
המכללה האקדמית

הרצוג
מייסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג

אלון שבות     ירושלים     מגדל עוז

להרשמהמחירדרגת קושיציוד נדרשנקודות איסוף ופיזורמדריךתאריךשם ונושא ההשתלמות

1

 

"תור הזהב" - צפת בשיא תפארתה 
במאה ה-16

יום ראשון
5.7.20

יג’ תמוז
תש”ף

ד”ר איל 
דודסון

7:00  יציאה מחניון הר הרצל
7:45  רכבת ראש העין

8:30  קניון חוצות צ. אלונים
9:00  צומת עמיעד

16:30 – סיום בבית העלמין של צפת. עצירות בנקודות 
האיסוף

נעלים
כובע
מים

ארוחת צהרים
ביגוד מתאים לכניסה לבתי 

כנסת

הליכה עירונית 
קלה

200 ש”ח

להרשמה
לחצו כאן <<
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תיירות מונגשת בישראל - 
עקרונות ויישומים 

יום שישי
17.7.20

כה’ תמוז 
תש”ף

שמעיה 
ברקוביץ

8:00 מבוא עיוני בהיכל שלמה, רח' קינג ג'ורג' 58 ירושלים
סיום -   13:00ברחבת הכותל

נעלים
כובע
מים

ביגוד צנוע לכניסה 
למקומות קדושים

הליכה עירונית 
קלה

150 ש”ח

להרשמה
לחצו כאן <<

3

הרטוב וסביבתה: 
פרשיות התיישבות ומלחמה

יום ראשון
9.8.20

יט’ אב תש”ף

8:00  יציאה מחניון הר הרצלישורון פישר
 8:20 איסוף במחלף שורש

 9:00 נחם 
16:00 – סיום ופיזור בתחנות האיסוף

נעלים
כובע
מים

ארוחת צהרים

150 ש”חקלה

להרשמה
לחצו כאן <<

4

אתרי הנצחה וזכרון 
לשואה בהרי יהודה

יום ראשון
6.9.20

י"ז אלול תש”ף

8:00    יציאה מחניון הר הרצלישורון פישר
16:00  חזרה להר הרצל

נעלים
כובע
מים

ארוחת צהרים

150 ש”חבינונית

להרשמה
לחצו כאן <<

5

על שכונות יהודיות שנעלמו
מנופי ירושלים

יום שני
12.10.20

כד’ תשרי 
תשפ”א

ד”ר שמואל 
בהט

9:00 התחלה בתחנת הרכבת הקלה בשכונת שמעון 
הצדיק בירושלים

16:00 סיום בתיאטרון החאן

הגעה ופיזור באופן עצמי

נעלים
כובע
מים

ארוחת צהרים
ביגוד הולם לכניסה 

למקומות קדושים

הליכה עירונית 
מרובה

150 ש”ח

להרשמה
לחצו כאן <<

6

 "900 מגילות, 11 מערות, וחורבה 
אחת" -  תולדות התגליות בקומראן 

מאז 1947 ועד היום

יום שלישי
24.11.20
ח’ כסלו 
תשפ”א

ד”ר דורון 
שר אבי

7:30 יציאה מחניון הר הרצל 
7:50 איסוף בצומת הגבעה הצרפתית בתחנה לכיוון מעלה 

אדומים
8:10 איסוף בתחנת הדלק כפר אדומים

8:30 הפסקת בוקר ואיסוף במפגש הלידו
16:00 נסיעה בחזרה לירושלים והורדה בנקודות האיסוף

נעלים
כובע
מים

ארוחת בוקר וצהרים

180 ש”חבינונית

להרשמה
לחצו כאן <<

7

“מלחמת אחים לעולם לא" 
בחזרה לפרשת אלטלנה

*הסיור יהיה ברכב ממוגן, בליווי מלווה 
נשק וחובש ומותנה באישור ביטחוני

יום חמישי
7.1.21

כג’ טבת 
תשפ”א

אוריאל 
פיינרמן

7:00 יציאה מחניון הר הרצל
7:20 איסוף בשורש

8:30 טיילת נתניה

נעלים
כובע
מים

ארוחת בוקר וצהרים

180 ש”חהליכה עירונית

להרשמה
לחצו כאן <<
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דרום הר חברון – בין מדבר ליער

*הסיור יהיה ברכב ממוגן, בליווי מלווה 
נשק וחובש ומותנה באישור ביטחוני

יום רביעי
13.1.21

כט’ טבת
תשפ"א

ד”ר דורון 
שר אבי

7:30  יציאה מחניון הר הרצל
8:00 צומת גוש עציון בתחנה לכיוון דרום

8:15 מתחם תחנת הדלק פז בקרית ארבע )ארוחת בוקר(
17:30  סיום ופיזור בנקודות האיסוף

נעלים
כובע
מים

ארוחת בוקר וצהרים
תנ”ך

ביגוד הולם לכניסה 
למקומות קדושים

180 ש”חבינונית

להרשמה
לחצו כאן <<
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יום רביעיחברון – חפירות וחידושים
26.5.21

ט"ו בסיון 
תשפ”א

ד”ר דורון 
שר אבי

7:30  יציאה מחניון הר הרצל
8:00 צומת גוש עציון בתחנה לכיוון דרום

8:15 מתחם תחנת הדלק פז בקרית ארבע )ארוחת בוקר(
17:30  סיום ופיזור בנקודות האיסוף

נעלים
כובע
מים

ארוחת בוקר וצהרים
תנ”ך

180 ש”חקלה

להרשמה
לחצו כאן <<

tiyulim@herzog.ac.il 02-5889004 או במייל  לפרטים נוספים ולהרשמה 

השתלמויות מורי דרך - מכללת הרצוג

https://rashim3.herzog.ac.il/Portals/ex/registration/torhzahav
https://rashim3.herzog.ac.il/Portals/ex/registration/torhzahav
https://rashim3.herzog.ac.il/ex/registration/tayarutm
https://rashim3.herzog.ac.il/ex/registration/tayarutm
https://rashim3.herzog.ac.il/ex/registration/hertuv
https://rashim3.herzog.ac.il/ex/registration/hertuv
https://rashim3.herzog.ac.il/ex/registration/atareyh
https://rashim3.herzog.ac.il/ex/registration/atareyh
https://rashim3.herzog.ac.il/ex/registration/alshchunot
https://rashim3.herzog.ac.il/ex/registration/alshchunot
https://rashim3.herzog.ac.il/ex/registration/900m
https://rashim3.herzog.ac.il/ex/registration/900m
https://rashim3.herzog.ac.il/ex/registration/milhemeta
https://rashim3.herzog.ac.il/ex/registration/milhemeta
https://rashim3.herzog.ac.il/ex/registration/dromharh
https://rashim3.herzog.ac.il/ex/registration/dromharh
https://rashim3.herzog.ac.il/ex/registration/hebron
https://rashim3.herzog.ac.il/ex/registration/hebron

