר את שמשון לדלילה, ועל שם איזו אלה 

נקרא העמק? מה מתרחש ברמת בית שמש, ומתי 
שלטה כאן המלכה "בעלת לביאות"? נבקר בתל בית 

שמש, במנזר דיר רפאת, ביקב מוני, במושב אדרת, 
בתצפית הלוויינים, ובמפעל "טחינא" של מיכל מלמד.  

23.4.21
בעקבות רחל ונעמי על שפת אגם סואן

מדריכה: אסתר שמואלי סטפמן
נחזור אל השירים והסיפורים, אל רחל המשוררת 
ונעמי שמר, אל "שם הרי גולן", בית שפרירי, חוות 
העלמות, הדקל, האקליפטוס והמלוח על המים.

 20%
הנחה
בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם | אין כפל הנחות

 20%
הנחה
בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם | אין כפל הנחות
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מבטים גליליים
בשנה זו נתמקד בהיבטים האנושיים של תושבי הגליל בעבר ובהווה. נבחן כיצד משפיע המרחב 

על האדם, ומה הם היחסים בין הטבע לבין הקהילה המצויה בו. האם הגליל אכן ייחודי? ובמה?

דרגת קושי: קלה

5 סיורים בימי שישי, וסיור 1 ביום ראשון. היציאה לסיורים בשעה 7:00, מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת 
סבידור )תל אביב מרכז, ארלוזורוב(, תל אביב.

 6.11.20
לגלות את עכו מחדש 

מדריכה: אבירמה האריס
בעכו נפגוש מראות ואנשים – גלריות חדשות בעלות 

קונספט ייחודי, וחידושים בשוק הססגוני. נשמע 
על הגנרל הצרפתי ָקָפֶרלי הקבור בתחומי העיר, 

נבקר את בהא אּוללה, ואם יתאפשר, גם בקברו של 
שליטה האגדי של עכו, אלג'זאר.

 4.12.20
אחרים בארץ חדשה 

מדריך: חנוך וייזר
נתחקה אחר בני מיעוטים שהיגרו לארץ בתקופה 

העות'מאנית: הבוסנים שהובאו לקיסריה, 
"הזביחים" שלמרגלות התבור, הצ'רקסים בכפר 

כמא,  האלג'יראים שהפכו את צמח לתחנה חשובה 
של הרכבת הטורקית, והבהאים במזרח הכנרת.

  8.1.21
"אל אשר יהיה שמה הרוח"

מדריך: אביב הרצליך
נסייר בגוש שגב, ביישובים הררית, מבדד נטופה, 

יודפת והרדוף, ונפגוש מבקשי דרך ואידיאליסטים 
למיניהם המנסים לשפר את היחיד ולתקן את 

העולם.

 12.2.21
"על בני אדם משונים מאוד"

מדריכה: אסתר שמואלי סטפמן
נתוודע לסיפורי ההתיישבות בדרום הכנרת: ביתניה 

עלית, עין פוריה, "בית טריידל", המושבה כנרת, 
אסם התבואה וחוות העלמות בחצר כנרת, הצריף 
המשוחזר באום ג'וני, היא דגניה א', בית המוטור, 

קבר בובה, מפעל השוקולד גליתא, ו"סיפורי תמר 
בכפר".

 5.3.21
"מי יבנה הגליל" 

מדריך: אהרל'ה ברינדט
בסיור זה נכיר חלוצים, לוחמים ודייגים גליליים. 

נבקר בבתי החלוצים בראש פינה, נשמע על ראשית 
התיישבותם, נבקר בתצפית נמרוד, בחורבת ירדה, 
וביישוב הספר דרדרה. נספר את סיפורה של ימת 

החולה, ונבקר במזח הדייגים ביסוד המעלה.

25.4.21 )יום א'( 
נבי שועייב – העלייה הגדולה לרגל

מדריך: עדנאן כבישי
ביום חגם של הדרוזים, חג נבי שועייב, נתוודע 

לדמותו של הנביא הדרוזי ולמנהגי החג. נערוך ביקור 
מעמיק במתחם הקדוש, וניפגש עם עולי הרגל. 

נבקר גם במראר ובשפרעם.
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רק איתנו
במסגרת סיורים לא-שגרתיים נבקר במקומות ייחודיים שאליהם לא ניתן להגיע בלעדינו. נפגוש 
אנשים מיוחדים במינם, נפתח דלתות נסתרות, ונעניק לכם חוויות ייחודיות, מעניינות ומרגשות 

במיוחד.

דרגת קושי: קלה

13.11.20
"אנשי הבזלת"

מדריך: ברוך שמילוביץ
סיפורם של רמת הגולן וחלום ההתיישבות בעבר 

הירדן: משורר "התקווה", נפתלי הרץ אימבר, ביקר 
כאן בשנות ה-80 של המאה ה-19, גלגוליה של 

המושבה בני יהודה, מושבות הברון, וסיפורו של אדם 
נשכח שישב בניו יורק וחלם על נופי הבשן.

25.12.20
ראש העין – "על כנפי נשרים"

מדריכה: אורנה שפרלינג 
מסע מרתק אל עולמם של עולי תימן. נבקר בבית 

המורשת, וניחשף לתרבות המפוארת של הקהילות 
היהודיות בתימן. ניפגש עם קבוצת רקדנים 

בתלבושות מסורתיות. נבקר בשוק הצבעוני, נטעם 
ממטעמי המקום, ונחווה את האווירה החגיגית של 

יום שישי.

22.1.21
"מה זאת אהבה?" - אהבות ירושלמיות 

מדריך: עודד אמיתי
מפגשים מיוחדים סביב סיפורי אהבה לא-מּוכרים 

החוצים עדות ומגזרים. חצר חרדית, מנזר, בית 
אמידים ערבי ומסעדה מפורסמת. במרכז הסיור 

יעמוד סיפור אהבתם של עולה הגרדום מאיר 
פיינשטיין וארוסתו רחל קרמר. 

12.2.21
חזון ומציאות בשדה בוקר

מדריכים: רויטל צורגיל טויטו ואלישע 
צורגיל

אב ובתו, מומחה עולמי למיגור המידבור ושחקנית, 
ייקחו אותנו לתחנות בתולדות היישוב שהיה לסמל 

ההתיישבות במידבר: תחנת הניסיונות, מצפור חגי,  
צריף בן גוריון, הפאב, קיר הקרמיקה בספרייה ועוד.

19.3.21
רואים רחוק רואים שקוף – חבל לכיש 

מדריך: ד"ר נחום שגיב
בחבל ארץ לא-מּוכר זה, בשיא עונת הפריחה, 

כשהאוויר צלול והטבע מתפרץ, נבקר בחורבת 
לויה, שם לפי מסורת מקומית הרג שמשון אלף 

פלישתים. נבקר במושבים שקף וכרמי קטיף, נכיר 
את המערות, ונשמע את סיפורם של התושבים. 

23.4.21
פנינים ומכמנים בגליל

מדריך: גיל ברנר
בסיור זה נראה את הקירות המצוירים של הציירת 
חיתאם בכפר אבו סנאן, ניפגש עם אלמנה דרוזית 

בכפר סמיע, נבקר בחנות של עפיפה בפקיעין, 
ונשוחח על גלגול נשמות ועל סדנה להכנת סבון. 

 
לא משלמים 

עד שמתחילים ללמוד!
נרשמים עכשיו ופירעון התשלום הראשון לאחר תחילת הלימודים

חדש - 12 תשלומים ללא ריבית

6 סיורים בימי שישי. שעת היציאה תפורסם 
לקראת כל טיול. היציאה מחניון "חנה וסע" 

בתחנת הרכבת סבידור )תל אביב מרכז, 
ארלוזורוב(, תל אביב.
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עובדה בשטח
סידרה זו תפרוס בפניכם את תמימותו של הטבע בצד הנחישות האנושית. ניחשף לסיפורים של 
פעם ולאנשים של היום. ניווכח שלצד התמימות יש לא מעט עּובדות בשטח המספרות סיפורים. 

של זהות, תרבות, לאום וגאווה.

דרגת קושי: קלה

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

6 סיורים בימי שישי. היציאה בשעה 7:30 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת סבידור )תל אביב 
מרכז, ארלוזורוב(, תל אביב.

20.11.20
מה אומרות כיפות הזהב? מה מספרים 

צריחי המסגדים? 
מדריכה: שרון טלמור

היבטים אדריכליים וחברתיים לאורך קו התפר: 
כפר ברא, ג'לג'וליה, טייבה, קלנסווה, ג'ת ויישובי 

זמר. נעלה לתצפיות, נערוך טיולים רגליים במרכזי 
היישובים, נבקר במסגדים, נפגוש בעלי תפקידים 

ומעצבי דעת-קהל, ונלמד כיצד מבטא המיעוט 
הפלסטיני בישראל את קולו במרחב.

