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סביבתנו



למטיילים המסורים, למצטרפים החדשים ולמתעניינים, שלום רב!!! 

ידידי מכון אבשלום" אשר רואה לנגד עיניה את חשיבות  ליד מכון אבשלום פועלת "אגודת 
הכרת הארץ, טיול בשביליה, הכרת נופיה בצורה מעמיקה, חווייתית ובלתי אמצעית, בדרך של 

סיורים וטיולים בקשת רחבה של נושאים ודרגות קושי.
מאז תחילת "שנות ה-50" מארגנת האגודה טיולים תחת השם: "סביבתנו". פעילות זו פתוחה 

בפני הקהל הרחב - בודדים, ועדי עובדים וקבוצות עצמאיות.
בידיעון זה תמצאו את פירוט מרכיבי הפעילות אותה נערוך בשנה הקרובה ובכללם סיורים 
טיולים רגליים בדרגות קושי  ומורשתה,  טיולים להכרת א"י  ומרתקים,  עירוניים קלים  יומיים, 

שונות וסופי שבוע ומחנות סיור בני יומיים או שלושה.
את פעילותנו מרכזים ומפעילים בוגרי מכון אבשלום, אשר עושים זאת בנאמנות, על בסיס 

התנדבותי. 

מי אנחנו?

בקרו באתר מכון אבשלום באינטרנט בכתובת:  avshalom-inst.co.il  הקישו על ”סביבתנו” 
- טיולים לקהל הרחב מבית מכון אבשלום - שם תמצאו תוכניות ועדכונים שוטפים.

משרדינו פתוחים בימים א', ב', ד', ה' בין השעות: 14:00 -10:00 
במקרה חירום ניתן להתקשר ל: 052-4247247.

משרדי "סביבתנו" שוכנים במכון אבשלום, בנין מכללת לוינסקי, קריית החינוך של תל-אביב, 
רח' שושנה פרסיץ 15, קומה ד' חדר 440.

מען לשליחת דברי דואר: ת.ד. 48303 תל-אביב 6148201
svivatenu@macam.ac.il :כתובתנו בדואר האלקטרוני

טל. 03-6983116 , פקס. 03-7419982

בברכה,

צוות סביבתנו

אגודת ידידי מכון אבשלום - ”סביבתנו”



העם הקטן והעתיק בעולם - ביקור אצל השומרונים בהר גריזים
יום שישי, 24.10.2014, שעת יציאה: 07:00.

השומרונים מכנים את עצמם "שומרים", ואכן, הם שומרים ומשמרים מנהגים ומסורות, שפה, כתב, לבוש 
ואפילו מוסיקה, בני מאות ואלפי שנים. הסיור אל קריית לוזה שעל הר גריזים, הוא למעשה סיור במנהרת 
השומרוני  הכנסת  בבית  להם.  המיוחדים  המנהגים  על  ונעמוד  השומרונים  הם  מי  בשאלה  נפתח  הזמן. 
ניפגש עם כהן, נאזין לתפילה ולשירה שומרונית וגם נראה את ספר התורה השומרוני. נבקר באתר הזבח 

בו נשחזר את הטקס העתיק, ניפגש עם יפת הכהן במוזיאון שלו, נהיה בתצפית קבר יוסף ובאתרי ההר.

”לתור את הארץ” - סיורים בעקבות אתרים, טקסים, אמנות, ספרות ואקטואליה עם 
חוקרים ומדריכים מיומנים לתחומים השונים.

המחיר : 270 ₪ (כולל קפה ומאפה בבוקר וארוחת צהריים קלה)
עם: דנצ'ו ארנון

בעקבות אלי כהן ז"ל אל רמת הגולן
יום שלישי, 28.10.2014, שעת יציאה: 07:00.

בני  של  עדויות  כולל  המחקר  הגולן.  ברמת  כהן  אלי  של  פעילותו  על   המדריך,  של  מחקרו  בעקבות 
שלנו  “האיש  בעקבות:  נטייל   נדירים.  ומחקרים  צילומים  בתלייתו,  נוכחים   שהיו  דרוזים  המשפחה, 
בדמשק”- נספר על  פעילותו, נערוך  תצפיות, נסייר  בחושנייה, ברכת רם  ועמק היעפורי, נבקר  באנדרטת 

סלים-א-שופי ונספר על פעולתו למען ישראל.
ייתכנו מפגשים עם אנשים שהכירו את אלי כהן אישית.

המחיר : 190 ₪
עם: גיל ברנר

בית הקברות הצבאי הבריטי ועוד...
יום ראשון, 9.11.2014,  שעת יציאה: 08:00.

כמידי שנה, ביום ראשון הסמוך ליום 11.11, באותה שנה, יערך בבית הקברות הצבאי הבריטי ברמלה טקס 
שנה   100 העולם  ברחבי  השנה  יציינו  בנוסף  הגדולה.  במלחמה  הממלכה  חללי  לזכר  השנתי  הזיכרון 
למלחמת העולם הראשונה במעמד זה והטקס צפוי להיות מרשים במיוחד. בגמר הטקס נערוך סיור בבית 

הקברות ונספר את סיפורם של מספר חיילים הקבורים במקום.
בנוסף, נבקר בחוות "שפון", בית אלנבי וגלרית רומי, פסלה של בתיה לישנסקי "משואה לתקומה", אתרים 
בבית החרושת "נשר", הסדנה של ניהד דביט ושיחה עמו ועם ג'ליל דביט צעיר ערבי בעל חוש הומור יוצא 

דופן. עוד נפגוש את יצחק אבוחצירה העומד בראש מוסדות " ניר יצחק".

המחיר:  180 ₪
עם: גיא אביבי
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סיורים בעקבות אתרים, טקסים, 
אמנות, ספרות ואקטואליה



מכון ויצמן ומכון איילון ("גבעת הקיבוצים") 
יום חמישי, 20.11.2014, שעת יציאה: 09:00.

הצצה  תוך  המכון,  פעילויות  עם  המבקרים  במרכז  הכרות  נערוך  ויצמן,  במכון  בביקור  יומנו  את  נפתח 
ייחודית למחקר המדעי הנעשה במכלולים השונים אשר זכו לשם עולמי.

