
                                                                     

 השרון-תכנית טיולים לגמלאים צעירים בלב

 תש"פ  2020-2019לשנת 

 ושוב נצאה אל הדרך......

 גרשון מלר- 2019בספטמבר  8בתאריך ה 1טיול מס 

 מכון ויצמן למדע,גדרה,ואשדוד

במרכז ברחובות תחיל את ביקורינו  נ ציונה.לאחר הפסקת בוקר בנס 

-בביתו של הנשיא הראשוןהמבקרים של מכון וייצמן למדע, אחריו נבקר 

 מונד.-נשמע על הקשר בינו ובין תל  חיים וייצמן, שהפך למוזיאון.

 וחצר הפסלים של יומה שגב.סיפורי הבילויים -לגדרה מרחובות נמשיך 

 הדיונה הגדולה ,אנדרטאות-שתי תחנות כאן נעשה  לאשדודבהמשך נגיע 

 .במתחם עד הלום

 הפסקת צהרים באחד מקניוני אשדוד...

 ₪ 25-עלויות 

 

   גרשון מלר-  2019ר לאוקטוב  27-הבתאריך - 2טיול מס 

אתר ארכאולוגי בו נחשף בית כנסת מתקופת עין קשתות, –רמת הגולן 
 התלמוד ,ושוקם ע"י תכנת מחשב ,האתר מיוחד ונגיש. 

נפגוש באופה במושב בני יהודה  תצפית מרהיבה על הכינרת,מצפה אופיר 
 , צהריםשמתמחה בלחמים מיוחדים ופיצות ,זאת אופציה להפסקת 

 התימנים ...נרד לצומת צמח ,בבית המוטור נשמע על סיפורם של 
 ועוד

 "חש 25-עלויות
 

 תרצה ניב  - 2019לנובמבר  17בתאריך ה - 3טיול מס 

 ,בימים של חגיגת החורף בעמק החולה אל מושבות שצלחו ואלו שלא,
הישנה נספר את סיפורה הטרגי של המושבה שהוקמה במשמר הירדן  

 , שנה וסיפורה כמעט לא ידוע 60-והתפתחה כאן כ
שנעלמה ולמה לא נשמעה זעקתה כל השנים ?מה עלה בגורלם איך זה קרה 

 של המתיישבים ושל רכושם ?



המזרחי של עמק החולה, נבקר בדרדרה, עוד  -נמשיך על ;כביש הביטחון
ל טיפחה והפכה "קק   נקודה שהייתה על שפת ימת החולה ואיננה עוד.

עם  לפינת חמד, עם מים זורמים בצל עצי הנחל, אנדרטה ושלטים נאים
של ילדי  לגליתעלייה בלתי  , עליית האלף סיפור המקום . נספר גם על

סיור , "ידמשק שבדרך לא דרך הגיעו לכאן, לתחנתם הראשונה על אדמת א
, נשוטט ברחוב המייסדים ונספר סיפורים על יסוד המעלהבמושבה הוותיקה 

נטייל בפארק המעיין החדש שמוביל אל מזח חולתה על  בתים ואנשים,
 המזח עובר שימור ושחזור שפת ימת החולה שהיתה ואיננה עוד.

ניתן להביא  )באחריות המטייל( באגמון מרקט הנחמד. צהריםארוחת 

 כריכים.

מקסימה שביתה הוא המוזיאון שלה ,ברמות אמנית בובות נבקר בביתה של 

 ₪ 20כניסות       .ובכרם ליאל  נפתלי

 

 נורית רז -המדריכה  8.12.2019 - בתאריך  4טיול מס 

יום של מפגשים הפותחים  זמנה ליום מרתק באזור חורה שבצפון הנגב.ה
 צוהר אל השינויים והתמורות שעוברת החברה הבדואית בדרום.

 )כבוד קל ושתיה(אישה פורצת דרך,  -מפגש עם נאהידה 
הבדואים יוזמה פורצת דרך של  -מפגש ב"נטגב", ביקור בחוות ואדי עתיר 

   בנגב. 
 ₪ 40עלויות כניסות   
 

    עדנה אשד-   19.1.2020-ה       בתאריך  5מס  טיול 

 עד צאלים -לאורך הבשור

 מעיינות קטנים, סיפורים על המים לנגב לאורך התקופות

 שח כניסה( 25)   .מורשת צאן ברזל-מוזיאון מקסים 

 ועוד...... אירוס הנגב בחולות  פריחת

 איציק בשורה  9.2.2020-הבתאריך  6טיול מס 

סמל המאבק לעצמאות יהודית בנופו  המבצר האחרון, - מצדה

היום  שאראת יולינו זהו היעד המרכזי לט הקסום של מדבר יהודה.

