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יום שלישי ,ל’ בתשרי ()1.11.16
 | 7:15בנתיבי הים  -ההעפלה לארץ ישראל
1948-1934
מסלול מצפה ים ,חוף בית ינאי ,מוזיאון ההעפלה בעתלית ,בית
הקברות בחיפה (חללי הפאטריה) ,תצפית על נמל חיפה.
מדריך :שי רוזן
יום שלישי ,כ”א בחשוון ()22.11.16
 | 7:15מה מסתתר בסמוך לכביש ?6
מסלול אתר קק”ל במושב בית נחמיה  /מפעל נשר ,חורבת
תנשמת ,מאוזוליאום מזור ,כפר קאסם  -אנדרטה ,בת חפר.
מדריכה :איריס זרטל
יום שלישי ,כ’ בכסלו ()20.12.16
 | 7:15בעקבות אנצו סירני
מסלול רחובות  -בית העם ,בית הכנסת ובתי 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

יד יצחק בן-צבי

חוצה ישראל

סדרת סיורים ברחבי הארץ
שמונה ימי סיור
ימי שלישי מדי חודש
משעה 7:15

רכז הקורס דב נוטקביץ
 64שעות שנתיות
רמת קושי קלה

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

ימים שני-שלישי ,י”ח -י”ט בטבת ()16-17.1.17
 | 7:15הי אילת ,הי אילת...
מסלול תצפית מהר עמשא ,תל ערד ,תל באר שבע.
מדריכה :אפרת נתן
לינה :אילת (דף מפורט יישלח למשתתפים)
8:30
מסלול מרכז ציפורים ,אום ראש ראש  ,מוזיאון אילת ,דרב אל חאג’,
נאות סמדר /תמנע ,דקל הדום ועין עברונה.
מדריך :דן עופרי

יום שלישי י”א בשבט ()7.2.17
 | 7:15בית שאן  -פתחו של גן עדן
מסלול נחל חרוד ,עתיקות בית שאן ,אמפיתיאטרון ,בית שאן
הערבית  -בית הסראיה והמסגד.
מדריך :ניר קינן
יום שלישי ,ט”ז באדר ()14.3.17
 | 7:15פריחות ותקוות בגלבוע
מסלול שביל התנ”ך בכתף שאול ,אנרגיה ירוקה בגלבוע – פרויקטים
שונים :אנרגיה שאובה ,אנרגיה סולארית ואנרגית רוח ,מפגש בכפר
נגמלי הסמים במלכישוע.
מדריכה :טל רז
יום שלישי ,כ”ט בניסן ()25.4.17
יוצרים בגליל
מסלול תמרה – מפגש עם הפסל אחמד כנעאן ,סכנין  -מפגש עם
סעיד אל נהרי אומן הקליגרפיה ,מפגש מוזיקלי עם האני מנהל בית
הספר המוזיקלי בעילבון.
מדריך :ניר קינן

•היציאה לכל הסיורים מרחוב אוסישקין פינת רחוב קק”ל
•נקודת איסוף בתחנת האוטובוס מס’  155למעוז ציון ,מול בנייני
האומה (בכיוון היציאה מהעיר)
•הקפידו להיות במקום כ 10-דקות לפני היציאה
•ט.ל.ח .הזכות לשינויים שמורה!

