
שבוע שימור אתרים
ימים רביעי-שבת, י"א–כ"ו באייר תשפ"ב

12.5-27.5.2022



שלכם,

עמרי שלמון
מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

לנאמני ופעילי המועצה לשימור
 אתרי מורשת בישראל

לקראת שבוע שימור אתרים החל השנה בימים חמישי-שבת, י"א-כ' באייר תשפ"ב 
)12.5-21.5.2022(, ריכזנו עבורכם את הפעילות הציבורית לשבוע זה, החל בכל שנה 

ושנה בתום ימי האביב ותחילתו של הקיץ .

סיורי מורשת, סיפורי מקום, ימי עיון ומחקר, אירועים וטכסים בכל הארץ, אלה חלק 
מביטוי  למעשי החלוצות והחלוצים,  סיפורי מנהיגים, בונים, יוזמים, אנשי רוח ומעשה, 
הם הם הבונים את המצרפת המיוחדת של השימור, התרבות והמורשת בארץ, כפי 

שנוצרה כאן בעשרות רבות של שנים.

את  נחזק  ובכך  מכריכם,  את  אתכם  הביאו  ובאירועים,  במקומות  לראותכם  נשמח 
תנועת השימור והמורשת בישראל.

מנהלי האתרים  מנהלי המחוזות,  המועצה,  לעובדי  למתנדבים,  לפעילים,  תודה 
שפעילותם מקבלת ביטוי בתוכנית שבוע שימור אתרים תשפ"ב

עבודתה  על  אתרים  לשימור  במועצה  סמנכ״לית  נובנשטרן,  לחומי  והערכה  תודה 
המבורכת בהפקת שבוע זה.
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צאצאי המלך שלמה בארץ הקודש*
בעקבות עולי "ביתא ישראל"

סיור באוטובוס
יום חמישי, י"א באייר תשפ"ב, 12.5.2022

הדרכה: רמי אהרוני
פרטים והרשמה: 03-5086624 )ימים א׳-ה׳ בשעות 13:00-08:30(
*הסיור מאורגן על ידי מחלקת הסיורים, המועצה לשימור אתרים.
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סיפורים ארץ-ישראלים, חצר כנרת
ערב שירה בהנחיית דני עמית

יום חמישי, י"א באייר תשפ"ב, 12.5.2022
בתשלום

 h.kineret@gmail.com ,04-6709117 :הרשמה

חוגגים 79 שנים למצפה גבולות
סיור באתר וערב שירי חלוצים

יום חמישי, י"א באייר תשפ"ב, 12.5.2022
בתשלום

לפרטים והרשמה: טל' 054-7919003

מצפה גבולות
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סיור עששיות בגן הברון מנשה, כפר סבא
יום  רביעי, י"ז באייר תשפ"ב, 18.5.2022

שעה: 18:30
לפרטים והרשמה: טל' 09-7640868 דורית

https://kfar-saba-museum.org/product/ashashit_menashe

מסע בעקבות מעפילים, ניצנים הישנה - יד לאישה הלוחמת 
פעילות לילה המשחזרת את הגעת ספנית המעפילים "שבתאי לוזינסקי", 1947

ימים שישי-שבת, י"ב-י"ג באייר תשפ"ב, 13-14.5.2022
ימים שישי-שבת, י"ט-כ' באייר תשפ"ב, 20-21.5.2022

שעות: 21:00-18:00  
בתשלום

shikmim@spni.org.il ,08-6722065 'לפרטים והרשמה: טל

טרג'ר היט, ניצנים הישנה-יד לאישה הלוחמת
ימים שישי-שבת, י"ב-י"ג באייר תשפ"ב, 13-14.5.2022
ימים שישי-שבת, י"ט-כ' באייר תשפ"ב, 20-21.5.2022

שעות: 14:00-12:00
בתשלום

לפרטים והרשמה: 
טל' 08-6722065

shikmim@spni.org.il

שישי עירוני, רחובות*
במסגרת  ברחובות  מורשת  באתרי  סיור 

"אמץ אתר
יום שישי, י"ב באייר תשפ"ב, 13.5.2022

שעה: 08:30
לפרטים והרשמה: 