משם נמשיך לביקור בבית הנשיא הראשון ומייסד המכון: דר' חיים וייצמן.
לאחר ארוחת צהריים נסע למכון איילון – המכון ממוקם בין רחובות לנס ציונה, מקום הכשרה לגרעיני 
התיישבות לפני עלייתם על הקרקע. נבקר במפעל המחתרתי של התעשייה הצבאית טרום מדינה, ששכן 

במעמקי האדמה, במסווה של מאפיה ומכבסה- "מתחת לאפם" של הבריטים!

המחיר : 180 ₪
הדרכה מקומית

על שולחן האדמ"ור - קבלת שבת בעולם החרדי בירושלים
יום שישי, 5.12.2014, שעת יציאה: 14:00.

אנו מכנים אותם "השחורים האלה" ומלאים בדעות קדומות עליהם. בביקור שלנו נערוך היכרות עם עדה 
מיוחדת זו, נכיר את הזרמים שבה ואת המנהגים הייחודיים שלה. עם הגעתנו לירושלים נצטרף לקבלת 
נצא  ולאחריו  לילי בשכונות חרדיות  סיור רגלי  נערוך  נפגש עם אחד מאנשי החסידות.  השבת. בהמשך 
בנסיעה למרכז העיר להפסקת קפה (חופשי) עד  שעת הטיש (23:00 לערך), ולאחר מכן  נצא חזרה לתל 

אביב. 
לבוש צנוע חובה: נשים בחצאית/שמלה (לא במכנסיים) וכיסוי ראש וכתפיים. גברים במכנסיים ארוכים 

וכובע. לא לקחת מטלטלין: ארנק, סלולרי ומצלמה. יש להצטייד גם בהרבה סבלנות וסובלנות!
הס מלהזכיר שבאנו באוטובוס.

המחיר : 180 ₪
עם: דנצ'ו ארנון

נצרת לקראת חג המולד
יום חמישי, 11.12.2014, שעת יציאה: 14:00.

זה  וחגיגית. סיור  והאווירה בעיר מיוחדת  נצרת גלימה של קישוטים מיוחדים  לקראת חג המולד עוטה 
יתמקד ברקע ההיסטורי, התיאולוגי והדתי של החג בליווי הסבר. נפתח בביקור במנזר הבשורה בנצרת, 
בכנסיית המנזר נדבר על הפרסקאות של שני אמנים מרומניה, נעמוד על הרקע של החג, נמשיך למנזר 
רוזרי ונכיר את סמלי החג דרך עץ המולד. נבקר במערה גדולה המשחזרת את הסצנה של לידת ישוע בבית 
לחם, נעמוד על משמעותה של המערה וסמליה. נסיים את סיורנו בהפתעה מיוחדת המלווה בשירתה  של 

ראדה משירי חג המולד. 
יש לבוא בלבוש צנוע, גברים ונשים במכנסיים ארוכים וחולצות חצי שרוול לפחות. 

המחיר : 220 ₪
עם: ראדה בולוס
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אמנות, ספרות ואקטואליה



הלילה בו נולד ישוע -  טקסי חג המולד בכנסיות שונות ביפו
יום רביעי, 24.12.2014, נפגשים בשעה: 17:30 ביפו.

מתי נולד ישוע? האם באמת ב-25 לדצמבר שנת מינוס אחד?  על מקורו של החג ועל המנהגים הקשורים 
הודים,  השונים, של  בטקסים  ונחזה  הליטורגית  לשירה  נאזין  המולד.  חג  בערב  ביפו  זה  בסיור  נלמד  בו 

פיליפינים, פולנים ועוד. 
שימו לב: טקסים דתיים אינם הצגה ואנחנו רק אורחים בהם. על כן יש להצטייד בסבלנות רבה. הכנסיות 

בהן נבקר שוכנות במרחק הליכה מכיכר השעון, בקרבת החנייה של הרכבים וקווי האוטובוס.

המחיר: 70 ₪
עם:דנצ'ו ארנון

העמקים והגלבוע – בין היסטוריה לאקטואליה
יום שבת 27.12.2014, שעת יציאה: 07:00.

האתרים בהם נבקר והנקודות עליהן נדבר: תל-יזרעאל - דמותו של אחאב לאור ממצאים ארכיאולוגיים 
חוץ מקראיים; עין-יזרעאל - מדוע נערך הקרב בעין-יזרעאל?; חוות הבקר של קצ'ה - שיחה על החווה 
וזיכרונות על מאיר הר-ציון ז"ל; גדר הבטחון ליד פקועה  - הרקע להקמת הגדר והשפעתה; מצפור דובי 
וערן שמיר ז"ל - סיפור פריחת האיריסים; דרך נוף רמת-צבאים - מגדעון השופט ועד פלוגות הלילה של 

וינגייט. נסיים בבית הקברות של גדוד העבודה בגדעונה.

המחיר: 180 ₪
עם: שבתאי קו

"מעורב ירושלמי"- סיור קולינרי מלא ריחות, טעמים וצבעים
יום שישי, 2.1.2015, שעת יציאה: 07:00.

נערוך  הציוריות  השכונה  בחצרות  הספרדי.  הבוסתן  זיכרונות  עם  הנחלאות   בשכונת  נפתח  סיורנו  את 
מפגשים עם בשלנים ועם דמויות אותנטיות.

נעבור דרך שכונות חצר ירושלמיות ציוריות, בורות מים ובתי כנסת, השוק הצבעוני, הוא שוק מחנה יהודה, 
שהוא סיפור המטבח הירושלמי האותנטי.

במהלך האירוע נערוך טעימות קלות של מאכלי העדות השונות אצל בשלנים/יות.

המחיר: 180 ₪
עם:עודד אמיתי

מהעיירה היהודית לשומר העברי
יום חמישי, 8.1.2015, שעת יציאה: 07:00.

נפתח את היום בהכרת בית אלכסנדר זייד וסיפורו הדרמטי כפי שיסופר מפי נכדתו – טלי זייד.
את פרק זה נסיים בהליכה קלה אל שייך א'ברייק אל מול פסלו של אלכסנדר זייד הרוכב על סוסו.

מכאן נמשיך אל עבר כפר חסידים לסיור במוזיאון "יענקל'ס שטעטל"- מוזיאון יהודי קטן וכפרי המשחזר 
את מראה העיירה היהודית באירופה, נראה ונשמע את סיפורם של המוצגים במקום.