25.12.20
הקומנדו ועין השמש

מדריך: יורם טויטו
"הקומנדו הצרפתי", יחידה מיוחדת של עולים 
יהודים דוברי צרפתית ומפקדם הנערץ, לחמה 

במידבר הישראלי בקרבות מלחמת העצמאות. 
נבקר גם במגדל הסולארי באשלים.

15.1.21
ירושלים בסי במול

מדריך: עודד אמיתי
נשמע את הצלילים העולים מהרחובות, נשמע 

נגנית עוגב בגן התנכ"י של קתדרלת סנט ג'ורג'; 
נבקר באקדמיה למוסיקה במתחם הפרנציסקני 
ובקונסרבטיון במנזר סן סלבטורה. נפגוש זמרת 

אופרה, ונכיר את הליתורגיה הדתית ואת המוסיקה 
החילונית של הארמנים.

12.2.21
יצורי פלא, חסד ואחווה למרגלות הכרמל

מדריך: אהרל'ה ברינדט
עין הוד ועין חוד: נבקר במוזיאון תיבות הנגינה של 

ניסקו; ב"חאן יותם", מקום מיוחד שכל פועלו לטובת 
הזולת והחלש; ובעין כרמל שבה יש חווה חקלאית, 
עם ברושים עתיקים, שבנה שבדי מוזר בשם לינד, 

ודמויות באבן ובבזלת. 

19.3.21
"איך זה שכוכב אחד" – תוכנית יישובי 

הכוכבים 
מדריך: שמוליק כספי

הדום השומרון, 30 שנה אחרי ראשיתה של התוכנית: 
גבעת הברושים במכבים, גבעות שילת ולפיד, 

מודיעין עילית, בית אריה, עפרים, סלעית וראש 
העין. נהנה מפריחות נהדרות, נראה יערות קסומים, 
נערוך תצפיות, נראה שרידים ביזנטיים, ונפגוש שוק 

תוסס ואוכל תימני.

23.4.21
העמק הוא חלום - אתרים נסתרים ופינות 

חמד עלומות בעמק יזרעאל
מדריך: מורן גלאון

נבקר אצל ראשוני העמק במושב מרחביה; נערוך 
סיור מקיף בעפולה – התל, תחנת הרכבת, גרעיני 

מגדן, שדרת הדקלים וסיפור האופרה; נבקר 
במושבים בלפוריה ותל עדשים, באוהל שרה, ונסיים 

בתצפית מרהיבה מגבעת המורה.
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דרגת קושי: קלה

6 סיורים בימי שלישי. יציאה בשעה 7:30 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת סבידור )תל אביב 
מרכז, ארלוזורוב(, תל אביב.
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ששת הנבחרים
הטיולים האהובים והמעניינים ביותר. מיטב המדריכים יאירו באור חדש ומלומד את מסלולי הטיולים 

שזכו למחמאות ולשבחים הרבים ביותר בשנים שחלפו.

17.11.20
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.

1.12.20
סיפורם של היקים של המזרח

בשיתוף מרכז מורשת יהדות בבל 
מדריכה: אורנה שפרלינג

נצא לסיור מלווה בקטעי מוסיקה והומור אל 
מובלעות בגדאד, מעוזם של יהודי עירק, באור 
יהודה: מעברות כפר ענא מעברת סקיה ועוד. 

נמשיך לביקור מקיף במרכז מורשת יהדות בבל, 
ונסיים בסיור מרגש ברמת-גן.

26.1.21
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.

23.2.21
 גן עדן בצל הטרור
מדריך: נדב לידרור

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, ניפגש 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.

23.3.21
ענן על מקל )אל מקומות מיוחדים( 

באשקלון
מדריך: ד"ר נחום שגיב

ביקור מקיף באשקלון, לרבות תחנת הכח רוטנברג 
ומפעל ההתפלה. 

בנוסף נבקר בפרוייקט אדריכלי מדהים ומטופח 
במכללת אשקלון, במקאם שהוקם לכבוד נכדו של 

הנביא מוחמד, ובמקומות נוספים שלא הכרתם.

20.4.21
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 באתר הארכיאולוגי, המנוהל על ידי 
קהילה מרתקת וחדשנית המשלבת חיים משותפים 

של נזירים לצד משפחות. נקנח במנזר לטרון.
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6 סיורים )ללא אוטובוס(, בימי שישי. משך כל סיור כ-3 שעות. היציאה בשעה 10:00 מנקודת 
המפגש שצוינה בכל סיור.

קצרים בירושלים יציאה מירושלים
ירושלים של קודש ושל חול, של מיתוסים, מקומות ושכונות, משוררים, משפחות ותנועות 

פוליטיות, עשירים ועניים. עיר שאין לה התחלה, אמצע או סוף. 

דרגת קושי: קלה

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

 6.11.20
מיסתורי הר ציון ומסורותיו

מדריך: ניר אורטל
צמוד לחומת העיר העתיקה נמצאת "חצר אחורית" 
ייחודית: חלקות קבורה לבני כל העדות, אתרי קודש 
וצליינות, מנזר וישיבה, וקבר דוד המלך. נסייר בהר, 

ונתוודע לתולדותיו ולמרקם היחסים בין הדתות 
והעדות.

נקודת המפגש: שער ציון )מחוץ לחומה(

 4.12.20
להחזיר עטרה ליושנה – סיפורה של תנועת 

ש"ס
מדריכה: נעמה ניסני

ב-1982 נפל דבר בעולם החרדי ובפוליטיקה 
הישראלית: הוקמה מפלגת ש"ס, ונולדה החרדיּות 

הספרדית. נסייר בעקבות מוסדות חשובים של 
הקהילה, ונשמע על הדמויות שעיצבו אותה. 

נקודת המפגש: פינת הרחובות נבון ויפו

  1.1.21
בשבילי הזיכרון של מלחה

מדריך: דובל'ה נוטקביץ
מלחה, כפר ערבי שהפך לשכונת ְסָפר ירושלמית, 

היא שכונה גדושה בהיסטוריה ופרשיות: הקרבות בין 
ימין לשמאל, אירועי מלחמת העצמאות ועוד.

נקודת המפגש: אנדרטת האצ"ל )רח' שרת פינת 
רח' גולומב(

  5.2.21
"הטור הירושלמי" – בעקבות הטור 

השביעי של אלתרמן 
מדריכה: ענת הופמן

במשך שנים פירסם אלתרמן את "הטור השביעי", 
שליווה את המאורעות הגדולים בארץ. נצעד 

בעקבות הטורים הירושלמיים שלו: מלון המלך דוד, 
מלון פאלאס, מוזיאון אסירי המחתרות, כיכר ציון, 

רחוב בן יהודה והכנסת הישנה.
נקודת המפגש: משכנות שאננים, ליד טחנת הקמח

  5.3.21
זהבה של ירושלים – בעקבות גולדה מאיר 

מדריך: יוסי גולדברג
נלווה את סיפורה של גולדה מאיר, נלמד על דמותה 

כמנהלת המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית 
וכׂשרה בודדה בממשלות ישראל. נשמע על רגעים 

מעצבים בהיסטוריה של המדינה כפי שחוותה 
אותם.

נקודת המפגש: גן הסוס )רח' המלך ג'ורג' פינת רח' 
בארי(

 23.4.21
עגנון מחפש תשובה

מדריך: ברוך שמולוביץ
גיבור היצירה "תמול שלשום" של ש"י עגנון משוטט 

בירושלים בחיפוש אחר אלוהיו, ומוצא את מותו. 
נטייל ממתחם התחנה הראשונה דרך ימין משה 

לעבר שער יפו, ועד לפאתי מאה שערים. 
נקודת המפגש: בכניסה למתחם התחנה )מול כיכר 

רמז(
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דרגת קושי: קלה

קצרים בחיפה יציאה מחיפה
נמשיך לצלול למכמניה, לסודותיה, ולפינות החן של אחת הערים המרתקות בישראל, עיר של 

ניגודים שהיא פסיפס אנושי מרתק של תרבות שוקקת חיים ומתחדשת, אמנים, סופרים וסיפורים, 
עבר מפואר, ותרומה אדירה למפעל הציוני. 

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

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

16.10.20
"צהלי קולך בת גלים"

נתוודע לסיפורה של שכונת בת גלים, אחת 
משכונות הגנים של חיפה השוכנת על חוף הים, 

שכיום מתרחשים בה שינויים רבים.  
נקודת מפגש: ליד הרכבל בקצה שכונת בת גלים

20.11.20
הג'נטלמן האחרון

ראובן רודולף הכט היה רביזיוניסט, קפיטליסט וגאון. 
הוא היה דמות שונה בנוף האנושי של עיר הפועלים. 

מי היה האיש ומה היה פועלו? נסייר במוזיאון הכט 
באוניברסיטת חיפה, ונסיים במסלול קצר בטבע.
נקודת המפגש: בכניסה הראשית לאוניברסיטת 

חיפה

25.12.20
יקים, רוסים, ויזמים ביום חגו של המשיח 

הנוצרי
זהו טיול מפתיע, מצחיק ומרגש במרכז הכרמל. 

