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ירושלים ,יד יצחק בן-צבי .משמאל :ירושלים ,רח' עמק רפאים

חוברת הפעילות לשנת תש"ף  -תשפ"א

2021-2020

ימי עיון וכנסים			
		
ועדות המועצה
			
סיורי מורשת
פעילות תחום חינוך ואתרי מורשת
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"אם גם ראשינו שח
ועצב סובבנו -
הבה ונתלקח
מן השמחה שבנו"...
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יעקב אורלנד

בימים לא פשוטים אלה ואף ללא מרכיב ה"עצב" בגינו של נגיף הקורונה ,חובתנו להישמר מכל רע .דווקא בימים
כאלה "פורצת" לעברנו תוכנית הפעילות השנתית לשנה החדשה ,תשפ"א ,שהרי את "המנגינה הזו אי אפשר
להפסיק".
בשנה מיוחדת זו נראה פעילות עשירה המחזירה אותנו לסיפורי דרכים ומסילות ברזל; ולפגישות עם חוזים
וקיסרים בארץ ישראל; נוסף על כך נוכל לחוות ציורי קיר; לקחת חלק בשיח מרתק בין העבר לבין ההווה וכל
ההמשכים שלפנינו ,שיחשוף פרשיות עלומות ,מורשת קרבות ,סיפורי לוחמות ולוחמים ,יצירה ועבודה ,וסיורי
מורשת שבהם נחוש "דרך הרגליים" את הלב שֶפעם ו ְשפועם .נעסוק בתכנון אדריכלי של בונים ומשמרים ,בתוך
נופי תרבות והתחדשות ,וכן במורשת התרבות והפולקלור של בני המיעוטים בארץ.
לפניכם אפשרויות לקחת חלק בסדנאות צילום ולהתנסות במלאכות מסורתיות ,להשתתף בכנסים ,בימי עיון,
באירועים ,בקורסים ובהשתלמויות .כל "מנועי הצמיחה" האלה ,הערכיים ,והמנחילים ,חושפים עולם של תרבות
ארץ-ישראלית שנוצקה כאן ביצירה שלא חדלה.
זו העת להודות לציבור נאמני השימור בארץ ,למדריכים ,למשרתי השירות הלאומי ,לאנשי האתרים ,למתכננים,
למשמרים ,לאנשי המטה והשטח ,למתנדבים ,לחברי העמותה על מוסדותיה וועדותיה הציבוריות ולעובדי
המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל  -כולכם יחד ,ואיש איש במקומו ובמשימותיו ,יוצרים את התנועה הגדולה
והערכית לחיים בעלי משמעות בסביבותינו ,באתרנו.
תוכנית זאת יוצאת לאור בליווי ובסיוע משרד התרבות והספורט ,תודתנו נתונה להם.
תודה והערכה מיוחדת לחומי נובנשטרן ,סמנכ"לית במועצה לשימור אתרים ,על עריכת תוכנית זו,
ולאורנה יזכירוביץ המעצבת הגרפית.

שלכם,
עמרי שלמון
מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

"זום לשימור"

שימור גשר הרכבת באתר נהריים ,קיבוץ גשר

שותפים לעבודות השימור :סיורים וירטואליים
במבנים ובאתרים היסטוריים המצויים בתהליכי שימור
מפגש עם אדריכלים ומשמרים
מועדי הסיורים הוירטואליים יפורסמו
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מורשת הסמל ,הדגל וההמנון ,נס ציונה *
כנס נס ציונה
יום חמישי ,ו׳ בתשרי תשפ"א24.9.2020 ,
שעות18:00-15:00 :
פרטים והרשמה :טל' ,08-9404491
info@brnz.org.il
* נחלת ראובן ,נס ציונה
ביוזמת ובשיתוף :עיריית נס ציונה" ,בית ראשונים"
לציון  100שנה לחנוכת בית החלוץ ומשרדי
העלייה בנמל יפו
סיור בצפון נמל יפו
יום חמישי ,י"ג בתשרי תשפ"א1.10.2020 ,
הדרכה :אדר׳ שמואל גילר
פרטים :טל' 03-5086605
 ,yaelet@shimur.org.ilיעל
 ,sglr@inter.net.ilשמואל

מבט מיפו לעבר תל אביב
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סוכות במרכז המבקרים מקוה ישראל
סיורים
ימים ראשון-שני ,ט"ז-י"ז בתשרי תשפ"א
( 4-5.10.2020חוה"מ סוכות)
פרטים והרשמה :טל' 03-5030489
סוכות עם בעלי המלאכה ,ראשון לציון*
סיור ברחוב בעלי המלאכה וסדנאות מלאכה
ימים ראשון-שלישי ,ט"ז–י"ח בתשרי תשפ"א
( 4-6.10.2020חוה"מ סוכות)
שעות14:00-10:00 :
פרטים והרשמה :מוזיאון ראשון לציון,
טל' 03-9598862
www.rishonlezion-museum.org.il
*מוזיאון ראשון לציון ,רח' אחד העם ,2
ראשון לציון

סוכות באתר רכבת העמק ,כפר יהושע
סיורים מודרכים ,פעילות יצירה ומשחקיית רכבות
ימים ראשון-שלישי ,ט"ז-י"ח בתשרי תשפ"א
( 4-6.10.2020חוה"מ סוכות)
פרטים והרשמה :טל'  ,04-9014230אתר רכבת העמק,
כפר יהושע
"אמץ אתר" ,שפרעם
יום חמישי ,כ"ז בתשרי תשפ"א15.10.2020 ,
פרטים :טל' 050-7197200
מרוץ השבלול הראשון ,אתר רכבת העמק,
כפר יהושע
תחילת המרוץ באתר רכבת העמק
יום שישי ,כ"ח בתשרי תשפ"א16.10.2020 ,
הרשמהshablulrace.co.il :
פרטים נוספים :טל'  ,04-9014230אתר רכבת העמק,
כפר יהושע
בשיתוף :האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת,
עמותת שמעיה
 122שנה לפגישת בנימין זאב הרצל והקיסר
הגרמני וילהלם השני ()2020-1898
מקוה ישראל
יום רביעי ,י' בחשוון תשפ"א28.10.2020 ,
פרטים והרשמה :טל' 03-5030489

