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יום א' - 14.11.2021

א. "המושבה" - נלמד על  ההיסטוריה של הישוב, נתרשם מבתי האיכרים (ששופצו) במושבה. מהחוקרה (חלקות 
     המשק הצמודות לבתי המגורים), מבית העם,  מהחומה, וממערת המקווה (שהייתה מערת קבורה, מקווה ובית 

     מרחץ, בית מגורים של אלכסנדר זייד וחדר פיקוד קדמי). כמו כן, נשמע על מקימי המושבה ועל "הסובוטניקים" 
     (כולל הסיפור על שיירת קורקין מהכפר הרוסי סולודקין לא"י).

ב.  חצר משפחת שמואלי - סטפמן - נבקר בחצר ונפגוש את אסתר סווקטינה  פרוטופופוב שתספר בין השאר, 
     על חייה כגרת צדק.

ג.  "בית המעיין" - נתבונן בחורבות הכפר הערבי סג'רה ונבקר בחדר התת קרקעי, בו נמצא מעיין סג'רה , שמימיו    
     חולקו בין התושבים היהודים בסג'רה והערבים בסג'רה.

מקום מפגש  דרך נמיר, במקביל לחניון ארלוזורוב ת"א, בקצה מסוף האוטובוסים.

07:00  עלייה לאוטובוס.

07:15  יציאה לנופשון.

חוצות אלונים  ארוחת בוקר ע"ח המטייל.

"אילניה" = סג'רה  ההתיישבות הראשונה בגליל התחתון.

בהתחלה הוקמה חוות סג'רה - חווה שהכשירה בני עלייה שנייה לחקלאות. (עבדו בה בין השאר מניה שוחט ודוד בן 
גוריון) החווה נוסדה ע"י יק"א ב-1899.

ב-1901 הוקמה על ידה המושבה (ע"י כמה עשרות מפועלי החווה) שהפכה למרכז פועלים, שהגיעו בעלייה שנייה. 
בתחילת המאה ה-20 הגיעו ה-"סובוטניקים". במקום הוקם הקולקטיב הראשון "החורש" ואגודת  "בר- גיורא".

"בית קשת"  קיבוץ בגליל התחתון שהוקם ב-1944, ע"י לוחמי הפלמ"ח, אליו הצטרפו בוגרי מחנות העולים ובוגרי בי"ס 
כדורי. נסייר בקיבוץ ונשמע על 8 הסיירים שיצאו ב- 1948, לסייר בגבעת "שהב" ונהרגו. נלמד על הקשר של הנשיא בן 

צבי לקיבוץ.

"כפר תבור"  הוקם ב-1901 ע"י  בני הדור השני של העלייה הראשונה, ונקרא ע"ש הכפר הערבי מסחה. ב-1903 הוחלף 
השם ל-"כפר תבור", ע"ש ההר שלרגליו הוא שוכן. במקום הוקם "השומר" (היום מועצה מקומית).

נערוך סיור רגלי לאורך רחוב המייסדים, ונשמע סיפורים על הבתים השונים העומדים ברחוב זה. נבקר במוזיאון 
המושבה וחצרות האיכרים, שם נכיר איך חיו האיכרים בעלייה הראשונה. נראה חצרות איכרים אותנטיות ובית איכרים 

על אביזריו.

"צומת מחניים"  ארוחת צהרים ע"ח המטייל.

"מרום הגולן"  קיבוץ של התנועה הקיבוצית המאוחדת, הוקם ב-1967, כיישוב הראשון ברמת הגולן לאחר מלחמת 
ששת הימים.

מלון מרום גולן:
בהגעה למלון - נקבל קבלת פנים עשירה.

17:00 - הרצאה - סתיו  ברמת הגולן בעיני המצלמה - רוני אלוש.
19:00 - ארוחת ערב עשירה.

20:30 - מופע אומן - שירי ה-"ביטלס".

חומר שיווקי
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אנדרטת "התאנה והארז"  נבקר ליד האנדרטה שהוקמה במקום בו נפגע נגמ"ש סיור של גדוד 173, במלחמת יום 
הכיפורים.

"שדה הדולמנים"  נצפה על השדה הכולל 700 דולמנים ונשמע אודות ההשערות לגבי ייעודם (דול=שולחן, מן=אבן).

