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יוסי וסרמן
המזכיר הכללי

יו"ר עמותת המורים
לקידום ההוראה והחינוך

גד דיעי
מ"מ המזכיר הכללי

יו"ר נשיאות עמותת המורים

ג'ינה מרום
מנכ"ל עמותת המורים

לקידום ההוראה והחינוך

עמיתים יקרים,

אלפי עמיתים לקחו חלק בפעולות עמותת המורים בשנת 2012. אנו גאים 
על היקפי ואיכויות הפעולות. 

שנת 2013 עומדת בסימן 110 שנים להיווסדה של הסתדרות המורים בישראל. 
השנה חלק מפעולות העמותה יוקדשו לכך ויתמקדו בנושא "המחנך כתפיסת 

עולם".

בחוברת זו כללנו פעילות ייחודית לתקופת טרום־פסח 2013 ופעילויות לתקופת 
אפריל-יוני 2013.

נמשיך לפעול למענכם ולקידום מעמד המורה, העצמתו והעשרתו. 

אנו מאחלים לכם פעילות פורייה ומהנה.

בברכה,

מ"מ המזכיר הכללי
יו"ר נשיאות עמותת המורים

ג'ינה מרום
מנכ"ל עמותת המורים

לקידום ההוראה והחינוך



www.itu.org.il כל הפרטים בקרוב באתר האינטרנט 

2013 - הסתדרות המורים בישראל

נצא לסיורי שורשים
יום שני, י"ט באייר תשע"ג,

29 באפריל 2013

הסיורים ייצאו ממקומות מרכזיים 
ויכללו ביקור בזיכרון יעקב, מקום 

היווסדה של הסתדרות המורים.
לסיום, נתכנס לאירוע מרכזי וחגיגי.

מציינת 110 שנים להיווסדה
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www.itu.org.il כל הפרטים בקרוב באתר האינטרנט 

29.4.2013

2013 - הסתדרות המורים בישראל

הבטיחו
את מקומכם

והירשמו

מציינת 110 שנים להיווסדה
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 מפגשים
בגוון אחר

מרץ-יוני 2013
מפגשים ייחודיים בשעות אחר הצהריים.

תנאי השתתפות:
עמיתים יכולים לבחור בשני מפגשים 

לחוברת. ניתן לבחור שני מפגשים או שתי 
סדנאות או מפגש אחד וסדנה אחת. 

www.itu.org.il
בראשית ההרשמה יפעל המוקד בין השעות 
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 חלק א: הרצאה - האמיתות מאחורי החדשות:
על תקשורת ואובייקטיביות

האם כותרות החדשות מספרות לנו באמת מה קורה 
בעולם? אולי הן מספרות לנו בעיקר על הדעה 

הפוליטית, על השקפת העולם ואפילו על המצב 
המשפחתי של אנשי התקשורת? 

בעזרת אוסף דוגמאות משעשעות, נגלה שהעדפות 
אישיות מעצבות לא רק את החדשות הפוליטיות אלא 
גם את עדכוני התנועה לנהגים ואת רשימות השירים 

שמשמיעים ברדיו. 
נשמע איך באמת נקבעות כותרות העיתונים, ואיך 

העיתונות העולמית והישראלית מסקרות כל כך דומה, 
וכל כך שונה, את אותם האירועים? 

 מרצה: עמית סגל, כתב הכנסת ומגיש בחדשות
ערוץ 2.

חלק ב': הרצאה - היגיון ורגש בקבלת החלטות
איך אנחנו מקבלים החלטות בתנאים של אי-ודאות? 

האם אנו נוקטים בגישה פסימית או בגישה אופטימית? 
האם אנו משתמשים ברגש או בהיגיון? ומה לגבי 

יועצים כמו קוראות בקפה, אסטרולוגים, נומרולוגים 
ואחרים?

הרצאה על הפסיכולוגיה של קבלת החלטות, על מקום 
הרגש והאינטואיצה ועל טעויות נפוצות שאנו עושים 

בעת קבלת החלטות. 

מרצה: פרופ' יוסי יסעור, מרצה לתורת ההחלטות 
ולמנהל עסקים במרכז האקדמי רופין. מחבר ספרים 

בנושא קבלת החלטות.

מקומות המפגשים ומועדיהם:

 עכו: מלון חוף התמרים
17.3.13 יום רביעי 

הרצליה: מלון דניאל 
9.5.13 יום חמישי

חיפה: מלון דן כרמל
12.5.13 יום ראשון

האירועים מתקיימים בין השעות
21:30-17:00 וכוללים כיבוד קל וארוחה.

עלות לעמית/ה: 
₪ 75

עלות לעמית/ה 
בעכו: 60 ₪ 

האמיתות מאחורי החדשות:
על רגש וקבלת החלטות
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להרשמה: www.itu.org.il או בטלפון: 2344* )שלוחה 3( בין השעות 817:00-09:00
בראשית ההרשמה יפעל המוקד בין השעות 20:00-09:00

להרשמה: www.itu.org.il או בטלפון: 2344* )שלוחה 3( בין השעות 17:00-09:00
בראשית ההרשמה יפעל המוקד בין השעות 20:00-09:00

חלק א': הרצאה – על חזון ועל תשוקה
 התשוקה להצליח, התשוקה להנהיג, התשוקה ליצור.
מה מאפיין אנשים מלאי תשוקה וכיצד הדבר קשור 

לניהול ולמנהיגות? האם תשוקה היא תכונה גנטית או 
תכונה נרכשת? האם יש "נוסחה" של תשוקה, שאפשר 

לחקור את מרכיביה ולשחזר אותה? 
הרצאה על איך נוכל לזהות את החזון שלנו ולהתחבר 

אליו, ועל איך נוכל ללמוד להיות מלאי תשוקה, נחישות 
ועוצמת עשייה. 

מרצה: ד"ר אורית וולף, מומחית בתחום היצירתיות 
 Creative והחדשנות בארגונים. מנכ"לית חברת

.Business Solutions

חלק ב': מופע חווייתי - סודות שפת הגוף
השליטה בשפת הגוף היא יתרון משמעותי בכל הנוגע 
לתקשורת, לזיהוי מצבים ולתגובה שתתאים לצרכים 

ולמטרות של האדם.
בהרצאה נספר על כוחה של שפת הגוף בעיצוב עולמנו, 

מהרושם הראשוני והתדמית ועד ליכולת שלנו להעביר 
מסרים באופן יעיל.

בסדנה חוייתית ומשעשעת, נדגים את הנושא דרך 
 שימוש בצילומי וידאו של המשתתפים שישמשו

כשותפים פעילים. 

מרצה: דורית עוזיאל, בעלת תואר שני בהצטיינות 
במנהל החינוך ומרצה בכירה לתקשורת. 

כוח התשוקה

מקומות המפגשים ומועדיהם:

רמת גן: מלון כפר המכביה
24.4.13 יום רביעי

עכו: מלון חוף התמרים
26.5.13 יום ראשון

האירועים מתקיימים בין השעות
21:30-17:00 וכוללים כיבוד קל וארוחה.

עלות לעמית/ה:
₪ 60

במנהל החינוך ומרצה בכירה לתקשורת. 
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הכול התחיל בקיץ 1942, פגישה מקרית באוטובוס 
מציתה "אהבה ממבט ראשון", מרגלית פוגשת את עמי, 

פלמ"חניק וחבר קיבוץ, ואהבתם פורחת. 
כשברקע האירועים הסוערים שקדמו להקמת המדינה, 
הם רוקמים תכניות לעתיד משותף, אבל סיפור האהבה 

הקסום נקטע יום לפני החתונה. 
מונודרמה מרגשת ואינטימית, המבוססת על סיפור 

אמיתי.

 כתבה וביימה: פנינה גרי.
שחקנית: עדי בילסקי, זוכת פרס שחקנית השנה 

בתיאטרון הפרינג', 2008.

סיפור אהבה ארץ-ישראלי

מקומות המפגשים ומועדיהם:

נצרת: מלון גולדן קראון
8.5.13 יום רביעי 

תל־אביב: מלון הרודס
19.5.13 יום ראשון

נתניה: מלון רמדה רנסנס 
שדרות עובד בן עמי 41 

28.5.13 יום שלישי

האירועים מתקיימים בין השעות
21:30-17:00 וכוללים כיבוד קל וארוחה.

עלות לעמית/ה : 
 ₪ 60
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הרצאה - "להחזיק את הראש מעל המים": 
התמודדות עם משברים במשפחה

מה קורה בתוך המשפחה במהלך משבר? איך ילדים חווים 
משברים ומהם האתגרים העומדים בפני ההורים?

בהרצאה נשמע על איך לעזור לילדים שלנו, על איך לעזור 
לעצמנו ועל איך לצאת מחוזקים ממשבר. 

מרצה: אלי זוהר ניב ,יועצת משפחתית ומנחת קבוצות 
הורים בכירה מהמרכז להורות ומשפחה בסמינר 

הקיבוצים.

חלק ב': סרט - הבלתי אפשרי
מריה, הנרי ושלושת ילדיהם, מתחילים את חופשת החורף 

שלהם בתאילנד. 
בבוקר ה-26 בדצמבר, המשפחה יורדת לבריכה בבית 

המלון ונרגעת מחגיגות חג המולד שהתרחשו בערב לפני 
כן. פתאום גל גדול ושחור תוקף את האי ומוחק את הנוף 

שהופיע מאחוריו. מריה קופאת במקומה מפחד. הגל 
האימתני מתקרב לעברה במהירות...

הסרט מבוסס על סיפור אמיתי על רקע אסון הצונאמי. 

מקומות המפגשים ומועדיהם:

סינמה סיטי – ראשון לציון 
3.4.13 יום רביעי 

סינמה סיטי – גלילות 
4.4.13 יום חמישי

האירועים מתקיימים בין השעות
19.30–22.30 וכוללים כיבוד קל בלבד. 

המקומות באולמות אינם מסומנים.
סדר הישיבה באולם לפי כל הקודם זוכה.

עלות לעמית/ה: 
₪ 20

עלות לנלווה: 
₪ 60

The Impossible - הבלתי אפשרי

ברוכים הבאים
למועדון הסרטים

של עמותת המורים

http://www.itu.org.il
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חלק א': הרצאה - מזרח, מערב, והחיפוש אחר 
משמעות החיים

מסע מרתק בלב האוקיינוס כמשל למסע הפנימי 
העמוק מכולם: האם אני יכול לברוא את מציאות חיי? 

האם המקריות שולטת בעולמנו או שאולי יש יד תבונית 
מכוונת?

על התנסות ועל למידה, על התפתחות ועל הדרך אל 
האושר.

מרצה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית וחוקרת 
תרבויות ודתות של מזרח אסיה. מרצה, צלמת וכתבת.

חלק ב': סרט - חיי פיי
סרט הרפתקאות שצולם בתלת מימד. 

סיפורו של נער הודי בשם פיי, בנו של בעל גן-חיות 
המהגר עם משפחתו לקנדה.

לאחר שספינתם טבעה, מוצא עצמו הנער בלב 
האוקיינוס השקט, בחברת זברה פצועה, צבוע, אורנג 

אוטאנג וטיגריס בנגלי.
 סרטו של הבמאי אנג לי המבוסס על רב המכר

"חיי פיי", מאת הסופר יאן מארטל.

מקומות המפגשים ומועדיהם:
יס פלאנט - חיפה 

רח' ההסתדרות 55 ,קניון סינמול, לב המפרץ
5.3.13 יום שלישי
4.6.13 יום שלישי

סינמה סיטי – ראשון לציון 
30.4.13 יום שלישי
23.6.13 יום ראשון

סינמה סיטי – גלילות 
30.6.13 יום ראשון

האירועים מתקיימים בין השעות
22:30-19:30 וכוללים כיבוד קל בלבד.

המקומות באולמות אינם מסומנים.
סדר הישיבה באולם לפי כל הקודם זוכה. 

הסרט מוקרן בפורמט תלת מימד. 

עלות לעמית/ה: 
₪ 25

עלות לנלווה: 
₪ 70

Life of Pi - חיי פיי

חלק א': הרצאה - נשיות, אהבה ורומנטיקה 
במאה ה־19

מבט היסטורי על הגבלת חופש האישה במאה הקודמת. 

מרצה: רחל אסתרקין, מרצה לקולנוע ותסריטאית. 

חלק ב': סרט - אנה קרנינה 
עיבוד קולנועי לספר מאת טולסטוי. 

ברוסיה של המאה ה-19, חייה של אנה קרנינה משתנים 
מהקצה אל הקצה בעקבות רומן אהבים סוער עם הרוזן 

ורונסקי.

Anna Karenina - אנה קרנינה
מקומות המפגשים ומועדיהם:

יס פלאנט - חיפה 
רח' ההסתדרות 55 ,קניון סינמול, לב המפרץ

23.4.13 יום שלישי

סינמה סיטי - גלילות  
1.5.13 יום רביעי

סינמה סיטי – ראשון לציון 
12.5.13 יום ראשון

האירועים מתקיימים בין השעות
22:30-19:30 וכוללים כיבוד קל בלבד

המקומות באולמות אינם מסומנים.
סדר הישיבה באולם לפי כל הקודם זוכה.

עלות לנלווה:
 ₪ 60

עלות לעמית/ה: 
 ₪ 20

חדש

חדש
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סדנאות בגוון אחר להעצמה אישית. 
פעילות בקבוצות קטנות במסגרת סדנה. 

התנסות אישית בנושאים מרתקים. 
בואו ללמוד בדרך מיוחדת שתוביל אתכם 

למחוזות חדשים.

תנאי השתתפות בעמוד 6.

ארגז כלים
מרץ-יוני 2013
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מקומות הסדנה ומועדיה:

תל־אביב: מלון טל
17.3.13 יום ראשון

עכו: מלון חוף התמרים
4.6.13 יום שלישי

נתניה: מלון רמדה רנסנס
שדרות עובד בן עמי 41 

23.6.13 יום ראשון 

הסדנאות מתקיימות בין השעות
21:00-17:00 וכוללות כיבוד קל וארוחה.

בתל־אביב מתקיימת הסדנה בין השעות 
13:00-09:30 וכוללת כיבוד קל וארוחת 

צהריים.

עלות לעמית/ה
בר"ג ובאשקלון: 50 ₪

סדנה חוויתית לדיבור מול קהל 
מספר המשתתפים בסדנה מוגבל ל־25

כאשר אתם צריכים לעמוד מול קהל, האם אתם חשים 
בהתרגשות ובפחד? האם אתם יודעים איך ליצור עניין 
ואיך להגיע אל אזניו ואל ליבו של הקהל שלכם? הכול 

שאלה של מיומנויות תקשורת.
בסדנה חוויתית ומהנה, נתאמן בכלים ובטכניקות 

לדיבור מול קהל, שיאפשרו לנו להעביר את המסרים 
החשובים לנו. 

מנחה: איתי אהרוני, מומחה לפרזנטציה ולתקשורת 
מול קהל.

תקשורת מול קהל 

הקשבה פנימית ובחירה מדויקת
מספר המשתתפים בסדנה מוגבל ל־40

במרחב הפנימי של הגוף, נמצא עולם שלם שטומן 
בחובו ידע יקר ערך. הקשבה לתחושות הגוף, תיתן לנו 

תובנות עמוקות לגבי עצמנו ותסייע לנו להשתחרר 
ממצב של תקיעות ולצעוד קדימה. 

בסדנה נתחבר ביחד למרחב הפנימי שבתוכנו ונחדד 
את היכולת להתבונן בתחושות הגוף ולהקשיב להן, כך 

 שנוכל לקבל החלטה מדויקת בכל תחום.
 ,)Focusing( "נעזר בכלים מעולם ה"התמקדות

הכתיבה, הציור האינטואיטיבי והפסיכודרמה.

מנחה: נוגה מיבר M.A, יועצת ארגונית, מטפלת 
 .)Focusing( "ומורה לשיטת "התמקדות 

צוות "יעל מור – לחיות חיי מודעות".

מקומות הסדנה ומועדיה:
תל־אביב: מלון טל

18.3.13 יום שני
רמת גן: מלון כפר המכביה

4.4.13 יום חמישי
אשקלון: מלון הולידיי אין

8.5.13 יום רביעי

הסדנאות מתקיימות בין השעות
21:00-17:00 וכוללות כיבוד קל וארוחה.

בתל־אביב מתקיימת הסדנה בין השעות 
13:00-09:30 וכוללת כיבוד קל וארוחת 

צהריים. 

עלות לעמית/ה 
באשקלון: 60 ₪

עלות לעמית/ה: 
₪ 50

"לחיות חיי מודעות" 
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מספר המשתתפים בסדנה מוגבל ל־40

בכל יום חדש, נפרשים לפנינו אינספור שבילים, שיכולים 
להתפתח לסיפור חיים. אבל מי באמת כותב את הסיפור 
שלנו? מי השחקן הראשי ומי הבמאי, מי "המאסטר" של 

חיינו? 
כל אחד מאתנו הוא מאסטר בחייו, ובלבו נמצא "מפתח 

המאסטר", הפותח כל דלת ושער לחיים מלאים 
ומאושרים. 

