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 2022אפריל  ,גליל מערביסמינר תגליות 
 על בסיס חצי פנסיון ביער" ההספא והנופש "אחוזת אסיינדלינה במלון ימים מלאים,  3

 טי אביעםומ 'פרופוד''ר ענת פלד, נמרוד גצוב בהדרכת 
 24.4.22 - 26.4.22 

 
 נקודת מבט על מבצרים בממלכה הצלבנית

 מצודת דוק, מבצר מעיליא והמונפור
 24.4.22ראשון יום 

 בהדרכת ד''ר ענת פלד

 
בתקופה הצלבנית, אזור זה  .שמורת עין אפקנקודת הסיור הראשונה באל , נצא בבוקר מתל אביב

 .שעל נחל נעמןואלה הובאו לטחנת הקמח  מיני דגניםגידלו , בו מרכז חקלאי משגשג שימש
ו את המבנה עם חיזקו וביצר הצלבנים

 עד היום. חלקם שרדווחלונות וחרכי ירי 
ל בנסיעה אנמשיך  נסייר בשמורה ומשם

ישוב מעיליא ונבקר במבצר המלך יה
 שנבנה על ראש גבעה. 

לאחריה ם קצרה ויהריונצא להפסקת צ
 ,שעל גדות נחל כזיב ,נמשיך לפארק גורן

 הסבר על מבצר המונפור.ללתצפית ו
בסיור נתוודע אל סוגי המבצרים השונים 
שנבנו בממלכה הלטינית של ירושלים 

עשרה. -עשרה והשלוש-השתייםבמאות 
נבחן את שיטות הבנייה שאפיינו אותם 

נסיבות הקמתם. נבדוק את את ו
ע השינויים התפתחות המבצרים על רק

 ף לרגעי נפילתם.חש  של האזור והתקופה ונ   הגיאופוליטיים
 

 .מנוחה קצרה וארוחת ערב במלון ,ם, התארגנותנגיע למלון לקבלת חדרי
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 ראשית התקופה הרומיתהגליל המערבי מ

 כפרים קטנים ששרדו באורח יוצא דופן
 25.4.22שני יום 

 ת, ארכיאולוג רשות העתיקונמרוד גצובבהדרכת 
 

 מהמלון לאחר ארוחת הבוקר.נצא 
 

ששרדו באורח יוצא  , לא מוכרים,הסיור היום יתמקד בכמה מתוך עשרות חורבות של כפרים קטנים

 דופן, ובולטים בהם שרידי בתי בד ובורות מים. 

בסיור ננסה להבין את מקומה של תעשיית השמן ונעקוב אחרי התפתחות הגל היישובי בגליל 

 ית התקופה הרומית ועד סוף התקופה הביזנטית.המערבי, החל מראש

ארכיאולוגי בכברי, בו מצוי האוסף הגדול ביותר בארץ של מתקני תעשיה חקלאית -נבקר בגן היערני

 עתיקה בארץ ישראל. 

בחורבת צונם, כפר קדום, חמישה בתי בד.  שרידי יישוב קטן ובומצויים בה  ,היל  ע  נ  נבקר בחורבת ד  

על תהליך ההתנצרות של ישובי הגליל ועל אר ובית בד, נלמד במקום נראה בור מים מפו

 התיישבותם של מוסלמים לאחר מאות שנים שהמקום היה נטוש. 

קבוצה של סרקופגים מסוג שהיה נפוץ בעיר  , בו מצויהבמדרון התל הנישא של איקרית נבקר

חישים את זיקתם לעיר הרומית צור. סרקופגים כאלה נפוצים באתרי ההר של הגליל המערבי וממ

 צור.