באמצעות סיפורו של בית הנחושת נתוודע לעלייה 
החמישית ולייקים של חיפה. נבקר ב"כרמל הרוסי", 

בביתו של המהנדס המהפכן, פנחס רוטנברג, 
ובשלל בתים היסטוריים. נכיר פינות חמד ירוקות 

ושקטות בעיבורה של העיר, וניהנה מהנוף הנהדר 
הנשקף מטיילת לואי. 

נקודת המפגש: רח' יפה נוף 45

22.1.21
מהמדרחוב אל השוק 

ימי המנדט הבריטי, סיפורי המדינה שבדרך, רוחם 
ופועלם של אבא שנלר וחנה מונטג, הלוא הם 

בני הזוג חושי, הבית ברחוב שמריהו לוין 25, ובתי 
אמידים של ערביי חיפה – כל אלה יהיו חלק מן 
הסיור שהוא גם סיפורו הציוני של הדר הכרמל.

נקודת המפגש: גן בנימין )פינת הרחובות ארלוזורוב 
ונורדאו(

19.3.21
סודות העיר התחתית

בסיור בעיר התחתית נשמע על התמורות 
המתחוללות בה. מהמושבה הגרמנית לאורך רחוב 
יפו אל קמפוס הנמל והעיר התחתית המתחדשת 

– נתוודע ליזמי השינוי, למתחמים החדשים, 
למסעדות הטובות, לגלריות ולחנויות הבוטיק.

נקודת המפגש: בכניסה לסיטי סנטר, רח' בן גוריון 6

23.4.21
יהודים ערבים ומה שביניהם

יותר מ-70 שנה חלפו מאז מלחמת העצמאות. 
דבר לא נותר כשהיה, אבל כאילו דבר לא השתנה: 

עצמאות ונכבה, נכבה ועצמאות, שיתופי פעולה, דו-
קיום של יהודים וערבים, וקונפליקטים. נסייר בבית 
הגפן וברחוב עבאס, ונסיים את הסדרה מול הגנים 

הבהאים עם הרבה אופטימיות ותקווה לעתיד.
נקודת המפגש: בכניסה לבית הגפן )ברח' הגפן 2(

מדריך: גלי נחום
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מכל טוב הארץ יציאה מחיפה
גם השנה נחבר סיפורים לאתרים, אגדות לדמויות מופת, טעמים למקומות, פרחים לנופים, ממצאים 

ארכיאולוגיים למסורות דתיות. כל אלו יזכירו לנו שוב, עד כמה יפה וברוכה ארצנו במורכבותה.
 

6 סיורים בימי רביעי. יציאה בשעה 7:00 מהחנייה של היכל הקונגרסים סמוך לתחנת הדלק פז 
רחוב קדושי יאסי 2, חיפה.

דרגת קושי: קלה

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

18.11.20
ַּבְׂשרּו בחוצות אשקלון 

מדריך: יורם טויטו
אשקלון היא טעמים, ריחות ואנשים מיוחדים 
בשוק, ים כחול, טיילת ציורית, חולות צהובים 

ומרינה תוססת, אתרים ארכיאולוגיים, פסלי שיש, 
סרקופגים ומונומנטים מהיפים בארץ, שכונות 
ירוקות, כרי דשא, דמויות צבעוניות, ואינספור 

סיפורים מהתנ"ך ועד ימינו. 

23.12.20
Mon Amour רמת גן
מדריך: אבי משה סגל

טיול מחווה שהוא שיר אהבה לעיר הגנים, השוקולד 
והיהלומים, המציינת 100 שנים להקמתה: פרדס 

גולדברג, בית קריניצי, מפעל עלית, הבורסה 
ליהלומים, שכונת תל בנימין, קולנוע רמה, "הכביש 

השחור" ו"הכביש הלבן", תל נפוליאון, שבע טחנות, 
סיפורם של העולים מעיראק, פסל ביאליק והפארק 

הלאומי.

20.1.21
קיסריה המופלאה

מדריכה: אביבית ברוקשטיין
במסגרת סיור מקיף בעיר קיסריה ובסביבתה נצפה 
במיצגים החדשים, נחזה בשכיות החמדה, בשרידים 

המפוארים ובמונומנטים המרשימים בגן הלאומי, 
ונבקר באתרים בקיסריה החדשה, בחוף הקסום, 

ובגנים המסתירים אוצרות.

10.2.21
מעפר ירים מלך – כשהשרון פורח

מדריך: זיו ריינשטיין
כלניות, נוריות, אירוסים, אלוני התבור ושלל פרחים 

– כל אלה יקבלו את פנינו באתרים פחות מּוכרים 
בין מושב אודים לגבעת אולגה: אגמון פולג, סיפורי 

אודים, פגישה עם "משיב האלונים", אבשלום 
פיינברג האגדי, נחום היימן, נחל חדרה, אנדרטאות, 

שירים, דיונות, חופים ונחלים.

3.3.21
חגיגת טבע והיסטוריה בפארק עדולם

מדריך: יואב אבניאון
מסלול הליכה מקסים וקל יוביל אותנו בין חורבות 

עתיקות, מרבדי פריחה ונוף מדהים ב"טוסקנה 
הישראלית": חורבת בורגין, חורבת עתרי, סיפורי 

תנ"ך, מרד בר כוכבא, ומפגש עם שולה שק במוזיאון 
משה שק. 

21.4.21
פעם התחתנו כאן – סיפורה של נהריה

מדריכה: אבירמה האריס
בעיר שייסדו הֶיקים נבקר במוזיאון בית ליברמן 
המספר על ראשית העיר, ובבית הקפה האגדי 

פינגווין. נראה את בית משפחת שטראוס, ננסה 
לבקר בפסיפס הנהדר בלב העיר, ניפגש עם אמנית 

רקמות יודאיקה מעוררת השראה, ונצפין לחופי 
הצפון הקסומים. 
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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

6 סיורים בימי שישי. יציאה בשעה 7:00 מהחנייה של היכל הקונגרסים סמוך לתחנת הדלק פז 
רחוב קדושי יאסי 2, חיפה.

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

13.11.20
מבצע סוזנה

מדריך: עופר רגב
סיור זה בהרי ירושלים נערך לציון 65 שנים לעלותם 

לגרדום של ד"ר משה מרזוק ושמואל )סמי( עזר. 
בעקבות פרשת "עסק הביש" נבחן את האישים 

שנטלו חלק בפרשה, ונספר על גבורתם של קדושי 
קהיר, חבורת צעירים ציונים שחירפו את נפשם.

4.12.20
לוד, דיוספוליס, ואתרים נסתרים במישור 

החוף
מדריך: אורן שמואלי

אתרים ייחודיים ונסתרים מהעין נמצאים ממש 
בלבה של הארץ: אמת מים מרשימה, גת משוכללת 

ששוחזרה, מוזיאון בעיר לוד המציג פרטי יודאיקה 
נדירים, בית הספר לילדי הבדווים שהקימו 

העות'מאנים, ועוד. בלוד נבקר גם בפסיפס המדהים 
שנפתח לאחרונה לקהל.

25.12.20
הזמנה לקפה 

מדריך: עדנאן כבישי
הקפה הוא הרבה יותר ממשקה, הוא סממן תרבותי 

מובהק. נצא בעקבות הקפה הגלילי: היסטוריה, 
מסורת, תעשיית הקפה, טעמים וריחות. נגיע 

למרכזי ייצור הקפה – ג'דיידה, שפרעם, בית זרזיר 
ונצרת.

22.1.21
דייגים, דיונות ונופים בנחלי השרון

מדריך: יריב אברהם
בג'סר א-זרקא, כפר דייגים השוכן לחוף הים התיכון, 

נפגוש את תושביו. נמשיך לנופי נחל אלכסנדר, אל 
הצבים הרכים והציפורים, ונסיים בדיונה הגדולה 

הסמוכה למכון וינגייט, בה נלך עד שפך נחל פולג.

5.3.21
"כשיורד גשם..." – הפלמ"ח ומורשתו 

בירושלים
מדריך: משה חרמץ

הקרב והמיתוס של סן סימון, התגבורת שאיחרה 
לבוא בשער ציון, זיכרון והנצחה בהר הרצל.

23.4.21
ארמגדון

מדריכה: איילת אורפז
כמה ַּכתות נוצריות פיתחו ציפייה נלהבת ומתוחה 

לקראת בואם של ישוע ואחרית הימים. איך ניתן 
לדעת שאחרית הימים מתקרבת? היכן יתרחשו 
האירועים הדרמטיים? על כך נשמע בתל מגידו, 
בֶקֶרב קהילת האדוונטיסטים בנצרת, ובמושבת 

הטמפלרים בבית לחם הגלילית. 

 20%
הנחה
בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם | אין כפל הנחות

 20%
הנחה
בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם | אין כפל הנחות
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דרגת קושי: קלה

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

ומתחדשת, אמנים, סופרים וסיפורים, עבר מפואר ועתיד מזהיר.