ימי עיון וכנסים

 2020נובמבר
חנוכת בית חנה סנש ,קיבוץ שדות ים
יום שישי ,י"ט בחשוון תשפ"א6.11.2020 ,
פרטים :טל'  ,052-8795366אדוה פלגי
מתגלגלים ברכבת העמק ,כפר יהושע
הפנינג מורשת לכל המשפחה ורכיבה על אופניים
יום שישי ,י"ט בחשון תשפ"א6.11.2020 ,
פרטים והרשמה :טל'  ,04-9014230אתר רכבת
העמק ,כפר יהושע
תרבות ומורשת בקיבוץ גבעת ברנר
סיור בין האתרים ההיסטוריים
שבת ,כ' בחשוון תשפ"א7.11.2020 ,
שעה09:30 :
בתשלום
פרטים והרשמה ,052-8361204 :דוד זקס

יפו ,מלון ירושלים(מלון דריסקו ,היום),
שחזור ציור קיר במרתף הבירה

"זאת ילדותי השנייה" ,ילדות בכפר אברהם,
פתח תקוה
סיור
יום שישי ,כ"ו בחשוון ,תשפ"א13.11.2020 ,
שעה10:00 :
הדרכה :מלכה אמיתי
פרטים והרשמה :טל' 03-9113668
meravm@ptikva.org.il

כנס צבע וציורי הקיר הבינלאומי ה*7-
ימים רביעי-חמישי ,ב'-ג' בכסלו תשפ"א
18-19.11.2020
פרטים :טל' 03-5086605
יעל ,yaelet@shimur.org.il
ג'סיקה jnzandani64@gmail.com
בשיתוף :ועדת ציורי הקיר של איקומוס ישראל,
המחלקה לאמנות יהודית אוניברסיטת בר אילןAFR ,
* כנס מקוון
 100שנה למנדט הבריטי ,חצר כנרת
יום שישי ,י"א בכסלו תשפ"א27.11.2020 ,
פרטים והרשמה :טל' 04-6709117
לציון כ"ט בנובמבר ,אוניברסיטת חיפה*
יום ראשון ,י"ג בכסלו תשפ"א29.11.2020 ,
פרטים והרשמה :טל' 03-5086629
edu@shimur.org.il
* אולם הכט
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 2020דצמבר
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"קפה לורנץ" ,תל אביב-יפו*
פתיחת תערוכה של מלי דה-קאלו ,אמנית הוידאו
אינסטלישן ,על הבניין ההיסטורי ותפקודיו משנת 1886
יום חמישי ,כ"ד בכסלו תשפ"א10.12.2020 ,
נעילת התערוכה6.2.2021 :
פרטים :טל'  ,03-5170358מעיין נאמן
* גלריה נווה שכטר ,רח' שלוש  ,42תל אביב-יפו
סיור עששיות ,ראשון לציון *
משחק בלשי לאור עששיות
ימים ראשון-שלישי ,כ"ז-כ"ט בכסלו תשפ"א,
( 13-15.12.2020חנוכה)
פרטים והרשמה :טל' 03-9598862
www.rishonlezion-museum.org.il
* מוזיאון ראשון לציון ,רח' אחד העם  ,2ראשון לציון

רחובות ,אתר הפרדסנות
ע"ש מינקוב ,סיור עששיות

8

סיור עששיות ,מרכז המבקרים מקוה ישראל
יום שני ,כ"ח בכסלו תשפ"א( 14.12.2020 ,חנוכה)
יום רביעי ,א' בטבת תשפ"א( 16.12.2020 ,חנוכה)
פרטים והרשמה :טל' 03-5030489
סיור עששיות והדלקת נרות חנוכה,
אתר הפרדסנות ע"ש מינקוב ,רחובות
יום שני כ"ח בכסלו תשפ"א14.12.2020 ,
פרטים והרשמה :טל' 08-9469197

שבוע המורשת

לות באתרי המורשת
פעי
(חנוכה)
שון-חמישי ,כ"ז בכסלו-
ימים רא
שפ"א 13-17.12.2020
ב' בטבת ת
ים :טל' 03-5086620
פרט
וני דרך  -אגף מורשת,
בשיתוף :צי
שלים ומורשת; רשות
משרד ירו
ות; רשות הטבע והגנים
העתיק

כפר סירקין ,המוצב המזרחי של המושבה
סיור באתרי כפר סירקין וסביבותיו
יום שישי ,ג' בטבת תשפ"א18.12.2020 ,
שעה10:00 :
הדרכה :ד"ר חיים מייטליס
פרטים והרשמה :טל' 03-9113668
meravm@ptikva.org.il
מאה שנה לרכבת המנדט*
יום עיון לציון  100שנות פעילות של חברת
הרכבות הבריטית PR
יום שלישי ,ז' בטבת תשפ"א22.12.2020 ,
פרטים והרשמה :טל' 04-9014230
* אתר רכבת העמק ,כפר יהושע
ביוזמת :פורום מורשת הרכבות

1

ימי עיון וכנסים

 2021ינואר-פברואר

עמק הארזים :מסע אל פרשייה התיישבותית
נשכחת ,בית ילין ,מוצא
יום שני ,כ' בטבת תשפ"א4.1.2021 ,
שעה17:00 :
בתשלום
לפרטים והרשמה :טל' 02-5345443
יום השנה לפטירתו של יהודה דקל
יום שישי ,כ"ד בטבת תשפ"א8.1.2021 ,
פרטים :טל' 03-5086625
פסטיבל "בין מנדרינה לקלמנטינה" ,אתר
הפרדסנות ע"ש מינקוב ,רחובות
פעילות ט"ו בשבט
שבת ,י"ז בשבט תשפ"א30.1.2021 ,
פרטים והרשמה :טל' 08-9469197

רחובות ,שרידי בתי פרדס

01

הנגשת המורשת בתקשורת ,מכון איילון ,רחובות
יום עיון
יום שלישי ,כ' בשבט תשפ"א2.2.2021 ,
בשיתוף :איגוד הארכיונאים
הכנס הארצי השנתי למנהלי אתרי מורשת
ימים רביעי-חמישי ,כ״א-כ״ב בשבט תשפ"א,
3-4.2.2021
פרטים והרשמה :טל' 03-5086620
edu@shimur.org.il