המחיר : 180 ₪
עם: טלי זייד + גדי יעקב
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טקס האפיפאניה בירדן - 
סיפור הטבילה של העדות הנוצריות המזרחיות

יום שני, 19.1.2015, שעת יציאה : 07:00.

"קצר  המכונה  בירדן,  הטבילה  באתר  ההתגלות  חג  את  המזרחיות  הנוצריות  העדות  חוגגות  זה  ביום 
מנזר  אל  בנסיעה  נמשיך  המים.  קידוש  וטקסי  מיסות  הכולל:  במיוחד  צבעוני  בטקס  נחזה  אל-יהוד". 
ריכזו  ניסע (אם הזמן יאפשר) לביקור באכסניית השומרוני הטוב בה  בו.  ונבקר  (דיר חג'לה)  גראסימוס 

ממצאים ארכיאולוגים חשובים ונסיים בתצפית לעת ערב על מנזר ג'ורג' הקדוש בוואדי קלט.

המחיר: 180 ₪
עם: דנצ'ו ארנון

מנזרים שירה ויין
יום שלישי,  13.01.2015, שעת יציאה: 07:00.

נפתח את סיורנו במנזר לטרון, הידוע בשם מנזר השתקנים. במקום כ-17 נזירים המקיימים חיי תפילה 
ועבודה בשתיקה. נסייר באתרים שבמנזר וסביבתו וכן נראה סרט קצר על חיי הנזירים במקום. מלטרון 
נמשיך לכנסיית סטפנוס הפרוטו מרטיר, שמנוהלת על ידי נזירי המסדר הסלזיאני של דון בוסקו. נבקר  
בכנסייה על שני מפלסיה ובחנות היין של הנזירים. נמשיך למנזר אחיות ברונו הקדוש, הידוע גם בשם 
נזירות בית לחם.  לאחר הפסקת הצהריים נסייר במנזר "דיר רפאת" המוקדש למריה בת ארץ הקודש. 

נסיים בכנסייה הצלבנית שבאבו גוש, דרכה גם נסכם את נושא הנזירות שבאזור.
יש לבוא בלבוש צנוע, גברים ונשים במכנסיים ארוכים וחולצות חצי שרוול לפחות. 

המחיר : 190 ₪
עם: ראדה בולוס

בקעת  הירדן וארץ  הגילגלים
יום שישי  16.01.2015, שעת יציאה: 07:00.

נפתח בתצפית על עמק סוכות ומעבר יבוק ממרומי מוצב  "גביעונית" , נמשיך דרך  הבקעה לאתר מתחם 
כף הרגל-הגלגל,  ליד  מושב  ארגמן. משם למובלעת 58 (מעבר לגדר המערכת), נערוך תצפית על אתר 
לקרן  נמשיך  ליד מאגר תרצה.  "אור"   ונבקר  באתר הקומפוסט   ( "טובלן"  (אתר אשפה  מיחזור אשפה 
סרטבה לתצפית מהמבנה  החדש. לאחר הפסקת צהרים, נסייר בשטחי חקלאות חדשנית ומדהימה בחוף 
ים המלח, בשטחים של קיבוץ קליה, באתר  מערות קומראן - מערת אוצרות בית המקדש ומערת מגילת 
חג'לא  דיר  במנזר  סיורנו  נחתום את  היהודית קלי"ה.  והשכונה  הנחושת, באתר הלידו, המפה הצלבנית 

ובסדנת הפסיפסים המתקיימת במקום.

המחיר: 180 ₪
עם: גיל ברנר
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סיור מוסיקלי בירושלים
יום שלישי, 20.1.2015, שעת יציאה: 07:00.

התנ"כיים  הגנים  ג'ורג',  סנט  מקתדרלת   - העולם"  מרכז  גגות  על  שונות  מתקופות  עולמית  "מוסיקה 
ירושלים,  והאקדמיה למוסיקה של מזרח  עוגבים. המנזר הפרנציסקני  נגנית  ע"י  עוגב  לקונצרט  והאזנה 

חצרות יוון, תופעת "סינדרום ירושלים" והמתחם הבריטי. נסיים עם קונצרט ווקאלי של זמרת אופרה.

המחיר : 180 ₪
עם: עודד אמיתי

"הפאסיון שלא מספרים".....
יום שני,26.1.2015, שעת יציאה: 07:00.

כמה  נבחן  בו  מגוון  מסלול  לאורך  בירושלים  ישוע  של  האחרון  השבוע  על  מהמקובל,  שונה  אחר,  מבט 
מאירועי "הפאסיון" - סוף השבוע האחרון לחיי ישוע.  דרך עיניהם של חוקרים כפרופ' קלאוזנר, פרופ' 
פלוסר והשופט העליון חיים כהן.  נבחן כל אלה לאורך המקומות הבאים: "גן קבר בית הורדוס"; "פארק 
הסדר"  "ליל  חדר   / ה"סנאקולום"   - ה"דורמיציון"  כנסית  החומה";  בוני  "משעול  הינום;  בן  בגיא  טדי" 

בעליית הגג; כנסיית "פטר וקריאת התרנגול"; שער ציון וחצר הקתדרלה הארמנית.

המחיר : 180 ₪
עם: ארנון ברוקשטיין

- "חדשנות סביבתית אז והיום" פארק אריאל שרון 
יום שישי , 30.1.2015, שעת יציאה: 08:00.

הגדול  המטרופוליני  בפארק  בסיור  נפתח  ישראל,  מקווה  הנוער  כפר  בשילוב  שרון  אריאל  בפארק  סיור 
בישראל ההולך ומוקם בלב גוש דן, פארק ההופך את אתר חירייה מ"פח האשפה" של המטרופולין לחצר 
הקדמית ולחלון הראווה של גוש דן. בהמשך נעבור אל בית הספר החקלאי הראשון בארץ, בו נבקר במבנים 

מהמאה ה-19: בית הכנסת, מרתפי היקב, בית המורים המשוחזר ונסיים בסיור בגן הבוטני.

המחיר : 180 ₪
עם: צוות האתר

הנגב המערבי – סיפור ההתיישבות
יום שבת, 7.2.2015, שעת יציאה: 07:00.