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

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

20.11.20
מציאות בהמתנה 

מדריכה: אורנה שפרלינג
נצא אל התחנה המרכזית החדשה ואל זו הישנה. 
נפגוש מסתנן החי כאן  שיספר את סיפורו. נשמע 

על המחלוקת ביחס לטיפול במהגרים ובמסתננים. 
נבקר ברחוב נווה שאנן, בעבר רחוב של חנויות 

נעליים ודוכני פלאפל, וכיום רחוב של אוכל אתני, 
ונשמע על תוכניות לעתיד באזור זה.

נקודת המפגש: גינת לוינסקי )רח' לוינסקי 95( 
בסמיכות לבית הכנסת.

25.12.20
מלכות על ים ערפלי

מדריך: עופר רגב 
זהו סיור בעקבות זאב ז'בוטינסקי. נשמע על 

חתירתו לצדק חברתי, מאבקו בגזענות, עקרון 
החירות במשנתו, ומכלול יצירתו התרבותית. הסיור 

כולל ביקור מעמיק במכון ז'בוטינסקי.
נקודת המפגש: מכון ז'בוטינסקי )רח' המלך ג'ורג' 

)38

15.1.21
מכשף השבט ממעונות עובדים 

יעקב שבתאי בתרבות הישראלית
מדריך: יוסי גולדברג

סיור במרכז תל אביב בין רחוב אלנבי לרחוב דיזנגוף 
בעקבות יצירותיו, דמויותיו הספרותיות, וסיפור חייו 
של יעקב שבתאי: עולם הפועלים בתל אביב בימי 
זוהרה בשנות ה-30 של המאה הקודמת, ושקיעתן 

של העיר ותנועת הפועלים בשנות ה-70. 
נקודת המפגש: כיכר הכנסת )רח' אלנבי 1( בכניסה 

למלון

12.2.21
סטרדיווריוס בתל אביב 

מדריכה: אביבית ברוקשטיין
סיפורם של התזמורת הפילהרמונית הישראלית 
וברוניסלב הוברמן, גאון מוסיקלי שנאלץ לברוח 
מגרמניה הנאצית, ובמקום להגר לארה"ב, בחר 

להקים בארץ ישראל הנידחת תזמורת שתהיה בית 
למוסיקאים יהודים שגורשו מאירופה. 

נקודת המפגש: הכיכר שבמערב רחוב רחבעם 
זאבי, בתוך חניון רידינג

19.3.21
הרחוב יזכור - סיור מספר ושר בין נקודות 

זיכרון במרחב התל אביבי
מדריכים: מיכל ששון ביבי ועופר גביש

עם קום המדינה נדרשו קברניטיה לעסוק בעיצוב 
חגים, טקסים וסמלים, ולצידם בימי הזיכרון. כיצד 
באים זיכרון לאומי, עירוני ואישי לידי ביטוי במרחב 

הציבורי בתל אביב? איך הם משולבים בזמר העברי, 
והיכן הם מוחבאים כקוד גם בשירים שמחים? נעבור 

בין נקודות זיכרון בעיר, נספר ונשיר .
נקודת המפגש: גן הבנים בפארק הירקון בתל אביב 

)חניון יד לבנים(

9.4.21
ג'ונגל עירוני

מדריך: אילן פוליצר
נחל הירקון הוא הגדול ביותר בארץ ישראל. בתוך 
סביבה אורבנית מובהקת יוצר הנחל טבע עירוני 

מיוחד במינו. נסייר בין שבע טחנות לשפך הירקון 
בנמל תל אביב. נכיר פינות נסתרות ומקומות 

מופלאים, ונחשוף את רבדיו השונים של הנחל.
נקודת המפגש: גבעת נפוליאון, רח' רוקח, רמת גן
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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.

חדש וישן 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

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

30.10.20
נוסטלגיה בתל אביב 

מדריכה: אורנה שפרלינג
סיור בעקבות ספרה של שולמית לפיד, "ואולי לא 

היו". נשמע על ילדותה של הסופרת, ועל הוריה 
שהגיעו כזוג צעיר והחלו את דרכם בעיר הבורגנית. 

מסע אל ימי העלייה וקשיי הקליטה בתל אביב 
שמאחורי הבתים בין הים לרחוב דיזנגוף.

נקודת המפגש: כיכר לונדון )בחלק העליון(, רח' 
הירקון 93

 27.11.20
ימים נעלמים – סיור מזמר בעקבות 
מועדים בלוח השנה העברי שנעלמו

מדריכים: מיכל ששון ביבי ועופר גביש
עם מותו של הרצל נוספו ללוח השנה מועדים 

שציינו אירועים משמעותיים, כגון יום הרצל, יום תל 
חי, יום המדינה, יום ההתיישבות. רובם ככולם נעלמו 

בחלוף הזמן, ובסיור נספר ונשיר עליהם. הסיור 
יעבור ברחוב ביאליק, בכיכר האופרה, בגן לונדון, וכן 

לאורך הטיילת.
נקודת המפגש: רח' ביאליק 1

 1.1.21
מה מספרים בתי הכנסת בתל אביב?

מדריכה: האדריכלית נעמי שמחוני 
העיר תל אביב נתפסה בתחילה כעיר חולין נקייה 
מעבר וממסורת. אלא שבשונה מתדמיתה, מאות 

בתי הכנסת שפעלו בעיר מימיה הראשונים מעידים 
על החיים הדתיים שפרחו בה. בכמה מהם נבקר 

בסיור זה. 
נקודת המפגש: בית הכנסת "היכל יהודה", רח' בן 

סרוק 13.

29.1.21
יפו של תמול שלשום – ש"י עגנון ביפו 

ובנווה צדק
מדריך: יוסי גולדברג 

נגלה כיצד השפיעה השתקעותו של עגנון ביפו על 
אורח חייו, כיצד שילב את נופה האנושי ביצירותיו, 
איך הפך ל"פרח סופרים", מי הסופרים שהשפיעו 

עליו וכיצד התייחס אליהם. 
נקודת המפגש: כיכר השעון ביפו

26.2.21
עולם עומד על ראשו – פורים בבני ברק

מדריך: שמוליק כספי
המולת הרחוב בבני ברק בפורים היא תופעה 

ייחודית: שיכרות היא צו השעה, והרעש וההמולה 
שוררים בכל.

נקודת המפגש: רח' ירושלים 58 )מול העירייה(

9.4.21
100 שנים להירצחו של יוסף חיים ברנר

מדריך: ברוך שמילוביץ
נשמע על חייו של יוסף חיים ברנר, על המאבקים 

למען חופש הביטוי, ועל מסירות הנפש לשפה 
ולספרות, חיים בין שכול לכישלון. נטייל בסמטאות 

נווה צדק, נעבור בגימנסיה, נחלוף ליד בית ביאליק, 
ונסיים בבית העלמין ליד קבר ברנר וחבריו.

נקודת המפגש: רחבת נוה צדק )ליד קיר הפסיפס(
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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 מירושלים
ימי רביעי - מועדי המפגשים

 | 13.1.21 | 9.12.20 | 11.11.20 | 21.10.20
10.3.21 | 24.2.21

היציאה מהר הרצל
סיור אחד ללא אוטובוס יתקיים במוזיאון ישראל.

יציאה מחיפה
ימי שישי - מועדי המפגשים

  19.2.21 | 15.1.21 | 13.11.20 | 30.10.20
14.5.21 | 12.3.21

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

דרגת קושי: קלה

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

יציאה מתל אביב
ימי שישי - מועדי המפגשים

 12.2.21 | 8.1.21 | 4.12.20 | 13.11.20
9.4.21 | 19.3.21

מדריכה: מירי קרימולובסקי

ימי רביעי - מועדי המפגשים
 27.1.21 | 16.12.20 | 18.11.20 | 28.10.20

17.3.21 | 17.2.21
סיור אחד ללא אוטובוס יתקיים במוזיאון ת"א 

לאמנות.

מדריכה: שולמית גורצקי

 20%
הנחה
בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם | אין כפל הנחות

 20%
הנחה
בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם | אין כפל הנחות

6 סיורים. שעות היציאה לסיורים 
יפורסמו במהלך השנה. היציאה 

מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת 
סבידור )תל אביב מרכז, ארלוזורוב(, 

תל אביב
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אמנות ברגליים 
דרגת קושי: קלה

מדריכה: מיכל קרק

בקורס זה יוצג למשתתפי מיגוון רחב של אמנים, יצירות וזרמים באומנות הישראלית 
והבינלאומית. נתמקד במגמות עדכניות באומנות המקומית בת זמננו. מאמנות רחוב ועד 

לתערוכות מתחלפות במוזיאונים ובגלריות.

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

מועדי המפגשים
25.5.21 | 20.4.21 | 16.3.21 | 16.2.21 | 19.1.21 | 22.12.20 | 10.11.20

אמנות עכשווית 
מסע אל היצירה שמתחיל בסטודיו 

ומסתיים בגלריה ובמוזיאון

דרגת קושי: קלה

מדריכה: האמנית ניבי אלרואי

נצא לסדרה של סיורים בעולם האמנות והעיצוב, ונכיר את העכשווי והמשתנה בעולם זה. ניפגש 
עם אמנים בסטודיו שלהם, עם אוצרים בתערוכותיהם ועם מנהלים במוזיאונים. נכיר לעומק 

תערוכות נוכחיות ועתידיות, ונתוודע לנפשות הפועלות ולאתגרים הקיימים במחוזות האמנות 
והעיצוב הישראליים.