מה זה באוהאוס? פתח תקוה
סיור
שבת ,כ"ד בשבט תשפ"א6.2.2021 ,
שעה10:00 :
הדרכה :משה אביטל
פרטים והרשמה :טל' 03-9113668
meravm@ptikva.org.il
בנייה ואדריכלות בקיבוץ גבעת ברנר
סיור בין האתרים ההיסטוריים
שבת ,כ"ד בשבט תשפ"א6.2.2021 ,
שעה09:30 :
בתשלום
פרטים והרשמה :טל'  ,052-8361204דוד זקס
הכנס ה 10-של מרכז בארות בנגב ,קיבוץ
עלומים
יום רביעי ,כ"ו בשבט תשפ"א8.2.2021 ,
פרטים והרשמה :טל' 08-9937300
מורשת תרבות ורנקולרית
יום עיון "אתרים" המגזין
יום רביעי ,כ"ח בשבט תשפ"א10.2.2021 ,
פרטים והרשמה :טל' 03-5086649
ronnih@shimur.org.il
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סדנת צילום ושימור ,אתר רכבת העמק כפר יהושע
צילום בין משארי העבר של רכבת העמק ,בתוואי
המסילה ההיסטורית
ל' בשבט ,ו' באדר ,כ"א באדר ,כ"ח באדר
12.3.2021 ,5.3.2021 ,18.2.2021 ,12.2.2021
19.3.2021
פרטים והרשמה :טל'  ,04-9014230אתר רכבת
העמק ,כפר יהושע
ארגון ה״הגנה״ באזור השרון ,נתניה *
על מפקדים ,סליקים ועוד ,בנתניה
כנס
יום חמישי ,ו' באדר תשפ"א18.2.2021 ,
שעה 14:00-12:00 :סיור 17:30-16:00 ,כנס
פרטים והרשמה :טל' 09-8308851
museum.netanya@gmail.com
* מוזיאון נתניה ,מקדונלד  ,3נתניה

אתר רכבת העמק ,כפר יהושע
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 79שנה לטביעת האונייה סטרומה ,באר שבע *
יום עיון ועצרת זיכרון
יום חמישי ,ו' באדר תשפ"א18.2.2021 ,
פרטים והרשמה :טל'  - 052-9504247פנחס יוסים
 - 052-2702258אריה רייטר
* ביה"כ לזכר קדושי סטרומה ,כיכר קפלן 6
שכונה א' ,באר שבע
הקיבוץ שעל ראש הגבעה ,קיבוץ גבעת
השלושה הישן
סיור
יום שישי ,כ"א באדר תשפ"א5.3.2021 ,
שעה10:00 :
הדרכה :יעל שוהם
פרטים והרשמה :טל' 03-9113668
meravm@ptikva.org.il

רגבי משעול נשי בעמק יזרעאל *
מופע בסיפור ובשיר ,על נשים חלוצות שפעלו
מתוך תחושת שליחות וחזון
יום שני ,כ"ד באדר תשפ"א8.3.2021 ,
פרטים והרשמה :טל'  ,04-9014230אתר רכבת
העמק ,כפר יהושע
* באתר רכבת העמק ,כפר יהושע
"לשמר עם הידיים" ,מקוה ישראל
יום מלאכות השימור המסורתיות
יום רביעי ,ד' בניסן תשפ"א17.3.2021 ,
פרטים והרשמה :טל'  ,03-5086605יעל
yaelet@shimur.org.il
אסם ,סיפור ושיר ,חצר כנרת
ערב זמר
יום חמישי ,ה' בניסן תשפ"א18.3.2021 ,
פרטים והרשמה :טל' 04-6709117
"אבו בדרי נגד אבו יעקב" ,פתח תקוה
סיור ,לציון  70שנה להקמת מעברת עמישב
יום שישי ,ו' בניסן תשפ"א19.3.2021 ,
שעה10:00 :
הדרכה :ד"ר שלמה צדוק
פרטים והרשמה :טל' 03-91133668
meravm@ptikva.org.il
"תבנית .נוף .מורשת"  -רצפים בשימור
נופי ,המכללה האקדמית גליל מערבי
כנס
יום שני ,ט' בניסן תשפ"א22.3.2021 ,
פרטים והרשמה04-9911004 :
בשיתוף :המכללה האקדמית גליל מערבי

ימי עיון וכנסים

 2021מרץ

טקס האזכרה השנתי לחללי קרבות
נבי יושע
מוזיאון הרעות ,מצודת כ"ח
יום רביעי ,י"א בניסן תשפ"א24.3.2021 ,
שעה12:00 :
פרטים והרשמה :טל' 04-6432810
hareut@shimur.org.il
אביב במרכז המבקרים מקוה ישראל
ימים שני-שלישי ,ט"ז-י"ז בניסן תשפ"א,
( 29-30.3.2021חוה"מ פסח)
פרטים והרשמה :טל'03-5030489
פסח באתר רכבת העמק ,כפר יהושע
סיורים מודרכים ,פעילות יצירה
ימים שני–רביעי ,ט"ז-י"ח בניסן תשפ"א
( 29-31.3.2021חוה"מ פסח)
פרטים והרשמה :טל' 04-9014230
אתר רכבת העמק ,כפר יהושע

מקוה ישראל ,המכניקה,
סדנת "לשמר עם הידיים"

פסטיבל
"מפה ומצה"
פעילות באתרי
מורשת נבחרים

ימים שלישי-רביעי,
י"ז-י"ח בניסן תשפ"א
30-31.3.2021
(חוה"מ פסח)
רד התרבות והספורט
בשיתוף :מש

יוצאים מעבדות לחירות ,מוזיאון ראשון
לציון*
השירים שהקימו את המדינה ,מיצגים,
סדנאות ועוד ברחבי המוזיאון ובעיר
ההיסטורית
ימים ראשון-שלישי ,ט"ו-י"ז בניסן תשפ"א
( 28-30.3.2021חוה"מ פסח)
שעות14:00-10:00 :
פרטים והרשמה :טל' 03-9598862
www.rishonlezion-museum.org.il
* מוזיאון ראשון לציון ,אחד העם ,2
ראשון לציון
11
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 2021אפריל-מאי

ם
חי

משחקי מושבה ,אתר הפרדסנות ע"ש
מינקוב ,רחובות
היכרות עם המושבה רחובות במשחק וחידה
יום חמישי ,י"ט בניסן תשפ"א
( 1.4.2021חוה"מ פסח)
פרטים והרשמה :טל' 08-9469197
ליל שימורים ,ניווט בין אתרי השימור
בכפר סבא
יום חמישי ,י"ט בניסן תשפ"א
( 1.4.2021חוה"מ פסח)
פרטים והרשמה :טל' 09-7640867/8/0
museum@ksaba.co.il

