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המסלול
בין צרעה לאשתאול – טיול סתווי
טיול סתווי בגבעות שבין צרעה לאשתאול ,כשהעלים בבוסתנים מחליפים צבע ,ופרחי
החורף מתחילים להציץ .על המרחב בו פעל שמשון ועל השאלה איה קברו?
נבקר בתל צרעה ,ניסע ונחנה לאורך דרך הפסלים עם תצפיות מרהיבות לעמק השורק
בהדרכת עדנה אשד
פלוגת האלוהים
בחנוכה בתש"ח ,בדיוק לפני  70שנה לחמה באזור קריית גת הפלוגה הדתית של הפלמ"ח.
בסיור זה נתחקה אחר סיפורה של הפלוגה שלחמה בכיס פלוג'ה.
נבקר בתל ערני ,המקום בו ישב הכפר עיראק אל מנשיה ,ונשמע על הקרב העקוב מדם
שהתרחש במקום זה ,אך במשך שנים רבות לא נחשף לציבור הרחב .בהמשך הסיור נבקר
באתר בו נטמנו חללי הקרב בקבר אחים זמני ,ובסופו של הסיור נגיע אל אתר ההנצחה
בקרית גת.
בהדרכת אבנר חורש
שפלת יהודה בין גלאון לשריגים
גם במרכז הארץ יש אזורים נסתרים ,כבישים שראוי לנסוע בהם לאט ,פינות חמד נעלמות
מין העין .סיור חורף בתוך הירוק והפורח של שפלת יהודה הפחות מוכרת ,שבילי טיולים
בנופים של חו"ל ,מוזיאון המשלב אמנות עכשווית עם מסורת מימי התנ"ך ,יקבים
ומבשלות בירה (נראה כמה נספיק).
בהדרכת ד"ר גבי ברזלי
חלץ ,בארי וכלניות
נבקר בשדות נפט (חלץ) ומפעל גופרית (בארי) נשכחים על רקע פריחת הכלניות
בהדרכת רני לפר  -הולנברג
"עברנו את הדרך והיא פתוחה"  -בעקבות מבקיעי דרך בורמה
בין תאנים ,אורנים ואקליפטוסים ,ועם לבלובי צמחיית החורש הטבעי נצעד בדרך
בורמה ,שסלילתה הייתה בקרבות עיקשים ,ושהצילה את ירושלים מנפילה בידי הצבא
הירדני .נפתח את סיורנו במצפה הראל ,נמשיך אל שרידי "קו השילוח" אשר שהציל את
תושבי ירושלים מלגווע בצמא ,ונקנח בביקור בעין מסילה.
בהדרכת אבנר חורש
מאחוזת בית לבית ביאליק
ירושלים היא אמנם עיר הנצח ,אבל מדינת ישראל הוקמה בתל אביב .על הקשרים
העמוקים בין העיר שצמחה מן החולות לבין המדינה החדשה שצומחת מתוך ההיסטוריה
והמסורת העתיקה ,נדבר תוך כדי טיול ברחובות השכונות הראשונות של תל אביב .נפגוש
אנשים שעיצבו עיר שעיצבה מדינה ,נתמודד ביחד אתם עם הפערים שבין החלום למציאות,
ונבדוק האם עיר של חול יכולה להיות גם עיר של קודש
בהדרכת ד"ר גבי ברזלי
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