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

מועדי המפגשים
30.4.21 | 9.4.21 | 12.3.21 | 12.2.21 | 15.1.21 | 25.12.20 | 27.11.20

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

חדש!
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דרגת קושי קלה-בינונית 



24

מקל, תרמיל, גליל
קחו מקל, קחו תרמיל, ובואו איתנו אל הגליל, אל הנופים המשכרים, הסיפורים והאגדות, 

הקהילות, המנהגים, הקצב והאווירה, שילובים של הרים ועמקים, מזרח ומערב, חדש וישן, 
יהודים וערבים. 

דרגת קושי: קלה-בינונית

6 סיורים בימי שישי. היציאה בשעה 7:00 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת סבידור )תל אביב 
מרכז, ארלוזרוב(, תל אביב.

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

20.11.20
דברים שרואים מכאן

מדריך: אפרים אזוב
הר מירון, ההר הגבוה בגליל, טומן בחובו סודות 
ותעלומות, תצפיות נהדרות, אתרים היסטוריים 

ושלל אגדות. ניהנה מפרחי סתיו המקדימים לפרוח, 
נבקר בשביל הפסגה, בבית היערן ובחורבת ב"ק.

25.12.20
סיפור אהבה ארץ ישראלי 

מדריכה: אסתר שמואלי
נלך בנחל השבעה, בין כפר תבור לשיבלי, בטיילת 

חדשה, ביערות ובין הפרחים. נספר את סיפור 
אהבתם של כלה שהחמיצה את חופתה וצעיר 

מבטיח מבית טוב. שניהם היו ספוגים בערכי 
הציונות, ושילמו מחיר יקר למען תקומת המולדת.

5.2.21
רועה ונזיר מתבודד

מדריכה: אבירמה האריס
נופים פראיים, מערה קארסטית, סודות הדת 

הדרוזית, צינור ענק ועוד הפתעות, כל אלה יהיו 
במסלול עלום בנחל יצהר ובביקור בכפר ירכא. 

5.3.21 
פה עשו חכמינו - שביל הסנהדרין

מדריך: עודד רענן
בשיא עונת הפריחה, כשהשדות ירוקים, האוויר צלול 
והטבע מתפרץ, נלך מאושה לבית שערים. במקטע 

הראשון של השביל החדש נספר כיצד גלתה 
סנהדרין, נשמע על נדודיה, על אנשיה ועל תקופתה. 

לסיום נבקר בגן הלאומי בית שערים. 

9.4.21
"בין שני גלילים" – נחל צלמון עליון

מדריך: דודו קצין
נפתח בגליל העליון, במפלי פרוד שצורתם 

הגיאומורפולוגית מיוחדת. נרד באפיק הנחל עד 
הכביש הראשי מכרמיאל לעמיעד. דרך בקעת 

חנניה נגיע לגליל התחתון, נטייל לאורך אפיק הנחל, 
ונגיע לבריכות מים ולשרידי טחנות קמח בדרכנו 

לסלאמה.

28.5.21
צדיקים, חלב ודובדבנים – גוש חלב וקטיף 

דובדבנים
מדריכה אורנה שפרלינג

נסייר בסמטאותיו הציוריות של הכפר המרוני, ונזכה 
במנות גדושות של רומנטיקה גלילית. נגיע לקברי 

הצדיקים באזור, ונשמע על הקשר שלהם לקהילה 
היהודית שחיה כאן בעבר. נצא לסיור בנחל גוש חלב 

ונסיים בקטיף דובדבנים  במטע גלילי.

חדש!

 20%
הנחה
בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם | אין כפל הנחות

 20%
הנחה
בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם | אין כפל הנחות
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 Deus vult - זה רצון האל
הכרוניקה הצלבנית

בשני העשורים האחרונים נערכו מחקרים חדשים ונלמדו מחדש תגליות 
ארכיאולוגיות ותעודות היסטוריות על אודות הצלבנים בארץ ישראל. סדרה זו תעסוק בגילויים 

החדשים על אחת התקופות הסוערות והמרתקות בתולדות הארץ. 

דרגת קושי: קלה-בינונית

6 סיורים בימי שישי. היציאה בשעה 7:00 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת סבידור )תל אביב 
מרכז, ארלוזורוב(, תל אביב.

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

 23.10.20
תקוות ודם - Montis Gaudii וירושלים 

הצלבנית 
מדריך: אביב הרצליך

בביקור מקיף בנבי סמואל ובאתרים צלבניים 
נבחרים בירושלים נשמע על האפיפיור אורבנוס 

השני, מסע הצלב הראשון, גזרות תתנ"ו, קשיי 
המסע, הכניסה לארץ הקודש, כיבוש ירושלים, ייסוד 

ממלכת הצלבנים והתבססותה.

  27.11.20
עקבות בחולות - דרום ממלכת ירושלים 

הצלבנית 
מדריך: ד"ר שלמה לוטן

בסיור באתרים לא מּוכרים נלמד על הצלבנים 
ומעוזיהם בגבולה הדרומי של הממלכה. תל 
אשקלון, קיבוץ ארז, שמורת כרמיה ושמורת 

זיקים הם אתרי קרבות הטומנים סיפורים עלומים 
שהמחקר כמעט לא עסק בהם.

 8.1.21
מצעד האיוולת הצלבני – מבט חדש על 

קרב קרני חיטין
מדריך: ד"ר רפי לואיס

ביולי 1187 הובסו צבאות ממלכת ירושלים 
בידי אנשיו של סלאח א-דין. המחקר מאפשר 

לראשונה לשחזר את שדה הקרב, לאתר ממצאים 
ארכיאולוגיים, ולהבין את הגורמים שהובילו 

למפלתם של הנוצרים. 

29.1.21
פעם היה מלך

מדריך: ד"ר שלמה לוטן 
סיור חדש ומרתק באתרי השפלה הצלבנית – 

לטרון, אמאוס, כרמי יוסף, יער חרובית, בית גוברין 
– שבמרכזו קרבות, מצודות, כנסיות, וסיפורי אגדות 

שהיו באמת. 

 5.3.21
הערים הסמויות מן העין – מיסתורי 

קיסריה ועתלית
מדריך: ד"ר שלמה לוטן

בחלקו הראשון של הסיור נבקר באיזור מבצר 
בעתלית - נלך ברחובות הצלבנים, ונראה  

אתרים מרשימים שאינם מּוכרים לקהל. בחלקו 
השני נבקר במבצר עתלית – מעוז מסדר 

הטמפלרים, שהותיר חותם באזורנו עד לחיסולו 
המפתיע.

 9.4.21
סיפורי הגליל הצלבני

מדריך: ד"ר רביע חמיסה
מבצר המלך, פרנקים, אבירים טבטוניים, ונסיכות, 

ילוו אותנו בסיור מהכפר הציורי מעיליא, דרך שרידי 
המצודה הצלבנית ביחיעם, ועד שרידי המונפור. 

נשמע על ההתיישבות ועל הפעילות של הפרנקים 
בגליל המערבי.

חדש!
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מהר לעמק
סדרה ותיקה זו נערכה מחדש, והיא כוללת עתה סיורים מקוריים וייחודיים שלא נחוו עדיין על 

ידי מטיילינו הוותיקים. בעונה הנוכחית נצא לאתרים פחות מּוכרים ונפגוש נושאים חדשים, ולצד 
אלה ניהנה ממסלולי הליכה בנופים קסומים.

דרגת קושי: קלה-בינונית

6 סיורים בימי שישי. היציאה בשעה 7:00 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת סבידור )תל אביב 
מרכז, ארלוזורוב(, תל אביב.

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

6.11.20
אורחה עוברה בבשן – ימין ושמאל בארצו 

של עוג 
מדריך: שמוליק כספי

מהר חוזק נרד בשביל החלמוניות והסתווניות. 
נבקר באלוני הבשן ובמעין הנסתר עין ג'ווזיה, 

שמימיו ממלאים את בריכת "האגוז הקטן". נמשיך 
לאנדרטה לזכר המשורר יוסף שריג, נספר את 
סיפורו ונקרא משיריו. נסיים בטבילה מרעננת 

בבריכת אורחה.

4.12.20
בלדה לשוטר - בשיתוף בית המורשת של 

משטרת ישראל
מדריך: אליעזר מגידיש 

שיר הלל למשטרה: מ"מעשיהו" השוטר המקראי, 
דרך משטרות המנדט הבריטי,  הקמת משמר 

הגבול, ועד משטרת ישראל. נערוך ביקור מקיף 
בבית המורשת של המשטרה בבית שמש, ליד 

מיני-ישראל, ב"גבעת החתולות", ובמסלול הליכה 
בחורבת קיפא.

