
סיורים
א. סיור מס' 1 יצא בשעה 9:00 מצומת גולני )ולא מירושלים(; 

סיום משוער בצומת גולני בשעה 18:00.

ב. סיור מס' 2 )מוזיאונים( – מפגש בכניסה למוזיאון ארצות המקרא בשעה 9:00. 

לא תתקיים הסעה מטדי לסיור זה.

ג. שאר הסיורים יצאו מהחניון המזרחי של איצטדיון טדי בירושלים )מול אולם הכדורסל 

להמתין  נוכל  ולא  היציאה,  בזמן  לדייק  משתדלים  אנחנו  בבוקר.   8:30 בשעה  'ארנה'( 

למאחרים. 

ד.  כחלק מלקחי השנים שעברו בוטלו רוב ההסעות לירושלים וממנה ביום הסיורים. 

כדי להקל על ההגעה לטדי, יעמוד אוטובוס בכניסה למרכז הקונגרסים )בנייני האומה( 

לרשות משתתפי הסיורים. אין צורך להירשם לנסיעה זו; יציאה בשעה 8:00.

ה. סיורים מס' 3, 4, 6, 8, 10 יסתיימו באיצטדיון טדי בשעה 17:00. 

לאזור  אוטובוס  ויצא  להרשמה(  )בהתאם  שבות  לאלון  ההסעה  תצא   17:30 בשעה 

התחנה המרכזית )אין צורך להירשם להסעה זו(. 

ו.  סיורים 5, 7, 9 יסתיימו בשעה 19:00, כמפורט בתוכנית, והם יעצרו בדרך לטדי 

וימשיך לאזור  יעבור בטדי,  )מהדרום(   7 באזור התחנה המרכזית בירושלים. סיור מס' 

התחנה המרכזית.

ז.   על כל המשתתפים בסיורים 3 - 10 להגיע לאיצטדיון טדי; בסיור 7, נקבעו 

נקודות איסוף נוספת, כפי שמופיע בתוכנית.

ח.  לכל סיור נרשום את 45 הפונים הראשונים, כל הקודם זוכה!

ט.  לנרשמים באינטרנט – בכל הסיורים אליהם ניתן להירשם באתר, יש מקומות פנויים.

י.   לממלאים טופס הרשמה – יש לבדוק באתר אלו סיורים סגורים. יש לרשום בטופס 

עדיפויות )3,2,1(, ואנו נודיעך באיזה סיור שובצת. אם כל האפשרויות תהיינה מלאות, 

יוחזר התשלום בעבור הסיור.

יא. אנו מבקשים לקרוא היטב את הגדרת המסלולים, ולהירשם אך ורק למסלול מתאים!

יב. יש להביא לסיור: תנ"ך, מים, נעליים, כובע ואוכל לכל היום. יש לעיין בהערות של הסיור, 

אם יש צורך בציוד מיוחד. 

יג.  כל הסיורים מתואמים עם כוחות הביטחון. הנסיעה באזור יהודה ושומרון ברכב ממוגן, 

כנדרש.

יד.  ייתכנו שינויים קלים במסלולים עקב סיבות לא צפויות )מזג אוויר חם במיוחד, הנחיות 

ביטחון וכד'(.

טו. מי שברשותו כרטיסי הנחה לכניסה לאתרים )גמלאים, 'מטמון', וכד'( - נא להביאם 

לסיורים.
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מלחמת מי שימרון - יהושע 1
ומלכי הצפון: מבט אחר על 

כיבוש הצפון

הליכה ותצפיות בשמש. רמת קושי בינוניתקרני חיטין, תל שמרון, תל יקנעם.ערן מאיר
יציאה מצומת גולני )רחבת החניה של מוזיאון גולני( 

בשעה 9:00, חזרה משוערת – 18:00.

2
המקרא והעולם הקדום

ד"ר חגי משגב
הליכה איטית, עמידה ממושכת במוזיאון )מומלץ להביא  מוזיאון ישראל, מוזיאון ארצות המקרא

כיסא מתקפל(, ריבוי מידע.
מפגש בכניסה למוזיאון ארצות המקרא בשעה 9:00

3
הליכה לאורך אתרים שונים; בכל תל ההליכה בשמשתל גזר, תל בית שמש, עיר דודהרב יצחק לויימי שלמה המלך

4
הליכה קלה באתרים ותצפיותשילה, בית אל )ג'בל ערטיס(, נבי סמואל )מצפה? הרמה?(ד"ר יצחק מייטליסבעקבות הנביא שמואל

בני ישראל מול גויי הים – מי 5
ישלוט בעמק יזרעאל?

אל-אחוואט )ליד קציר( – חרושת הגוים? תצפית מגבעת המורה לתבור, לבקעת כסולות, לעמק הרב ד"ר יואל בן נון
יזרעאל, כתף שאול בגלבוע.  

סיור באתרים ותצפיות; ברוב המקומות יש צל.
סיום בירושלים בשעה 19:00.

6
בעקבות יהושע – מסעות 

דוד נתיבהמלחמה
הליכות קצרות לנקודות תצפיתורד יריחו, צומת רימונים, כפר אדומים, נבי סמואל, בית חורון

בין התנחלות למלוכה בנגב 7
המקראי

מתאים למזג אוויר קייצי - ביקור באתרים, כמעט ללא תל שבע, ביר עסלוג', חורבת חלוקים )ליד שדה בוקר( ד"ר דורון שר אבי
הליכה.

תחנות איסוף: 8:55 - צומת הגוש לכיוון דרום; 9:15 - תחנת 
ההסעה הצמודה לתחנת הדלק בקרית ארבע;

10:00 - צומת שוקת בתחנת לכיוון באר שבע )על כביש 60( 
סיום בירושלים בשעה 19:00

בעקבות האבות והאימהות 8
בהרי יהודה

הליכה בקטע מדרך האבות, קברי פיר ליד נתיב האבות, מבט מהגג  של מערת המכפלה, תל אריה רוטנברג
חברון, קבר רחל, הליכה בטיילת גולדמן ליד ארמון הנציב.

הליכה נוחה לא ארוכה )סה"כ כ-2 ק"מ( 
וביקורים נקודתיים באתרים

פרשיות תנ"כיות 9
בבקעת הירדן

זאב ח' )ז'אבו( 
ארליך

הליכות קצרות באתרים. עצירות בשמש. מעברות הירדן )קאצר אל-יהוד(,  גשר אדם )דמיא(, חורבת מחרוק, גלגל ארגמן.
יש להביא 3 ליטר מים לאדם.
סיום בירושלים בשעה 19:00.

סיורים

10 A Tale of Two Cities Ezra Rosenfeld Tel Sheva, Khirbet kayafa Two stops, moderate walking and one 
down staircase
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