טל' 050-5670176 )עדי אברמסון(, 
 adiabrams@walla.co.il

*רחבת בית דונדיקוב, 
רח' יעקב, רחובות

ניצנים, בית ספר שדה שקמים, ה"ארמון"
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החאן והבאר הראשונה, כפר סבא*
סיור מודרך

יום שישי, י"ב באייר תשפ"ב, 13.5.2022
שעה: 13:30

פרטים והרשמה: טל' 09-7640868, דורית
*מתחם החאן, ויצמן 135, כפר סבא

סיפורה של החווה החקלאית והמאבק לשימורה, פתח תקוה*
סיור

יום שישי, י"ב באייר תשפ"ב, 13.5.2022
שעה: 10:00

הדרכה: יהונתן טל
meravm@ptikva.org.il ,פרטים והרשמה: טל' 03-9113668, מירב

*רח' קפלן 24, פתח תקוה

היסטוריה ושימור במושבה פתח תקוה*
סיור

שבת, י"ג באייר תשפ"ב, 14.5.2022
שעה: 10:00

הדרכה: מוניקה כהן
meravm@ptikva.org.il ,פרטים והרשמה: טל' 03-9113668, מירב

*כיכר המייסדים, פינת  הרחובות פינסקר ולאורך רח' חובבי ציון, פתח תקוה

אתרי השימור ואחרים, גבעת ברנר*
סיור

שבת, י"ג באייר תשפ"ב, 14.5.2022
שעה: 09:30

פרטים והרשמה: טל' 052-8361204, דוד זקס
*מקום מפגש, רחבת מוזיאון "אוצרות"

גבעת ברנר, מוזיאון "אוצרות"
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הכפר קאלוניה בתקופת המנדט הבריטי, מבט היסטורי וארכיאולוגי, 
בית ילין, מוצא

ערב עיון
יום ראשון, י"ד באייר תשפ"ב, 15.5.2022

שעה: 16:00
בתשלום

הרשמה: טל' 02-5345442

שביל המאה, עפולה*
טקס הנחת אבן לשביל מטיילים בין 18 מבנים ונקודות היסטוריות

יום ראשון, י"ד באייר תשפ"ב, 15.5.2022
שעה: 14:30

פרטים: טל' 052-4704961, ירדן גבאי
                  054-4204151, נדב מונק

*שד' ארלזורוב, עפולה, ע"י בית פיינגולד

עפולה, השדרהמוצא, בית ילין, חורף 2022
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"מי ירה-ומי זה שם נפל" בין בית אלפא לנהלל, משטרת נהלל ההיסטורית
ערב עיון, ביטחון והגנה בעמק יזרעאל
יום שני, ט"ו באייר תשפ"ב, 16.5.2022

שעה: 17:00
בתשלום

nahalal@shimur.org.il ,04-6415073 'פרטים והרשמה: טל

"חולמים כדרכנו תמיד, על מקום טוב בהרבה", בית ש״י עגנון, ירושלים
ערב ספרותי על טבע, בית והתגוררות, שירה העוסקת בקשר בין אדם למקום

יום שלישי, ט"ז באייר תשפ"ב, 17.5.2022
שעה: 19:00

פרטים והרשמה: טל' 054-6284868, הילה

משטרת נהלל ההיסטורית

ירושלים, בית ש"י עגנון
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בתים פתוחים, פתח תקוה 
בית הדפוס, בית אברהם שפירא, בית שיח נשים

יום שלישי, ט"ז באייר תשפ"ב, 17.5.2022
שעות: 20:00-17:00

meravm@ptikva.org.il ,)פרטים והרשמה: טל' 03-9113668 )מירב

בעקבות מורשת השכונות ההיסטוריות, ביטחון והגנה, חולון*
הפנינג שימור בחולון 

סיורים: בתל גיבורים, שכונת אגרובנק, קריית עבודה
יום שלישי, ט"ז באייר תשפ"ב, 17.5.2022