אז מה מונע מאתנו למצוא את המפתח? 
בסדנה נעזר בכלים מעולם האימון הדינמי־הוליסטי 

ומעולם הכתיבה, המוזיקה והיצירה. 
נתמקד ביכולת של כל אחד מאתנו ליצור מחייו יצירת 

אמנות, על ידי בחירה מודעת בחזון ובסיפור חיים מוצלח. 

מנחה: יובל רוז, מאמנת בכירה, מכשירה אנשים 
 ומאמנים לחיים ולעסקים. יוצרת שיטת

"המפתח – אמנות החיים" ותכנית ההעצמה "מפתח 
הלב". 

מקומות הסדנה ומועדיה:
 רמת גן: מלון כפר המכביה

5.3.13 יום שלישי
ירושלים: מרכז מורשת בגין, 

רח' ש.א. נכון 6
5.5.13 יום ראשון

מושב ניר עציון: מלון ניר עציון
6.5.13 יום שני

תל־אביב: מלון טל
24.6.13 יום שני

הסדנאות מתקיימות בין השעות
21:00-17:00 וכוללות כיבוד קל וארוחה. 

בירושלים כוללת הסדנה כיבוד קל בלבד.

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לעמית/ה
בירושלים: 40 ₪

"מפתח הלב - מפתח המאסטר"

כיצד להסביר כמו מומחה
מספר המשתתפים בסדנה מוגבל ל־25

איך מומחים מציגים בפשטות רעיון חדש? איך להעביר 
ידע כך שהצד השני יבין? כיצד המוח האנושי אוהב 

ללמוד? 
לפי מחקרים בפסיכולוגיה ובמדעי המוח, התשובה 

לשאלות טמונה ב"הסבר ויזואלי", הסבר המשלב בין 
מילים ובין צורות. 

הסדנה מיועדת למי שרוצה להיות מובן בקלות ולהציג 
ידע ומסרים בצורה יעילה, פשוטה ויצירתית.

מנחה: איתי אהרוני, מומחה לפרזנטציה ולתקשורת 
מול קהל.

הסוד הוויזואלי 
מקומות הסדנה ומועדיה:

תל־אביב: מלון טל
2.6.13 יום ראשון

גדרה: מלון קיבוץ חפץ חיים
9.6.13 יום ראשון

ירושלים: מרכז מורשת בגין, 
רח' ש.א. נכון 6

11.6.13 יום שלישי
עכו: מלון חוף התמרים

 18.6.13 יום שלישי
הסדנאות מתקיימות בין השעות

21:00-17:00 וכוללות כיבוד קל וארוחה. 

עלות לעמית/ה:
₪ 50

עלות לעמית/ה
בירושלים: 40 ₪
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עלות לעמית/ה
בירושלים: 40 ₪

ניהול העצמי להישגיות ולאושר
מספר המשתתפים בסדנה מוגבל ל־35 

למה אנו נופלים שוב ושוב לאותו הבור? 
איך ניתן למצוא אנרגיות חדשות לעשייה ולצמיחה?

מה עוזר לנו להתגבר על מכשולים ולהתקדם בחיים?
איך נממש את המטרות והחלומות האמיתיים שלנו?

בסדנה נבחן את עצמנו ואת הדרכים שבהן אנו מעצבים 
את חיינו, נתנסה באימון אישי וקבוצתי ונכיר ארגז כלים 

מיוחד לקידום מטרות חיינו. 

מנחה: אביבית גרינבאום חיים, מטפלת בשיטת 
 אלבאום, מנחת קבוצות הורים בשיטת אדלר

ומאמנת אישית. 

אימון אישי הוא לא רק ספורט

עלות לעמית/ה:
₪ 50

מקומות הסדנה ומועדיה:
רמת גן: מלון כפר המכביה

17.3.13 יום ראשון
ירושלים: מרכז מורשת בגין, 

רח' ש.א. נכון 6 
21.4.13 יום ראשון

אשקלון: מלון הולידיי אין
10.6.13 יום שני

תל־אביב: מלון טל
11.6.13 יום שלישי

הסדנאות מתקיימות בין השעות
21:00-17:00 וכוללות כיבוד קל וארוחה.
ברמת גן מתקיימת הסדנה בין השעות 

13:00-09:30 וכוללת כיבוד קל וארוחת 
צהריים.

בירושלים כוללת הסדנה כיבוד קל בלבד. 

http://www.itu.org.il


להרשמה: www.itu.org.il או בטלפון: 2344* )שלוחה 3( בין השעות 1617:00-09:00
בראשית ההרשמה יפעל המוקד בין השעות 20:00-09:00

להרשמה: www.itu.org.il או בטלפון: 2344* )שלוחה 3( בין השעות 17:00-09:00
בראשית ההרשמה יפעל המוקד בין השעות 20:00-09:00

חדש

לחזק את הקשר להנחיה שבתוכנו
מספר המשתתפים בסדנה מוגבל ל־40

חיבור להנחיה הפנימית, מקרב אותנו אל עצמנו 
ומאפשר לנו לקבל החלטות ולפעול באופן שמתאים 

ומדויק לנו. כשאנו פועלים מתוך חיבור, המהות 
הפנימית שלנו באה לידי ביטוי במציאות, ואנו זוכים 

בשקט פנימי ובתחושת השלמה עם ההחלטות 
שקיבלנו. 

בסדנה נשמע על על ההשלכות של התנהלות מתוך 
שליטה חיצונית, על כוחה של הנחיה פנימית ועל הדרך 

להתחבר לאמת האישית, לרצונות ולצרכים שלנו.

מנחה: מיטב זמיר, מנחת קבוצות להעצמה ולהשגת 
מטרות. צוות "יעל מור" - לחיות חיי מודעות".

משליטה חיצונית להנחיה פנימית
מקומות הסדנה ומועדיה:
ירושלים: מרכז מורשת בגין, 

רח' ש.א. נכון 6 
30.4.13 יום שלישי
תל־אביב: מלון טל

20.5.13 יום שני
באר שבע: מלון לאונרדו

11.6.13 יום שלישי 

הסדנאות מתקיימות בין השעות
21:00-17:00 וכוללות כיבוד קל וארוחה. 

בירושלים כוללות הסדנאות כיבוד קל 
בלבד. 

עלות לעמית/ה 
בתל אביב: 50 ₪

עלות לעמית/ה
בי-ם ובב"ש: 40 ₪

תקשורת בינאישית
מספר המשתתפים בסדנה מוגבל ל־35

תקשורת בינאישית יעילה ואפקטיבית, קובעת את 
ההתנהלות שלנו ואת מציאות חיינו. 

הקשבה, הכלה ואסרטיביות הם הכישורים שמאפשרים 
לנו להעז, לשגשג ולהצליח.

בסדנה נתבונן בעצמנו ובמערכות היחסים שלנו, נבחן 
את יכולות התקשורת שלנו ונשמע איך נוכל לשפר 

את הדימוי העצמי ואת הביטחון העצמי, דרך תקשורת 
בינאישית.

מנחה: אביבית גרינבאום חיים, מטפלת בשיטת 
אלבאום, מנחת קבוצות הורים בשיטת אדלר 

ומאמנת אישית. 

מקומות הסדנה ומועדיה:
באר שבע: מלון לאונרדו

12.3.13 יום שלישי
נתניה: מלון רמדה רנסנס

שדרות עובד בן עמי 41 
4.6.13 יום שלישי

הסדנאות מתקיימות בין השעות
21:00-17:00 וכוללות כיבוד קל וארוחה. 

עלות לעמית/ה 
בבאר שבע: 40 ₪ 

עלות לעמית/ה
בנתניה: 50 ₪

 הכול מתחיל ונגמר בי
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 כמה פעמים אמרו לכם: "אתה לא מקשיב לי"
או "את לא מבינה אותי"?

האם אי פעם נפגשתם עם אדם חדש והיתה ביניכם 
הבנה מידית, ללא מילים?

מדוע יש לנו אי הבנות ומתחים בתקשורת עם העולם 
ועם עצמנו? האם ניתן לשנות זאת? 

כן! זה אפשרי! 
בסדנה נשמע על דרכים ליצור שיתוף פעולה ותקשורת 

הרמונית, ולשפר את יכולת ההנעה והמשא ומתן.
נראה איך שפה ותקשורת יכולות לפתוח עבורנו דלתות, 

ושהבחירה תמיד בידינו. 

מנחה: יובל רוז, מאמנת בכירה, מכשירה אנשים 
 ומאמנים לחיים ולעסקים. יוצרת שיטת

"המפתח – אמנות החיים" ותכנית ההעצמה "מפתח 
הלב". 

 

מפתח התקשורת
מקומות הסדנה ומועדיה:

רמת גן: מלון כפר המכביה
30.4.13 יום שלישי

נתניה: מלון רמדה רנסנס
שדרות עובד בן עמי 41 

7.5.13 יום שלישי
עכו: מלון חוף התמרים 

21.5.13 יום שלישי 

הסדנאות מתקיימות בין השעות
21:00-17:00 וכוללות כיבוד קל וארוחה.

עלות לעמית/ה:
₪ 50

עלות לעמית/ה
ברמת גן: 60 ₪

חדש
מספר המשתתפים בסדנה מוגבל ל־35

לתודעתנו יש כוח רב להקל על כאב ולייצר תחושות 
שמחה. אם נשתמש בכוח התודעה ונשלב אותו עם 

אורח חיים בריא, גישה חיובית ומדיטציה, נוכל להקל על 
בעיות רגשיות וגופניות ואפילו לרפא אותן. 

בסדנה נשמע כיצד לאמן את התודעה ולגייס את 
המשאבים הפנימיים לריפוי עצמי, כך שנחולל שינוי 

עמוק ומשמעותי בכל רבדי חיינו.

מנחה: מיטב זמיר, מנחת קבוצות להעצמה ולהשגת 
מטרות. מנחה בצוות "יעל מור - לחיות חיי מודעות".

כוחה המרפא של התודעה
מקומות הסדנה ומועדיה:

באר שבע: מלון לאונרדו
5.3.13 יום שלישי

רמת גן: מלון כפר המכביה
10.4.13 יום רביעי

נתניה: מלון רמדה רנסנס
שדרות עובד בן עמי 41 

21.4.13 יום ראשון
גדרה: מלון קיבוץ חפץ חיים

23.4.13 יום שלישי

הסדנאות מתקיימות בין השעות
21:00-17:00 וכוללות כיבוד קל בלבד.

יש לבוא בלבוש נוח.

עלות לעמית/ה 
בב"ש ובגדרה: 50 ₪

עלות לעמית/ה 
בר"ג ובנתניה: 60 ₪
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חדש

העצמה אישית ואורח חיים בריא 
בדרך הנטורופתיה

מספר המשתתפים בסדנה מוגבל ל־50

החיים המודרניים מזמנים לנו אינספור הזדמנויות 
להתפתחות ולהגשמה עצמית, אך מעמידים בפנינו 

אתגרים עצומים. בין האתגרים: אינטנסיביות, עמידה 
ביעדים והסתגלות לשינויים, התמודדות עם לחץ 

ושחיקה ועם מילוי מגוון תפקידים בו זמנית.
המחיר הוא שהן הגוף והן הנפש מושפעים מאורח חיינו 

התובעני.
בסדנה נלמד את דרך הנטורופתיה לשמירה על 

בריאות טובה, ונקבל כלים שיעזרו לנו בדרך להגשמה 
עצמית.

מנחה: אריאלה טלר, בעלת תואר N.D. בנטורופתיה.

מיליארד סינים לא טועים
מקומות הסדנה ומועדיה:

מושב ניר עציון: מלון ניר עציון
23.4.13 יום שלישי
תל־אביב: מלון טל

1.5.13 יום רביעי
רמת גן: מלון כפר המכביה

21.5.13 יום שלישי
באר שבע: מלון לאונרדו

28.5.13 יום שלישי

הסדנאות מתקיימות בין השעות
21:00-17:00 וכוללות כיבוד קל וארוחה. 

עלות לעמית/ה: 
₪ 50

עלות לעמית/ה
בבאר שבע: 40 ₪

עיצוב סגנון, תדמית והופעה
מספר המשתתפים בסדנה מוגבל ל־40

סטיילינג - עיצוב סגנון, תדמית והופעה - זו דרך לשפר 
את המראה החיצוני, ולהתאים את ההופעה לאישיות 

ולאורח החיים של האדם.
למעשה, על ידי שימוש בכלים פשוטים, יכול כל אחד 

להיראות ולהרגיש במיטבו ולפתח חוש אפנתי ואסתטי. 
בסדנה נכיר את חוקי הסטיילינג היסודיים: סגנונות 

לבוש, שילובי צבעים, התאמת ביגוד למבנה הגוף 
ולתפקיד, הרכבת מלתחה חכמה ושימוש נכון 

באביזרים. 

מנחה: הדסה קומורוב, סטייליסטית.

מקומות הסדנה ומועדיה:
מושב ניר עציון: מלון ניר עציון

10.3.13 יום ראשון
עכו: מלון חוף התמרים

18.4.13 יום חמישי
אשקלון: מלון הולידיי אין 

25.4.13 יום חמישי
רמת גן: מלון כפר המכביה 

9.5.13 יום חמישי
גדרה: מלון קיבוץ חפץ חיים

23.5.13 יום חמישי

הסדנאות מתקיימות בין השעות
21:00-17:00 וכוללות כיבוד קל וארוחה. 

עלות לעמית/ה: 
₪ 50

עלות לעמית/ה
ברמת גן: 60 ₪

מהו סטיילינג

http://www.itu.org.il
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היכרות חוויתית עם הפסיכולוגיה 
החיובית

מספר המשתתפים בסדנה מוגבל ל־35

רבים מאיתנו רוצים לחולל שינוי בחיינו ומגלים ששינוי 
אינו דבר פשוט. מחקרים מצביעים על כך שרוב 

השינויים מחזיקים מעמד רק תקופה קצרה.
נשאלת השאלה: מה צריך לעשות כדי להצליח לחולל 

שינוי ולהתמיד בו לאורך זמן?
הפסיכולוגיה החיובית מנסה לענות על השאלה 

ולעמוד על התנאים הדרושים לאדם כדי לממש את 
הפוטנציאל שלו במלואו.

בסדנה נכיר את עקרונות הפסיכולוגיה החיובית 
ליצירת שינוי בחיינו. 

מנחה: שירלי יובל יאיר, .M.A בפסיכולוגיה קלינית. 
מרצה, מוזיקאית, מחזאית ובמאית.

המדע של האושר 
מקומות הסדנה ומועדיה:

נתניה: מלון רמדה רנסנס
שדרות עובד בן עמי 41 

17.3.13 יום ראשון
תל־אביב: מלון טל
10.4.13 יום רביעי

רמת גן: מלון כפר המכביה
19.5.13 יום ראשון

הסדנאות מתקיימות בין השעות
21:00-17:00 וכוללות כיבוד קל וארוחת ערב. 

בנתניה מתקיימת הסדנה בין השעות
13:00-09:30 וכוללת כיבוד קל וארוחה. 

עלות לעמית/ה: 
₪ 50

עלות לעמית/ה
 ברמת גן: 60 ₪

אינטואיציה בקבלת החלטות
מספר המשתתפים בסדנה מוגבל ל־40 

מה מפחיד אותך?
מה מניע אותך?

למה קשה לך לבחור?

מנושאי הסדנה:
נשמע על כלים לקבלת החלטות טובה יותר, ונגלה 

שיטות להתמודד טוב יותר עם פחד, לחץ, כעס וחוסר 
ביטחון עצמי.

נלמד להכיר טוב יותר את החוזקות ואת החולשות שלנו.
נלמד להגיב טוב יותר בשעת משבר.

נשמע על השפה ועל הכלים של מוח ימין, ונטפח חשיבה 
יצירתית ואחראית.

מנחה: שירן רז, מנחה ויועצת עסקית. 

מודל הספירל

עלות לעמית/ה:
₪ 50

עלות לעמית/ה 
ברמת גן: 60 ₪

מקומות הסדנה ומועדיה:

נתניה: מלון רמדה רנסנס
שדרות עובד בן עמי 41 

10.3.13 יום ראשון
עכו: מלון חוף התמרים

9.4.13 יום שלישי
תל־אביב: מלון טל
30.4.13 יום שלישי

גדרה: מלון קיבוץ חפץ חיים
 7.5.13 יום שלישי 

הסדנאות מתקיימות בין השעות
21:00-17:00 וכוללות כיבוד קל וארוחה.

http://www.itu.org.il
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פעולות
עיון ותרבות 

לכל עובדי ההוראה - מידע כללי
העמיתים יכולים להשתתף בשנת 2013 בפעילות אחת בלבד ●●

הכוללת לינה. 
עמיתים שיצאו בשנת 2012 לפעילות בים המלח, אינם רשאים ●●

לצאת בטרום־פסח 2013 לפעילות בים המלח. 
 עמיתים שיצאו בשנת 2012 לפעילות בכנען ספא )צפת(, ●●

ורות רימונים )צפת(, אינם רשאים לצאת למלונות אלה בפעילות 
טרום־פסח 2013.