פתח תקוה ,בית הדפוס

12

04

"האב המייסד" ,חיים ויצמן ,ביוגרפיה
*1952-1922
אתר הפרדסנות ע"ש מינקוב ,רחובות
ערב עם פרופ' מוטי גולני ,מכותבי הביוגרפיה
יום שלישי ,ח' באייר תשפ"א20.4.2020 ,
פרטים :טל' 08-9469197 ,03-5086625
* מחברי הספר :מוטי גולני ,יהודה ריינהרץ
"מורשת הסמל ,הדגל וההמנון,
נס ציונה" *
כנס
יום חמישי ,י' באייר תשפ"א22.4.2021 ,
שעות18:00-15:00 :
פרטים והרשמה :טל' 08-9404491
info@brnz.org.il
* נחלת ראובן ,נס ציונה
בשיתוף :עיריית נס ציונה ,״בית ראשונים״

שבוע שימור
אתרים
"ז-כ"ו באייר תשפ"א,
ט
28.4-8.5.2021

יום הרצל
יום חמישי ,י' באייר תשפ"א22.4.2021 ,
פרטים והרשמה03-5086620 :
סיפורה של החווה החקלאית ,פתח תקוה*
סיור
יום שישי ,י"ח באייר תשפ"א30.4.2021 ,
שעה10:00 :
הדרכה :יהונתן טל
פרטים והרשמה :טל' 03-9113668
meravm@ptikva.org.il
* רח' קפלן  ,34פתח תקוה
סיפורה של מושבה ,פתח תקוה
סיור
שבת ,י"ט באייר תשפ"א1.5.2021 ,
שעה10:00 :
פרטים והרשמה :טל' 03-9113668
meravm@ptikva.org.il
תרבות ומורשת בקיבוץ גבעת ברנר
סיור בין האתרים ההיסטוריים
שבת ,י"ט באייר תשפ"א1.5.2021 ,
שעה09:30 :
פרטים והרשמה :טל'  ,052-8361204דוד זקס

ימי עיון וכנסים

 2021מאי

 100שנה למאורעות תרפ"א והרצח בבית החלוץ,
תל אביב
יום ראשון ,כ' באייר תשפ"א2.5.2021 ,
פרטים והרשמה :טל' 03-5086605
יעל yaelet@shimur.org.il
שמואל sglr@inter.net.il

חידושים בחפירות הארכיאולוגיות במוצא,
בית ילין ,מוצא
לזכרו של פרופ' זאב וילנאי
יום רביעי ,כ"ג באייר תשפ"א5.5.2021 ,
פרטים והרשמה :טל' 02-5345443

באר שבע ,בארות לה ,באר שבע
יום עיון
יום שני ,כ"א באייר תשפ"א3.5.2021 ,
פרטים והרשמה :טל' 052-7271041

"סימני דרך"  -משירי נעמי שמר,
אתר רכבת העמק ,כפר יהושע
שירה בציבור בליווי חבורות זמר וסולנים מהעמק
יום חמישי ,כ"ד באייר תשפ"א6.5.2021 ,
פרטים והרשמה :טל' 04-9014230
אתר רכבת העמק ,כפר יהושע

"בין יישוב למדינה" ,משטרת נהלל ההיסטורית
ערב עיון
יום שלישי ,כ"ב באייר תשפ"א4.5.2021 ,
פרטים והרשמה :טל' 04-6415073

נחל ציפורי ,טחנת הנזירים

בתים פתוחים בפתח תקוה
סיור :בית הדפוס ,בית אברהם שפירא,
בית שיח נשים (בית סווטיצקי)
יום שלישי ,כ"ב באייר תשפ"א4.5.2021 ,
שעות19:00-17:00 :
פרטים והרשמה :טל' 03-9113668
meravm@ptikva.org.il

"שישי עירוני" ,רחובות
"אמץ אתר" ,בסימן  130שנה לרחובות,
המושבה שהפכה לעיר
פרטים והרשמה :טל'  ,050-5670176עדי אברמסון
כנס מתנדבים למורשת
יום שלישי ,כ"ט באייר תשפ"א11.5.2021 ,
פרטים והרשמה :טל' 03-5086620
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אוצרות ומורשת
למידה ומחקר באוצרות מורשת
יום שלישי ,כ"א בסיוון תשפ"א1.6.2021 ,
פרטים והרשמה :טל' 03-5086620
בשיתוף :אוניברסיטת חיפה
מורשת הבנייה הערבית ,טייבה*
יום חמישי ,כ"ג בסיוון תשפ"א3.6.2021 ,
פרטים והרשמה :טל' 03-5086625
* מצודת אלעליה אלטווילה ,טייבה
לציון  85שנים ל"נוטרות" (משטרת
היישובים) ,משטרת נהלל ההיסטורית
יום שלישי ,ה' בתמוז תשפ"א15.6.2020 ,
פרטים :טל' 04-6514540
בשיתוף :משטרת ישראל ,משרד הביטחון

טייבה ,מצודת אלעליה אלטווילה

14

06

מי? מה? קיר
תיעוד ושימור אומנות קיר בישראל
יום חמישי ,ז' בתמוז תשפ"א17.6.2021 ,
פרטים :טל' 03-5086625
בשיתוף :יד יצחק בן-צבי; ציוני דרך  -אגף מורשת,
משרד ירושלים ומורשת; איגוד הארכיונאים

אתרים לאורך הירקון
סיור לאורך נחל הירקון ,וביקור באתרים
היסטוריים
יום שישי ,ח' בתמוז תשפ"א18.6.2021 ,
שעה10:00 :
הדרכה :שלמה שקד
פרטים והרשמה :טל' 03-9113668
meravm@ptikva.org.il
טקס "גל הרצל" ,כנרת*
לציון יום פטירתו של בנימין זאב הרצל
יום רביעי ,כ' בתמוז תשפ"א30.6.2021 ,
פרטים והרשמה :טל' 04-6709117
* בגל הרצל ובחצר כנרת
לראשון באהבה ,ראשון לציון
מרוץ בין אתריה ההיסטוריים של העיר,
לציון  139שנים לייסודה
שבת ,ט"ו באב תשפ"א24.7.2021 ,
שעות21:00-19:00 :
פרטים והרשמה :טל' 03-9598862
www.rishonlezion-museum.org.il

תל אביב ,שד' רוטשילד  ,84בית אנגל
15
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 2021-2020ועדות המועצה
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נוך

ימי
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תה

ועד מנהל:

ועדות שימור מחוזיות ציבוריות

,14.2.2021 ,6.12.2020 ,18.10.2020
8.8.2021 ,6.6.2021 ,18.4.2021

ועדת מחוז דרום:

