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 2021טיולים לנשות המועצה 
 

 יום שני 5/4/21 סיור לקראת יום השואה בבית טרזין 
 שעות 14.00 עד 19.30

 מדריכה : טל קלאר
 נסייר בעקבות אתרים,סיפורים וגיבורים בעמק חפר לציון יום הזכרון לשואה.

 נבקר בבית טרזין בגבעת חיים איחוד –בנושא כוחה של הרוח – סיפור גטו טרזין
 בעין החורש נשמע את סיפורה של רוז'קה קורצ'אק – לוחמת ומנהיגה.

 ולסיום – מפגש עם יעקב גוטרמן – סופר, צייר ומאייר שיספר את סיפור השרדותו בשואה.
למשתתפת כולל הסעה, הדרכה וכניסות לאתרים ₪ 120מחיר הסיור   

 
 יום שלישי 20/4/21 - בנען כבר ביקרתן?

 שעות 09.30 עד 18.00
 : מורן ליבנהמדריך 

בהדרכת אנשי המקום :מורן שיספר את סיפורי ההיסטוריה המכובדת של נען סיור בשבילי קיבוץ נען 
 ואנשיה והפסל דני שפסליו הנפלאים פזורים ברחבי הקיבוץ.

נבקר במאפיה המיתולוגית של ג'ילברט עם תנור האבן הישן והטוב, נראה את המתכון החקוק על 
ת מיכל נגרין בסטודיו שבקיבוץ ולסיום מפגש עם דפנה זהבי שתנעים לנו המצבה,נבקר אצל היוצר

 בבית ניגונים משירי א"י היפה  שהולחנו ע"י דוד זהבי.
 למשתתפת כולל הסעה, הדרכה וכניסות לאתרים ₪ 120מחיר הסיור 

 
  שוק הפשפשים ביפו סיור ב -בין השיק והשוק   11/5/21יום שלישי 

 17.00עד  09.30שעות 
 דריכה : מיכל ששון ביבי מ

בין ישן לחדש ,בין מגורים למסחר, ביקור בגלריות והצצה  -מתיחת הפנים שעובר שוק הפשפשים  
 אל סצינות העיצוב העכשויות במקום.

 הסיור כולל ביקור במתחמים מיוחדים ולא מוכרים באזור השוק.
 למשתתפת כולל הסעה, הדרכה וכניסות לאתרים ₪ 160מחיר הסיור 

 
  ובמוזיאון לתולדות ראשוןביקור במוזיאון אגם בראשון לציון  1/6/21יום שלישי 

 16.00עד  09.30שעות 
 הדרכה מקומית 

אבי  של האמן הבינלאומי פורץ הדרך יעקב אגם, מוקדש ליצירתוהמוזיאון יעקב אגם ביקור מרתק ב
 נועה הקינטית ומגדולי האמנות המודרנית בעולם.הת

 המקיפות שישה עשורי  במוזיאון הייחודי מוצגות לראשונה עשרות יצירות אמנות מרהיבות,
 עבודה של האמן יעקב אגם.

 .המספר את סיפורי הראשונים ומציג תערוכות מעניינות  מוזיאון לתולדות ראשוןנמשיך לביקור ב
 פת כולל הסעה, הדרכה וכניסות לאתריםלמשתת ₪ 120מחיר הסיור 

 
 בירושלים בתים מסומנים זהב 22/6/21יום שלישי 

 ערב –אחה"צ  שעות
 מדריך : ארהלה מייטליס
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שלוש משוררות ומנהיגה אחת שהתגוררו בעיר והיא הטביעה בהן את  –טיול בעקבות ארבע נשים 
 חותמה.

נוער לאחר מלחמת העצמאות ונסייר בכפר נרד בשביל מאורה לעין כרם בה הקימה רחל ינאית כפר 
שהפך לשכונה ירושלמית. במרכז העיר נחפש אחר זלדה,לאה גולדברג ויונה וולך ברחובות שערי 
 חסד, רחביה וטלביה. נשמע את סיפוריהן,נשיר משיריהן ונגלה היכן הבלתי אפשרי יכול להתרחש.

 תריםלמשתתפת כולל הסעה, הדרכה וכניסות לא ₪ 120מחיר הסיור 
 

 בברכה
 אור דבורה יונאי-אסתי לב

 צמח בר טיולים
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