אישור הרשמה
אישור ההרשמה בטלפון או באתר האינטרנט הוא סופי, אלא אם ●●

תינתן הודעה אחרת. 
אם עד שבוע לפני הפעילות לא נתקבלה קבלה, באחריות ●●

העמיתים ליצור קשר עם עמותת המורים לבירור. 
באחריות העמיתים לבדוק אם תוכן הקבלה תואם את הזמנתם.    ●●

האירוח
 בכל המלונות - אירוח חלקי )ארוחת בוקר וערב( אלא אם ●●

מצוין אחרת.

בתי המלון יוכשרו לקראת פסח, 
יתכן ולא יהיו בהם מוצרי חמץ בארוחות.

התכנית
א. שני מפגשי הרצאות בנושא המרכזי.

ב. סיור לימודי מודרך.
חלק מן הפעילויות תהיינה במבנה שונה. נא לשים לב לפירוט ●●

 הפעילויות המעודכנות שתפורסמנה באתר האינטרנט. 
באחריות העמיתים להתעדכן באתר ולהצטייד בתכנית.

עלויות 
 חדרי האירוח בבתי המלון הם חדרים זוגיים ומיועדים לתפוסה ●●

של שני אנשים בחדר.
עמיתים הנרשמים ללא נלווה יחויבו בעלות חדר ליחיד. ●●
את העלויות ניתן לברר במוקד הרישום. ●●
מספר חדרי היחיד בבתי המלון מוגבל.●●

חדרים במלון 
קבלת החדרים היא החל בשעה 15:00.●●
בפעילויות אמצע השבוע: פינוי החדרים הוא עד השעה 10:00.●●
בפעילויות סוף השבוע: פינוי החדרים הוא עד השעה 16:00. ●●
בפעילויות המיועדות לעמיתים בחינוך הממלכתי־דתי, פינוי ●●

החדרים בצאת השבת.

שירותי בתי המלון
על העמיתים חלה אחריות לבדוק מראש מול בתי המלון השונים ●●

את תנאי המלון, מתקניו והשירותים הניתנים בו, כולל חנייה באזור.

www.itu.org.il :להרשמה
או בטלפון: 2344* )שלוחה 3( בין השעות 17:00-09:00

בראשית ההרשמה יפעל המוקד בין השעות 20:00-09:00
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צפון

 לכל עובדי ההוראה
17-19.3.13 

 19-21.3.13

פעילות ייחודית: מלון כנען ספא, הר כנען - צפת 

"קומדיה של מסכות"
הרצאה חוויתית - מסע אל תולדות המסכה●●
מהמסכות הראשונות של הקדמונים, דרך ●●

מסכות בזל, המסכה הניטרלית ומסיכות 
האופי המגוונות, עד לחגיגה של הקומדיה 

דל'ארטה על דמויותיה המפורסמות, 
ארלקינו ופנטלונה. 

מנחה: רונן הרשקוביץ, שחקן ומרצה, מנהל 
"תיאטרון בסלון".

 מפגש תרבותי ייחודי: 
ההצגה - "הקמצן, לאן?"

עיבוד חדשני ומרענן בהשראת הקומדיה 
דל'ארטה, למחזהו המפורסם של מולייר, 

"הקמצן". בעיצומה של החזרה הגנרלית, ערב 
בכורת "הקמצן", מתחיל מאבק כוחות בין 

המפיק־במאי לשחקן. האחד מעוניין ליצור 
 הצגה מסחרית, והאחר מנסה בכל כוחו 
 לשמור על מסורת התיאטרון הקלאסי. 

ההצגה מעלה שאלה אמיתית על תפקיד 
התיאטרון בימינו. זוהי קומדיה לשלושה שחקנים, 

המשתמשים בשמונה מסכות דל'ארטה 
קלאסיות ומשלבים קטעי פנטומימה, ליצנות, 

מוזיקה, הומור פיזי, נונסנס וסאטירה.
בסיום ההצגה יתקיים דיון עם השחקנים.

בימוי: חיים עבוד.
משתתפים: חיים עבוד, אלה גופר וברק גונן. 

מסכות: יהודית גרינשפן.

 סיור לימודי ממונע מודרך: 
בין צלמון לפרוד

נתחיל את הסיור בתצפית מרהיבה 
מהר כמון, הגבוה שבהרי הגליל התחתון. 
נמשיך אל נחל צלמון, מהיפים שבנחלי 
הגליל התחתון, למסלול הליכה רגלי בין 

צמחיית מים מגוונות, טחנות מים עתיקות 
וחורש ים־תיכוני. לסיום, נצא למרכז 

המבקרים של סבא חביב בקיבוץ פרוד. 
נשמע הסברים על ייצור שמן הזית, על 
בית הבד העתיק, על החמצת וכבישת 

 זיתים ועל הפקת טחינה מסורתית. 
הסיור כולל הליכה ברגל

עלות לעמית/ה:
₪ 495

עלות לנלווה:
₪ 875
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צפון

 לחינוך הממלכתי )סוף שבוע(
21-23.3.13

פעילות ייחודית: מלון כנען ספא, הר כנען - צפת 

 "מה הסיפור שלך?"  
מפגש עם המספר החבוי בתוכי

הרצאה חוויתית - מסע אישי למציאת ●●
המספר הפנימי והסיפורים החבויים בתוכנו. 
מנחה: צביה אהרוני, שחקנית, כותבת ומספרת 

סיפורים. מנחת קבוצות ובעלת תואר שני 
לטיפול באומניות.

 מפגש תרבותי ייחודי: 
 "דברים שרואים משם" 

עם מספרת הסיפורים והשחקנית 
צביה אהרוני

סיפורים קצרים מאת כותבים ידועים ●●
הנוגעים בנושאים רבים המדברים לכולנו: 

חשיבה אופטימית, יצירת שינוי בחיים, דמויות 
משמעותיות בחיינו, מהות הישראליות ועוד.

 סיור לימודי ממונע מודרך: 
בין צלמון לפרוד

נתחיל את הסיור בתצפית מרהיבה 
מהר כמון, הגבוה שבהרי הגליל התחתון. 
נמשיך אל נחל צלמון, מהיפים שבנחלי 
הגליל התחתון, למסלול הליכה רגלי בין 

צמחיית מים מגוונות, טחנות מים עתיקות 
וחורש ים־תיכוני. לסיום, נצא למרכז 

המבקרים של סבא חביב בקיבוץ פרוד. 
נשמע הסברים על ייצור שמן הזית, על 
בית הבד העתיק, על החמצת וכבישת 

 זיתים ועל הפקת טחינה מסורתית. 
הסיור כולל הליכה ברגל

עלות לעמית/ה:
₪ 720

עלות לנלווה:
₪ 1,100

דברים שרואים משם
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עלות לעמית/ה:
₪ 310

עלות לנלווה:
₪ 690

סיור לימודי ממונע מודרך: שומר סוד
מסע בעקבות הסיפורים של ארגון 

"השומר", שמייסדיו היו פורצי דרך בשמירה 
ובהגנה העברית, בהתיישבות וביצירת 

חברה חדשה בארץ ישראל. נבקר בסליק 
הסודי ביותר בכפר גלעדי, שמקומו התגלה 

רק כעבור שנים. בהמשך נבקר במוזיאון 
 השומר המחודש, שבו מיצג אורקולי.

לסיום, נצא לבקר בחצר תל־חי, אל האריה 
השואג ואל בבית הקברות של מגיני היישוב, 

ונשמע את סיפור הקרב המיתולוגי.
הסיור כולל הליכה ברגל

מלון פסטורל - כפר בלום 
לכל עובדי ההוראה | 17-19.3.13

מיליארד סינים לא טועים
רפואה סינית מהלכה למעשה.●●
מימוש הפוטנציאל האישי והמקצועי דרך אורח ●●

חיים בריא, על פי הרפואה הסינית. 

מנחה: אריאלה טלר, N.D ברפואה נטורופתית.

עלות לעמית/ה:
₪ 135

עלות לנלווה:
₪ 515

 סיור לימודי ממונע מודרך: 
נופים ויקבים בגליל העליון 

סיור אל אזור מרום הגליל המוקף ביופי 
משכר ונשען על היסטוריה מרתקת. נבקר 

ביקב דלתון וביקב רימון, נשמע על יינות 
המקום ונטעם מהם. נטבול בנוף גלילי ציורי 

בדרכנו לראש פינה. נצעד ברחוב הראשי 
של המושבה, בין גלריות קטנטנות, בתי 

אומנים ומבני אבן כפריים מראשית היישוב. 
 נסיים את הסיור בגן הברון, אשר שימש 

את פקידי הברון דה־רוטשילד.
הסיור כולל הליכה ברגל

מלון רות רימונים - צפת 
 לכל עובדי ההוראה

17-19.3.13 
 19-21.3.13

הגליל - ארץ שופעת מים ויין
 זכות הטבע למים - הגליל כמשאב טבע,●●

נוף ומים.
מנחה: הלל גלזמן, ראש מחלקת ניתור מים 

בחברה להגנת הטבע.
המים כמרכיב גיאופוליטי בהתפתחות היחסים ●●

שבין ישראל לשכנותיה. 
מנחה: עמוס דותן, סא"ל במיל', גיאוגרף, היסטוריון, 

מתכנן ערים ואזורים.

צפון
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לחינוך הממלכתי | 17-19.3.13
לחינוך הממלכתי | 19-21.3.13 

 מתנועה בגוף לתנועה בחיים: 
 פעילות ייחודית המשלבת 

ידע וחווייה
מסע מרתק לעולמנו הפנימי דרך חוכמת ●●

הגוף האנרגטי.
חיזוק הקשר עם ההנחיה שבתוכנו וכוחה של ●●

המדיטציה
מנחה: מיטב זמיר, מרצה ומנחת קבוצות 

 .NLPלהעצמה והשגת מטרות. מתמחה ב־ 
צוות “יעל מור – לחיות חיי מודעות”.

 סיור לימודי חוויתי בכפר המחול 
בקיבוץ געתון: “רוקדים מחוץ לקופסא”

ביקור בקיבוץ געתון, בכפר המחול של 
להקת המחול הקיבוצית, אחת מלהקות 

המחול הגדולות והמובילות בעולם.
נצא אל המקום שבו צמחה הלהקה ושבו 

חיים רקדנים מצטיינים מהארץ ומחו"ל. 
נשמע את סיפור הלהקה, נבקר בחדרי 
החזרות ונציץ אל מאחורי הקלעים של 

כפר המחול.
הביקור במקום מבטיח הפתעה מרגשת, 

גם למי שלא מכיר את עולם המחול.
נצפה בסרט קצר על כפר המחול ●●

ועל הלהקה, וניפגש לשיחה עם מנהל 
הלהקה.

נצפה במופע המחול: "סיפורי קודםכל", ●●
המציג ִסדרה זורמת של מפגשים 

אנושיים, מגוונים ודינמיים, שופעי אנרגיה 
והומור.

הסיור כולל הליכה ברגל ופעילות ●●
סדנאית ייחודית בהנחיית מיטב זמיר. 

עלות לעמית/ה:
₪ 260

עלות לנלווה:
₪ 640

פעילות ייחודית

מלון אסיינדה – מעלות תרשיחא

צפון
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 כפר הנופש רמות
רמת הגולן

לכל עובדי ההוראה | 17-19.3.13

Zoom out - תובנות מעולם הצילום 
טקסי אש ופולחני אור בישראל ובעולם.●●
עבודת הצלם הגיאוגרפי - סודות מאחורי ●●

הקלעים. 
 מנחה: הראל סטנטון, צלם אתנוגרפי במגזין 
"מסע אחר", מרצה במכללות בארץ ובחו"ל.

עלות לעמית/ה:
₪ 290

עלות לנלווה:
₪ 670

 סיור לימודי ממונע מודרך: 
נופים קסומים בשמורת גמלא

נצא לטיול בשמורת הטבע גמלא, אל נוף 
קסום, טבע ושרידי עתיקות. נצפה בריכוז 

ייחודי, בקנה מידה עולמֿי, של עופות דורסים 
נדירים. נבקר במבנה בית הכנסת הקדום 

ביותר הידוע בעולם. נמשיך אל "גשר 
הדודות", נצפה בזרימה המרהיבה של הירדן 

ההררי ונשמע על מקורות המים בישראל.
הסיור כולל הליכה ברגל

צפון

לכל עובדי ההוראה | 19-21.3.13

הילד המאתגר
הילד הזה הוא אני...●●
התמודדות עם קשיי קשב וריכוז.●●

מנחה: ד"ר ענת רביב, מנהלת "מכון רביבים, יעוץ 
והנחיה". מרצה במכללת תל חי. 
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צפון

מלון הגושרים
 לכל עובדי ההוראה

17-19.3.13 
19-21.3.13

 גבול הלבנון בעקבות 
האביב הערבי 

המצב האסטרטגי לאורך גבול לבנון.●●
הלחימה בסוריה והשפעתה על ●●

האינטרסים של ישראל בצפון.
מנחה: קובי מרום, בעבר מח"ט חטיבת 
החרמון והגזרה המזרחית בדרום לבנון.

 סיור לימודי ממונע מודרך: 
 לאורך גבול הלבנון בעקבות 

האביב הערבי 
סיור מרתק העובר לאורך גבול הלבנון. 

נתחיל ב"הר צפייה" ונשקיף לעבר 
הגזרה המזרחית בדרום לבנון. נבקר 

בשאר יישוב "באנדרטת אסון המסוקים",  
נערוך תצפית לעבר הכפר רג'ר ולעבר 
חוות שבעא, ונבקר בתל פאחר, באתר 

 קרבות מלחמת ששת־הימים. 
נסיים בתצפית קוניטרה, בסקירת המצב 

הגיאופוליטי בסוריה והשלכותיו על 
האינטרסים הישראלים. 
הסיור כולל הליכה ברגל

עלות לעמית/ה:
₪ 260

עלות לנלווה:
₪ 640

פעילות ייחודית

יק
לנ

קו
ש
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ם: 
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עלות לעמית/ה:
₪ 335

עלות לנלווה:
₪ 715

מלון חוף גיא - טבריה 
לכל עובדי ההוראה | 17-19.3.13

בין דמוקרטיה לאסלאמוקרטיה 
על אסלאם פוליטי, כלכלה וניו-מדיה במזה”ת ●●

העכשווי.
יום אסל, יום אסד – סוריה על קו פרשת מים.●●

מנחה: אסף רגב, משפטן, מומחה לחקר האסלאם 
והמזה"ת המודרני, אונ. חיפה.

לכל עובדי ההוראה | 19-21.3.13

 חושים ותקשורת אנושית 
בעיני הביולוג

תעתועי ראייה. ●●
זנב הטווס ויהלומי האישה – הכול על עקרון ●●

ההכבדה.
מנחה: ד"ר איתי פלאות, ביולוג וזואולוג, מרצה וחוקר.

 מלון רימונים גלי כנרת 
טבריה 

 לכל עובדי ההוראה
17-19.3.13 

 19-21.3.13

סיפורים ואגדות סביב הכנרת
מי היו "היהודים הנסתרים" ואיפה הם היום?●●
מראות נוסטלגיים – ענתיקות מהבוידעם.●●

מנחה: ד"ר צביקה סחייק, היסטוריון, מדריך ואוצר 
מוסמך למוזיאונים.

עלות לעמית/ה:
₪ 439

עלות לנלווה:
₪ 819

צפון

 סיור לימודי ממונע מודרך: 
בתים וסיפורים בטבריה 

נתחיל את הסיור בבית גבריאל, מרכז תרבות
 הנושק לשפת הכנרת. נשמע את סיפור 

המקום ונערוך תצפית על הגולן ועל הכנרת. 
נמשיך אל אתר ירדנית המשמש אתר טבילה 

לצליינים מכל העולם. ניסע אל בית הכנסת 
המפואר שנחשף בחמת טבריה, ונראה את 

רצפת הפסיפס המרהיבה. בגן הארכיאולוגי 
פארק טבריה, נצפה בשרידי העיר העתיקים. 
נסיים את הסיור במדיד מפלס הכנרת, מיצג 

חזותי מרשים המודד את מפלס המים בעזרת 
מערכת דיגיטלית. 

הסיור כולל הליכה ברגל

 סיור לימודי ממונע מודרך: 
נחל עמוד והר האושר 

נצא למסע מופלא לאורך חופה הצפוני של 
הכנרת. נשמע סיפורים פיקנטיים על מה 
שקרה באמת על גדות הכנרת, ועל מקור 

שמו של ההר, "הר האושר". נצא לביקור 
בכנסיית דומוס גליליי. נרד אל בית הכנסת 

היהודי בכפר נחום, שם לפי האמונה נשא 
דברים יהושוע היהודי )ישוע(. נמשיך לטיול 

בנחל עמוד, נצפה בציפורים המקננות לצד 
הנחל הזורם ונהנה מיפי הטבע. 