נתחיל את סיורנו במצודת פטיש ונלמד על יחסי העותומנים והבדואים במרחב, נמשיך לנירים הישנה - 
גלריה  בבית הלבן,  ביקור   - עוז  ניר  בית הכנסת העתיק,    - דנגור ובלימת הפולש המצרי, חורבת מעון 
על  חקלאי  מושב  חבר  עם   פגישה  עזה,  בעוטף  החיים  על  עוז  ניר  הקבוץ  חבר  עם  ושיחה  לאומנות 
נתיב  (המוראלים),  הקיר  ציורי  סיפור   - הנר  אור  קיבוץ  המערבי,  בנגב  החקלאיים  הישובים  התפתחות 

העשרה - סיפור הקמת הישוב ותצפית על עזה.

המחיר : 180 ₪
עם: שבתאי קו
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רוסיה בירושלים - ביקור באתרים רוסיים בירושלים ובעין כרם
יום שלישי, 10.2.2015, שעת יציאה: 07:00.

הרוסים הפראבוסלבים מקדשים את ירושלים ועולים אליה לרגל. במהלך סיורנו נבקר באתרים הרוסיים 
ונספר את סיפורם: כנסיית העלייה לשמים שבהר הזיתים- סיפור הפעמון הענק שבראש המגדל ורצפת 
הפסיפס הארמנית היפהפייה;  כנסיית מרים המגדלית - הסיפור המופלא של ייליזבטה פיודורובנה ובעלה 
גם  נבקר  יאפשר,  כרם, הקתדרלה הענקית הישנה – חדשה. אם הזמן  גורני שבעין  מינזר  הנסיך סרגיי; 

במגרש הרוסים או בכנסיית אלכסנדר נייבסקי.
יש לבוא בלבוש צנוע!

המחיר : 180 ₪
עם: דנצ'ו ארנון

הצפון וצפונותיו
שבת, 21.2.2015, שעת יציאה: 07:00.

נפתח בביקור במערת קשת אשר ברכס אדמית, נמשיך אל עבר תצפית על  חרבת עירב, נתרווח אצל רוקיה 
מגיס אישה הגרה לבדה על גדר הגבול, משם נפנה אל עץ המשאלות הקדוש ואל שרידי הכפר ג'ורדה, מכאן 
גבול 105 מקום חטיפת  בנקודת  לביקור  מנור,  הר  בכביש חדש המוביל אל  גבול הצפון  לאורך  בנסיעה 
החיילים ליד מושב זרעית.  בהמשך, אם יספיק הזמן והאוטובוס יורשה להכנס, נפנה אל תצפית מדהימה  
ללבנון ממרומי הר אדיר. נמשיך בנסיעה לאורך הגבול  עד לאזור מושב אביבים ואל אנדרטת ילדי אביבים, 
תצפית אציק רחימוב על הגבול, תצפית המסגד האיראני  והמתחם האיראני מול מושב אביבים, שם גם 

נסיים את סיורנו .

המחיר : 180 ₪
עם: גיל ברנר

מפגש מן הסוג האישי.... בשפלת יהודה
יום שישי, 27.2.2015, שעת יציאה: 07:00.

נפתח את הסיור במנזר השתקנים שם נפגוש נזיר שתקן שיספר לנו על החיים במנזר ועל היקב העתיק 
הנמצא שם. בהמשך, נפגוש נזיר או נזירה במנזר מיוחד בו חיים נזירים עם נזירות, נבקר במוסד גמילה 
ועם מי מהחוסים או החוסות. במנזר מיוחד במינו של  נוצרי ובו ניפגש עם המנהל  חרדי, השוכן במנזר 

נזירות קונטמפלטיביות המבודדות מהעולם, ניפגש עם נזירה ועוד, ככל שיותיר לנו הזמן.

המחיר : 180 ₪
עם:דנצ'ו ארנון
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בין סמטאות לאגדות - בין פקיעין לחורפיש
יום שבת, 14.3.2015, שעת יציאה: 07:00.

פקיעין, כפר ציורי השוכן בגליל העליון בבקעה מוקפת הרים. בסיורנו נתוודע לארכיטקטורה המיוחדת של 
עצי  המוקפת  מסתורית  למערה  נגיע  בסמטאות,  נשוטט  שבמקום.  המיוחד  ההומאני  ולפסיפס  הבתים 
חרובים, נמשיך אל מעיין  הכפר ומשם לבית הכנסת של פקיעין. מפקיעין נמשיך  לחורפיש למפגש מרתק 
עם יוזמות פרויקט "רוקמות התחרה". נשמע את סיפורן המיוחד של הנשים הרוקמות, סיפור שישזור עוד 

חוטים צבעוניים בפסיפס ההומאני של סיורנו.
הסיור רגלי בדרגת קושי בינונית. 

לבוש צנוע חובה (גברים ונשים במכנסיים ארוכים וחולצות חצי שרוול).

המחיר : 190 ₪
עם: ראדה בולוס

רכילות היסטורית וסיפורי העיירה היהודית
יום שלישי, 17.3.2015, שעת יציאה: 07:00.

נבקר במושבה הטמפלרית בית לחם הגלילית, ניפגש עם תושב המקום שהפך את ביתו למוזיאון. נשמע 
היפהפה  האלונים  ביער  ונסיים  במושבה  שיטוט  תוך  ורחוקה,  קרובה  היסטוריה  סיפורי  "רכילות", 

והמרשים.
מכאן נמשיך אל עבר כפר חסידים לסיור במוזיאון "יענקל'ס שטעטל"- מוזיאון יהודי קטן וכפרי המשחזר 

את מראה העירה היהודית באירופה, נראה ונשמע את סיפורם של המוצגים במקום.

המחיר:  180 ₪
עם: קובי פליישמן וגדי יעקב

עמק בית שאן ומרומי הגלבוע
יום שישי, 20.3.2015,  שעת יציאה: 07:00.

נפתח את יומנו בתצפית מעל המושבה מנחמיה  בביקור - במצפה נח  כינרתי. נמשיך בנסיעה לבית שאן  
בנסיעה  נמשיך  המרכז.  בפעילות  נעסוק  בבית שאן, שם  האתיופי   במרכז  אלמו,  חוה   עם  נפגש   ושם 
במשעולי העמק, בשביל בריכות הדגים והצפרות, דרך תצפית אל נהר הירדן והגלעד, ומצפה הדייג  דוד 
אריאל  ליד טירת צבי. לאחר הפסקת הצהרים נעלה אל מרומי הגלבוע בנסיעה בדרך נוף גלבוע, אל תצפית 
ליד הישוב מירב  ודובי שמיר  אב ובן שנפלו במלחמות ישראל, נמשיך לתצפית אל עבר קו התפר  ערן 

בדרום הגלבוע ונסיים את יומנו במסלול  פרחים בעקבות פריחת אירוס הגלבוע  באזור מלכישוע.