ם
חי

חבר הנאמנים:
,18.4.2021 ,10.1.2021 ,23.9.2020
25.7.2021

ועדת כספים:
,14.2.2021 ,6.12.2020 ,18.10.2020
8.8.2021 ,6.6.2021 ,18.4.2021

ועדת תכנון:
9.5.2021 ,1.2.2021 ,2.11.2020

רחובות ,בית ויצמן

ועדת חינוך:

ועדת מחוז ירושלים:
27.5.2021 ,26.11.2020

ועדת מחוז מרכז:
8.6.2021 ,3.3.2021 ,14.12.2020 ,12.10.2020

ועדת מחוז תל אביב:
,22.2.2021 ,24.11.2020 ,14.9.2020
25.5.2021

5.7.2021 ,1.3.2021 ,15.11.2020

ועדת מחוז חיפה וגליל מערבי:

ועדת סיורי שימור:

,17.2.2021 ,21.12.2020 ,13.10.2020
22.6.2021 ,21.4.2021

31.5.2021 ,1.3.2021 ,26.10.2020

ועדת יחסים בינלאומיים:
,23.2.2021 ,23.11.2020 ,8.9.2020
7.6.2021

ועדת פיתוח:
16

24.5.2021 ,15.3.2021 ,7.12.2020 ,22.9.2020

13.7.2021 ,12.4.2021 ,5.1.2021

ועדת מחוז צפון והעמקים:
31.8.2021 ,26.5.2021 ,26.1.2021

ועדת מחוז מיעוטים:
,23.5.2021 ,4.3.2021 ,24.1.2021 ,15.10.2020
19.8.2021
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מצפור תחנת הממסר גדרון

המועצה לשימור אתרי מורשת מזמינה את חבריה ואת הציבור הרחב להשתתף
בסיורים ייחודיים בדגש שימור ומורשת ,באתרים היסטוריים ברחבי הארץ
שנת הסיורים תשפ"א ( )2021-2020מציבה לפנינו אתגר של התמודדות עם שגרת הקורונה.
רוב הסיורים מתוכננים בנסיעה באוטובוס ,תוך שמירה קפדנית על הנחיות משרד הבריאות.
חלק מהסיורים מיועדים לצאת ברכבים פרטיים או כסיורים רגליים קצרים במרחב העירוני.
כחודש לפני מועד הסיור תוכלו לראות מידע מפורט בעמוד "סיורי מורשת" באתר האינטרנט
של המועצה ,ולהירשם .אנו מבטיחים לכם סיורים מרתקים ומעניינים עם טעם של עוד.
הצטרפו אלינו!
משה גור ,יו"ר ועדת סיורי מורשת ,המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

לסיורים לקבוצות סגורות בהתאמה אישית ,נא לפנות לדרור הלוי
ההרשמה לסיורים | התשלום מתבצע בכרטיס אשראי ,בעת הרישום
מיכל כרמי ,טל׳052-3393886 ,03-5086624 :
דוא"ל( tours@shimur.org.il :ימים א'-ה' ,בין השעות)13:00-08:30 :
דרור הלוי ,טל'( 054-4343427 :ניתן לשלוח הודעות )SMS/WhatsApp
ניתן להירשם באתר המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
 - www.shimur.org.ilסיורי מורשת
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ספטמבר 2020

נובמבר 2020

 .1עיר צומחת :מנווה צדק לעיר הקטנה
(הגעה עצמאית)
סיור רגלי ,לקראת ערב ,אל מאחורי
הקלעים של עולם השימור בשכונות
תל אביב הקטנה
יום חמישי ,כ"א באלול תש"ף10.9.2020 ,
הדרכה :תמר טוכלר ,סמנכ"לית ומנהלת
מחוז תל אביב ,המועצה לשימור אתרי
מורשת בישראל

 .5חולון
(סיור במכוניות פרטיות)
סיור אחה"צ :בעקבות היסטוריה מקומית וסוכה
שומרונית
יום שלישי ,ט"ז בחשוון תשפ"א3.11.2020 ,
הדרכה :רמי אהרוני ,חוקר ,מרצה ומורה דרך
מוסמך ,תושב העיר

 .2סליחות ביפו
(הגעה עצמאית)
סיור ערב רגלי בין שערים וחומות ,בתי
כנסת ופייטנים יוצאי לוב ומרוקו.
יום רביעי ,ה' בתשרי תשפ"א23.9.2020 ,
הדרכה :דליה שוטלנד ,מורת דרך מוסמכת

ירושלים ,חצר סרגיי

18

09
10

אוקטובר 2020
" .3מרוסיה באהבה"
(סיור רגלי בשילוב מכוניות פרטיות)
מורשת נוצרית בירושלים :מגרש הרוסים,
חצר סרגיי ,אתרים בעין כרם
שבת ,כ"ט בתשרי תשפ"א17.10.2020 ,
הדרכה :איילת אורפז ,מורת דרך מוסמכת,
חוקרת נצרות.
 .4טבריה  2000 -שנות
עיר התלמוד ,רמב"ם ,דונה גרציה ,ר' מאיר
בעל הנס ,בי"ח סקוטי ,ושדה תעופה בינ"ל:
מורשת וסיפורי מקום
יום חמישי ,ד' בחשוון תשפ"א22.10.2020 ,
הדרכה :ד"ר חגי עמיצור ,מורה דרך ,חוקר
ארץ ישראל וראש המכון ללימודי הגליל

 .6שומרון ושומרונים
(בכפוף לאישור צה"ל)
התיישבות יהודית וסוכות אצל השומרונים:
מאלון מורה בהר כביר להר גריזים
יום חמישי ,י"ח בחשוון תשפ"א5.11.2020 ,
הדרכה :מודי שניר ,חוקר ארץ ישראל ומדריך
טיולים
 .7ליל כל המטוסים
פעולות אצ"ל ולח"י בשדות תעופה בריטיים
ב - 1946-סירקין ,בני עטרות ,בית דראס
וביצרון
שבת ,כ"ז בחשוון תשפ"א14.11.2020 ,
הדרכה :אבי משה סגל ,מורה דרך מוסמך
 .8סודות בכנרת
סיפורים נשכחים על אנשים ,מקומות
ופרשיות עלומות סביב האגם
יום שישי ,ד' בכסלו תשפ"א20.11.2020 ,
הדרכה :מורן גלאון ,חוקר ,מרצה ומורה דרך
מוסמך