 .יציאה לארוחת ערבלהתארגנות ולבסיום הסיור נחזור למלון למנוחה קצרה, 
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 תקופה הביזנטית בגלילמנזרים וכנסיות ב

 26.4.22שלישי יום 
 מוטי אביעם 'פרופבהדרכת 

 

 בדרכנו ליום הסיור האחרון. מלון לאחר ארוחת הבוקרניפרד מה
 
בחבל תפן. נעלה לתצפית )עליה קצרה בשביל(  ,הגליל המערבי תחיל בחלק ההררי שליסיור ה

אזור נבדוק מדוע נבנתה המצודה ב .חשמונאית-בראש מצודת תפן, מצודה מהתקופה ההלניסטית
  להתיישבות.קשה הוא וות, אין בו אדמה חקלאית אינו שופע במעיינגירני חשוף ששל מסלע 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בחפירות ש, אתר מיוחד במינו, בת קברנבקר בחו .בקעת בית כרם אלונרד רומה דנמשיך 
רצפת רידי שבו כנסייה מהתקופה הביזנטית ובה בין השאר, מנזר ו , נחשףובארכיאולוגיות שנערכו 

 .פסיפס
נבקר בכנסייה הביזנטית המרשימה שנפתחה  ם,יהריוולאחר הפסקת צנסע מערבה לנהריה 

  .מחדש לקהל
 

 אביב.-ו לתלבסיום נצא בדרכנ
 
 
 
 
 

ת מרכז הקצה בנהריה באדיבות רשות יגלרי -צילום הפסיפס: דוד מוסרי, עיבוד תמונה: אלעד הרשקוביץ, פוטו לזר נהריה 
 העתיקות

 פן סטפנסקי-יתר הצילומים: פטר
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 פרטים נוספים:
 ₪  2240 – 24.3.22-המחיר למטייל בחדר זוגי להרשמה עד ה

 ₪  2360 – 24.3.22-אחר הלבחדר זוגי המחיר למטייל 
 ₪  650  :תוספת ליחיד בחדר סינגל

 

 ₪  300 – 24.3.22-דמי ביטול עד ל
 ₪  800 – 7.4.22עד  25.3.22-דמי ביטול מה

 50% – 19.4.22-ועד ל 9.4.22-דמי ביטול לאחר ה
 מלוא דמי ההרשמה  19.4.22-דמי ביטול לאחר ה

אחרת תחשב  15:00לא יאוחר מהשעה  tagliot@tagliot.comהודעה על דמי ביטול תועבר בדוא"ל 
 ה' לא כולל ערב חג וחג( שלאחר מכן.-כאילו היא נמסרה ביום העבודה )ימים א'

 
 הנחיות קורונה

 הסיור יתקיים בכפוף להנחיות משרד הבריאות 

 אם לא נוכל לקיים את הסיור במועדו בשל הנחיות הקורונה, מועד הסיור ידחה 

  פועלים אף הם על פי הנחיות משרד הבריאותכל מתקני בית המלון 

  ,מטייל שירשם לטיול ויקבל הנחיה להיכנס לבידוד, טרם היציאה לסמינר, או שחס וחלילה ימצא חיובי לקורונה
 לא יחוייב בגין הסמינר )על בסיס הצגת מסמכים רפואיים( –טרם היציאה לסמינר 

 
 הסיור כולל:

  על  ,במעלות תרשיחא האסיינדלינה במלון
, )חצי פנסיון בסיס ארוחת בוקר וארוחת ערב

 (א' ערב אחת מחוץ למלון
  אוטובוס צמוד לכל ימי הסמינר 
  תגליותמיטב מדריכי תכנון והדרכה על ידי 
  מנהלן צמוד לכל ימי הסיור 
  כניסות לכול האתרים בתכנית ולאתרים

 נוספים על פי שיקול הצוות
 תשר לנותני השרות 

 
 הסיור אינו כולל:

 ול מה שלא צוין במפורש כנכללכ 
 הריים וארוחות צ 

 
 סיור עם תגליות מבטיח לכם:

 סיור בדגש ארכיאולוגי, היסטורי ותרבותי, המשלב את מיטב האתרים 
 הדרכה איכותית ומעמיקה 
 מנהלן אשר אחראי על הארגון והלוגיסטיקה 
 תכנון זמן אופטימאלי 
 תה לקראת עוד יום אינטנסיביבית מלון באיכות גבוהה אשר יאפשר לכם מנוחה נאו 
 חברותא בקרב מטיילים סקרנים ויודעי ח"ן 
 שנה למכון ישראלי לארכיאולוגיה ב 20, יוזמנו לערב הגאלה לציון 20.3.22-הנרשמים לסמינר עד ל-

22.3.22 