הסיור כולל הליכה ברגל
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עלות לעמית/ה:
₪ 265

עלות לנלווה:
₪ 645

מלון דן פנורמה חיפה 
לכל עובדי ההוראה | 17-19.3.13

טבע, צילומים וסיפורי מסע 
חוויותיו של צלם טבע.●●
הכדור בידיים שלנו - שמירת הטבע ואיכות ●●

הסביבה. 
מנחה: איל ברטוב, במאי סרטים וצלם טבע. מצלם 

ומפיק סרטים עבור ערוץ "נשיונל ג'יאוגרפיק".

לכל עובדי ההוראה | 19-21.3.13

 אדריכלות של שתי ערים: 
חיפה ותל־אביב

חיפה - "לי כל גל נושא מזכרת".●●
תל־אביב - מפנס בודד לעיר שאינה נרדמת. ●●

מנחה: אלי עציון, בעל תואר שני בתולדות 
האמנות, מומחה לתולדות האדריכלות.

צפון

סיור לימודי ממונע מודרך:
העיר חיפה על מרקם עדותיה

נתחיל את הסיור ב"גבעת ההגנה", על פסגת 
הכרמל, ונשמע את סיפור המקום. נמשיך לאזור 

"שוויצריה הקטנה", פנינת טבע בלב הכרמל. 
נערוך תצפית לעבר נוף הרים מיוער ונצעד 

דרך חורש ים־תיכוני עשיר. נשוחח על השריפה 
בכרמל ועל השלכותיה. נמשיך אל "פארק נשר" 

לאטרקציה "הגשר התלוי". נצא לטייל בוואדי 
 ניסנאס הססגוני על מרקם עדותיו וטעמיו. 
נסיים במושבה הטמפלרית ובביקור בבית 

הכנסת השוכן בלב השכונה.
עלות לעמית/ה:הסיור כולל הליכה ברגל

₪ 365
עלות לנלווה:

₪ 745

 סיור לימודי ממונע מודרך: 
אל קיסריה העתיקה 

מסע אל אתרים החושפים את מלוא הדרה 
של קיסריה העתיקה: הנמל, התיאטרון 

הרומי, ארמון המלך, בית המרחץ ועוד. נצא 
למסע בזמן דרך חוויה קולנועית-אורקולית, 

ונכיר את מבצעי הבנייה המפוארים בעיר 
ואת הדמויות הבולטות שעיצבו את פניה. 
לסיום, נצעד לאורך אמת המים העתיקה, 

ונבקר בפסיפס הציפורים בקיסריה.
הסיור כולל הליכה ברגל

מלון דן קיסריה - קיסריה 
לכל עובדי ההוראה | 17-19.3.13

הנומרולוגיה ככלי שימושי בחיים
העצמה אישית בראי הנומרולוגיה.●●
צמיחה מתוך קושי – כיצד להפוך את הקושי ●●

להזדמנות. 
מנחה: דב גרגור, נומרולוג. 

 

לכל עובדי ההוראה | 19-21.3.13

 הומור יהודי מול 
הומור ישראלי בקולנוע 

הזהות היהודית וההומור של וודי אלן.●●
 ההומור בקולנוע הישראלי - משייקה אופיר ●●

ועד אסי דיין.
מנחה: רפי שרגאי, תסריטאי, במאי ומרצה לקולנוע. 

מרכז

http://www.itu.org.il


להרשמה: www.itu.org.il או בטלפון: 2344* )שלוחה 3( בין השעות 17:00-09:00
בראשית ההרשמה יפעל המוקד בין השעות 20:00-09:00 30

 סיור לימודי רגלי מודרך: 
להיות תייר בתל־אביב הקטנה

מסע נוסטלגי אל לבה הפועם של העיר 
העברית הראשונה, בעקבות מוקדי 

התיירות והבילוי. מי היו התיירים שבאו 
לתל־אביב ומי היו יושבי בתי הקפה? איפה 

היו נקודות המפגש ומקומות הבילוי בתל־
אביב ומה נכתב עליהם? מה נאסר לעשות 

בבית האוכל הראשון בעיר? כיצד אכלה 
מלכת חבש אספרגוס במלון הפאר של 

 תל־אביב? את מי אהב המלך עבדאללה? 
על כל אלה וגם על חגיגות הפורים 

העליזות, על הראינוע הראשון בעיר ועל 
בית הקפה שבו ניתן היה לאכול עוגות 

נפוליאון ולשתות קפה אמיתי.

עלות לעמית/ה:
₪ 405

עלות לנלווה:
₪ 785

 מלון דן פנורמה 
תל־אביב 

 לכל עובדי ההוראה
17-19.3.13
 19-21.3.13

 תל־אביב: 
בכל זאת יש בה משהו

 סיפורי תל־אביב - מסע נוסטלגי ●●
"לעיר ללא הפסקה". 

הסודות של תל־אביב●●
מנחה: יואל שתרוג, עיתונאי וצלם גיאוגרפי.

ההרצאות בשילוב תמונות, סיפורים 
ושירים שנכתבו על תל־אביב.

מרכז
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דרום

 מלון פונדק רמון
מצפה רמון 
 לכל עובדי ההוראה

17-19.3.13
 19-21.3.13

מסע בזמן במרוקו ובאטלס 
מסע בזמן.●●
הְשלּוח והברברים באטלס. ●●

 מנחה: אלי ביטון, מרצה ומחבר ספרים 
על מרוקו. 

 סיור לימודי ממונע מודרך: 
בין דרך הבשמים למרוקו

טיול אל נופי הנגב המרהיבים של עבדת, 
ששכנה בתוואי דרךהבשמים הקדומה.

נטייל באזור ונשמע על הנבטים ועל מלכם 
 הנערץ עבדת, שבחר להיקבר במקום. 

ניסע לחווה החקלאית אורליה, הנמצאת 
בצמוד לעתיקות של יישוב מהתקופה 

 הנבטית. נראה בוואדי החווה 
את שתיליו הצעירים של עץ הארגאן, 

שמאגוזיו מייצרים שמן איכותי המתאים 
 לתעשיית הרפואה ולתעשיית הקוסמטיקה. 

הסיור כולל הליכה ברגל
עלות לעמית/ה:

₪ 235
עלות לנלווה:

₪ 615
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ג'יפים, נופים ואתריםג'יפים, נופים ואתרים

סיורי הג'יפים יצאו מבתי המלון בשני סבבים ●●
שייקבעו מראש, על פי שיקול הדעת של 

 עמותת המורים.
אין אפשרות לבחור סבב מראש או לעבור 

לסבב אחר. 
פרטי המסלולים והשעות המדויקות, יופיעו ●●

בתכנית הפעילות באתר האינטרנט.
טרם נקבעה תכנית הסיור למלון "קראון ●●

פלאזה" בים המלח, בתאריך 17-19.3.13.
הפרטים המדויקים יופיעו באתר האינטרנט.

לעמותת המורים שמורה הזכות לשינויים!●●

ים המלח - סיורים לימודיים
למשתתפים בפעילות טרום־פסח

 סיור ג'יפים חווייתי בנופים המרהיבים של 
דרום מדבר יהודה • תצפיות והסברים על ההיסטוריה, 

הגיאולוגיה, הצומח והאדם במדבר
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עלות לעמית/ה:
₪ 240

עלות לנלווה:
עלות לעמית/ה:620 ₪

₪ 355
עלות לנלווה:

₪ 740

מלון דניאל 
לכל עובדי ההוראה | 17-19.3.13

הצצה אל תוך עולמות נפלאים 
טיול וירטואלי באיראן.●●
 נשיקה, קידה או לחיצת יד? על התקשורת ●●

הבין־תרבותית.
מנחה: דויד ניסן, לשעבר קצין מודיעין ומדריך 

טיולים. התגורר שנים רבות באיראן.

לכל עובדי ההוראה | 19-21.3.13

מאחורי הרעלה – טיול וירטואלי 
באיראן

היהלומים שבכתר – טהראן, אספהאן ושיראז.●●
תרבות ואומנות בארץ השטיחים.●●

מנחה: דויד ניסן, לשעבר קצין מודיעין ומדריך 
טיולים. התגורר שנים רבות באיראן.

מלון ישרוטל 
לכל עובדי ההוראה | 17-19.3.13

סוד הבריאות
הכול רשום בגלגל העין. ●●
כל מה שרצית לדעת על ניקוי הגוף מרעלים.●●

מנחה: איריס גייר, CCII, מומחית בינלאומית 
לאירידולוגיה רב־מימדית. נציגת הארגון 

הבינלאומי לאירידולוגיה “IIPA” בישראל. 

לכל עובדי ההוראה | 19-21.3.13

הוראה, רטוריקה ועמידה בפני קהל
אימוץ כללי הרטוריקה בכיתה. ●●
הדיבייט )עימות( ככלי חינוכי. ●●

מנחה: ד"ר צוריאל ראשי, מומחה לאתיקה 
עיתונאית וחוקר תקשורת ודתות. ראש החוג 

לתקשורת במכללת ליפשיץ, י־ם. מרצה במחלקה 
למדעי המדינה, אונ. בר־אילן. 

ים המלח
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עלות לעמית/ה:
₪ 345

עלות לנלווה:
₪ 725

עלות לעמית/ה:
₪ 240

עלות לנלווה:
₪ 620

מלון לאונרדו קלאב 
לכל עובדי ההוראה | 17-19.3.13

קבלת החלטות ותורת המשחקים
קבלת החלטות: בין אינטליגנציה ואינטואיציה. ●●
משחק החיים: הצצה לתורת המשחקים.●●

 מנחה: ד"ר הלל אביחי, מרצה ליזמות 
עסקית וניהול. 

לכל עובדי ההוראה | 19-21.3.13

הכפר הגלובלי האיסלאמי?
 הג'יהאד העולמי וארגון אלקאיעדה: ●●

מאז ועד היום.
מסיר הבשר לבתולות גן העדן - מחבלים ●●

מתאבדים מן המערב, בשירות הג'יהאד העולמי.
מנחה: אביב אורג, מומחה לטרור בינלאומי.

מלון ישרוטל גנים 
לכל עובדי ההוראה | 17-19.3.13

המזרח התיכון – היעלמותן של 
אימפריות והקמתן של ממלכות

גנרל אלנבי – הצלתה של בריטניה.●●
לורנס איש ערב – האיש והאגדה.●●

מנחה: שמואל )מולה( דך, טייל, מדריך וחוקר 
תולדות א"י.

לכל עובדי ההוראה | 19-21.3.13

צחוק, הומור וחשיבה יוצרת 
הצחוק, ההומור והסכנה שבכפל משמעות ●●

ובהבנה שונה.
איך להבין כפל משמעות ולהימנע ממוקשים ●●

ביחסים בינאישיים.
מנחה: עמי גולדמן, איש גלי צה"ל והטלוויזיה.

ים המלח
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ים המלח

עלות לעמית/ה:
₪ 240

עלות לנלווה:
₪ 620

עלות לעמית/ה:
₪ 240

עלות לנלווה:
₪ 620

מלון לוט 
לכל עובדי ההוראה | 17-19.3.13

לחיות בשלום עם עצמי
הרצאה סדנאית - "מסע אל אור חיי".●●
"עולים על מגרש ההצלחה" - פיתוח מנהיגות ●●

וחינוך למצוינות. 
מנחה: יפית איטח, מנחת סדנאות העצמה לקידום 
ולצמיחה, דוקטורנטית למדעי ההתנהגות והחברה.

לכל עובדי ההוראה | 19-21.3.13

לחיות מתוך שמחה 
איך שומרים על שמחת החיים מול הדכדוך ●●

הלאומי המשתקף בתקשורת?
יצירת "ארגז כלים" לחיים מתוך שמחה, ברמה ●●

האישית והחברתית.
מנחה: סימה להט, מחברת ספרי לימוד וספר 

ילדים. מגישה תכנית שבועית ברדיו קול ישראל.

מלון מרידיאן 
לכל עובדי ההוראה | 17-19.3.13

 הורות, חינוך ומנהיגות 
 WEB 2.0 בעידן

השינויים בתפיסת העולם שמחולל העידן ●●
. WEB 2.0 האינטרנטי

חינוך, הורות ומנהיגות התואמים לתפיסות ●●
העולם החדשות.

מנחה: ליאור מיכלוביץ, מנהל "מרכז שילובים", 
יועץ ארגוני ומרצה מומחה בתחומי מדעי 

ההתנהגות.

לכל עובדי ההוראה | 19-21.3.13

אורטופדיה רגשית – הגוף, הרגש 
ומה שביניהם

מקדש הגוף - סודות וכלים לריפוי עצמי.●●
עיין ערך: אהבה – השפיות והבריאות במושג ●●

אהבה.
מנחה: גלעד שימרון, מטפל אורטופדי. מרצה 

ומדריך, מפתח שיטת "אורטופדיה רגשית".
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עלות לעמית/ה:
₪ 245

עלות לנלווה:
₪ 625

עלות לעמית/ה:
₪ 240

עלות לנלווה:
₪ 620

מלון רויאל רימונים
לכל עובדי ההוראה | 17-19.3.13

כוחו של הצילום התיעודי 
להתבונן פנימה בעזרת הצילום הדוקומנטרי.●●
לגלות עולם אחר - תיעוד הקהילות החרדיות ●●

בישראל.
 מנחה: גיל כהן־מגן, צלם עיתונות דוקומנטרי, 

עבד בסוכנות רויטרס העולמית.

לכל עובדי ההוראה | 19-21.3.13

לברוא את המציאות
התעוזה של היום היא הנורמה של מחר.●●
לכעוס בלי להרוס.●●
 מנחה: משה שרון, מרצה, מנחה קבוצות, ●●

מאמן אישי ועסקי להצלחה.

מלון קראון פלאזה
לכל עובדי ההוראה | 19-21.3.13

 סיפור אישי: 
תופעת הכתות בישראל

הבריחה "מגן העדן" - סיפור אישי.●●
הכתות בישראל - מאפיינים והתמודדות. ●●

מנחה: עו"ד שרונה בן־משה, דוברת המרכז 
הישראלי לנפגעי כתות.

ים המלח
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בעמותת המורים
חושבים ירוק

חובה להתעדכן סמוך לפעילות

בעמותת המורים
חושבים ירוק

 כל תכניות פעולות עמותת המורים מופיעות 
באתר האינטרנט בלבד ולא יישלחו בדואר

 ניתן להוריד את התכניות באתר האינטרנט 
www.itu.org.il מעמוד הפעילות באתר

כל השינויים, כולל אלה של הרגע האחרון, יופיעו באתר
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סיורים לימודיים
טרום־פסח - מרץ 2013

אפריל-יוני 2013
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 סיורי חוויה יומיים
לעמיתים ולבני זוגם

מידע כללי

 בחוברת זו, מוצע לכם מגוון סיורים לתקופת האביב: 
טרום־פסח - מרץ 2013 ואפריל-יוני 2013.

בתחילת החוברת מופיעים הסיורים המותאמים לתקופת ●●
טרום־פסח מרץ 2013: סיורים דו־יומיים וסיורים יומיים. 

 בהמשך מופיעים סיורי אחר הצהריים לחודשים ●●
אפריל-יוני 2013. 

הסיורים ערוכים בפריסה גיאוגרפית, מצפון לדרום.●●
 ההשתתפות בסיורים הארציים מוגבלת לסיור אחד בתקופת ●●

טרום־פסח - מרץ 2013 ולסיור אחד בתקופת אפריל-יוני 
.2013

 השתתפות בסיור דו־יומי היא שוות ערך ל־2 סיורים יומיים.●●
לא ניתן להשתתף ביותר מסיור דו יומי אחד בשנה.●●
הסיורים נערכים בשעות הבוקר ואחר הצהריים. ●●
לא ניתן להביא לסיור יותר מנלווה אחד.●●
קיום הסיור מותנה במספר סף של נרשמים.●●
הארוחות בסיורים כשרות.●●
על המטיילים להצטייד בנעלי הליכה נוחות, בכובע ובביגוד ●●

מתאים למזג האוויר ולטיול, במים ובמזון קל.
יש להגיע לנקודת האיסוף 15 דקות לפני מועד היציאה.●●
בסיורים שבהם נדרש לבוש צנוע: על הנשים לבוא בחצאית ●●

ארוכה, בחולצה עם שרוולים ובכיסוי ראש; על הגברים לבוא 
במכנסיים ארוכים ובכיסוי ראש. 

 לא תהיה המתנה למאחרים. לא יהיה החזר כספי על ●●
אי הגעה לסיור.

ביטולים או שינויים – בהתאם למפורט בהנחיות בחוברת ●●
“גוונים“ ובאתר האינטרנט.

תכנית הסיור המעודכנת תפורסם באתר האינטרנט, ●●
באחריות העמיתים להתעדכן באתר ולהצטייד בתכנית. 

