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יד יצחק בן-צבי

פה ושם
בארץ ישראל

סדרת סיורים ברחבי הארץ
שמונה ימי סיור
ימי רביעי מדי חודש
משעה 7:00

רכז הקורס דב נוטקביץ
 64שעות שנתיות
רמת קושי קלה

לפרטים נוספים ולהרשמה:
טלפון | act.ybz.org.il l 02-5398855 :חפשו אותנו ב

יום רביעי ,כ”ד בתשרי ()26.10.16
 | * 7:00בעקבות אנצו סירני
מסלול :רחובות  -בית העם ,בית הכנסת ובתיו של משה סמילנסקי,
מסגד הכפר זרנוגה ,גבעת ברנר  -בית סירני והאנדרטה ,נען ,נצר
סירני  -האנדרטה של בתיה לישנסקי ובית הזיכרון של פרדי כהנא.
מדריך :ד”ר זאב זיוון

יום רביעי ,י”ז באדר ()15.3.17
 | ** 7:00פריחות ותקוות בגלבוע
מסלול :שביל התנ”ך בכתף שאול ,אנרגיה ירוקה בגלבוע – פרויקטים
שונים :אנרגיה שאובה ,אנרגיה סולרית ואנרגית רוח ,מפגש בכפר
נגמלי הסמים במלכישוע.
מדריכה :טל רז

יום רביעי ,ז’ בכסלו ()7.12.16
 | * 7:00בקעת אונו  -קו  70נוסע מזרחה
מסלול :בקעת אונו  -תל ליטווינסקי ,הקיבוץ העירוני אפעל ,כפר
אז”ר ,גן אסתר בגבעת שמואל ופרדס כ”ץ.
מדריך :אבי משה סגל

יום רביעי ל’ בניסן ()26.4.17
 | * 7:00מה מסתתר בסמוך לכביש 6
מסלול :אתר קק”ל במושב בית נחמיה  /מפעל נשר ,חורבת
תנשמת ,מאוזוליאום מזור ,כפר קאסם  -אנדרטה.
מדריכה :איריס זרטל

יום רביעי ,ו’ בטבת ()4.1.17
 | ** 7:00ממזרח לכביש 90
מסלול :מכפר רופין עד לתצפית מעל לגשר שייח חוסיין ,שמורת
זקום מצרי ,שיתופי פעולה עם מדינת ירדן ,דגם עין הנציב ,תל רחוב,
מו”פ חוות עדן ,המפלים הלבנים.
מדריכה :טל רז

יום רביעי ,כ”א באייר ()17.5.17
 | ** 7:00רמת הגולן
מסלול :נבי חזורי ,עין קנייה ,מצודת נמרוד ,בניאס.
מדריך :ד”ר חגי עמיצור

ימים רביעי-חמישי ,ה’-ו’ בשבט ()1-2.2.17
 | * 7:00בקעת באר שבע
מסלול :תל באר שבע ,תל ערד.
מדריכה :אפרת נתן
לינה :אילת
מסלול :פארק הצפרות ,אום ראש ראש ,בריכות הפלמינגו
והפוגארות ,פארק תמנע ,נאות סמדר ,תצפית עין עברונה.
מדריך :דן עופרי

* היציאה דרומה :מהקריון ב ,7:00-איסוף במרכז  BIGלכיוון
דרום ( ,)7:05לב המפרץ ( ,)7:10בכניסה למרכז הקונגרסים
()7:15
** היציאה צפונה :מהכניסה למרכז הקונגרסים ב ,7:00-איסוף
בלב המפרץ לכיוון צפון ( ,)7:05מרכז ( BIGקריית אתא)
( ,)7:10קריון ()7:15
•ט.ל.ח .הזכות לשינויים שמורה!