סיורי מורשת

 2021-2020דצמבר-
ינואר

דצמבר 2020
 .9ממג'דל לאשקלון
(סיור במכוניות פרטיות)
היסטוריה ושימור בתל אשקלון ובחוף ברנע:
שער קדום ,בזיליקה ,באר אנטיליה ,בית
קברות לכלבים ,פסיפס וכנסייה
יום חמישי ,י"ז בכסלו תשפ"א3.12.2020 ,
הדרכה :ד"ר אבי ששון ,יו"ר ועדת השימור
הציבורית מחוז דרום במועצה לשימור אתרי
מורשת בישראל
 .10חשמל  - 2020מראשית החשמל ועד
האנרגיות מתחדשות
סיור בדרום :אנדרטה לחללי חברת החשמל
משנות ה ,30-מגדלי שמש ,מתקן חלוציות
בנגב המערבי ,תחנת כח ביער חרובית
יום חמישי ,כ"ד בכסלו תשפ"א10.12.2020 ,
הדרכה :זהר לביא ,חוקר ,מרצה ומורה דרך מוסמך

חאן שער הגיא

12

 .11קמפוס גבולות הדרום בחנוכה
(כפוף לפתיחת כביש )10
עיצוב גבולות הדרום ,החל מהתקופה
העות'מאנית ועד הסכמי השלום עם
מצרים וירדן.
סיור ייחודי באתרי מורשת ונופים בהר
הנגב ,מעזוז לאילת ,דרך כביש ,10
כביש  12ולאורך הערבה בכביש 90
ימים חמישי-שישי ,ב'-ג' בטבת תשפ"א,
18-17.12.2020
הדרכה :מודי שניר ,חוקר ,מרצה ומדריך טיולים
לינה :באילת

 .12ארמנים בצל הכרמל
מורשת עתיקה בארץ ישראל :מפגש עם הקהילה
בשכונת ואדי ניסנאס בחיפה וביקור בשרידי כפר
ליד עתלית
יום חמישי ,ט' בטבת תשפ"א24.12.2020 ,
הדרכה :יואב אבניאון ,מרצה ,ומורה דרך מוסמך

ינואר 2021
 .13בדרך אל העיר
(סיור במכוניות פרטיות)
מיפו לשער הגיא :חאנים ,אתרים היסטוריים,
פרשיות וסיפורי מקום
שבת ,כ"ה בטבת תשפ"א9.1.2021 ,
הדרכה :ארל'ה ברינדט ,חוקר ומורה דרך מוסמך
 .14התיישבות במדבר
חוגגים  70לשדה בוקר ,חוות בודדים ובית השנטי
יום חמישי ,א' בשבט תשפ"א14.1.2021 ,
הדרכה :ד"ר זאב זיוון ,איש הנגב ,חוקר ומורה דרך
 .15רמלה  -ג'ונד (מחוז) פלסטין
(הגעה עצמאית)
סיור רגלי באתרים ההיסטוריים ובשוק הססגוני
בעיר המוסלמית הראשונה בארץ
יום חמישי ,ח' בשבט תשפ"א21.1.2021 ,
הדרכה :רון פלד ,מנהל התיירות והמוזיאון
העירוני ברמלה
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סיורי מורשת

 2021פברואר-מרץ-אפריל
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פברואר 2021
 .16משולש וקו ירוק שזז
מפגשים באתרים לא מוכרים :כפר קאסם,
ג'לג'וליה ,מוזיאון חדש בטייבה וארוחה
יום חמישי ,כ"ב בשבט תשפ"א4.2.2021 ,
הדרכה :יואב אבניאון ,מרצה ,ומורה דרך
מוסמך
 .17בדואים בנגב  -האם היה אפשר אחרת?
סיור בחצר האחורית :מפגשים ביישובי
הפזורה  -שגב שלום ,לקייה והעיר רהט
יום חמישי ,ו' באדר תשפ"א18.2.2021 ,
הדרכה :שלמה ציזר ,מנהל פיקוח לשעבר
במנהל מקרקעי ישראל בדרום ויועץ לרשות
הבדואים בפזורה

מרץ 2021
יפו" ,השער הישן" בכניסה ליפו
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 .18חבל לכיש  -החַי ִץ בין עזה להר חברון
התיישבות וביטחון לאורך הגדר במזרח
לכיש :אשכולות ,שומריה ,אמציה ,שקף
ובית למפוני גוש קטיף
יום חמישי ,כ' באדר תשפ"א4.3.2021 ,
הדרכה :חנוך ויזר ,מורה דרך

 .19רכבת העמק  -לאורך ולעומק
סובבן בתחנת צמח ,גשרים ואכסניה
לעטלפים באתר שימור רכבת העמק
בחמת גדר
שבת ,כ"ט באדר תשפ"א13.3.21 ,
הדרכה :ארל'ה ברינדט ,חוקר ,מורה דרך מוסמך
ומחבר הספר "רכבת העמק"
 .20יפו  -הנמל הנעלם
(הגעה עצמאית)
סיור בוקר רגלי בעקבות הנמל המסתתר מתחת
למזח ולרציף הקיים
שבת ,ז' בניסן תשפ"א20.3.2021 ,
הדרכה :אדר׳ שמואל גילר ,היסטוריון חוקר יפו

אפריל 2021
 .21אומנות בראי הציונות
(סיור במכוניות פרטיות)
מחווה לעוסקים באומנות :זאב בן צבי ,וילפריד
ישראל ,דניאל כפרי ,בתיה לישנסקי ודוד פולוס
שבת ,כ"ח בניסן תשפ"א10.4.2021 ,
הדרכה :יעקב שורר ,מורה דרך מוסמך
 .22קמפוס רמת הגולן
אנשים ,התיישבות ומורשת :שביל אלי כהן ,מרכז
מבקרים חדש באום אל קנטיר ומג'דל שמס
ימים רביעי-חמישי ,ט'-י' באייר תשפ"א
21-22.4.2021
הדרכה :גיל ברנר ,חוקר פרשיות היסטוריות ומורה
דרך מוסמך
לינה :בעין זיוון

סיורי מורשת

 2021מאי-יוני

מאי 2021

יוני 2021

 .23גוש עציון
שימור ומורשת במלאת  50להתיישבות החדשה:
גבעת הקרב של הל"ה ,כפר עציון והמנזר הרוסי
יום חמישי ,כ"ד באייר תשפ"א6.5.2021 ,
הדרכה :מודי שניר ,מרצה ,חוקר ארץ ישראל
ומדריך טיולים