ייתכנו שינויים במסלול הסיור מסיבות ואילוצים שאינם ●●
 תלויים בעמותה. 

אנא שימו לב לכך והתעדכנו בתכנית המפורטת באתר. 
למדריכים שמורה הזכות לשנות מסלול עקב תנאי שטח ●●

ואירועים בלתי צפויים. 
לא יהיו נקודות איסוף מעבר למתוכנן.●●

להרשמה: www.itu.org.il או בטלפון: 2344* )שלוחה 3( בין השעות 17:00-09:00
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הדרכה: חברת מקום 

17-18.3.13 
ימים ראשון ושני

 שעת יציאה: 07:30 תל־אביב,
תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 

אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.
איסוף: 08:10 ירושלים, צומת הגבעה הצרפתית 

לכיוון ים המלח. 
 לינה: בית הארחה אנ"א מצדה, על בסיס 

חצי פנסיון.
שעת חזרה משוערת: 18:30 בתל־אביב.

 הסיור כולל ארוחת ערב ביום הראשון 
וארוחת בוקר וצהריים ביום השני. 

עלות לעמית/ה:
₪ 385

עלות לנלווה:
₪ 635

17.3.13 יום ראשון
נפתח את הסיור בעין מבוע, פינת חמד ירוקה במדבר ●●

יהודה, ובה בריכה המתמלאת שלוש פעמים בשעה.
נעלה למצדה ברכבל, נערוך סיור באתר ונשמע על ●●

מורשת ההר. 
נצא אל חווארי מצדה, לסיור רגלי בין ערוצי החווארים ●●

הפריכים והבוהקים בלובנם. בסיור נעבור בנוף קסום, 
ממרגלות המצדה מכיוון מזרח, אל לובן החווארים.

לסיום, נבקר בתחנת השאיבה P88 ונשמע על ●●
התייבשות ים המלח.

נגיע לבית ההארחה אנ"א במצדה – להקצאת חדרים ●●
ולארוחת ערב. 

18.3.13 יום שני
ארוחת בוקר בבית ההארחה.●●
נתחיל בביקור בנהר הירדן, באתר הטבילה "קאסר ●●

אל יהוד". נטייל בין שרידי מנזרים ונשמע על העדות 
ועל הכתות שקשורות למקום. 

נמשיך לביקור במנזר המדברי דיר חג'לא. במנזר ●●
השקט והציורי, נוכל לראות את נזירי המקום וקטעי 

פסיפס עתיקים. 
נבקר במתחם נבי מוסא בין הכיפות הכחולות, ●●

קמרונות הפתחים, מרצפות האבן והדקלים. 
נסיים בביקור באכסניית השומרוני הטוב ונראה ●●

פסיפסים, כתובות מהר גריזים, כנסייה ביזנטית 
משוחזרת ובורות מים.

טבע, סיפורי גבורה ומנזרים קסומים

 מדבר יהודה 
מיתוסים, כתות ומנזרים

 סיורים דו־יומיים
טרום־פסח – מרץ 2013
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הדרכה: אגד תיור ונופש 

18-19.3.13 
ימים שני ושלישי

 שעת יציאה: 07:30 תל־אביב, 
תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 

אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.
 איסוף: 08:00 "אם הדרך", 

על הכביש הראשי ליד תחנת הדלק.
.G איסוף: 08:30 צומת יקנעם, קניון

ארוחת בוקר עצמית.
 לינה: בית הארחה אנ"א עכו, על בסיס 

חצי פנסיון.
שעת חזרה משוערת: 18:00 בתל־אביב.

 הסיור כולל ארוחת ערב ביום הראשון 
וארוחות בוקר וצהריים ביום השני.

עלות לעמית/ה:
₪ 350

עלות לנלווה:
₪ 600

18.3.13 יום שני
נתחיל את היום במסלול הליכה קצר במערת קשת ●●

ובתצפית אל נופי הגליל. 
נמשיך לסיור במרכז המבקרים יקב הרי גליל, ●●

להסברים על הכנת היין ולהתנסות בטעימות.
 נבקר בכפר הדרוזי חורפיש ונערוך תצפית ●●

מנבי סבלאן, המקום השני בחשיבותו לדרוזים בארץ.
נבקר באתר ראש הנקרה ונרד ברכבל לנקרות המים.●●
נגיע לבית ההארחה אנ"א עכו – להקצאת חדרים ●●

ולארוחת ערב. 

19.3.13 יום שלישי
ארוחת בוקר בבית ההארחה.●●
נצא לסיור בעכו ובאתריה: נבקר באולמות האבירים, ●●

במנהרת הטמפלרים ובמיצג "הבלאן האחרון", 
 המשחזר את החוויה בבית מרחץ תורכי. 

נטייל על חומות העיר, בשוק המקומי ובנמל.
נבקר במוזיאון אסירי המחתרות.●●
נסיים בביקור בבית הכנסת הטוניסאי, המעוטר ●●

בציורי פסיפס מן ההיסטוריה היהודית בארץ.

טיול בגליל העליון ובעיר עכו

פריחות, עמים וטעמים
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הדרכה: מולה דך, "טיילות אחרת"

20-21.3.2013 
ימים רביעי וחמישי

 שעת יציאה: 07:30 תל־אביב,
תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה 

וסע, אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.
איסוף: 08:00 "אם הדרך", על הכביש 

הראשי ליד תחנת הדלק.
איסוף: 09:00 קניון חיפה, ליד מרכז 

 קסטרא, בכניסה לחניון. 
ארוחת בוקר עצמית.

לינה: מלון מטיילים בקיבוץ מלכיה.
שעת חזרה משוערת: 19:30 בתל־אביב.

 הסיור כולל ארוחת ערב ביום הראשון 
וארוחת צהריים ביום השני.

עלות לעמית/ה:
₪ 415

עלות לנלווה:
₪ 665

20.3.13 יום רביעי
 נתחיל את הטיול במקדש הבהאי המפואר ליד עכו, ●●

שם נשמע על תולדות הדת הבהאית.
 נמשיך לאנדרטת יד לי"ד, הסמוכה לגשר הזיו, שם נספר ●●

את סיפור ליל הגשרים.
 נמשיך לקיבוץ חניתה הנמצא על רכס "סולם צור" ●●

ונבקר במוזיאון המקומי.
נמשיך לפארק אדמית על גבול הצפון, ונטייל אל מערת קשת.●●
נמשיך ליישוב הערבי־נוצרי מעיליא. נטייל בין בתי הכפר ●●

המוקפים בוסתנים. עוד נבקר בבית בד מהעתיקים בגליל 
ונספר את סיפורו. 

נמשיך למבצר הצלבני "שאטו דה רואה" )מבצר המלך(, ●●
 הנמצא בלב הכפר וצופה אל מרחבי הגליל המערבי.

לסיום, נבקר בכנסייה.
נגיע למלון מטיילים בקיבוץ מלכיה – להקצאת חדרים ●●

ולארוחת ערב.

21.3.13 יום חמישי
ארוחת בוקר בבית ההארחה.●●
 נצא לרמת נפתלי לתצפית אל "הגבול" הגיאוגרפי ●●

של הרי הגליל העליון ושל הרי דרום לבנון.
ניסע אל התל שבו נמצאו שרידיה של קדש, עיר הלוויים ●●

 המקראית. נסייר בין שרידי מקדש רומי מפואר ונשב תחת 
עץ שקמה מהיפים ומהעתיקים בארץ. 

נמשיך לגן הלאומי מצודת כ"ח, ונשמע את סיפור המורשת ●●
 של המקום. נשקיף ממרומי רמת נפתלי אל עמק החולה 

ונכיר את תולדות העמק. 
 נסייר בשמורת החולה, נתבונן בציפורים הנודדות ●●

ונצפה במיצג אורקולי. 
לסיום, נבקר במוזיאון הסירה בקיבוץ גינוסר ונראה שרידי ●●

סירה כבת אלפיים שנים.

טיול אביב גלילי בין ערוצי נחלים לחורש ירוק 

 אביב בגליל 
"מים אל ים"
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הדרכה: גיל ברנר, חברת אינטרנשיונל 

17.3.13 יום ראשון
 שעת יציאה: 07:30 תל־אביב,

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.

איסוף: 08:00 "אם הדרך", על הכביש הראשי 
ליד תחנת הדלק.

איסוף: 09:00 צומת אלונים.
ארוחת בוקר עצמית.

שעת חזרה משוערת: 19:30 בתל־אביב. 
הסיור כולל ארוחת צהריים.

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪145

נתחיל את הסיור ברמת הגולן, בדרך מהבניאס לכפר ●●
הדרוזי עין קניה. 

 נבקר במקאם סית שעוונה, מקום קבורתה של קדושה ●●
דרוזית מקומית.

נסייר בכפר מג'דל שמס, נבקר בבית הקברות ונשקיף ●●
אל סוריה ואל החרמון.

נבקר בעמק יעפורי ונתארח בבית נסתר בין בוסתנים. ●●
נתכבד בתה ובקפה ונשמע על חיי הדרוזים בגולן. 

נבקר באנדרטת סלים א־שופי ונשמע על האיש שעשה ●●
רבות למען ביטחון המדינה. 

נעלה לתצפית אל הגולן ואל סוריה מהר־ורדה, הגבוה ●●
שבהרי רמת הגולן. נמשיך בנסיעה בדרך טוסקנה 

הדרוזית, בין בוסתנים ובריכות מים, עד לרכס מנפוחה.
נעצור לתצפית על בריכת רם ונבקר בשוק התפוחים ●●

והדובדבנים.
 נסיים את הסיור במרכז המבקרים החדש בצומת ווסט. ●●

אל טוסקנה הדרוזית 

 סיורים יומיים
טרום־פסח – מרץ 2013

סיורים באזור הצפון

נופים, אנשים ואתרים בגולן
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הדרכה: חברת מקום

19.3.13 יום שלישי
 שעת יציאה: 07:30 תל־אביב,

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.

איסוף: 08:00 "אם הדרך", על הכביש הראשי 
ליד תחנת הדלק. 

איסוף: 09:00 צומת אלונים.
ארוחת בוקר עצמית. 

שעת חזרה משוערת: 19:30 בתל־אביב. 
הסיור כולל ארוחת צהריים.

הדרכה: בני כפיר
מופע: להקת המחול הקיבוצית 

19.3.13 יום שלישי
20.3.13 יום רביעי 

 שעת יציאה: 07:30 תל־אביב, 
תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 

אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.
איסוף: 08:00 "אם הדרך", על הכביש הראשי 

ליד תחנת הדלק.
איסוף: 09:00 צומת אלונים.

ארוחת בוקר עצמית.
שעת חזרה משוערת: 19:30 בתל־אביב. 

הסיור כולל ארוחת צהריים.

עלות לעמית/ה:
₪ 75

עלות לנלווה:
 ₪165

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪145

 נצא אל אגמון החולה, לסיור המזמין חווייה קסומה ●●
בטבע. נצפה בציפורים, בבעלי החיים ובצמחייה 

הייחודית, ונשמע את סיפורו של פרויקט העגורים. 
 נמשיך אל מצודת כ"ח, שם, אל מול נוף מרהיב, ●●

נפרש סיפורו של אחד הקשים שבקרבות תש"ח. 
לסיום, נבקר בחוות דרך התבלינים - חולתה, נשמע ●●

על צמחי מרפא, תבלינים ושימושיהם, בליווי סיפורים, 
ריחות וצבעים.

נתחיל את הסיור באתר אשכול, מרכז המבקרים ●●
המיוחד של חברת מקורות.

נמשיך למסלול הליכה רגלי בנחל צלמון, אל שפע ●●
המים והפריחה.

נגיע לקיבוץ געתון לביקור בכפר המחול של להקת ●●
המחול הקיבוצית. נצפה במופע של הלהקה, שנחשבת 

 לאחת מהלהקות המובילות בארץ ובעולם.
ניפגש עם מנהל הלהקה ועם הרקדנים, ונציץ אל 

מאחורי הקלעים של הכפר.
מסלול ההליכה בנחל צלמון נוח, ומשכו כשעה.

ריקודים, אביב וטבע

אל אגמון החולה, מצודת כ"ח ויקב דלתון

 ביקור בגליל המערבי ובכפר המחול 
של להקת המחול הקיבוצית

"באביב הם ישובו חזרה"
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הדרכה: עפרה חרל"פ

20.3.13 יום רביעי
 שעת יציאה: 08:00 תל־אביב,

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.

איסוף: 08:30 "אם הדרך", על הכביש הראשי 
ליד תחנת הדלק.

איסוף: 09:30 צומת אלונים.
ארוחת בוקר עצמית.

שעת חזרה משוערת: 20:00 בתל־אביב.
הסיור כולל ארוחת צהריים.

עלות לעמית/ה:
₪ 75

עלות לנלווה:
 ₪165

נתחיל בביקור בהררית, מצפה מודטים יהודי בקצה ●●
רכס יטבת. נצפה על עמקי סכנין ונטופה ועל רכסי 

ההרים שמסביב. 
נצא אל הכפר הבדואי א־סלמה. נהנה מאירוח כפרי ●●

מתובל בסיפורים, על טהרת המטבח הבדואי הגלילי.
נצא לטיול רגלי קצר בנחל צלמון הזורם כל ימות ●●

השנה, ונשמע על צלמון העתיקה בימי המשנה 
והתלמוד. 

 נבקר ביישוב כאוכב אבו אל היג'א ובגן הפסלים הוא●●
גן השלום, שבו פסל מיוחד המסמל את אחוות שלוש 

הדתות. 
 נסיים את הסיור בכפר הצ'רקסי, כפר קמא.●●

נבקר במרכז למורשת הצ'רקסית ונשמע על התרבות 
הצ'רקסית בת אלפי השנים.

בוא איתי אל הגליל 
בעקבות יישובים מיוחדים בגליל התחתון

הדרכה: טלי בצלאל־שושני, "דרך השיר"

20.3.13 יום רביעי 
 שעת יציאה: 07:30 תל־אביב,

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.

איסוף: 08:00 "אם הדרך", על הכביש הראשי 
ליד תחנת הדלק.

איסוף: 09:00 צומת אלונים.
ארוחת בוקר עצמית.

שעת חזרה משוערת: 19:30 בתל־אביב.
הסיור כולל ארוחת צהריים.

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪125

נתחיל את הסיור על יד קרית עמל, נשמע על צפורה ●●
זייד, על ליזה ועל סילביה, נשים שסיפור חייהן כרוך 

בסיפור אגודת השומרים. על יד משמר העמק נשמע 
על אהבתו של )ע.( הלל. 

בתל יזרעאל נשמע על איזבל, אשת אחאב ובת מלך ●●
צידונים. משם נרד ברגל לעבר עין יזרעאל.

בעין חרוד, נבכה עם עטרה קרול, המספרת על ●●
אהבתה לחיים שטורמן, בעלה השותק.

במושב מולדת, נתרשם מהאנדרטה שיצרה הפסלת ●●
דליה מאירי, ונפנה מבט בוחן אל "אמא אדמה" - האם, 

הרעיה, המזינה והבולעת את בניה.
בקיבוץ גבת, נשמע על המשוררת פניה ברגשטיין, ●●

שכתבה את "שתלתם ניגונים בי, אמי ואבי..." על הוריה 
שנשארו בגולה. 

בנהלל, נספר על אהבתם של משה ורות ועל החלוצות ●●
חנה מייזל ותחיה ליברזון.

 "עמק שלה" 
הבטן הרכה של אמא אדמה

סיור תיאטרלי בעקבות נשים בעמק יזרעאל
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הדרכה: גיל ברנר, חברת אינטרנשיונל

21.3.13 יום חמישי
 שעת יציאה: 07:30 תל־אביב,

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.

איסוף: 08:00 "אם הדרך", על הכביש הראשי 
ליד תחנת הדלק.

איסוף: 09:00 צומת אלונים.
ארוחת בוקר עצמית.

שעת חזרה משוערת: 19:30 בתל־אביב. 
הסיור כולל ארוחת ערב מוקדמת.

הדרכה: ד"ר איתי פלאות 

21.3.13 יום חמישי
 שעת יציאה: 07:30 תל־אביב,

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.

איסוף: 08:00 "אם הדרך", על הכביש הראשי 
ליד תחנת הדלק.

איסוף: 09:00 צומת אלונים.
ארוחת בוקר עצמית.

שעת חזרה משוערת: 19:00 בתל־אביב.
הסיור כולל ארוחת צהריים.

