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פה ושם
בארץ ישראל
בעקבות המיתוסים בנתיבי הארץ
תשע“ד | 2013-14

אבן גבירול  ,14רחביה ,ת"ד  ,7660ירושלים 91076
שעות המשרד :בימים א'-ה' בשעות  8:00עד 15:30
ט.ל.ח | הזכות לשינויים שמורה

יציאה מחיפה

 7:15גיבורים באצבע הגליל**
יום רביעי ,י"ב בחשוון ,תשע"ד )(16.10.2013

 7:00התיישבות בחבל לכיש*
)((12.2.2014
(12.2.2014
יום רביעי ,י"ב אדר א' ,תשע"ד 12.2.2014

מסלול כפר גלעדי – הסליקים ,שביל הפצועים ,חצר תל-חי,
משטרת נבי יושע ומלכיה – גבעת הקרב
מדריך שי רוזן

מסלול תל גת ,יישובי חבל לכיש – המרכז בנהורה ואליאב
)יישוב מפוני גוש קטיף(
מדריך ד"ר זאב זיוון

 7:00כזוהר הרקיע – סיפורה של זהרה לביטוב*
יום רביעי ,י' בכסלו ,תשע"ד )(13.11.2013

 7:15העמק הוא חלום – עבר ועתיד**
יום רביעי ,י' באדר ב' ,תשע"ד )(12.3.2014

מסלול אזור ,בית הקרן הקיימת בבית דגן ,בית הקברות בקריית
ענבים ,הר הטייסים וגן סאקר ירושלים
מדריך אבי משה-סגל

מסלול עפולה ,מרחביה ,בלפוריה ותל עדשים
מדריך מורן גל און

 7:00האם האצ"ל והלח"י גירשו את הבריטים -
פרשת ליל המטוסים?*
יום רביעי ,ח' בטבת תשע"ב )(11.12.2013
מסלול מוזיאון האצ"ל ,קסטינה ,תל נוף – אנדרטת הצנחנים,
סירקין ובני עטרות
מדריך אבי משה-סגל

" 7:00גיבורים בעל כרחם" – השואה במבט
ארץ ישראלי*
יום רביעי ,י"ד בשבט ,תשע"ד )(15.1.2014
מסלול מוזיאון בית טרזין ,מוזיאון מורשת ,גבעת חביבה,
אנדרטת 'טרבלינקה הקטנה' בגן שמואל .חלקת הפרטיזנים
בעין החורש ,מענית – בית חביבה וחרבת צ'רקס
מדריך שי רוזן

ימים שלישי-רביעי ,א'-ב' בניסן ,תשע"ד )(1-2.4.2014
 7:00שפלת יהודה  -בין דוד לגוליית*
מסלול חורבת קייפא ,חורבת חנות ,תצפית למערות עדולם
מדריכה אפרת נתן

8:30

ירושלים – בין הר הצופים לחירבת אל אומה

מסלול הר הצופים – המוזיאון הארכאולוגי ,הגן הבוטני
והאמפיתאטרון ,בנייני האומה והתצוגה הארכאולוגית
והארכיון הציוני
מדריכה לאה פופר

*

היציאה דרומה :מהקריון ב ,7:00-איסוף בכניסה
למרכז הקונגרסים בשעה 7:15

**

היציאה צפונה :בכניסה למרכז הקונגרסים ב,7:15-
איסוף בקריון בשעה 07:30

הנסיעה בעוקף קריות ודרך מנהרות הכרמל