המחיר:  195 ₪
עם: גיל ברנר
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עין כרם הקסומה
יום שישי, 27.03.2015, שעת יציאה: 07:00.

וצריחי  ברושים  זית,  ונצרות בתוך חורש של עצי  יהדות, אסלאם  עין-כרם המשלב  נסייר בכפר הקסום 
כנסיות. נכיר מקרוב את אדריכלות הבית הערבי ופסיפס העדות הנוצריות החשובות של ירושלים. בין יתר 
האתרים והסיפורים: בתי קברות מספרים, ילדותו הצבעונית של המטביל, סיפור האוצרות האבודים, "גן 
ציוריות  סמטאות  שני,  בית  בתקופת  חשוב  כפר  לאליזבתה,  ועד  לאלישבע  מאלישבע  החבוי",  העדן 
ואומנים ידועים, תצפיות על "ירושלים – הרים סביב לה", ואדי התימנים, רוסים לבנים ואדומים! עץ התות 

של הגנרל גורדון, המעיין הקדוש ועוד.
נערוך מפגשים מיוחדים עם דמויות שקשורות לסיפורי הכפר.

נסיים בקונצרט ווקאלי.

המחיר : 180 ₪
עם: עודד אמיתי

יום שלישי, 7.4.2015, נפגשים בשעה 10:00 באתר.
אפולוניה – סידנא עלי ומה שביניהם

נשמע מי היה הקדוש עלי ? על מה מתבססת המסורת המוסלמית. נבקר במתחם הקדוש, בקבר ונפקוד 
את "קיר השקרנים". נשמע על הימים הסוערים טרם הקמת המדינה, סתיו 1945,  ההתקפה על תחנת 
הרדאר. נפגוש את ניסים כחלון שיספר על עצמו ועל מערות הסלע בהן הוא מתגורר. נערוך סיור מקיף בגן 
הלאומי אפולוניה: נתעדכן בתוצרי החפירות האחרונות, נספר את ספור קרב ארסור, נבקר בוילה הרומית, 

המבצר הצלבני ועוד...

המחיר: 75 ש"ח
עם: גיא אביבי

יום ראשון של הדקלים:
אל הטקסים הצבעוניים של יום הדקלים בירושלים

יום ראשון, 29.3.2015, שעת יציאה: 07:00.

לפי המסופר בברית החדשה, ישוע בדרכו האחרונה לירושלים עבר בבית פאגי שעל הר הזיתים. שם שלח 
את תלמידיו להביא לו אתון, רכב עליה וכך נכנס לירושלים כשהוא רכוב על אתון ככתוב: "אל תראי בת ציון 
הנה מלכך יבוא לך רוכב על עייר בן אתונות". תושבי ירושלים יצאו לקראתו בענפי עצים ובכפות דקלים, 

שטחו את בגדיהם לפניו וקראו: "הושיע נא!". 
חגיגות יום הדקלים נחגגות בתהלוכות נהדרות עם כפות תמרים וענפים מקושטים. נתחיל את סיורנו בעיר 
העתיקה, נראה את החוגגים- בתהלוכות של העדות הנוצריות השונות הנכנסות לכנסיית הקבר. נצפה 
בחגיגה העממית בסנט סלבדור. נמשיך אל הר הזיתים, שם יוצאת התהלוכה הגדולה והמפוארת מכולן, 

נראה את ההתארגנות שלה ונתבונן בה כשהיא חולפת על פנינו.

המחיר: 180 ₪
עם:דנצ'ו ארנון
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רמת הגולן – היסטוריה רחוקה וקרובה, קרבות והתיישבות...
יום שישי, 17.4.2015, שעת יציאה: 07:00.

האתרים בהם נבקר: אום אל קנטיר -בית הכנסת העתיק; תל א - סאקי - קרב הבלימה ההירואי של חטיבה 
הצ'רקסית;        וההתיישבות  חושניה  הממלוכית;  התקופה   - גוחאדר  אל  חאן  רמת-הגולן;  בדרום   188
הר-בנטל - תצפית על פתחת קונייטרה והקרב בעמק הבכא; הגן הגיאולוגי,  תל- שיפון  - אנדרטת חטיבת 

אורי אור ושינוי גלגל המלחמה.

המחיר : 190 ₪
עם: שבתאי קו

גבירתנו של הכרמל - אל טקס הולכת פסל גבירתנו של הכרמל
יום ראשון, 19.4.2015, שעת יציאה תפורסם בהמשך

הכרמל"  של  "גבירתנו  פסל  את  מאריס  בסטלה  הצרפתים  הנזירים  הסתירו  הראשונה  העולם  במלחמת 
שניצב מעל למזבח בכנסייה באחד הבתים בעיר מפחד שהתורכים יפגעו בו. כשכבשו הבריטים את חיפה 
העלו את הפסל חזרה למקומו בתהלוכה גדולה וצוהלת. לזכר אירוע זה מתקיימת כל שנה, תהלוכה גדולה 
לראות  נוסעים  מסוג התהלוכות שאנו  הכרמל,  במעלה  את הפסל  גוררים  נלהבים  בה עשרות מאמינים 

בספרד, פורטוגל או דרום אמריקה .
נפתח את סיורנו בקניון קסטרא, בו עבודות אמנות נהדרות על נושאים תנכיים של האמן האוסטרי פרופ' 
אריך בראוור. נבקר בסטלה מאריס, נרד בשביל למערת אליהו ונטייל בסמטאות ואדי ניסנס. אחר הצהרים 

נלך להתבונן בהכנות לתהלוכה ונתפוס לנו מקום תצפית טוב לחזות בה.

המחיר: 180 ₪
עם: דנצ'ו ארנון

"לילות לבנים בירושלים"
יום חמישי, 30.4.2015, שעת יציאה: 07:00.