 .26קמפוס ירושלים :מפגשים עם הבלתי מוכר
אתרים היסטוריים בכפר החצוי בית צפאפא-
שרפאת ומסורות יהודיות ,מוסלמיות ונוצריות
במבנים היסטוריים בהר הזיתים
ימים חמישי-שישי ,ל' בסיוון-א' בתמוז תשפ"א
10-11.6.2021
הדרכה :דבל'ה יודקביץ ,יד יצחק בן-צבי
פעילות ערב "ספרא וסייפא"  -סיפורים
ושירים בסיור רגלי מחוץ ולאורך החומות,
מהנוטרדאם לסינמטק
לינה :באכסניית אנ"א רבין בירושלים

 .24מסע נפוליאון בארץ ישראל
הפריצה ליפו ,הקרב בקקון ,המערכה הימית מול
הכרמל ,דרמת המצור בעכו
שבת ,י"א בסיוון תשפ"א22.5.2021 ,
הדרכה :אלון קליבנוב ,יו"ר עמותת נפוליאון
בישראל

מגידו ,סיור בעקבות שומאכר

05

 .25שכונות בחיפה
סיור אחה"צ-ערב :מבתי אבן מפוארים בוואדי
סאליב ועד הטמפלרים ב"מושבת השימור"
הגרמנית
יום חמישי ,ט"ז בסיוון תשפ"א27.5.2021 ,
הדרכה :גלי נחום ,מורה דרך מוסמך

 .27בעקבות מכתבי אהבה של משה לרות דיין
מהכפר הבדואי חילף ,לכפר מלאכה ובי"ס
לבנות בנהלל ,רמת יוחנן וקריית אתא
יום חמישי ,י"ד בתמוז תשפ"א24.6.2021 ,
הדרכה :לאה פופר ,מדריכת טיולים ,מרצה
וחוקרת אומנויות

21

נחל חרוד ,מפל המים (ליד ניר דוד)
22
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גדרה ,משעול אברהם שחור ,אליעזר(בובלה) שחור
23

חצר כנרת ,פעילות חינוכית

מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי
קורס ארצי

ימים ראשון-חמישי ,י'-כ"א באלול תש"ף

30.8-10.9.2020

ימים ראשון-חמישי ,כ"ד  -כ"ח באלול תש"ף

13-17.9.2020

		
יום שלישי ,ב' בחשוון תשפ"א
		
יום שני ,כ' בסיוון תשפ"א

20.10.2020
31.5.2021

הכשרה אזורית

פורום רכזי אתרי ליבה

יום למפעילי השירות הלאומי

		
יום שני ,כ"א בכסלו תשפ"א

השתלמויות חד יומיות

יום ראשון ,כ"א בחשוון תשפ"א
יום שני ,כ"ז בטבת תשפ"א
יום רביעי ,י"א בניסן תשפ"א
טיול אביב
יום חמישי ,י' באייר תשפ"א
יום הרצל
יום ראשון ,כ"ו בסיוון תשפ"א
יום חמישי ,כ' באב תשפ"א
השתלמות סיום שנה

24

7.12.2020
8.11.2020
11.1.2021
24.3.2021
22.4.2021
6.6.2021
29.7.2021

פורומים למנהלי אתרי מורשת
כנרת ואצבע הגליל
		
יום שני ,א' בחשוון תשפ"א
		
יום רביעי ,ח' בטבת תשפ"א
		
יום שני ,י"ד באייר תשפ"א
		
יום שני ,כ"ה בתמוז תשפ"א
משותף עם פורום עמקים
עמקים
		
יום רביעי ,כ"ו בתשרי תשפ"א
		
יום שני ,י' באדר תשפ"א
משותף עם פורום מישור החוף הצפוני
		
יום רביעי ,ט' באייר תשפ"א
		
יום שני ,כ"ה בתמוז תשפ"א
משותף עם פורום כנרת ואצבע הגליל
מישור החוף הצפוני
		
יום שני ,ח' בחשוון תשפ"א
		
יום שני ,י' באדר תשפ"א
משותף עם פורום עמקים
		
יום רביעי ,א' בסיוון תשפ"א
		
יום רביעי ,כ' בתמוז תשפ"א
משותף עם פורום תל אביב

19.10.2020
23.12.2020
26.4.2021
5.7.2021

14.10.2020
22.2.2021
21.4.2021
5.7.2021

26.10.2020
22.2.2021
12.5.2021
30.6.2021

תמונות מהתערוכה "הסיפור שלה" ,הוצג בכנס למנהלי אתרי מורשת

פורומים למנהלי אתרי מורשת (המשך)

י מורשת |

22.10.2020
27.12.2020

מושבות יהודה
יום ראשון ,י"ד בחשוון ,תשפ"א
		
יום שני ,ו' בטבת תשפ"א
משותף עם פורום מרכז
		
יום שני ,כ"ח באייר תשפ"א
		
יום שני ,ג' באב תשפ"א
משותף עם פורום מרכז

9.11.2020
27.12.2020

דרום
		
יום רביעי ,י"ז בחשוון תשפ"א
		
יום שני ,ג' באדר תשפ"א
		
יום שני ,י"ג בסיוון תשפ"א
יום שני ,י' באב תשפ"א
משותף עם פורום ירושלים

29.4.2021
30.6.2021

19.4.2021
19.7.2021
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פורום ירושלים
		
יום שני ,כ"ב בחשוון תשפ"א
		
יום ראשון ,י"ב בטבת תשפ"א
משותף עם פורום תל אביב
		
יום שני ,ז' באייר תשפ"א
		
יום שני ,י' באב תשפ"א
משותף עם פורום דרום

26.5.2021
12.7.2021

ור

תל אביב
		
יום חמישי ,ד' בחשוון תשפ"א
		
יום ראשון ,י"ב בטבת תשפ"א
משותף עם פורום ירושלים
		
יום חמישי ,י"ז באייר תשפ"א
		
יום רביעי ,כ' בתמוז תשפ"א
משותף עם פורום מישור החוף הצפוני

חום

מרכז
יום חמישי ,י"א בחשוון תשפ"א
יום שני ,ו' בטבת תשפ"א
משותף עם פורום מושבות יהודה
		
