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  2021גולן -גליל - סמינר תגליות
 

 על בסיס חצי פנסיון הכולל לינה במלון מגדל ,ימים מלאים 3

 בהדרכת איילת אורפז, ד''ר חגי עמיצור, ד''ר קייט רפאל
30.11.21 – 2.12.21 

 
 יתל  ד  ג  ועד למרים המ   ה העוגביםנ  ֹומּב

 איילת אורפז :הדרכתב  I   30.11יום שלישי 
 

למשגב כדי לפגוש ולשמוע את גדעון שמיר, שהקדיש את חייו לבניית  אביב וניסע ישירות-נצא בבוקר מתל
 עוגבים, ביניהם העוגב הגדול באוניברסיטת חיפה והעוגב לאקדמיה למוסיקה בירושלים.

נבקר בסכנין, נדבר על הקהילה הנוצרית במקום, נראה בלב העיר העתיקה את הכנסייה הראשונה 
נון הביזנטי, ונבקר בכנסיה החדשה המונומנטלית שנבנתה ונבנתה בסג 1864בסכנין, שנחנכה בשנת 

 לאחרונה במקום.
 משם נמשיך לעראבה, לביקור קצר בשוק אוכל גדול ואותנטי, שמתקיים במקום בכל יום שלישי.

מלון, לסיור באתר לנמשיך בנסיעה 
מגדלא, בו נחשפו שרידי בית כנסת 
עתיק מהמאה הראשונה לספירה, 

כנסת הקדום ביותר הנחשב לבית ה
בגליל ובו ממצא ארכיאולוגי יוצא 

אבן  -דופן ויחיד מסוגו בעולם 
מלבנית מעוצבת, ועליה תבליט 
מנורה בין הקדומים בעולם. פרט 
לבית הכנסת העתיק ראויים לציון 

 -מתחמים נוספים מהיישוב הקדום 
שוק וחנויות, בית אמידים וריכוז 
מקוואות שניצלו את מפלס מי 

 הגבוה באזור, ורובע דייגים בו התגלו לא מעט קרסים ומשקולות לרשתות, מחסן ומזח.התהום 
 

 נגיע למלון מגדלה בכנרת לקבלת חדרים, ולאחר מנוחה קצרה ניפגש לארוחת ערב במלון.
 

מלון מגדלה הינו מלון בוטיק חדש, נעים ומרווח. בחרנו בו במיוחד בשל מיקומו ממש בתוך אתר העתיקות 
. ממצאי החפירות ניבטים אל אורחי המלון מעבר לקירות הזכוכית של לובי המלון וברחבי המלון של מגדלא

 כולו.
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 ים בגולן ייהוד םאתרי - לצד המעיין והבריכה
 בהדרכת ד''ר חגי עמיצור  I  1.12יום רביעי 

 

שלאחר חורבן  בגולן, בתקופהתיישבות היהודית ההאתרי בעקבות מהמלון לאחר ארוחת הבוקר לסיור נצא 
 .בית שני

שחזור נערכה פעולת אתר בו  ,באום אל קנאטיראת הסיור  נפתח
נעקוב אחר תולדות . בית כנסת מהתקופה הביזנטיתשל  תייחודי

שהיווה מקור לשם האתר קשתות, ה הכולל את אתר מבנה ,שוביהי
 קשתות(. המכלול שימש כבית –בערבית )משמעות השם קנאטיר 

במקום נמצאו ברכות ואגנים ומכלול המעיין נחשף בשלמותו  מעיין.
להובלת מים.  אשר שימשומטויחים, מכתשי אבן וצינורות חרס 

 .פשתן עיבודמפעל תעשייתי לכהמקום שימש שהחופרים הסיקו 
. ליד היישוב כנף ,דיר עזיז -לשרידי ישוב יהודי נוסף בנסיעה נמשיך 

נשב לצד . ושוחזר באופן חלקישנחפר עתיק נבקר בשרידי בית כנסת 
ונעסוק נבנתה על ידי תושבי כנף, מרשימה שהוהבריכה  ןהמעיי

 .שוב היהודי בגולן ועודייבתולדות הבסוגיות של שימור שמות, 
 

נסיים במוזיאון עתיקות להפסקת צהריים בקצרין.  בנסיעה נמשיך
, שם ננסה אולוגיות בגולןיהארכ הוקם במטרה לרכז את העתיקות שהתגלו בחפירות, אשר קצריןבהגולן 

 .היהודית בגולן תההתיישבופצח את חידת ל
 

 בסיום הסיור נחזור למלון למנוחה קצרה, ולאחריה נצא לארוחת ערב.