1.1.21
שביל המגילות ומפל קומראן 

מדריכה: אביבית ברוקשטיין 
שביל המגילות למרגלות מצוקי מידבר יהודה צופה 

על מערות 1, 11, ומערת התאומות. השביל מגולל 
סיפור מתח על קבוצה אידיאולוגית וייחודית שחיה 

כאן לפני 2,000 שנה. 

29.1.21
עמק חרותות הסלע

מדריך: יגאל גרנות
נתוודע לעולם ציוֵרי הסלע העתיקים. בניסיון לפתור 

את חידתם, נעסוק בשאלות הפולחן המידברי, 
החקלאות הקדומה, ומצודות הנגב. נלך במסלול 

לא-מּוכר מהר ערקוב אל הגן הבוטני של פרופ' 
אבן-ארי ליד עבדת.

26.2.21
אי של טבע בים הבטון – מגבעות 

האירוסים לחוף הדייגים
מדריך: עטר זהבי

מגבעות האירוסים ומטעי ההדרים שליד מושב בית 
חנן, דרך חולות נבי רובין, נלך אל שפך נחל שורק 

וחוף הדייגים של קיבוץ פלמחים. נראה ריכוזים 
מרשימים של אירוס הארגמן, נשמע סיפור עלום 

מימי תש"ח, ונבקר בקבר קדוש .

19.3.21
שביל החורש וכנסיות מעלול

מדריך: גלעד תלם
בשביל יפהפה, כמעט פרטי, שנפרץ וטופל בידי 

אוהבי החורש מקיבוץ כפר החורש, נמצא תצפית 
אל עמק יזרעאל ועל הכרמל, וגם גת עתיקה. נרד 

אל הכנסיות של הכפר מעלול שנעזב במלחמת 
העצמאות, ונלך בתוך חורש טבעי ונטוע. נבקר גם 

באתרים בקיבוצים גבת ויפעת.
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אל המעיין 
בארץ ְיֵבשה, אין כמו מקור מים שופע כדי לשמח את העין ולחמם את הלב. בסדרת טיולים זו 

נגיע אל שישה מקורות מים: מעיינות, ֵגבים, נחלים, ומפלים מהיפים בארץ. בחלקם רק נתבונן, 
ובאחרים נשכשך רגליים או נרחץ.  

דרגת קושי: קלה-בינונית

6 סיורים בימי שישי. היציאה בשעה 7:00 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת סבידור )תל אביב 
מרכז, ארלוזורוב(, תל אביב.

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

4.12.20
אל הדרמה שלמרגלות המצוק 

מדריך: אסף הרשטיג
נלך בערוץ נחל סלבדורה. נכיר את העץ הנדיר 

ששימש את נביא האיסלאם ואת המעיין הנסתר 
שלמרגלותיו. בעינות צוקים ניכנס אל השמורה 

הסגורה, ונראה את תוצאות השינויים האקולוגיים 
הדרמטיים: מיקרו-קניונים נסתרים ונחלים הזורמים 

לים.

22.1.21
אל עמק הגעתון ומעיין הבירה )מהחבית(

מדריך: דודו קצין
לכבוד חג האילנות ופריחת השקדיות נסייר בעמק 

הגעתון: חורש מפותח, פרחי החורף הראשונים, 
מעיינות, ושרידי החווה המרשימה של המיליונר 

הלבנוני סורסוק. נסיים עם כוס בירה "מלכה" 
לקראת שבת המלכה, על הדשא בקיבוץ יחיעם.

12.2.21
אל המיוחדים במינם – מפלי פרוד

מדריך: עומר שפירא
נלך במורד נחל פרוד עד המפלים הגבוהים, תופעה 

ייחודית בארץ ישראל. נלך לאורך המפלים ונחזור 
במעלה הנחל עד מושב שפר. נסיים בתצפית 

המרהיבה בהר מצפה הימים, ממנה אפשר לראות 
את הים התיכון מצד אחד ואת הכנרת מצד שני.

12.3.21
אל נחל הבשור ויובליו

מדריך: זיו ריינשטיין
כאשר הנגב המערבי בשיא פריחתו, כשמרבדי 

הכלניות זוהרים באדום, נצא למסלולי הליכה קצרים 
לאורך נחל הבשור: הגשר התלוי, צמחיית הנחלים 

המרשימה, נוף הבתרונות, תל שרוחן, פארק אשכול, 
ועין הבשור.

30.4.21
אל פינות החמד של הירדן הדרומי

מדריך: חנן אזולאי
סכר דגניה המפורסם, המשעולים בין דגניה לכנרת, 

בית המוטור, הירדנית, השבילים החבויים, והזולות 
הנסתרות לאורך הירדן הדרומי, צליינים, זוגות 

אוהבים, טבע קסום, סיפורי ראשונים והמון מים – כל 
אלה יהיו חלק מהסיור.

4.6.21
אל הכנרת – טיול רטוב בְּבֵטחה ובזאכי

מדריך: גלעד בן צבי
נצטייד בבגדי רחצה ו"נזרום" יחד עם הזאכי 

שבְּבֵטחה, לכיוון הכנרת. נבדוק כיצד השפיעו 
החורפים הגשומים ועליית מפלס הימה על צמחי 

הביצה וגדות הנחלים. ניהנה מהטבע הפראי, 
מהמים הצוננים ומציוץ הציפורים. 
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דרגת קושי בינונית 
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דרגת קושי בינונית 
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סיורי פריחה
כל שנה אנו מתרגשים מחדש ממראה של רקפת עדינה, כלנית חיננית או שדה תורמוסים 

פורח. בסדרת סיורים זו ננסה להבין כיצד הפך הצבע בטבע למושא תשוקתם של בני האדם.

דרגת קושי: בינונית

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

6 סיורים בימי שישי. היציאה בשעה 6:30 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת סבידור )תל אביב 
מרכז, ארלוזורוב(, תל אביב.

27.11.20
"עם הסתיו חזרו )הפרחים( והציפורים"

מדריכה: שרה רוטנברג
בסיור זה נלך מוקפים בפריחת הסתיו המיוחדת 

במישור חוף הכרמל – נרקיס אפיל, בן חצב סתווני 
ועוד - בין אור עקיבא, בית חנניה, וגבעות הכורכר 

של מעגן מיכאל. נמשיך ונעלה לכרמל, לצוקי 
חורשת הארבעים, בה שרדו אלונים מצויים גדולים. 

5.2.21
חוצה מכתש גדול

מדריכה שרה רוטנברג
נלך במסלול החוצה את כל המכתש הגדול, הוא 
מכתש ירוחם. מהשפה המערבית של המכתש, 

במורד הר אבנון, נרד בצוק אל המכתש. נגיע אל 
סלעי החול הגדולים הנראים כעצי ענק מאובנים. 

סביבנו נראה סוגים רבים של סלעים, אבנים, 
ופריחה מדהימה בערוץ נחל חתירה. נסיים באזור 

החולות הצבעוניים. 

19.2.21
הפרחים של רבי 

מדריך: אפרים אזוב
חז"ל כמעט לא עסקו בלימוד הטבע, והפרחים 

המופיעים במקורותינו משמשים בעיקר כאלגוריה 
להתנהגות האנושית. עם זאת, הְּכתבים מלמדים 

שחכמינו היו בקיאים בסודות הטבע. נלך ביער 
הסוללים, בנחל ציפורי, ובשמורת אלוני אבא בשיא 
פריחת הכלניות, הנוריות והרקפות, וניהנה מפלאי 

הבריאה בהם חזה גם רבי יהודה.

5.3.21
נחל ג'ילבון ופריחות במורדות הגולן 

והחולה
מדריך: אפרים אזוב

בסיור זה נלך בין פריחות ולבלובים בין הגולן לגליל, 
בין המפלים לבריכות, בין הבזלת לטוף, בין הרמה 

לעמק, בין החורף לאביב.

19.3.21
מבר גיורא לחורבת חנות – תורמוסים 

ופריחת חורף נהדרת
מדריכה: שרה רוטנברג

הרי יהודה, המעיינות, החורבות וסיפורי ההיסטוריה, 
כל אלה ישמשו תפאורה מושלמת לפריחות סוף 

החורף ותחילת האביב בפרוזדור ירושלים. נלך 
במסלול נהדר מבר גיורא לחורבת חנות. 

9.4.21
געגועים לשושן הצחור 

מדריך: אפרים אזוב
בחיפוש אחר השושן הצחור ומורן החורש הנדירים 

נלך בנחלים מורן וחביז, בין אלונים וקטלבים, ניהנה 
מהנופים היפים של השמורה, ממעיינות, ומעשרות 

הפרחים המלבלבים בעונה זו ברכס הר מירון. 