נכיר מקרוב, מאפיות  בירושלים העתיקה ובפאתיה.  ומתחמים בשעות הלילה  גגות  בין סמטאות,  נהלך 
עתיקות וריחות משכרים (כולל טעימות), נמשיך למתחם אמריקאי שוקק חיים בלילות, פאבים ומסעדות 
אירופאיות במזרח העיר, מועדון שירה בסגנון המועדונים של קהיר, גלויות ותצפיות ליליות של ירושלים, 

הרמוניה של מוסלמים-יהודים-נוצרים ועוד שלל אגדות אורבניות

המחיר: 180 ₪
עם: עודד אמיתי
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על קברי צדיקים -  מסע אל פולחן קברי הצדיקים בגליל
יום שלישי, 5.5.2015, שעת יציאה: 07:00.

בשנים האחרונות הולך ומתפשט פולחן קברי הצדיקים. המונים עולים להשתטח על הקברים וחוץ מפולחן 
ואמונה עיוורת, מעורב בעניין כסף גדול גדול.

ר' עקיבא, קברי  נבקר בקבר הרמב"ם, בקבר  בן עוזיאל בעמוקה, בטבריה  יונתן  ר'  נבקר, בקבר  בסיורנו 
האמהות, קבר רחל (אשת רבי עקיבא), קבר הרמח"ל ובקבר ר' מאיר בעל הנס ועוד ככל שיאפשר לנו הזמן. 

נתהה על מקור המנהג ועל משמעותו ונכיר את ישראל האחרת.

המחיר : 180 ₪
עם: דנצ'ו ארנון

סיור להר הבית ובעקבות ירושלים המוסלמית והצלבנית
יום חמישי,  14.05.2015, שעת יציאה: 06:00.

נפתח את סיורנו בחיפוש שרידים ממקדש הורדוס הנמצאים בתצוגה על פני השטח. נצפה על חזית מסגד 
אל אקצא, נמשיך אל אתר "אורוות שלמה" ואל שער הרחמים, דרכו כבר נכנס פעם משיח ודרכו גם יבוא 
אלינו משיח בן דוד. נצפה אל כיפת הסלע, המבנה הקדום ביותר שנבנה עבור המוסלמים והוא עד היום 
נצא מההר דרך   . ונטייל לאורך החומה המערבית  נרד אל שער השלשלת המפואר  ירושלים.  סמלה של 
"השער האפל", נבקר באתר כנסיית סט' אנה עתיר השרידים - מימי בית ראשון, בית שני, כנסיות קדומות, 
אתר צלבני חשוב ומדרסה מוסלמית ראשונה בירושלים. נחזור לעיר העתיקה דרך שער האריות, אל שוק 
הכותנה המפואר ונטפס דרך רחוב בו נמצא ארמון ממלוכי מרשים.  נעלה אל אזור המוריסטאן, לכנסיית 

הגואל ונסיים באחד משערי החומה.

המחיר: 180 ₪
עם: דר' שמעון גת

פסח מלכותי – החגיגה הגדולה של העברים בדימונה
יום חמישי, 21.5.2015, שעת יציאה תפורסם בהמשך.

אפריקני  ממוצא  אמריקנים  הם  העברים"  "הכושים  קורקט  פוליטיקלי  לא  בלשון  או  מדימונה  העברים 
הרואים עצמם כבני ישראל האמיתיים. הם היגרו בעקבות מנהיגם בן עמי קרטר לליבריה ולאחר תקופה 
"עושי שלום"  בקיבוץ  הוא  אך מרכזם  בארץ  ריכוזים  בכמה  חיים  כיום הם  לישראל.  היגרו  בה הם  קשה 
בדימונה. כולם רקדנים ומוסיקאים מלידה. בפסח המלכותי, הנחגג לזכר יציאתם מליבריה (בית עבדים) הם 

מקיימים פיקניק המוני כשהם לבושים בבגדים מיוחדים וצבעוניים.
ארוחה  נאכל  במוסדותיה.  ונבקר  "הקיבוץ"  בשבילי  נסייר  זו,  מופלאה  עדה  עם  היכרות  נערוך  זה  ביום 

אפריקנית (טבעונית!) ונסיים בתצפית על הרונדו ההמוני שהם עורכים לקול מוסיקה קצבית סוחפת.

המחיר: 250 ₪
עם: דנצ'ו ארנון
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עם: מירי קרימולובסקי

ניתן להירשם לסיור בודד אין הכרח להירשם לכל הסדרה

עקבו אחר פרסום תכני הסיורים באתרנו באינטרנט

מועדי הסיורים: ימי  שישי, 7.11.2014, 12.12.2014 , 9.1.2015,  13.2.2015, 13.3.2015. 
נפגשים בשעה: 09:00, בת"א.

חדשות  תערוכות  בעקבות  לסיור  נצא  מפגש   בכל  לחודש.  אחת  שיתקיימו  מפגשים,  חמישה  בסדרה 
בגלריות בת"א, ניפגש עם אוצרים, אמנים, במועדים כמפורט לעיל.

נקודות המפגש יימסרו לנרשמים.

לאמנות,  מרצה  תערוכות,  אוצרת  אמנות,  היסטוריונית  עיתונאית,   - קרימולובסקי  מירי 
מדריכת סיורי אמנות בארץ ובעולם.

לכל שוחרי האמנות, האוהבים ונהנים להסתובב בגלריות ובמוזיאונים, לאוהבים לדעת מה 
קורה ומה חדש בגלריות בת"א וגם לאלה שהם סתם סקרנים – הסדרה הזאת עבורכם!

משך הסיור כשלש שעות.

* המחיר אינו כולל דמי כניסה לאתרים, אם יהיו.

המחיר: 85 ₪

גלריה אחת לחודש

סיורי גלריות בת"א  

13



גם השנה אנחנו ממשיכים במסורת של סיורים לסבים, סבתות ונכדים, מסגרת ייחודית, 
חוויתית באווירה משפחתית.

עם מדריכנו המסור המשלב מקצועיות וידע עם יכולת מופלאה להפעלת הילדים ולהקניית 
ערכי מולדת, טבע ואהבת הארץ.

יום שבת, 22/11/2014
העיר העתיקה ב"ש אתריה המשוחזרים מהתקופה העותומנית – ב"ש במלחמת העולם הראשונה. פארק 

נחל ב"ש ונסיים באתר תל-שבע ומערכת המים המיוחדת שנתגלתה.

יום שבת, 20/12/2014 – נר רביעי של חנוכה
הליכה בנחל החלילים. ביקור בעין מקלף.