עלות לעמית/ה:
₪ 75

עלות לנלווה:
 ₪160

עלות לעמית/ה:
₪ 75

עלות לנלווה:
 ₪160

נתחיל את סיורנו בביקור ברכס אדמית. ●●
נתארח לכוס תה וקפה אצל רוקיה מגיס, אישה הגרה ●●

לבדה על גבול הלבנון. 
 נבקר באתר הקדוש "עץ המשאלות" ובשרידי ●●

הכפר ג'ורדה.
נמשיך בנסיעה לאורך גבול הצפון בכביש חדש המוביל ●●

אל הר מנור.
נבקר בנקודה 105 בגבול ישראל־לבנון, ממנה נחטפו ●●

בקיץ 2006 החיילים אלדד רגב ואהוד גולדווסר ז“ל.
נבקר במושב אבן מנחם, ביקב של משפחת לגזיאל. ●●
נעלה לתצפית בהר אדיר.●●
 נבקר באנדרטת ילדי אביבים.●●
נסיים בנסיעה לאורך הגבול עד לאזור מושב אביבים. ●●

נעצור לתצפית על המסגד והמתחם האיראניים.

נבקר "במוזיאון הרכבת" בחיפה, ונשמע איך עלה ●●
הרעיון לבנות רכבת תורכית בעמק יזרעאל.

נעצור בגשר הקישון שעליו עברה הרכבת, נתרשם ●●
מהמבנה ומהנחל, ונשיר שירי נחלים וגשרים.

נעצור בתחנת הרכבת של אלרואי, נספר על תפקידה ●●
של הרכבת בחיי היומיום ונשיר שירי רכבות.

נסיים בביקור בתחנת "תל־א־שמאם". נסייר במבני ●●
התחנה המפוארים ונשיר שירי מסעות ורכבות.

 מכמנים וסודות 
על גבול הלבנון

 "עוד הרכבת 
שטה בעמק..." 

ציוני דרך ומפגשים מיוחדים על גבול הלבנון

טיול מזמר בעקבות רכבת העמק
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סיורים באזור ירושלים והשפלה

הדרכה: נורית בזל, מוזיאון מגדל דוד 

20.3.2013 יום רביעי
 שעת יציאה: 08:00 תל־אביב,

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.

איסוף: 09:00 ירושלים, בנייני האומה.
שעת חזרה משוערת: 15:00 בתל־אביב.

הסיור כולל ארוחת צהריים.

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪125

נצא אל סמטאות העיר העתיקה ונתחקה אחר מסלול ●●
ביקורו של הקיסר וילהלם השני בעיר בשנת 1898.

נעבור דרך המבנים ההיסטוריים: הגרנד ניו הוטל )כיום ●●
מלון אימפריאל(, בית הדואר האוסטרי, כנסיית יוחנן 

המטביל, רחבת כנסיית הקבר, המוריסטן וכנסיית 
הגואל הלותרנית ברובע הנוצרי. 

נסיים בביקור מודרך בתערוכה "קיסר מגיע לירושלים", ●●
במוזיאון מגדל דוד.

"קבלת פנים בין החומות"

בעקבות הקיסר וילהלם השני

הדרכה: פנינה לוי 

20.3.2013 יום רביעי - תל־אביב
 שעת יציאה תל־אביב: 08:00 תל־אביב,

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.

איסוף: 09:00 ירושלים, בנייני האומה. 
שעת חזרה משוערת: 18:00 בתל־אביב.

הסיור כולל ארוחת צהריים מאוחרת.

21.3.2013 יום חמישי - באר שבע
שעת יציאה באר שבע: 08:00 באר שבע, 

בתחנת הדלק מול התחנה המרכזית.
איסוף: 09:00 ירושלים, בנייני האומה. 

שעת חזרה משוערת: 19:00 בבאר שבע.
הסיור כולל ארוחת צהריים מאוחרת.

עלות לעמית/ה:
₪ 80

עלות לנלווה:
 ₪175

נתחיל את הסיור בגן הלאומי עיר דוד, נחזה במיצג ●●
 אורקולי ונשמע על ההיסטוריה של ירושלים.

 מדוע בחר דוד המלך לקבוע שם את משכנו? 
 היכן קבורים המלכים דוד ושלמה? 

 היכן היה בית הכנסת הראשון בירושלים? 
נשמע על התיישבות יהודי תימן בכפר הפלסטיני 

סילוואן, ונרד לבריכת השילוח. 
 נבקר בגן הארכיאולוגי ירושלים - מרכז דוידסון. ●●

נטייל בין שרידים ארכיאולוגיים מרתקים מתקופות 
שונות בתולדות ירושלים.

נגיע אל הרחוב ההרודיאני, נחזה במיצג אורקולי נוסף ●●
ונעלה דרך תעלת ניקוז בת יותר מ־2,000 שנים. 

נצא לסיור מודרך באוניברסיטה המורמונית ונערוך ●●
 תצפית פנורמית על ירושלים. 

לסיום, נאזין לקונצרט עוגב שמימי.

בעקבות עולי הרגל 
לירושלים

מסע בסימן עולי הרגל לירושלים 
בשלושת הרגלים
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להרשמה: www.itu.org.il או בטלפון: 2344* )שלוחה 3( בין השעות 17:00-09:00
בראשית ההרשמה יפעל המוקד בין השעות 20:00-09:00

להרשמה: www.itu.org.il או בטלפון: 2344* )שלוחה 3( בין השעות 17:00-09:00
בראשית ההרשמה יפעל המוקד בין השעות 20:00-09:00 48

 הדרכה: חזקי בצלאל, 
מרכז המבקרים נחלת בנימין

19.3.13 יום שלישי
 שעת יציאה: 08:00 תל־אביב,

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע.
איסוף: 08:45 מודיעין, צומת שילת.

שעת חזרה משוערת: 19:00 בתל־אביב.
הסיור כולל ארוחת צהריים.

עלות לעמית/ה:
₪ 80

עלות לנלווה:
 ₪175

נתחיל את הסיור בתצפית לעבר מרחב מודיעין.●●
נבקר בבית הבד, "בד בבד", ונשמע על מסיק הזיתים ●●

ועל הפקת שמן הזית.
נסייר באתר הארכיאולוגי גבעת היקבים. נבקר ●●

במערכת יקבים תת־קרקעית מימי בית שני, ובבית בד 
מהקדומים בעולם.

נעבור בין היישובים באזור נווה צוף. ●●
 נסיים בביקור במרכז המבקרים ״נחלת בנימין״. ●●

נצפה במיצג מולטימדיה ונטעם מיינות היקב.

ארץ גיבורי התנ"ך 

בעקבות קרבות המכבים
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הדרכה: עפרה חרל"פ 

21.3.13 יום חמישי
 שעת יציאה: 08:00 תל־אביב,

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.

איסוף: 08:30 לטרון, ב"אלונית".
ארוחת בוקר עצמית.

שעת חזרה משוערת: 18:00 בתל־אביב.
הסיור כולל ארוחת צהריים.

עלות לעמית/ה:
₪ 75

עלות לנלווה:
 ₪160

נצא לביקור בהר־טוב, מושבה של חלוצים יוצאי ●●
 בולגריה, ונשמע על ההתיישבות ועל חורבנה 
 במלחמת העצמאות. נטייל עם בן המקום בין 

 שרידי המושבה, נבקר במוזיאון שבבית ראשונים 
ובבית־העלמין הציורי. 

נמשיך אל מערת שורק בשמורת אבשלום, מערת ●●
נטיפים וזקיפים ייחודית בהרי יהודה.

נסיים את הסיור בשמורת הטבע "המסרק" - שמורת ●●
יער ים־תיכוני במערב הרי יהודה. השמורה נקראת 

כך על שם עצי האורן הגבוהים שבה, שנראו למתבונן 
 מהשפלה כשיני מסרק. 

בשמורה חיות ציפורי שיר רבות וגדלים בה פרחי בר. 

נקודות חן בהרי יהודה

הר־טוב, מערת הנטיפים ויער האורנים

הדרכה: חברת מקום

18.3.13 יום שני
 שעת יציאה: 08:00 תל־אביב,

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ. 

שעת חזרה משוערת: 18:30 בתל־אביב. 
הסיור כולל ארוחת צהריים.

עלות לעמית/ה:
₪ 75

עלות לנלווה:
 ₪160

נפתח את הסיור בגשר עד הלום, ליד אנדרטת ●●
האובליסק לזכר חללי הצבא המצרי. נשמע על 

התקפות המצרים על מישור החוף הדרומי במלחמת 
העצמאות.

נמשיך אל גבעת יונה, הגבוהה שבגבעות אשדוד. ●●
נעצור לתצפית פנורמית על בתי העיר, על הים ועל 

הנמל.
נמשיך אל נמל אשדוד, שער הכניסה הדרומי לישראל, ●●

שנתונה לו חשיבות כלכלית ואסטרטגית רבה. נבקר 
בנמל ובמרכז המבקרים החדש, נסייר בין אניות הענק, 

המנופים העצומים, האנשים, הסחורות והמטענים 
שעושים את הנמל למקום תוסס ופעיל. 

נסיים את הסיור במוזיאון אשדוד לאמנות - מרכז ●●
מונארט, מרכז תרבות רב תחומי בלב העיר. המוזיאון 

המעוצב במבנה ספירלי פתוח ומיוחד, מציג תערוכות 
מתחלפות של אמנות מודרנית, ישראלית ובינלאומית.

 כנפי יונה 
בין גבעה לים

סיור אל נמל אשדוד ואל אתרים מיוחדים בעיר
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הדרכה: עפרה חרל"פ

10.4.13 יום רביעי
 יציאה: 15:00 תל־אביב, 

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.

איסוף: 15:30 "אם הדרך", על הכביש הראשי 
ליד תחנת הדלק.

שעת חזרה משוערת: 22:00 בתל־אביב.
הסיור כולל ארוחת ערב. 

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪145

נתחיל את הסיור בחוות משמר הכרמל, נעצור לתצפית ●●
על הכרמל המשקיף לים, ונשמע את סיפור ההתיישבות 

התורנית החלוצית במקום.
נמשיך לטיילת לואי, לתצפית מרשימה על הגנים ●●

הבהאים, על העיר חיפה, על הגליל המערבי ועל הגליל 
העליון.

 לסיום, נצא לסיור מודרך בסמטאות ואדי ניסנאס. ●●
נצעד במסלול היצירות שהכינו אמנים משלוש הדתות, 

נכיר את השכונה ואת תושביה. 

 חיפה 
עיר רבת פנים ולאומים

הדרכה: ד"ר איתי פלאות

23.4.13 יום שלישי
 שעת יציאה: 15:00 תל־אביב, 

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ. 

איסוף: 15:30 "אם הדרך", על הכביש הראשי 
ליד תחנת הדלק.

שעת חזרה משוערת: 22:00 בתל־אביב.
הסיור כולל ארוחת ערב. 

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪125

נפתח את הסיור בנחל אלכסנדר, בקטע "נחל ●●
לדוגמא". נראה את הנחל האיתן ששוקם, מקום של 
טבע נדיר ושלווה. נשמע סיפורים על האתר, נערוך 

תצפיות ונשיר שירי נחלים.
נעבור על יד גשר הפרות הישן וגם על יד הגשר התלוי. ●●

נשמע על מקומם של הגשרים בזמר העברי ונשיר 
שירי גשרים.

נעצור בחורשת האקליפטוס, נספר על תולדותיו של ●●
"עץ היהודים" ונשיר עליו.

נצעד בשביל המתפתל עד לבריכת הצבים. נצפה ●●
בצבים הרכים ונכיר מעט את עולמם של הזוחלים.

טיול מזמר בנחל אלכסנדר

 בעקבות נוצרים, יהודים, מוסלמים, 
אחמדים ובהאים בעיר

 טיול מזמר 
 "שיר על נחלים"

סיורים באזור הצפון
סיורים יומיים אפריל-יוני 2013
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הדרכה: ד"ר איתי פלאות

21.5.13 יום שלישי
 יציאה: 15:00 תל־אביב, 

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.

 איסוף: 15:30 "אם הדרך", על הכביש הראשי 
ליד תחנת הדלק.

שעת חזרה משוערת: 22:00 בתל־אביב.
הסיור כולל ארוחת ערב. 

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪125

נתחיל את הסיור בחדרה, עיר מגוריו של אבשלום ●●
פיינברג. נבקר באנדרטה שנבנתה לזכרו ונשיר שירים 

על חדרה ועל הים.
נעלה לזכרון יעקב ועל יד קיר־המייסדים, נספר את ●●

סיפורה של המושבה ונשיר שירי ראשונים.
 נפקוד את מצבתו של ד"ר אהרן אהרונסון בבית־העלמין ●●

של המושבה, ונשיר שירים על תבואה.
נעלה אל קברה של שרה אהרנסון, נספר את סיפורה ●●

ונשיר את שירה.
 נצעד במדרחוב של רחוב הראשונים, נצפה אל ●●

בתי המושבה ונקנח בשיר "אלף נשיקות".

טיול מזמר בעקבות 
הספר "אות מאבשלום"

בעקבות סיפורם של אבשלום פיינברג ומחתרת ניל"י

הדרכה: מולה דך, "טיילות אחרת"

23.5.13 יום חמישי
 שעת יציאה: 15:00 תל־אביב, 

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ. 

שעת חזרה משוערת: 21:30 בתל־אביב.
הסיור כולל ארוחת ערב.

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪145

נתחיל בטיול בשמורת נחל התנינים ונסייר בין ●●
הממצאים הארכיאולוגיים במקום. שם, בין סכר 

ומערכות מים ששימשו את קיסריה בתקופה הרומית 
והביזנטית, נשמע סיפורים ואגדות שנקשרו למקום. 

נמשיך בנסיעה לפארק ז'בוטינסקי, נבקר במבצר שוני ●●
ובשרידי שוני הרומאית, שאליה הגיעו כדי לחגוג את 

חגיגות המים - "המיומאס".

 מבצרים, 
 נשפי־מים ותנינים

מפעלי בנייה עתיקים לאורך חופי הארץ 
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הדרכה: מולה דך, "טיילות אחרת"

13.6.13 יום חמישי
 שעת יציאה: 15:00 תל־אביב, 

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ. 

שעת חזרה משוערת: 21:00 בתל־אביב. 
הסיור כולל ארוחת ערב.

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪145

נתחיל בביקור בגן הלאומי תל ארשף )ארסוף(, צפונית ●●
להרצליה. נספר על תולדות היישוב העתיק ונטייל בין 

שרידי מבצר אפולוניה. 
נרד לחוף דרך שרידי משטרת החופים המנדטורית. ●●

על גבעת כורכר צופה לים, נספר על תלאות אניית 
המעפילים "ברל כצנלסון".

 נבקר במסגד סידנא עלי, נשמע על תולדותיו ●●
ועל האמונות השזורות בשמו של הקדוש המוסלמי 

הקבור בו.

חופים הם לפעמים 
סיפור של ארץ

הדרכה: ד"ר איתי פלאות

3.6.13 יום שני
 שעת יציאה: 15:00 תל־אביב, 

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ. 

איסוף: 15:30 "אם הדרך", על הכביש הראשי 
ליד תחנת הדלק.

שעת חזרה משוערת: 22:00 בתל־אביב.
הסיור כולל ארוחת ערב. 

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪125

נתחיל את הסיור בגן יד לבנים, על יד מגדל המים, שם ●●
נספר את סיפור הקמת בנימינה, מושבת הברון.

נעבור על יד בית הכנסת, נשמע את סיפור הקמתו ●●
ונשיר יחד שירי תפילה.

נלך ברחוב המייסדים, בליווי סיפורים ושירים על הווי ●●
המושבה ועל ילדותו של אהוד מנור שנולד וגדל בה. 

נמשיך אל "גן שבעת המינים", שם, על יד שכונת 
ילדותו, נספר על קורות משפחתו ונשיר עוד משיריו.

לסיום, נפקוד את קברו בבית־העלמין של המושבה, ●●
ונסיים בשיר אופטימי.

טיול מזמר לבנימינה בעקבות שירי
אהוד מנור 

בעקבות ההתיישבות לאורך חופי הארץ 

הבית ליד המסילה 
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עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪125

הדרכה: אבי שמר, אגד תיור ונופש

18.4.13 יום חמישי
9.5.13 יום חמישי

23.5.13 יום חמישי
 שעת יציאה: 15:00 תל־אביב, 

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, סמוך 
למודיעין אגד, אוטובוס דן עם גג פתוח.

שעת חזרה משוערת: 21:00 בתל־אביב. 
הסיור כולל כיבוד קל בלבד.

 נצא לסיור תיאטרלי מזמר באוטובוס האדום, ●●
 בקו 100 של תל־אביב. ניסע לאורכה ולרוחבה 

 של העיר, נעלה להר ונרד לחוף, נעצור לתצפיות
ונחגוג את חיי העיר. 

נטייל בטיילת, בשדרות רוטשילד, בכיכר רבין, ביפו ●●
העתיקה, באזור האוניברסיטה, בנמל תל־אביב 

ובאתרים נוספים בעיר.

האנשים, האתרים, הסיפורים והשירים 
של תל־אביב

קו 100 - הקו האדום 
של תל־אביב

סיורים באזור תל־אביב

הדרכה: יפעת אביצדק

23.4.13 יום שלישי
21.5.13 יום שלישי

 שעת יציאה: 15:00 תל־אביב, 
תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 

אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ. 
שעת חזרה משוערת: 21:00 בתל־אביב. 