 20%
הנחה
בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם | אין כפל הנחות

 20%
הנחה
בהרשמה לקורס השני
הזול מביניהם | אין כפל הנחות
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נפלאות הטבע
ים הדגן של עמק יזרעאל, העין הכחולה של מידבר יהודה, הפריחה הנהדרת בגלבוע ובכרמל, 

החולות הצבעוניים במכתש הגדול, האלונים הענקיים בגליל העליון, המעיינות הזכים, המאובנים, 
הזקיפים והנטיפים – כל אלה הם רק קומץ מנפלאות הטבע שנפגוש בסדרה זו.

דרגת קושי: בינונית

6 סיורים בימי שישי. היציאה בשעה 6:30 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת סבידור )תל אביב 
מרכז, ארלוזורוב(, תל אביב.

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

6.11.20
נחל עמוד עליון

מדריך: עטר זהבי
נרד מבניין המשטרה הבריטית לעין יקים. נתרשם 
משרידי תחנות קמח עתיקות, ונמשיך עד המעיין 
והבריכות של נחל עמוד. נחזור בגדתו הנגדית של 

הנחל לנקודת ההתחלה.

4.12.20
צוק תמרור, עין בוקק

מדריך: יואל אורן
העין הכחולה של המידבר קורצת מכל עבר. רוב 
השוהים במלונות ים המלח אינם יודעים כי ממש 

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

של עין בוקק כשאנו עטופים בחרדת קודש 
מידברית.

 12.2.21
חוצה מכתש גדול

מדריכה: שרה רוטנברג
מסלול ההליכה חוצה את כל המכתש הגדול - מהר 

אבנון נרד בירידה תלולה אל סלעי החול הגדולים 
הנראים כעצי ענק מאובנים; נמשיך במסלול נהדר 

בלב המכתש כשסביבנו בכל פינה סוגים וצבעים 
רבים של סלעים, אבנים ופריחה מדהימה בערוצי 

הנחלים; נסיים באזור החולות הצבעוניים. 

5.3.21
אל שאול והגבול

מדריך: זיו ריינשטיין
זהו מסלול מדהים בכל עונה. נצא ממעלה גלבוע, 
ונלך לאורך הקו הירוק. ניהנה מהמראות של עמק 

ג'נין, צפון השומרון, יישובי עמק חרוד, בריכות 
הדגים, הר תבור וגבעת המורה. הפריחה נהדרת, 

שדות החיטה מוריקים, והתצפיות מהממות.

19.3.21
עין קדם, מערת אורנית, מערת ספונים

מדריך: גלעד בן צבי
זהו אחד המסלולים היפים, המגוונים, והפחות 

מּוכרים בכרמל. בדרכנו נפגוש פריחה בשלל צבעים, 
מיגוון בעלי חיים, מאובנים, מעיין נקבה צלול, מערת 

אדם קדמון ובה נטיפים וזקיפים, עצי זית עתיקים, 
ומבנים נטושים מימי הטורקים והבריטים.

23.4.21
נחלים ואלונים – נחלי צבעון ודישון

מדריך: עטר זהבי
נטייל באחד המקומות היחידים בארץ הראויים 

להיקרא יער. ניהנה מהאלונים הגבוהים ביותר בארץ 
ומאפיק נחל צבעון הציורי, ונגיע לנחל דישון הגדול 

יותר. נלך במקביל לעין חלב, עין פועה ועין גרגר, 
ונסיים בקרבת עין ערבות.
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עד גמר המלאי - ט.ל.ח

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

*שנרשם ללימודים באסכולות ולא למד בשנתיים האחרונות

לטייל וללמוד עם חברים

לאחר שמילאתם את הפרטים, שלחו את הגלויה בדואר או צלמו ושלחו את התמונה 
לטל'  052-2528458
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פינות חן נסתרות
הטבע של ארצנו משופע בנופים נהדרים ובנקודות חן יפהפיות. נגלה מקומות אחרים, גוונים שונים 

ואתרים חדשים. נערוך מסע מצפון ועד דרום, ממערב למזרח, אל פינות חן נסתרות. 

דרגת קושי: בינונית

6 סיורים בימי שישי. היציאה בשעה 6:30 מחניון "חנה וסע" בתחנת הרכבת סבידור )תל אביב 
מרכז, ארלוזורוב(, תל אביב.

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

20.11.20
נחל אבוב

מדריך: גלעד בן צבי
נלך במסלול מקסים, היורד מרכס זוהר אל עבר 
בקעת חתרורים: גבים, מפלונים, מדרגות סלע, 

מעוקים, יתדות, והשקט המיוחד של המידבר.

1.1.21
האח התאום של צאלים

מדריך: גלעד תלם
טיול במקטע החדש של שביל ישראל. האם 

ובמה הוא שונה מנחל צאלים? נרד מהאוטובוס 
באמצע לא כלום. נלך בין הגבעות העגלגלות של 
רמת המידבר עד שהקניון העצום של נחל צאלים 
יתגלה למולנו באופן דרמטי. נגיע לתצפית חדשה 
על המפל היבש ועל ברכת צפירה. נסיים בטיפוס 

לתצפית מיוחדת במינה. 

29.1.21
יום אל מול גלעד – רמת יבניאל ונחל 

יבניאל
מדריך: עטר זהבי

נצא מהמושבה מנחמיה, נעלה בוואדי אל ג'ורום אל 
רמת יבניאל. נצפה ממצפה אלות על נוף מרהיב, 

ונרד במעלה אלות אל נחל יבניאל. נלך לאורכו של 
הנחל, נחלוף ליד ערש התרבות האנושית בתל 

עובדיה, ונסיים בקיבוץ בית זרע.

26.2.21
מיפתח לעין אווזים 

מדריך: חנן אזולאי
נטייל במסלול נפלא היורד מרכס הרי נפתלי אל 

עמק החולה הציורי. נרד בסדקי הסלע היפים, 
וניהנה מתצפיות עוצרות נשימה ומפריחה עונתית 

מרשימה. בתום הירידה נגיע אל שמורת טבע 
נסתרת, עין אווזים, ונכיר את שוכניה.

19.3.21
ה"מונה ליזה" של שביל ישראל

מדריך: זיו ריינשטיין
נלך במסלול עתיר פריחה ותצפיות בתוואי של שביל 

ישראל. נבקר בקבר רבי יהודה נשיאה )נכדו של 
יהודה הנשיא(, נעבור לצד מושב הושעיה, ונסיים 

בביקור בגן לאומי ציפורי.

9.4.21
בחזרה לנחל ג'ילבון 

מדריך: שמוליק כספי
נחזור אל אחד המסלולים האהובים ברמת הגולן: 

אל מצוקי הבזלת, אל הצומח הפראי, אל המים 
הקרירים, אל המפלים הנהדרים, אל הבריכות 

הטבעיות היפהפיות, ואל בריכת הקצינים 
המפורסמת.

עד גמר המלאי - ט.ל.ח

לטייל וללמוד עם חברים

לאחר שמילאתם את הפרטים, שלחו את הגלויה בדואר או צלמו ושלחו את התמונה 
לטל'  052-2528458
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דרגת קושי בינונית-קשה 



35

דרגת קושי בינונית-קשה 
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בצדי הדרך
"להביט לא אחדל, ולנשום לא אחדל, ואמות ואוסיף ללכת" - כתב נתן אלתרמן. סדרה ותיקה זו 

מיועדת למי שהליכה במרחבים מיטיבה ִעמו, למי שהמאמץ הגופני, הדופק המחיש את קצבו 
וגימוא המרחקים מרחיבים את לבו, וכמובן למי שמתרגש לקראת העקצוץ והתחושה הנעימה 

בכפות הרגליים כשמגיעים לסוף המסלול, והרגע בו חולצים נעליים.

דרגת קושי: בינונית-קשה

6 סיורים בימי שישי. שעת היציאה תפורסם לקראת כל טיול. היציאה מחניון "חנה וסע" בתחנת 
הרכבת סבידור )תל אביב מרכז, ארלוזורוב(, תל אביב.

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

6.11.20
סובו )מדרשת( שדה בוקר והקיפוה

מדריך: גלעד בן צבי
מנחל חווארים נצעד לנחל צין ולנקיק יפה שקרוי 

"הסלון". משם נעלה אל המדרשה בעלייה יפה 
במיוחד, ונלך אל גן הפסלים של עזרא אוריון. נסיים 

בראש מעלה צין. 

25.12.20
יפה דודי כעופר יעלים

מדריך: גלעד תלם
נעלה מבית ספר שדה הראשון בעולם דרך סדק צר 

אל שביל המנצל מדף סלע ומוביל למעמקי קניונו 
של נחל דויד. בעזרת יתדות נגיע לתצפית מראש 
המפל אל חלקו התחתון של הנחל ואל ים המלח. 

לא נוותר על ירידה אל בין עדרי היעלים הבאים 
לשתות ממי הנחל. 

15.1.21
הר ארדון ובקעת ארדון

מדריך: יובל הדר
נעלה לפסגת הר ארדון, לאחת התצפיות היפות 

בנגב בכלל ובמכתש רמון בפרט. ניהנה מהנוף, ונרד 
בירידה תלולה לתחתית המכתש, שם נגלה תופעות 

גיאולוגיות מרתקות.