עד לבריכת המעיין  בוקק בינונית קלה בנחלנקדיש להליכה ברמה 

 ובחזרה 

 ₪ 40, מוזיאון   עלויות עליה ברכבל 

 



 נורית רז-לגליל התחתון המערבי  8.3.2020ב  7טיול מס 

י ועמק מרכזיום של מפגשים עם אומנים יוצרים ואביב במערב גליל תחתון 
 זבולון.

אמן יוצר במגוון תחומי   -בתמרה בוגר בצלאל אחמד כנעאן מפגש עם 
  אומנות פלסטית. 

בשביל אוהד זך פרויקט הנצחה לזכרו של אוהד בן מסלול סובב נופית 
 נופית. לאורך המסלול פינות קסם ונקודות תצפית מרהיבות.

". בסיור נדגום ממגוון הגן הבוטני במכללת "אורניםסיור מודרך להיכרות 
 המסלולים בגן. בעונת הפריחה נצפה לחגיגה ססגונית.

ועבודותיה היפיפיות. נעמי פארן מקבוץ יגור מפגש מרתק עם הפסלת 
נשמע מפיה על הדרך שעשתה בחברה שיתופית, בה האמנות איננה 

 נחשבת פרודוקטיבית.
 ש"ח 65כ-עלויות

   

 בשור איציק   19.4.2020לשפלת יהודה  ב  8טיול מס 
עקבות תגליות באזור שפלת יהודה ,לאחרונה חשפו את חוקרים את ב

 .קלגיצשרידי העיר 

 נתרשם ונשמע על הדרמה במקום לפי הטקסט המקראי. נבקר,

 " .לה לשוטרים בבית שמש למכ"נבקר ב

אורח חיי הקהילה לאחר מכן נבקר ב"קיבוץ העירוני" בבית שמש .נכיר את 
 ובהמשך הפתעות....

 שח 20-עלויות כ

 

 און-למאי המדריך יואב אבני  3 -בתאריך ה 9-טיול מס 

 השרון הלא מוכר חדש וייחודי משולש וקו שזז:

מסגדים. היום חאנים, מצודות,  -פעם היו הם על "ויה מאריס" ההיסטורית 

השרון משמשים "כפרי לינה"  הלמרזב הכפרים שבתפר בין הדום השומרון

 וכמעט אין מבקר חיצוני פוקד אותם.

בשליטת הצבאות  "המשולש"בסוף מלחמת העצמאות היו רוב כפרי 

זז הקו. סיורנו מפתיע  – העיראקים והירדנים אך בהסכמי שביתת הנשק

נפתח בתצפית על  ים עם תושבי האזור.בגילוי אתרים לא מתויירים ובמפגש

 מרחב דרום השרון באזור כפר קאסם. נבקר במסגד החדש והמרהיב ביופיו

במוזיאון החדש בטייבה, ונסייר בגלעין העתיק של הכפר  בקרנבג'לגוליה. 

 ₪ 40-עלויות נוספות כ   הפתעות.ועוד 



 

 !!!!ערב  - צ"יום שני אחה-ליוני  15-בתאריך ה 10טיול מס 

 שירה ופוליטיקה בירושלים -המדריך משה חרמץ  

שקרו  בהתייחסות לארועים אלתרמן ויצחק שליו כותבים ירושלים.

 אזור מגרש הרוסים, יהודה,-(.מדרחוב בןבכנסת הישנה)מבחוץ

 משה ימין , דוד בית מלון המלך

 .₪ 20ערכות שמע ו א,.ק.מ.עליה לתצפית בי-עלויות

 לכל מטייל!סא מתקפל יכה חוב 

 

 

 .....הופוריימהנה  שתהיה לנו שנת טיולים

 0524413791יפה פורמן          0523393799רותי מגן

 0508882730 –רוסו  הדסה 

 השרון-במועצת לב גמלאיםמנהלת תחום 

 