יום רביעי ,ט"ו בסיוון תשפ"א
		
יום שני ,ג' באב תשפ"א
משותף עם פורום מושבות יהודה

29.10.2020
21.12.2020

חינוך וא
תר

1.11.2020
21.12.2020
10.5.2021
12.7.2021

4.11.2020
15.2.2021
24.5.2021
19.7.2021

25

קורס למנהלי אתרי מורשת

		
יום רביעי ,י"ג באלול תש"ף
		
יום רביעי ,כ' באלול תש"ף
		
יום רביעי ,כ"ז באלול תש"ף
		
יום רביעי ,ה' בתשרי תשפ"א
		
יום רביעי ,י"ב בתשרי תשפ"א

מעגל הדרכה

		
יום רביעי ,ג' בחשוון תשפ"א
		
יום שני ,ז' בכסלו תשפ"א
		
יום שני ,י"ג בטבת תשפ"א
		
יום רביעי ,כ"ח בשבט תשפ"א
		
יום רביעי ,ד' בניסן תשפ"א

21.10.2020
23.11.2020
28.12.2020
10.2.2021
17.3.2021

		
יום שני ,ט"ו בחשוון תשפ"א
		
יום שני ,כ' בטבת תשפ"א
		
יום רביעי ,י"ט באדר תשפ"א
		
יום שני ,כ"ז בסיוון תשפ"א

2.11.2020
4.1.2021
3.3.2021
7.6.2021

		
יום רביעי ,כ"ז בתמוז תשפ"א
		
יום רביעי ,ה' באב תשפ"א
		
יום רביעי ,י"ב באב תשפ"א
		
יום רביעי ,י"ט באב תשפ"א
		
יום רביעי ,כ"ו באב תשפ"א

7.7.2021
14.7.2021
21.7.2021
28.7.2021
4.8.2021

פורום רכזי הדרכה

קורס מדריכים

26

2.9.2020
9.9.2020
16.9.2020
23.9.2020
30.9.2020

הכשרת רכזי מתנדבים

		
יום שני ,כ"ה באלול תש"ף
		
יום חמישי ,י' בכסלו תשפ"א
		
יום ראשון ,י"א בשבט תשפ"א
		
יום שלישי ,י' בניסן תשפ"א
		
יום חמישי ,כ"ג בסיוון תשפ"א

14.9.2020
26.11.2020
24.1.2021
23.3.2021
3.6.2021

מעבדה לחדשנות
מפגשי מתנדבים

		
יום רביעי י"ב בתשרי תשפ"א
יום שלישי ,כ"ב בכסלו תשפ"א
		
יום שני ,כ"ג בניסן תשפ"א
יום חמישי ,כ"א בתמוז תשפ"א

הכשרות מקצועיות

		
יום שני ,כ"ט בחשוון תשפ"א
		
יום שני ,ב' בניסן תשפ"א
		
יום רביעי ,א' בסיוון תשפ"א

קורס כתיבה במדיה

		
יום שני ,כ' בטבת תשפ"א
		
יום שני ,כ"ז בטבת תשפ"א
		
יום שני ,ה' בשבט תשפ"א
		
יום שני ,י"ב בשבט תשפ"א

30.9.2020
8.12.2020
5.4.2021
1.7.2021
16.11.2020
15.3.2021
12.5.2021
4.1.2021
11.1.2021
18.1.2021
25.1.2021

י מורשת |
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עין שמר ,מעגל הדרכה

השתלמויות אזוריות מתנדבים למורשת
אצבע הגליל
		
יום רביעי ,ב' בכסלו תשפ"א
		
יום שני ,ט' בניסן תשפ"א
		
יום שני ,י"א בתמוז תשפ"א

18.11.2020
22.3.2021
21.6.2021

מרכז
		
יום שני ,כ"ט בחשוון תשפ"א
		
יום רביעי ,י"ד בשבט תשפ"א
		
יום ראשון ,כ"ו בסיוון ,תשפ"א

16.11.2020
27.1.2021
6.6.2021

כנרת
		
יום שלישי ,ט' בחשוון תשפ"א
		
יום שלישי ,כ"א בסיוון תשפ"א

27.10.2020
1.6.2021

עמקים
		
יום שלישי ,כ"ו באלול תש"ף
		
יום שלישי ,ז' בטבת תשפ"א
		
יום שני ,כ"ד באדר תשפ"א
		
יום רביעי ,כ"ט בסיוון תשפ"א

תל אביב
יום שלישי ,כ"ג בחשוון תשפ"א
		
יום שלישי ,כ"ה באדר תשפ"א
		
יום רביעי ,י"ג בתמוז תשפ"א

10.11.2020
9.3.2021
23.6.2021

15.9.2020
22.12.2020
8.3.2021
9.6.2021

מושבות יהודה
		
יום שני ,י"ח באלול תש"ף
		
יום שני ,כ"ח בכסלו תשפ"א
		
יום חמישי ,ו' באדר תשפ"א

7.9.2020
14.12.2020
18.2.2021

מישור החוף הצפוני
		
יום שלישי ,י"ט באלול תש"ף
יום שלישי ,כ"ב בכסלו תשפ"א
יום חמישי ,כ"ט בשבט תשפ"א
		
יום שלישי ,כ"ד בניסן תשפ"א

8.9.2020
8.12.2020
11.2.2021
6.4.2021

ירושלים
		
יום שלישי ,ב' בחשוון תשפ"א
		
יום שלישי ,ז' בטבת תשפ"א
		
יום רביעי ,ד' בניסן תשפ"א
		
יום רביעי ,י"ז באלול תשפ"א

20.10.2020
22.12.2020
17.3.2021
25.8.2021

חוף הכרמל
		
יום רביעי ,כ"ו בתשרי תשפ"א
		
יום שלישי ,ד' באדר תשפ"א
		
יום שלישי ,כ"ח בסיוון תשפ"א

14.10.2020
16.2.2021
8.6.2021

דרום
		
יום שני  ,א' בחשוון תשפ"א
		
יום שלישי ,כ"ז בשבט תשפ"א
		
יום שני ,ל' בניסן תשפ"א

19.10.2020
9.2.2021
12.4.2021
27

ס
יורים |

פעי

לות תחו

נוך

ימי
עי

ן | כנס
ים |
ו

ם
חי
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רוני בר נתן ,קיבוץ שדות ים ,אתר הפרדסנות ע"ש מינקוב ,המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל תחום חינוך ,אתר רכבת העמק ,כפר יהושע
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תמונות אווירה באדיבותPixeles, Unsplash, Freepik, Pixabay :
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בישראל ,סמוך למועד האירוע  • www.shimur.org.ilיש לוודא פרטים גם בטלפון המופיע ליד כל אירוע ,או בטלפון03-5086625 :
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© כל הזכויות שמורות למועצה לשימור אתרי מורשת בישראל .המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ממורשת החברה להגנת הטבע