 
 ארץ ישראל בימי הביניים דרכים בצפון  –מבצר, מצד, חאן 

 בהדרכת ד''ר קייט רפאל  I  2.12יום חמישי 
 

 בדרכנו ליום הסיור האחרון. המלון לאחר ארוחת הבוקרמנצא 
בביקור באתרים השונים נבחן את השתלשלות האירועים המרתקים שהתרחשו בארץ בתקופות: 

 הצלבנית, האיובית והממלוכית.
נבקר תחילה במבצר נמרוד )קלעת נמרוד( השוכן למרגלות החרמון, המבצר הגדול ביותר מימי הביניים 

דות שנותר בישראל. המבצר חלש על אחת הנקו
האסטרטגיות ביותר בדרך שהובילה מעמק החולה והגולן 
לעבר סוריה. נבחן מדוע בנו האיובים את המבצר, מה פשר 
כתובת ביברס הממלוכי שנמצאה בו, והיכן היה מעבר 
הסתרים. נציג ממצאים נוספים ולא נפסח על תצפיות 

 מרהיבות מכל פינה באתר.
של שעה,  נמשיך בנסיעה ליישוב מסעדה להפסקת צהרים

שוטטות עצמית או ארוחת צהריים דרוזית, כל אחד לפי 
רצונו. בדרכנו דרומה נעצור לביקור קצר בארמון האמיר פעור בצומת ווסט ונבחן מה עושה ארמון אמיר 

איובי המפורסם, בין -בלב רמת הגולן. משם נמשיך לביקור במצד עטרת, אשר היווה זירה לסכסוך הצלבני
דין. את הסיור נסיים בחאן הממלוכי בג'ּוב יּוסּוף, הנמצא על הדרך בין -עי לצאלח אהמלך בלדווין הרבי

 אביב. -מצרים לדמשק. נשמע מה בין החאן המפואר לבין יוסף המקראי. בתום הביקור נשוב לתל
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 פרטים נוספים:
 

 ₪  2130 – 25.10.21-המחיר למטייל בחדר זוגי להרשמה עד ה
 ₪  2260 – 25.10.21-אחר הלבחדר זוגי המחיר למטייל 

  ₪  600 :תוספת ליחיד בחדר
 

 :הסיור כולל
 חצי פנסיון( שעל שפת הכנרת, על בסיס ארוחת בוקר וארוחת ערב הלינה במלון מגדל( 
  אוטובוס צמוד לכל ימי הסמינר 
  תגליותמיטב מדריכי תכנון והדרכה על ידי 
  מנהלן צמוד לכל ימי הסיור 
 ית ולאתרים נוספים על פי שיקול הצוותכניסות לכול האתרים בתכנ 
 לנהג ולעובדי המלון( תשר לנותני השרות( 
 

 הסיור אינו כולל:
 כול מה שלא צוין במפורש כנכלל 
  ארוחות צהריים 

 
 סיור עם תגליות מבטיח לכם: 
 סיור בדגש ארכיאולוגי, היסטורי ותרבותי, המשלב את מיטב האתרים 
 הדרכה איכותית ומעמיקה 
 גיסטיקהמנהלן אשר אחראי על הארגון והלו 
 תכנון זמן אופטימאלי 
 אשר יאפשר לכם מנוחה נאותה לקראת עוד יום אינטנסיבי ,בית מלון באיכות גבוהה 
 חברותא בקרב מטיילים סקרנים ויודעי ח"ן 
  שנה לעמותת מכון ישראלי לארכיאולוגיה  20הנרשמים לסמינר יוזמנו לערב הגאלה שיערך לכבוד

 3.3.22-ב
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