הסיור כולל ארוחת ערב.

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪125

נתחיל את הסיור במגדל האופרה, ששימש בראשית ימיו ●●
בתור קולנוע, לאחר מכן בתור משכן הכנסת הראשונה 

והיום משמש בתור קניון מסחרי. 
נתבונן בבית אוסישקין ברחוב אלנבי, ששימש את מנחם ●●

אוסישקין ומשפחתו ושתיכנן האדריכל אלכסנדר לוי. 
נעמוד ליד קפה שלג הלבנון, "קפה האמנים" שהיה בית ●●

לבוהמה התל־אביבית. 
נדבר על "הצלמנייה" של רודי ויסנשטיין.●●
נשחזר אירועים נשכחים בכיכר מוגרבי.●●
נטייל ברחוב ביאליק על אתריו: בית העירייה, בית שנקר, ●●

בית ביאליק ובית ראובן.
הסיור ילווה בשירה ובקטעים תיאטרליים.

בוהמה בתל־אביב

חלום)ן( לאמנות: בעקבות רובין, ביאליק ואחרים
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הדרכה: טלי־בצלאל שושני

23.4.13 יום שלישי
29.5.13 יום רביעי

 שעת יציאה: 15:00 תל־אביב, 
תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 

אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ. 
שעת חזרה משוערת: 22:30 בתל־אביב. 

הסיור כולל ארוחת ערב.

הדרכה: פנינה לוי

 9.5.13 יום חמישי
ערב ראש חודש סיוון

 שעת יציאה: 16:00 תל־אביב,
תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 

אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.
שעת חזרה משוערת: 22:00 בתל־אביב. 

הסיור כולל ארוחת ערב.

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪145

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪145

נפתח את הסיור במושבה האמריקנית, בין בתי עץ ובצל ●●
עצי פיקוס אדירי ממדים. נשמע את תולדות המקום, 

שכונה ציורית באווירת המאה התשע־עשרה, שעומדת 
עתה לפני שינוי.

נבקר בבית עמנואל ונצפה בתצוגת שקופיות מלפני ●●
מאה שנים ויותר. נשמע את סיפור המקום ואת סיפורן 

של אולגה חנקין ושרה טהון. 
נמשיך לביקור בנוה־צדק בעקבות נשים חזקות ●●

ומרתקות: חיה ברוידא ודבורה בארון. נדבר על בית 
הספר לבנות שנפתח בשכונה, על סיפורי אהבה 

שהתרחשו בה ועל דמויות הנשים בציורי נחום גוטמן, 
שהמוזיאון על שמו נמצא בשכונה. 

נבקר בבית רוקח, נתבונן בדמויות הנשים הייחודיות ●●
של הפסלת לאה מג'רו־מינץ ונדבר על יצירתה. נצפה 
בסרטון על נוה צדק ונבקר בחצר האחורית של הבית.

הטיול כולל שירה משותפת מתוך שירונים.

נפתח את הסיור בסקירה על תנועת החסידות ועל ●●
הגורמים שהביאו לייסודה.

 נצא בעקבות אדמו"רים וחסידויות שהנהיגו בעבר ●●
את חצרותיהם באזור לב תל־אביב, בין רחוב רוטשילד 

לרחוב אלנבי. 
נתוודע לחסידויות גור, בעלז וחב"ד ששומרות על ●●

אורח חייהן המסורתי, בלב הכרך הסואן. 
נאזין לצלילי מוזיקה יהודית חסידית בליווי קלרינט.●●
לסיום, נתארח בבית משפחה חסידית, נאזין לסיפורים ●●

ונטעם ממטעמי המטבח היהודי. 
נא לבוא בלבוש צנוע.

מבט נשי על נוה־צדק וסביבתה

בעקבות העולם הדתי של תל־אביב הישנה, לקראת חג מתן תורה

נשי־צדק

תל־אביב של מעלה
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הדרכה: פנינה לוי

23.5.13 יום חמישי  
 שעת יציאה: 15:00 תל־אביב, 

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.

שעת חזרה משוערת: 21:00 בתל־אביב.
הסיור כולל ארוחת ערב.

הדרכה: פנינה לוי

6.6.13 יום חמישי
 שעת יציאה: 15:00 תל־אביב, 

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.

שעת חזרה משוערת: 19:30 בתל־אביב.
הסיור לא כולל ארוחת ערב אלא טעימות בלבד!

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪145

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪125

סיור המשלב קולינריות בניחוח של פעם לצד סיפורים 
היסטוריים מראשית ימי תל־אביב.

נתחיל את הסיור בטעימות בשוק לוינסקי, בחנויות ●●
משפחתיות קטנות שקיימות למעלה משלושים שנים.. 

נשמע את סיפורו של השוק ונלמד על ייחודו. 
נמשיך לשכונת פלורנטין, נשמע על תולדותיה ונצעד ●●

ברחוב הראשי. נסייר בין אתרי השכונה, ביניהם: בית 
הכנסת "אהבת חסד", שדרות וושינגטון ועוד.

לסיום, נבקר במוזיאון לח"י שנמצא בבית שבו הסתתר ●●
ונרצח מפקד הלח"י, אבהרם שטרן – "יאיר", ונשמע 

את סיפורה של המחתרת.

נפתח את הסיור במדרחוב נחלת בנימין. נשמע את ●●
סיפורו של הרחוב ונתרשם מהחצרות ומהמבנים 

 המיוחדים. נטעם מנקניקיות אס שנמכרות ברחוב 
מאז הקמתו.

 נמשיך אל כרם התימנים ונפגוש בקפה השכונתי את ●●
שלמה התימני. נאזין לסיפורים נוסטלגיים ולפיוטים, 

ונשתה קפה תורכי.
נבקר במסעדה תימנית אותנטית ונטעם מהמאכל ●●

התימני הלאומי.
נמשיך לשוק הכרמל ונשמע על ייחודו של השוק. ●●
נטעם מהחומוס הכי מפורסם בשוק, נבקר במאפיית ●●

בוטיק ובבתי אוכל מיוחדים נוספים.
לקינוח, נבקר בבית קפה תל־אביבי מעוצב, המשלב ●●

פרטי לבוש וחפצים מהתקופה שלפני ארבעים שנה.

טעימות וסיפורים בשוק לוינסקי ובשכונת פלורנטין 

סיור טעימות בטעם של פעם בשוק, בנחלה ובכרם של תל־אביב

טעמו וראו כי טוב

השוק, הכרם, הלב 
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הדרכה: עפרה חרל"פ

4.4.13 יום חמישי
 שעת יציאה: 15:00 תל־אביב, 

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.

איסוף: 15:30 לטרון, ליד תחנת הדלק. 
איסוף: 16:00 בתחנת האוטובוס בקניון הראל 

שעת חזרה משוערת: 22:00 בתל־אביב.
הסיור כולל ארוחת ערב.

הדרכה: גלית דהן קרליבך, חברת מקום

10.4.13 יום רביעי
 שעת יציאה: 15:00 תל־אביב, 

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ. 

איסוף: 16:00 ירושלים, בנייני האומה. 
שעת חזרה משוערת: 22:00 בתל־אביב.

הסיור כולל ארוחת ערב.

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪145

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪125

נתחיל את הסיור בכפר הציורי עין כרם, השוכן במערב ●●
ירושלים. נבקר במעיין הכפר ובכנסיית הביקור ונשמע 

את סיפורן של הנשים שחיו והשפיעו על המקום.
נבקר ב"קבר רחל" ונשמע את סיפור אהובת יעקב ●●

אבינו, שנקברה בבית לחם ולא בחברון, לצידו.
נבקר באיל כורטיז'ו )החצר, בלאדינו( במוזיאון חצר ●●

היישוב הישן. נתוודע אל אורח חייהן המסורתי של 
הנשים שחיו ברובע היהודי, בטרם ננטש בתש"ח.

נתחיל את הסיור בשער יפו, שם נשמע על סולימאן ●●
המפואר בונה חומת ירושלים, ועל משורר מיוסר 

שהתאווה לעבור בשער, אך לא הצליח.
 נמשיך בשיטוט בין המציאות לבדיה אל אתרי העיר ●●

העתיקה השונים. נבקר בכנסיית הקבר, בהר ציון, 
במוריסטאן וברובע היהודי, ונכיר דמויות יוצאות דופן. 

בעקבות סיפורי נשים בירושלים

סיור עם סופרת ירושלמית, בעקבות 
הסיפורים המרתקים של העיר

"מנעי קולך מבכי"

"משוגעים" על ירושלים

סיורים באזור ירושלים וברחובות

http://www.itu.org.il


להרשמה: www.itu.org.il או בטלפון: 2344* )שלוחה 3( בין השעות 17:00-09:00
בראשית ההרשמה יפעל המוקד בין השעות 20:00-09:00
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הדרכה: עמרי לוי, חברת מקום

25.4.13 יום חמישי 
2.5.13 יום חמישי

 שעת יציאה: 16:00 תל־אביב, 
תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 

אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ. 
איסוף: 17:00 ירושלים, בנייני האומה. 

שעת חזרה משוערת: 23:00 בתל־אביב.
הסיור כולל ארוחת ערב מוקדמת.

ב-2.5.13 - ארוחת ערב "גלאט כשר".

הדרכה: מדריכי מוזיאון מגדל דוד

24.4.13 יום רביעי
22.5.13 יום רביעי

 שעת יציאה: 14:45 תל־אביב, 
תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 

אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.
איסוף: 15:45 ירושלים, בנייני האומה. 

נקודת מפגש: 16:00 במוזיאון מגדל דוד.
שעת חזרה משוערת: 22:00 בתל־אביב.

הסיור כולל ארוחת ערב. 

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪145

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪145

נתחיל את הסיור בשוק מחנה יהודה ונשמע סיפורי ●●
מאפיות: על המאפיות הירושלמיות שפועלות אל תוך 

הלילה, על המאפייה הראשונה מחוץ לחומות ועל 
המאפיות החדשות בעיר.

נמשיך לשכונת זכרון משה, שם נכיר את מאפייה ●●
חילונית שנמצאת בתוך שכונה חרדית.

נעבור בכיכר השבת, מרכז העולם החרדי בירושלים.●●
נסיים במאפייה האותנטית האחרונה וגם הראשונה ●●

בעיר.
יש לבוא בלבוש צנוע. 

נצא לסיור ממוזיאון מגדל דוד, דרך סמטאות העיר ●●
העתיקה והרובע היהודי, עד לתצפית על הכותל 

המערבי. 
דרך הסיפורים והניגונים, נגלה את העיר ירושלים: ●●

התרבויות, הדתות, הקולות והנופים הקדומים.
נשמע על דמויות יוצאות דופן ועל הווי החיים בעיר ●●

בתקופות שונות, על רקע הסיפורים, הצלילים והאווירה 
הירושלמית המודרנית.

סיפורי מאפיות ירושלמיות 

סיור ניגונים בסמטאות העיר העתיקה 

בזיעת אפך תאכל לחם 

“חומות ומנגינות“

http://www.itu.org.il
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הדרכה: נורית בזל

6.5.13 יום שני
 שעת יציאה: 15:00 תל־אביב, 

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.

איסוף: 16:00 ירושלים, בנייני האומה. 
 נקודת מפגש: אוסישקין פינת הגרא,

 בית ספר אוולינה דה־רוטשילד.
שימו לב, זו אינה נקודת איסוף.

שעת חזרה משוערת: 22:00 בתל־אביב.
הסיור כולל ארוחת ערב.

 נתחיל את סיורנו מול השער החדש בבית החולים ●●
סן לואי, שם נשמע את סיפורן של הנזירות. 

 נגיע אל העיר העתיקה ונעבור דרך הסדנה הארמנית, ●●
המתחם האתיופי וכנסיית הגואל. 

נספר על אשתו היפה של הסולטן הטורקי, על המלכה ●●
הצלבנית שנאבקה בבנה ועל הקיסרית שגילתה את 

המקומות הקדושים.
נסיים את הסיור בשער יפו.●●

על רקע שכונת שערי חסד הציורית ושכונת רחביה היפה, 
נצא למסע בעקבות משוררות שחיו בירושלים ושאבו 

ממנה השראה:
המשוררת היהודיה אלזה לסקר שילר, שנחשבת ●●

לגדולה במשוררות גרמניה.
רחל המשוררת שחיפשה אהבה בירושלים.●●
היוצרת רבת הפנים לאה גולדברֿג.●●
זלדה, משוררת פורצת דרך ברחוב החרדי.●●
יונה וולך, האקספרסיוניסטית והנועזת.●●

נא לבוא בלבוש צנוע.

סיור עם סופרת ירושלמית, בעקבות הנשים ששינו את ההיסטוריה של העיר

סיור בעקבות משוררות־ציירות בירושלים

סיור נשים בירושלים

כותבות הכול במכחול 

הדרכה: גלית דהן קרליבך, חברת מקום 

1.5.13 יום רביעי
 שעת יציאה: 15:00 תל־אביב, 

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.

 איסוף: 16:00 ירושלים, בנייני האומה. 
שעת חזרה משוערת: 22:00 בתל־אביב.

הסיור כולל ארוחת ערב.

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪125

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪125
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הדרכה: נורית בזל

28.5.13 יום שלישי
 שעת יציאה: 15:00 תל־אביב, 

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.

 איסוף: 16:00 ירושלים, בנייני האומה. 
שעת חזרה משוערת: 22:00 בתל־אביב.

הסיור כולל ארוחת ערב. 

נתחיל את הסיור בשכונת זיכרון משה, נשמע על ●●
השכונה המודרנית הראשונה בירושלים, שהיום היא 

אחת השכונות החרדיות ביותר בעיר. 
נמשיך לשכונת הבוכרים ולשכונת גאולה ונכיר את ●●

הרחוב החרדי לעומק: מיהם נטורי קרתא ואיזה ציבור 
 הם מייצגים? למי יש גרביים שחורים ולמי לבנים? 
מהו פשקוויל? מהם הזרמים השונים בתוך העולם 

החרדי ומהם המאבקים הפנימיים. 
נסיים במפגש עם חסיד מקומי שישתף אותנו ●●

בהשקפת עולמו ובחייו אל מול העולם המודרני בכלל 
ואל מול העולם הציוני בפרט.

נא לבוא בלבוש צנוע.

שוק מחנה יהודה קיים משלהי התקופה העות'מאנית, ועבר 
מאז שינויים רבים ותהפוכות:

 לצד הדוכנים המסורתיים של ירקות, דגים ובשר, נראה ●●
בשוק גם חנויות אופנה, חנויות אתניות וחנויות למוצרים 

יוקרתיים. 
נכיר מגוון גדול של בתי אוכל: ממסעדות ביתיות ●●

עם מאכלים המבושלים על פתיליות, ועד בתי קפה 
מודרניים ושוקקים. 

 נשמע מסיפורי המקום שכתבו היוצרים: חיים באר, ●●
יוסי בנאי, חיים סבתו, רוני סומק, מאיר שלו ואחרים, 

ונטעם ממטעמי השוק. 
נא לבוא בלבוש צנוע.

סיור היכרות עם העולם החרדי בשכונות מרכז ירושלים

צבעים, קולות, ריחות וסיפורים 

“לא הכול שחור“

 שוק הוא לא 
רק פירות וירקות 

הדרכה: עמרי לוי, חברת מקום

 21.5.13 יום שלישי
4.6.13 יום שלישי

 שעת יציאה: 15:00 תל־אביב, 
תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 

אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.
 איסוף: 16:00 ירושלים, בנייני האומה. 

שעת חזרה משוערת: 22:00 בתל־אביב.
הסיור כולל ארוחת ערב. 

ב-4.6.13 - ארוחת ערב "גלאט כשר".

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪145

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪145
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הדרכה: נורית בזל

11.6.13 יום שלישי
 שעת יציאה: 15:00 תל־אביב, 

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.

 איסוף: 16:00 ירושלים, בנייני האומה. 
שעת חזרה משוערת: 22:00 בתל־אביב.

הסיור כולל ארוחת ערב. 

נבקר בכפר דוד, בימין משה ובמשכנות שאננים ●●
 בעקבות בני מלכים ואצילים, מלומדים ורבנים, 

אנשי־שם ופשוטי עם.
נגיע למוזיאון מגדל דוד ונצפה בחיזיון הלילי המוקרן ●●

על חומות המצודה. שם, דרך חוויה רב חושית מרהיבה, 
נגלה את סיפורה של ירושלים לאורך הדורות. 

נלך על החומות משער יפו לשער האשפות, נציץ לחדר ●●
בלתי מוכר בתוך מוזיאון מגדל דוד, נראה את משטרת 

ה"קישלה" ואת בתי הרובע הארמני והרובע היהודי. 
נערוך תצפית על הר־ציון ועל שער ציון, שמשקיף ●●

בשלווה על יופיו של גיא בן־הינום. נראה את שכונות 
ימין־משה ומשכנות־שאננים שמנגד לחומה, ממש כפי 

שנראו ללגיונרים הירדנים.