הדלקת נר רביעי של חנוכה.

יום שבת, 24/1/2015 - ד' בשבט כמעט ט"ו בשבט
מעיין עין צובה ומערכת נקבות ומנהרות תת קרקעי.

תל צובה, מערת יוחנן המטביל הנמצאת במטעי קבוץ צובה.

יום שבת, 28/2/2015 - ב' באדר כמעט פורים
בחיפה עין שיח + הליכה בנחל שיח דרך עין משוטטים למעיין קדם.

יום שבת, 25/4/2015 - א' באייר כמעט יום העצמאות
עין חנדק + "הכותל הקטן" על שביל ישראל.

עין עוזי+ חרבת סעדים
עין תמר על שביל ישראל

יום שבת, 23/5/2015  - יום ירושלים
אנדרטאות הגבורה וההקרבה בירושלים

יום שבת, 20/6/2015 - היום הארוך ביותר
לאורך נחל הירקון על שביל ישראל מנמל ת"א ועד 7 תחנות

לסיום השנה נקיים הפנינג
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עם: איציק בשור

ניתן להירשם לסיור בודד אין הכרח להירשם לכל הסדרה
עקבו אחר פרסום תכני הסיורים באתרנו באינטרנט

שעת יציאה: 08:00
המחיר: 190 ₪ למבוגר,  160 ₪  לילד

נושא שנתי: מים, בארות, מעיינות

בשביל הדורות – 
סבים ונכדים לגילאי 5-13



ללכת ולגלות עולם מרתק של טבע ונוף.
סידרת טיולי הליכה, יומיים, בדרגת קושי קלה-בינונית.

הרי יהודה
יום רביעי, 22.10.2014

נצא מבר גיורא נרד אל עין גיורא, נלך לדאר א שיח שרידי קבר שיח וכפר, נמשיך לאורך שביל הנוף עוצר 
הנשימה מעל נחל שורק נטפס לחורבת טורה ונשמע סיפור מעניין.

מחורבת טורה נמשיך אל מערת הנטיפים - שם נסיים.

מזרח השומרון בקעת הירדן
יום רביעי, 19.11.2014

את הסיור נתחיל בעלייה לאחת התצפיות היפות ביותר: כוכב השחר, לאחר התצפית נרד אל ואדי קיס 
לכיוון נחל ייט"ב. נהנה מפריחתן של החלמוניות המופיעות במלוא הדרן בעונה זו. לאחר החלמוניות נעקוף 
מפל קטן בעזרת ידיות אחיזה ונגיע למפל גדול ויפה אותו נעקוף לאט ובזהירות בשביל תלול היורד לאט 

ובזהירות אל נחל ייט"ב. נסיים במעיין עין עוג'ה היפיפה.

גליל תחתון מזרחי
יום רביעי,  10.12.2014

את הטיול נתחיל במנחמיה, ממנה נטפס אל מצפה אלות, העלייה ארוכה אך כשנגיע למעלה נוף ישכיח 
מאתנו את העלייה התלולה. ממצפה אלות נרד אל נחל יבניאל אתו נלך אל ערש התרבות האנושית בארץ, 
תל עובדיה, לאחר סיור והסבר במקום נחצה את הירדן אל אם הקבוצות דגניה גם שם נדון בסיפור המיוחד.
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עם: שי בייטנר

של  הליכה  ובמקטעי  בינונית  קושי  בדרגת  ההליכה  מסלולי  משמע,  לכת"  "אוהבי 
10-15 ק"מ ליום. המסלולים שנבחרו והמועדים מותאמים לעונות השנה ולמופעי הפריחה 

באזורים ייחודיים בארצנו.

שעת יציאה: 06:00
המחיר : 200 ₪

אוהבי לכת



צפון מזרח הנגב [נחל צפית עליון]
יום רביעי, 21.1.2015

נתחיל בצומת צפית, נרד בנחל צפית אל עין צפית, נמשיך אל המפל הנהדר אותו נעקוף, נחצה אבני חול 
בכל צבעי הקשת, נסיים בכביש המוביל למכתש הקטן.

פריחה בהר הנגב
יום שלישי, 24.2.2015

את הסיור נתחיל בהר רמון הגבוהה בהרי הנגב, ממנו נלך אל תצפית אילן רמון נרד אל תוך המכתש נצפה 
בפריחת הריבסים, ונלך אל קניון הפריזמות. ממנו נעלה אל שפת המכתש ונסיים בבור ניצנה.

 ניתן להירשם לסיור בודד אין הכרח להירשם לכל הסדרה

גליל עליון
יום רביעי, 29.4.2015

בפריחתה.  החורש  אדמונית  את  למצוא  וננסה  הנחל  במעלה  נעלה  עליון,  כזיב  נחל  אל  ג'ן  מבית  נצא 
מהאדמוניות נחל אל הר כפיר תוך כדי צפיה אל נוף מדהים ונרד לעין  אל אסד.

פריחה מרהיבה בגלבוע
יום רביעי, 18.3.2015

את הסיור נתחיל בישוב מירב, נלך אל מערת אבינדב ונרד במתלול אבינדב, אל נחל צביה היפיפה, נגיע 
לרחצה [מי שרוצה] בעין מודע ונלך בין ציפורים ובריכות דגים אל נחל הקיבוצים שם נסיים.
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”וגם אם ארוכה הדרך ורבה הדרך, הן כוחנו עוד רב...“  (שמרית אור)

סידרת טיולי הליכה יומיים ומיני טרקים, בדרגת קושי גבוהה
עם: אחיק דור, דן עופרי, יזהר דמטר, ליאור אינמר.

31/10-1/11/2014  ממרומי הגולן ועד הבניאס

שישי – עין זיוון, הר בראון, הר בנטל, מאגר מרום גולן, באב אל הווא.
שבת – נוה אטי"ב, נחל גובתה (עד למפגש עם החזורי), קלעת נמרוד, ירידה על השלוחה לבניאס.

לינה בביה"ס שדה שניר.

שעת יציאה: 06:00
המחיר : 690 ₪

עם: אחיק דור

22/11/2014 נחל מכוך

מדרך אלון (בסמוך לרימונים) ועד בקעת ייט“ב (בסמוך למבואות יריחו).