שעות: 12:00-10:00
edu-mus@holonet.org.il ,tlvintshimur@gmail.com :פרטים

בשיתוף: רשת קהילה ופנאי, המוזיאון והארכיון לתולדות חולון וחוסמסה יד ל"הגנה", עיריית חולון

פתיחת שבוע שימור אתרים, באר שבע*
ערב בנושא מעברות

יום רביעי, י"ז באייר תשפ"ב, 18.5.2022
שעה: 18:00

תערוכת צילומי מעברות בגלריה ״טרומפלדור״, רח' טרומפלדור יוסף 19, העיר העתיקה, באר שבע

פתח תקוה, בית הדפוס

9חולון, הפילבוקס



מורשת בן גוריון, וקיבוץ שדה בוקר מבפנים, צריף בן גוריון, שדה בוקר 
סיורים ופעילות בבית בן גוריון ובקיבוץ שדה בוקר 

ימים רביעי-חמישי, י"ז-י"ח באייר תשפ"ב, 18-19.5.2022
שעה: 10:00

בתשלום
 www.ben-gurion.co.il ,08-6560469 'פרטים והרשמה: טל

סימפוזיון קרמיקה בינלאומי, אום אל פחם*
מפגש אומנים מישראל ומחו"ל

יום רביעי, י"ז באייר תשפ"ב, י"ח באייר תשפ"ב, 18.5.2022
בתשלום: דמי כניסה למוזיאון

office@ummelfahemgallery.org ,04-6315257 'פרטים: טל
*הגלריה לאמנות אום אל פחם

שדה בוקר
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"יוצרים שימור", מרכז המבקרים מקוה ישראל
אירוע למשפחות

יום חמישי, י"ח באייר תשפ"ב, 19.5.2022 )ל"ג בעומר(
orly@shimur.org.il ,03-5030489 'פרטים והרשמה: טל

בשיתוף: מחלקת חינוך - מחלקת החינוך והאירועים, המועצה לשימור אתרים

שימור מיכון חקלאי היסטורי, קיבוץ עין שמר
לזכר פועלו של רן חדוותי ז"ל

יום חמישי, י"ח באייר תשפ"ב, 19.5.2022 )ל"ג בעומר(
www.courtyard.co.il ,04-6375327 'פרטים והרשמה: טל

עין שמר, האנגר הטרקטורים "מיכאל"
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כנס לוד השמיני*
יום חמישי, י״ח באייר תשפ"ב, 19.5.2022 )ל"ג בעומר(

שעה: 20:00-16:00
tagliot@tagliot.com ,08-6611330 'פרטים והרשמה: טל

*בי"ס עתיד למדעים, לוד

ראשית העיר באר שבע עם השחרור, וקליטת העולים החדשים
סיור, ממתחם הקטר ועד פיקוד דרום והמשטרה

יום חמישי, י"ח באייר תשפ"ב, 19.5.2022 )ל"ג בעומר(
שעה: 17:00

הדרכה: שלמה ציזר

שנותיה הראשונות  של באר שבע ושכונות העולים
סיור, מגן אלנבי ועד מוזיאון אנז"ק

יום שישי, י"ט באייר תשפ"ב, 20.5.2022
שעה: 10:00

הדרכה: ניצן דיין

באר שבע, מוזיאון הנגב לאומנות
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"זה קורה" ברכבת העמק, כפר יהושע
ערב שירים וסיפורים מלהיטי אריק לביא
יום חמישי, י"ח באייר תשפ"ב, 19.5.2022

 rakevet-haemek@shimur.org.il ,04-9014230 :פרטים והרשמה

כפר יהושע, אתר רכבת העמק
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אדמה אדמתי
סיור מזמר ברכבים פרטיים, בעקבות אלכסנדר פן ואלכסנדר זייד בעמק יזרעאל