סיפורי האוהבים בירושלים 
והחיזיון הלילי במגדל דוד

נקודות תצפית לא שגרתיות על נופי העיר 

סיור אוהבים בירושלים

על חומותייך ירושלים

הדרכה: מדריכי מוזיאון מגדל דוד

 30.5.13 יום חמישי
6.6.13 יום חמישי

 שעת יציאה: 15:00 תל־אביב, 
תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 

אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.
איסוף: 16:00 ירושלים, בנייני האומה.

שעת חזרה משוערת: 23:30 בתל־אביב.
הסיור כולל ארוחת ערב. 

עלות לעמית/ה:
₪ 75

עלות לנלווה:
 ₪160

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪145
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הדרכה: מולה דך, "טיילות אחרת" 

18.4.13 יום חמישי
 שעת יציאה: 15:00 תל־אביב, 

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ. 

שעת חזרה משוערת: 22:00 בתל־אביב.
הסיור כולל ארוחת ערב.

נתחיל את הסיור בשער יפו, שם נבקר בקהילת ●●
היהודים המשיחיים ונעלה לאחת התצפיות היפות 

והפחות ידועות על ירושלים.
נמשיך לרובע היהודי ונכיר את עדת הקראים, עדה ●●

יהודית נשכחת. נלמד את מנהגיה המיוחדים של העדה 
דרך מפגש עם יהודי קראי.

נמשיך אל הרובע המוסלמי שם נשתתף במפגש אישי ●●
עם אחת מנשות האצולה של החברה הפלסטינית 

בירושלים.
נסיים ברובע הנוצרי, במפגש עם קהילה נוצרית ●●

עתיקה ונשכחת שאחרוני צאצאיה חיים עדיין 
בירושלים. 

הסיור כולל מפגשים אישיים עם בני הקהילות השונות. 

 נפתח את הסיור ברחובות, במכון ויצמן למדע. ●●
נבקר בבית ד"ר חיים ויצמן, הנשיא הראשון של מדינת 

ישראל. נראה את המבנה ששוכן על גבעה בקמפוס, 
ונחשב ליצירת מופת אדריכלית.

נמשיך לביקור בבית דונדיקוב, מראשוני המושבה ●●
רחובות. בבית זה נרקמו התכניות לגאולת קרקע 

המושבה.
נסיים את הסיור בקיבוץ חולדה, בסדנת פסלי האבן ●●

והברונזה של הפסל ראובן שרף, מהפסלים הבולטים 
 בארץ. נסייר בין אבני הפיסול השונות ונשמע על 

הפסל ועל תערוכותיו בעולם.

היכרות עם העדות השונות בעיר העתיקה

מבית הנשיא הראשון לגן הפסלים

עדות נסתרות בירושלים 

סיפורו של נשיא 
סיפורו של מדע

הדרכה: עמרי לוי, חברת מקום

12.6.13 יום רביעי
 שעת יציאה: 15:00 תל־אביב, 

תחנת רכבת ארלוזורוב )מרכז(, חניון חנה וסע, 
אוטובוס של חב' הורן ליבוביץ.

איסוף: 16:00 ירושלים, בנייני האומה.
שעת חזרה משוערת: 22:00 בתל־אביב.

הסיור כולל ארוחת ערב. 

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪145

עלות לעמית/ה:
₪ 60

עלות לנלווה:
 ₪145
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הנחיות כלליות לרישום הנחיות לרישום
לפעילויות עמותת המורים

זכאות
פעילות עמותת המורים מיועדת לעמיתיה בלבד עם או בלי נלווה

)על-פי ההנחיות המתייחסות לאותה פעילות(.“עמית“ לענין הנחיות 
אלה יחשב מי שהוא עובד הוראה בפועל בהיקף שליש משרה 

לפחות, חבר בהסתדרות המורים ואשר מעסיקו משלם בעבורו את 
דמי העמית.

עמית יכול להשתתף פעם אחת בלבד במהלך שנה קלנדרית 
 בפעילות עיון ותרבות הכוללת לינה .  זוג עמיתים אינם יכולים לצאת 

באותה פעילות )סיורים, מפגשים( עם שני נלווים ואינם יכולים לצאת 
לפעילות הכוללת לינה ב-2 חדרים נפרדים באותה פעילות.

הנחיות המתייחסות לכל פעילות והמגבלות לגביה מפורטים בפתיח 
לכל פעילות )בחוברת גוונים ובאתר האינטרנט בחוברת הדיגיטלית( . 

עמותת המורים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי 
ההשתתפות בכל פעילות ע“פ שיקול דעתה .  

זכאות העמית לסיבסוד מותנית בהשתתפותו המלאה בכל האירועים 
המתקיימים במסגרת הפעילות.

רישום לפעילות
אישור הרישום לפעילות יבוצע בהתאם לעיקרון   

“כל הקודם זוכה“ ובדרכים הבאות:
●●www.itu.org.il באתר האינטרנט המאובטח
 במוקד הרישום  טלפון 2344*  שלוחה  3. ●●

 מטלפון ללא כוכבית 1222-2344שלוחה 3. 
בימים א'–ה' בין השעות 09:00 –17:00 

עם הפצת כל חוברת “גוונים“ חדשה יהיההמוקד פתוח 
 בשבוע ההרשמה הראשון עד שעה 20:00. 

קיום הפעילות מותנה במינימום משתתפים כפי שתקבע 
עמותת המורים מעת לעת.  מספר המקומות בכל פעילות 

מוגבל.
הרישום לכל פעילות יסתיים  14  ימים לפני מועד הפעילות או 

כשיאזלו המקומות העומדים לרשות העמותה. לפי המוקדם 
מבין השניים.

תכנית הפעילות  
תכניות המתייחסות לכל פעילויות העמותה מתפרסמות ●●

באתר האינטרנט בלבד. 
לא תישלחנה תכניות לעמיתים עם הקבלות.●●
באחריות העמיתים להתעדכן ולהצטייד בתכנית הפעילות ●●

מתוך אתר האינטרנט.
כל עדכון או שינוי בשעות, מקום, מרצה וכדומה יופיע ●●

באתר האינטרנט.

נלווים לפעילות
לפעולות להן ניתן לצרף נלווה, הכוונה לנלווה אחד בלבד . ●●
עמית שיגיע עם יותר מנלווה אחד לפעילות, יאבד את ●●

הסבסוד לאותה פעילות.
כ"נלווה" - ייחשב ויוכל להצטרף אך ורק מי שגילו מעל 18 ●●

 שנים. 
חל איסור מוחלט להביא תינוקות וילדים מגיל 0–18 לרבות 

יונקים לפעילות עמותת המורים.

הנלווה אינו זכאי להשתתף בפעילות ללא השתתפות ●●
העמית . 

עמית  הרשום לפעילות עם נלווה ומסיבה כלשהי אינו יכול ●●
להשתתף בפעילות,  אינו רשאי לאשר לנלווה להשתתף 

בפעילות ללא העמית . 
במקרה שהעמית יבטל את השתתפותו,  תבוטל גם ●●

השתתפות הנלווה ויחולו על שניהם תנאי הביטול על-פי 
 נהלי העמותה.

אישור הרשמה
אישור לרישום באמצעות אתר האינטרנט או הטלפון – הוא ●●

סופי, אלא אם תינתן הודעה אחרת.
באחריות העמיתים לוודא באתר האינטרנט ב“היסטורית ●●

ההזמנות“ האישית שלהם, כי הרישום מאושר, הזמנתם 
קיימת ובהתאם לפרטים שהוזמנו. 

 אם עד שבוע לפני הפעילות המוזמנת לא קיבל העמית ●●
קבלה על התשלום מעמותת המורים,  באחריותו ליצור קשר 

עם עמותת המורים-לבירור . 
הקבלות על התשלום ממוענות למשלם עבור הפעילות. ●●

זכאי להשתתף בפעילות רק מי שרשום בקבלה בתואר 
“זכאי להשתתף בפעילות“ )לאו דוקא המשלם(.

עלויות פעולות הכוללות לינה 
מחירי הפעילות הכוללת לינה מבוססים על תפוסת 2 ●●

אנשים בחדר. 
עמית שיירשם לפעילות הכוללת לינה ללא נלווה, יחויב ●●

בעלות חדר ליחיד. 
מספר חדרי היחיד מוגבל.●●

תשלום
בכרטיס  התשלום עבור כל פעולות עמותת המורים יבוצע

אשראי בלבד .  פריסת תשלומים ללא ריבית תתאפשר כאשר : 
התשלום מעל  200  ₪ - 2  תשלומים . 
התשלום מעל  400  ₪ - 3  תשלומים . 

שינויים בהזמנות בתאריך, 
ו/או במלון ו/או בסוג הפעילות.

בגין כל בקשה לבצע שינוי בהזמנה קיימת המתייחסת 
לתאריך, למלון, או להחלפת סוג הפעילות ייגבו דמי טיפול 

כמפורט בסעיף “תנאי ביטול“ דלהלן. כל בקשה לבצע שינוי 
בהזמנה קיימת, דינה כביטול השתתפות בפעילות כמפורט 
בסעיף “תנאי ביטול“ דלהלן. במקרה כזה יש לבצע הזמנה 

חדשה.

תנאי ביטול
ביטול השתתפות בפעילות העמותה בתוך התקופה החל 

מהיום ה–30 קודם למועד הפעילות ועד ליום הפעילות יגרור 
חיוב של מלוא עלות הפעילות ששולמה על ידי העמית 

עבורו/ה ועבור הנלווה )אם נרשם לפעילות(.
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עם זאת, על פי החוק, ביטול השתתפות בפעילות העמותה 
ללא חיוב למעט דמי טיפול, ניתן לבצע תוך 14 יום ממועד 
ההזמנה ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי 

מנוחה קודם לפעילות.  
בפעילות הכוללת לינה, יושת החיוב על העמית רק אם יוטל 
חיוב על ידי בית המלון או מארגני האירוע. בכל מקרה ייגבו 

דמי טיפול.
בכל מקרה של ביטול, שינוי ו/או החזר כספי ייגבו דמי 

טיפול 
בפעולות הכוללות לינה :  25 ₪ לאדם . ●●
בפעולות ללא לינה: 10  ₪ לאדם . ●●

עמית שאינו יכול להגיע לפעילות אליה נרשם מכל סיבה 
שהיא, חייב ליצור קשר עם עמותת המורים. הוא אינו רשאי 

על דעת עצמו לשלוח אדם אחר לפעילות ולשנות את זהות 
המשתתף, גם אם אותו אדם הוא עמית. 

ביטול שבת עיון ביום הפעילות, יש להפנות ישירות למלון, 
באמצעות דיילי העמותה או משרד הקבלה של המלון. 

על אי הגעה לפעילות מכל סיבה שהיא - אין החזר כספי.
תנאי הביטול לעיל עשויים להשתנות על-פי שיקול דעתה 

של העמותה בשל נהלים משתנים בבתי המלון וללא הודעה 
מוקדמת . 

החזרים
בלבד .  כל בקשה להחזר כספי תועבר לעמותה בכתב

את הבקשה ניתן להעביר במכתב או לפקס: 03-6928223. 
עמותת המורים,  על-פי שיקול דעתה ,  תבדוק אם קיימת 

זכאות להחזר כספי . אם הזכאות תאושר, ההחזר  יבוצע עד 
לא יאוחר מ–60  יום מיום הביטול  או החיוב, המאוחר מבין 

השניים, הזיכוי יהיה בכרטיס האשראי באמצעותו שולם עבור 
הפעילות או בתשלום בהמחאה למוטב בלבד.  

לבירורים בנושא החזרי כספים לאחר קיום האירוע ניתן 
להתקשר למחלקת הנהלת חשבונות טלפון: 03-6928222.

ילדים- תינוקות
חל איסור להביא תינוקות וילדים לאירועי העמותה או 

 לפעילויותיה . 
 “ ילד“- לצורך סעיף זה הוא ילד/ה בין הגילאים 18-0  כולל 
יונקים. עמית שיביא ילד לפעילות העמותה- ינהגו כדלקמן:
בפעילות הכוללת לינה: במידה והעמית אינו מעוניין לעזוב 
את המלון - זכאותו למחיר המסובסד תבוטל ועליו לשלם 

בו במקום, השלמה למחיר המלא ולא יוכל לצאת לפעילות 
נוספת הכוללת לינה באותה שנה. 

במידה והעמית אינו מסכים לשלם את ההשלמה למחיר 
מלא, יידרש לעזוב את המלון וככל שלא יתקבל חיוב על ידי 

המלון עבור ההזמנה, יוחזר לו התשלום ששילם בניכוי דמי 
טיפול ולא ייחשב כאילו השתתף העמית בפעילות הכוללת 

לינה באותה שנה. יתקבל חיוב מהמלון, לא יוחזר לו התשלום 
ששילם וייחשב כאילו השתתף בפעילות הכוללת לינה באותה 

שנה.
בפעילות שאינה כוללת לינה: לא יוכל העמית להשתתף 

בפעילות ולא יהא זכאי להחזר כספי. 
עמיתים שלא יקיימו את הנהלים הנ"ל, לא יוכלו להשתתף 

בפעילות עמותת המורים בעתיד.

הגעה לפעילות: לכל פעילות נדרש להגיע עם תעודה מזהה 
רשמית של העמית הכוללת תמונה עדכנית .  כרטיס חבר 
בהסתדרות המורים אינו מהווה אמצעי זיהוי. עמית שלא 

יגיע לפעילות עם תעודה מזהה רשמית שלו הכוללת תמונה 
עדכנית, יידרש לשלם את מלוא מחיר הפעילות בתשלום 

מיידי במקום הפעילות כתנאי להשתתפותו באותה פעילות. 
עמית אשר שמו אינו מופיע ברשימות המשתתפים המצויות 

בידי הדיילים בפעולות השונות, לא יהיה רשאי להשתתף 
באותה פעילות.

לשוהים בבתי מלון : שרותים במלונות: באחריות העמיתים 
לבדוק מראש מול בתי המלון השונים את תנאי המלון, מתקניו 

)סוג ועלות(, והשרותים הניתנים בהם כולל חנייה באזור.

קבלת חדרים: החל מהשעה 15:00
 פינוי חדרים: באמצע השבוע: עד השעה 10:00

 בשבתות: בצאת השבת אלא אם צויין אחרת בתכניה.
שני עמיתים הרשומים יחד לפעילות הכוללת לינה,  יקבלו 

מפתח לחדר רק בנוכחות שניהם . 
תשלום עבור אקסטרות  )מיני בר, טלפונים, שימוש במתקני 
המלון וכיוב’( ,  ייפרע על-ידי המשתתף בהתחשבנות ישירה 

מול המלון ויהיה באחריותו הבלעדית . 
לסיורים רצוי להצטייד בנעלי הליכה נוחות ובציוד מתאים 

לאופי הסיור  )שתייה ,  כובע ,  משקפי שמש, פנס לסיורי ערב 
ולילה(. 

הצהרת העמית
התשלום עבור הפעילות מהווה אישור והצהרה של העמית, 

כי הוא מודע להנחיות ולנהלי הרישום לפעילות העמותה ועל 
הסכמתו לקיים את הנחיות העמותה כמפורט לעיל, ולרבות:
חובת השתתפות מלאה בכל האירועים הנערכים במסגרת 
הפעילות אליה נרשם וכי אי השתתפות באירועי העמותה 

כולם או מקצתם, תקנה לעמותת המורים זכות לדרוש תשלום 
מלא וזכות למנוע השתתפות בפעילויות בעתיד.

כללי
מסיבות ומאילוצים שאינם תלויים בעמותה עלולים לחול 

שינויים בתאריכים, תכניות, אירועים, סדנאות, בתי מלון 
וסיורים. עמותת המורים פועלת כמקשרת בלבד בין משתתפי 
הפעילויות לבין נותני השירותים הנדרשים לביצוע הפעילויות 

ובכלל זה מרצים, סוכנים,  מדריכים, בתי מלון וכו’ .  לפיכך, 
אינה ולא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לתקלות העלולות 
להיגרם עקב ביצוע לקוי או אי ביצוע של שירות זה או אחר ו/

או בכלל . 
יתכנו טעויות שנפלו בתום לב במסגרת הפרסום במחירים ו/

או במרכיבים אחרים של הפעילות והפרסום.
 הרישום הקובע הוא זה שמופיע בהנהלת עמותת המורים. 

כל טענה ,  תביעה או דרישה המתבססת על טעות הרשומה 
בחוברת או באתר,  תידחה על הסף . 

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. 
אולם, ההוראות בו מיועדות לגברים ונשים כאחד.



עמותת המורים 
לקידום ההוראה והחינוך
מיסודה של הסתדרות המורים ע.ר

www.itu.org.il להרשמה: אתר האינטרנט

רח’ בן סרוק 8 תל-אביב 62929

מוקד הרישום לפעולות: 2344* )שלוחה 3(
מטלפון ללא כוכבית )*(: 1222-2344 )שלוחה 3(

ימי א’-ה’ בין השעות 17:00-09:00
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