שעת יציאה: 06:00
המחיר : 200 ₪

עם: ליאור אינמר

13/12/2014 – נחל קדרון

מחוף ים המלח/קצר אל יהוד, לקניון נחל קדרון, נחל קדרון, בקעת הורקניה, כולל ביקור במבצר וסביבותיו.

שעת יציאה: 06:00
המחיר : 200 ₪

עם: ליאור אינמר

10/01/2015 בנקיקי נחל משמר

שנים לאחר גילויה, המראה מהמצוק המשקיף על המערה המפורסמת שבנחל משמר, עדיין מעורר רגשות. 
נלך בשביל מסומן, היורד בתוך נקיק הנחל.

שעת יציאה: 06:00
המחיר : 200 ₪

עם: ליאור אינמר
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5-6-7/03/2015 אילת וסביבותיה

ביום הראשון:  מפגש עם המדריך בצומת נאות סמדר, נסיעה בדרך לא דרך להר ברך ומשם נלך עד לדיונה 
שבסמוך לאליפז. לינת שטח.

ביום השני:  בקעת תמנע. לינה: מלון נובה אילת.
ביום השלישי והאחרון: נחל גשרון לכל אורכו או נחל שני, רחם, שללגון ותחנה סיסמוגרפית.

שעת יציאה: 05:00
המחיר יפורסם בנפרד!

 עם: דן עופרי

 ניתן להירשם לסיור בודד אין הכרח להירשם לכל הסדרה

21/02/2015 ממראות הגליל המערבי

בית ג'אן, עין גרנה, נחל כזיב עד עין זקן, עין סמורה, חמדת ימים.

שעת יציאה: 06:00
המחיר : 200 ₪

עם: אחיק דור

מים 11/04/2015  טיול

יפורסם בנפרד בהתאמה לכמות המשקעים ומופעי הזרימה בשנה זו.

שעת יציאה: 06:00
המחיר : 200 ₪

עם: יזהר דמטר

02/05/2015  בנחלים על גבול הלבנון

נחל גוש חלב, נחל דישון, נחל צבעון, בית הכנסת העתיק בברעם.
הקפצה לאזור יראון וגיחה לנחל אביב בהתאם לזמן שנותר. 

שעת יציאה: 06:00
המחיר : 200 ₪

עם: אחיק דור
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כל החפץ להצטרף לאחת או יותר מפעילויות ”סביבתנו“ מתבקש למלא טופס ”בקשה להרשמה“ 
ולהעבירו למזכירות ”סביבתנו“ באמצעות מערכת האינטרנט או לשגרו בפקס.

(מספרנו: 03-7419982).

הדרומית.  החנייה  רחבת  אבשלום,  ממכון  יוצאים  ברובם  טיולינו  לטיול-  היציאה  נקודת 
בטיולים שאינם יוצאים מנקודה זו צוינה בצמוד לשעת היציאה נקודת המפגש.

ביטול ההשתתפות -  על פניה לביטול ההשתתפות מכל סיבה שהיא יחולו הכללים הבאים:
- עד שלושה שבועות טרם מועד הטיול : ביטול ההשתתפות אינו כרוך בתשלום.

- מהיום העשרים ואחד ועד שבעה ימים טרם מועד הטיול : יחולו דמי ביטול בסך: 30 ש“ח.
- בשבוע שלפני הטיול: יחולו דמי ביטול בגובה 50%  ממחיר הטיול ולא יותר מ 90 ש“ח לאדם.

- אי הופעה לטיול ביום הטיול תגרור חיוב מלא.
- את הודעת הביטול יש להעביר בפקס או במייל בנוסף להודעה טלפונית למזכירות "סביבתנו".

לבוש וכלכלה -  על המטייל להצטייד בלבוש מתאים לעונת השנה, לאופי הטיול ולתנאי מזג האויר 
החזויים וכן במים ואוכל למשך כל הפעילות.

ביטוח תאונות אישיות -  מומלץ לכל  מטייל לדאוג לביטוח מתאים ע"פ צרכיו ויכולתו. יובהר כי 
"אגודת ידידי מכון אבשלום" אינה נושאת באחריות ביטוחית כלפי המטיילים. המטיילים יכולים לרכוש 

ביטוח תאונות אישיות, פרטים במשרדנו.

אישור השתתפות -  מטייל שהרשמתו אושרה, יקבל אישור מתאים לכתובת הדואר האלקטרוני 
שצוינה בטופס הבקשה להרשמה. 

אופן התשלום:  באמצעות כרטיס אשראי בלבד!

חברי הוועד המנהל:
אהוד לוז- יו“ר, אבי שגיב, אביבה פלק, אילנה טוב, חיה עמית, שרוליק פלס, שמעון שפירא

ועדת ביקורת: 
אלון אורלי – יו"ר, שנבל מוטי, ליטמן אריק

צוות:
אירית אילן, יוסי עוז, דוד ביקלס, חגית דורפמן – מרכזת החוג

לא תינתנה תזכורות לקראת מועד הטיול!
(עדכונים נדרשים יועברו לנרשמים באמצעות הודעת דואר אלקטרוני).

"אגודת ידידי מכון אבשלום" שומרת לעצמה את הזכות שלא לקיים טיול עקב מיעוט משתתפים, תנאי 
מזג אויר או כל סיבה אחרת.

דף הנחיות הרשמה לטיול

 



שובר מתנה
מתנה של חוויית טיולים והנאה

מצטרפים לברכה 

באיחולי הנאה מהטיולים במסגרתנו

אנו מעמידים לרשות מטיילי "סביבתנו" את האפשרות להעניק תשורה/כרטיס מתנה למי מיקיריכם :

"סביבתנו"
טל: 03-6983116

”סביבתנו“ - טיולים לקהל הרחב מבית מכון אבשלום
בכוונתנו לקיים במהלך השנה פעילויות נוספות כדלקמן:

בסך:

בהוקרה מ:

מוענק ל:

• קורס גלישה ממצוקים ("סנפלינג") + טיולים בשטח.
בליווי מדריכים מוסמכים ובעלי נסיון רב.

• טיול בני נוער בגילאי 10-15 "במצוות הדורות" לקוסטה ריקה.
הטיול ייערך בתאריכים 25.3.15-2.4.15 ויודרך ע"י קוקה. מספר המקומות מוגבל. 

• קורס ניווט לנוער (גילאי 8-12).
בקורס יילמדו עקרונות השדאות .

פרטים אפשר לקבל במשרדנו  03-6983116 