יום שישי, י"ט באייר תשפ"ב, 20.5.2022
הדרכה: מורן גלאון ועפר גביש

בתשלום
פרטים והרשמה: 03-5086624 )ימים א'-ה' בשעות 13:00-08:30(

*הסיור מאורגן על ידי מחלקת הסיורים, המועצה לשימור אתרים

מושבה בודדה, מנחמיה, חצר כנרת
בוקר תרבות: סרט ודיון בנושא מנחמיה
יום שישי, י"ט באייר תשפ"ב, 20.5.2022

שעה: 09:30
בתשלום

 h.kineret@gmail.com ,04-6709117 :פרטים והרשמה

לאורך אמת סולימאן - מה נשאר, כיצד לשמר
סיור

יום שישי, י"ט באייר תשפ"ב, 20.5.2022
שעה: 08:15

מקום מפגש: שער הכניסה אל ווילת הקולונל במזרעה, ליד שוק פייסל
icomos.israel.nc@gmail.com :להרשמה

בשיתוף: איקומוס ישראל, המרכז הבהאי העולמי

באר שבע, עיר קולטת עלייה
סיור: מאלטשול לכיוון נאות חצרים ובחזרה

יום ראשון, כ"א באייר תשפ"ב, 22.5.2022
שעה: 17:00

הדרכה: עומר שוורצפוקס
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שכונת אבן ישראל, ירושלים
ערב לזכרו של פרופ' זאב וילנאי

יום רביעי, כ"ד באייר תשפ"ב, 25.5.2022
פרטים: טל' 052-8746405

ירושלים, שכונת אבן ישראל

80 שנה למחלקת הפלמ"ח הדתית, כפר הנוער עיינות-נעמת
לציון 80 שנה לפלמ"ח

יום שישי, כ"ו באייר תשפ"ב, 27.5.2022
שעות: 09:30-13:00

פרטים והרשמה: haplmach@walla.com אסנת, עמותת דור הפלמ"ח
טל' 054-4865943, איילת
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שימור חוות הנוי חוות הנוי *
יום חמישי, י"א באייר תשפ"ב, 12.5.2022
יום  שישי, י"ב באייר תשפ"ב, 13.5.2022

יום  חמישי, י"ח באייר תשפ"ב, 19.5.2022
יום שישי, י"ט באייר תשפ"ב, 20.5.2022

יום  רביעי, כ"ד באייר תשפ"ב, 25.5.2022
יום חמישי, כ"ה באייר תשפ"ב, 26.5.2022

סיורים יצאו בשעה 10:00, 12:30

בשאר ימות השבוע יתקיימו סיורים עצמאיים בעזרת מפה
פרטים והרשמה: טל' 054-6231988, תומר רז
*כביש כפר מונש לכיוון בית הלוי )כביש 5711(

רופין, חוות הנוי
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שבת ישראלית
סיורים, היסטוריה ומורשת בעשרות אתרי המורשת פתוחים

בימים שישי ושבת, ללא תשלום
להרשמה: www.shimur.org.il אירועים



צילומים: מיכאל גינזבורג, איציק שוויקי, רותי ארבל-פסח, טל בן נון, חומי נובנשטרן, שי פרקש
חולון, הפילבוקס: מוזיאון וארכיון לתולדות חולון. עפולה, השדרה: אתר פיקיוויקי

שדה בוקר: גיל שניידר, מנהלת צריף בן גוריון, שבת ישראלית: מחלקת חינוך המועצה לשימור אתרים
pixabay.com, Unsplah :תמונות אווירה

הנכם מתבקשים לוודא על אופן קיומם של האירועים. 
יש להקפיד על הנחיות רשויות הבריאות והתו הירוק. נא להצטייד במסכה.

התוכנית כפופה לשינויים
המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, ממורשת החברה להגנת הטבע

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, טל: 03-5059197

חברי המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל,
השתתפותכם באירועים השונים היא תמיכה בפעילותנו לשימור אתרי המורשת בישראל. 

נשמח לראותכם. פרטים נוספים באתר.

www.shimur.org.il
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