12.2.21
מנזר וארמונות בוואדי קלט

מדריך: אסף הרשטיג
בסיור זה נתוודע להיסטוריה האנושית של מידבר 

יהודה ונחזה בנופי בראשית, כשנלך במסלול 
ואדי קלט תחתון ממנזר סנט ג'ורג' לארמונות 

החשמונאים ביריחו, תוך עלייה דרך מצודת קיפרוס.

12.3.21
המזרח )הרחוק( של הגלבוע 

מדריך: עטר זהבי
נטייל בצידו המזרחי והפחות מּוכר של הגלבוע. 

נספר על יחסים סבוכים בין דמויות תנ"כיות, על 
חורבות עלומות וניסים שקרו בהן, על מרדפים 
מתקופת ארץ המרדפים, ועל דרך הפטרולים 

שעברה בגב ההר. ניהנה מפריחה אביבית מרשימה, 
ומתצפית לא שגרתית על נחל בזק ועל בקעת 

הירדן הצפונית. 

9.4.21
ממצפה יריחו לנחל אוג

מדריך: יואל אורן
תצפית טבק קטיף, קניון הקשתות, שרידי המנזר 

הקדום דיר מוכאליכ, קניון הביטומן וסיום בנבי מוסא 
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מהקצה אל הקצה
קצה הוא גבול והוא סוף. ארצנו היא ארץ קצוות - יש בה גבולות מסוגים שונים: מדיניים, 

טבעיים ואף מנטליים. כל אלה הופכים אותה למסקרנת, מרגשת, מיוחדת ושונה. סדרה זו היא 
המאתגרת ביותר השנה, והיא מזמינה את משתתפיה למתוח את הגבול לצעידה מאומצת 

ששכרה בצידה.

דרגת קושי: בינונית-קשה

6 סיורים בימי שישי. שעת היציאה תפורסם 
לקראת כל טיול. היציאה מחניון "חנה וסע" 

בתחנת הרכבת סבידור )תל אביב מרכז, 
ארלוזורוב(, תל אביב.

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

13.11.20
מפלי דרום מידבר יהודה

מדריך: אסף הרשטיג
תופעות גיאולוגיות מרתקות, תצפיות עוצרות 

נשימה, הליכה מאתגרת ברמת המידבר, ראשי 
מפלים וסיפור פריצתו של מעלה יאיר, כל אלו יהיו 

במסלול מיוחד ממעלה מור ועד עין בוקק.

1.1.21
כמה קטן ככה גדול – אל המכתש הקטן

מדריך: זיו ריינשטיין
מכתש חצרה הוא הקטן במכתשי ארצנו, אבל 

אולי היפה שבהם. יש בו תצפיות מרהיבות, חולות 
צבעוניים, ונופים המזכירים תמונות מכוכב מאדים. 

נלך במסלול ארוך ויפה מכביש הגישה למכתש ועד 
שער אשמדאי.

29.1.21
צורות וצבעים של אמא אדמה 

מדריך: יובל הדר
מטיילת מצפה רמון נלך אל המנסרה. נשמע על 
תופעותיו הוולקניות הקדומות ביותר של מכתש 

רמון, הנחשפות בתחתיתו, על נופיו ועל ייחודו, 
על מנסרות הסלע ועל אופן התקררות המאגמה 

הלוהטת. 

5.3.21
אתגרים בכרמל

מדריך: עומר שפירא
בשיא עונת הפריחה נלך מהבונקרים של "מצדה 
בכרמל" דרך הירידה לחי-בר אל ערוץ נחל גלים, 

ונעלה בקטע מאתגר מעט בנחל כלח תחתון. 
נמשיך בנחל כלח עליון ובנחל נשר.

19.3.21
סיפורי כזיב 

מדריך: חנן אזולאי
מעיינות קטנים, מדרגות סלע, מפלים יבשים, 

פריחה עונתית, סחלבים, עצים נדירים ואוויר פסגות, 
כל אלה הם חלק מן המסלול הקלאסי והיפהפה 

בנחל כזיב עליון אשר מתחיל ומסתיים בכפר הדרוזי 
בית ג'אן.

7.5.21
מים ובזלת, זויתן ומשושים

מדריך: גלעד בן צבי
במסלול האהוב הזה נלך לאורכו של נחל זויתן. 

נשכשך בברכות המים הנהדרות, ניהנה מהטבע 
הפראי מהתצורות הגיאולוגיות המיוחדות, ונסיים 

בבריכת המשושים המפורסמת.

 
לא משלמים 

עד שמתחילים ללמוד!
נרשמים עכשיו ופירעון התשלום הראשון לאחר תחילת הלימודים

חדש - 12 תשלומים ללא ריבית
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הנחיות הרשמה ותשלום שכר הלימוד

הרשמה מאוחרת הרשמה מוקדמת עד 17.9.20
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 

/ חיפה
1,300 1,235 1,235 1,170 *אמנות עכשווית / אמנות ברגליים

עד 12 תשלומים ללא ריבית )בכרטיס אשראי(. 

אופן ההרשמה - תוכלו להירשם לפי נוחותכם:  .1
בטלפון — במשרדי אסכולות, בימים א-ה, בשעות 16:45-9:00, במס׳ 1-700-700-169 א. 

בדואר — האוניברסיטה הפתוחה, אסכולות, ת"ד 808, רעננה 4353701. )אין לצרף כסף מזומן(.  ב. 
בפקס — 09-9741474 )באמצעות כרטיס אשראי בלבד(. ג. 

באופן אישי — במשרדי אסכולות, דרך האוניברסיטה 1, רעננה, בימים א-ה, בשעות 16:45-9:00.  ד. 

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

בתשלום אחד או עד 12 תשלומים ללא ריבית.   .1
האשראי,  חברות  לבין  האשראי  כרטיס  מחזיקי  בין  הם  אלה  תשלום  הסדרי  קרדיט:  בהסדר  בתשלומים   .2
בתחום  רק  אפשרי  התשלום  אלה.  בהסדרים  לחול  העלולים  לשינויים  אחראית  אינה  והאוניברסיטה 
על־ידי  שייקבעו  כפי  לשיעורים  בהתאם  בריבית  בחיוב  וכרוך  הכרטיס  לבעל  שיש  האשראי  מסגרת 

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.
נרשם הזכאי למספר הנחות, יקבל רק את ההנחה הגבוהה מביניהן.  .2

הנחה של 20% תינתן לנרשמים לקורס השני לשנת הלימודים תשפ"א. ההנחה תינתן על שכר הלימוד הנמוך מביניהם    .3
עד לתאריך 29.10.20 אין כפל הנחות.  

לתשומת לב!
לשם  מטעמם  הנשלחים  עובדים  להכשרת  בקשר  חברה  או  מפעל  על־ידי  המשולמים  הלימוד  שכר  תשלומי    .1
השתלמות, שנועדה לשמור על רמתם של העובדים, מוכרים על־ידי שלטונות מס הכנסה כהוצאה מוכרת של 

המפעל או החברה, והטבה זו לא תיחשב כהטבה זקיפה המחייבת את העובדים 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   
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.
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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  

או  בסיור,  מפריע  גורם  מהווים  הם  אם  תלמידים  של  לימודיהם  את  להפסיק  רשאית  הפתוחה  האוניברסיטה   .5
יגישו אותה בכתב למנהל לימודי ההמשך  בכל תכנית לימודים אחרת. לכל התלמידים תהיה זכות שימוע, אם 

באוניברסיטה הפתוחה בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההודעה על הפסקת לימודיהם. 
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

גובה הקיזוז ממבטל ההרשמהמועד קבלת בקשת ביטול   

ללא עלותעד יום 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 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 לטל סמואל, 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. אסכולות תעשה מאמץ כמיטב יכולתה לפצות 
לקוחות שהחמיצו סיור באמצעות הצעת סיור חלופי - 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. לא ניתן לבחור מפגש חלופי באירועים חד־פעמיים והרצאות חד־פעמיות.

שינויים בלתי־צפויים  .11
שינויים בלתי צפויים )כגון: שינויים בלוח המפגשים, מחלת מנחה, חילופי מנחים( אינם מהווים עילה להחזר כספי    

או לטענה כלשהי כלפי בתי הספר במערך לימודי החוץ - לימודי תעודה או האוניברסיטה הפתוחה.

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

באחת מחנויות הספרים המובחרות בשווי 100 ש”ח עד גמר המלאי.
יש לעדכן את צוות אסכולות בעת ההרשמה בפרטי התלמידים הוותיקים והחדשים, כולל מספרי תעודת זהות. ב. 

המבצע לא תקף כאשר "התלמיד החדש" מבטל את הרשמתו לקורסים או שטרם הסדיר את תשלום שכר הלימוד. ג. 



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/ה 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/ת לקיים את תקנות האוניברסיטה 
הפתוחה, לרבות אלו שתיקבענה במהלך לימודי. אני מסכים/ה כי בכל מקרה אני אחראי/ת 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



לפרטים ולהרשמה
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אסכולות. לסקרנות שלך. 
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