"שמורת גמלא"  נצפה על "גמלא" הנמצאת בין נחל דליות, לנחל גמלא ונראה את יפי הטבע, נמשיך לתצפית על 
מושבת "קינון" של עופות דורסים, הנמצאת על שפת מצוק. כמו כן נצפה על שרידי העיר העתיקה ובתוכם על שרידי 

בית הכנסת הקדום בעולם.
 

"קצרין" מוזיאון עתיקות הגולן  נבקר במוזיאון, המציג ממצאים ארכיאולוגיים מהגולן נראה, בין השאר, שחזור של 
העיר "גמלא" ושל הקרב עליה (כולל חזיון אור קולי). נבקר בבית בן 6,000 שנה, וליד שולחן הדולומנים, ששימש 

כקבר  ונראה חזיון אורקולי המתאר ומסביר את גלגל הרפאים. 

"עין סלוקיה" (מעיינות עדן)  נבקר, בדרום קצרין, באוסף מעיינות נובעים. בעבר חברת מי עדן שאבה מכאן את מרבית 
מי השתיה למוצריה. המסלול קליל ולאורכו ברכות שכשוך.

"קצרין"  ארוחת צהריים ע"ח המטייל.

"הר-בנטל"  מצפור-הר געש רדום בגובה 1,165 מ'. 
נערוך תצפית על צפון הגולן, מורדות החרמון וסוריה.

מלון "מרום הגולן":
17:00  - קפה, תה ועוגה.

17:30 - הרצאה - (משעשעת)  "אפרסקים לא גדלים על מדפים"
19:00 - ארוחת ערב עשירה.

20:30 - מופע אומן  - שירי אריק איינשטיין.

יום ב' - 15.11.2021
07:00-09:00  ארוחת בוקר עשירה במלון.

09:00  סיור רגלי בין צבעי השלכת בקיבוץ.

10:00  יציאה לטיול מחוץ לקיבוץ.
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גן לאומי - "מבצר נמרוד"  קלעת נמרוד, נמצא למרגלות החרמון. בגובה 760 מ', מוקף מצוקים תלולים. המבצר נמצא 
בצומת אסטרטגי החולש על הדרך מעמק החולה והגולן לדמשק. המבצר הוקם ע"י המוסלמים והורחב ע"י צלבנים  

וממלוכים (בייברס). המבצר הנו הגדול ביותר בארץ, מימי הביניים.
נשמע על ההיסטוריה של המבצר ונבקר בתוכו. נראה בין השאר, מאגר מים גדול, מגדלי שמירה ותצפית, מגדל עוז 

וחפיר, קווי ביצורים ושערים. 

"קשת יהונתן" - רג'ום אל הירי  (= גלגל האבנים של חתולי הבר = גלגל רפאים). האתר מורכב מ-42,000 אבני בזלת, 
הבנויים מעגלים. מטרתם לא ידועה. יש סבורים שזה אתר קבורה, אחרים - אתר תפילה וכו'. נבקר במעגל האבנים, 

במונומנט המגילתי שעל יד יונתן ונשמע את ההשערות לגבי ייעודו. 

מוזיאון "בית דונה גרציה" (טבריה)  נבקר (בסיור מודרך) במוזיאון החי, בתוך תפאורה בסגנון ארמונה של הגבירה 
ונשמע (בהרצאה) את סיפור חייה, של המנהיגה היהודית מהמאה ה-16, אשר בצעירותה חיה כנוצרייה והסתירה את 

יהדותה, ובבגרותה חיה כיהודייה, שעשתה רבות למען היהודים. נשמע על קשריה עם ארץ ישראל וכו'. נבקר בחדרים 
השונים, שכל אחד מהם מציין תחנה בחייה. כמו כן נראה סרט בעקבות דונה גרציה.

נאכל במלון ארוחת צהריים עשירה ונקנח בצילומים כשאנו לבושים בבגדי הרנסנס.

נסיעה חזרה לנקודת האיסוף בתל אביב.

המחיר כולל: 

הערה
המסלול עלול להשתנות עקב הוראות משרד הבריאות, או עקב אילוצי מזג אוויר ותנאי השטח.

2 לילות, חצי פנסיון במלון מרום הגולן (בסוויטות או בקתות).
קבלת פנים עשירה (יום א') ,קפה ועוגה (יום ב') 2 הרצאות ו-2 מופעי בידור.

אוטובוס ומדריך צמוד - 3 ימים.
טיולים ע"פ התוכנית לעיל כולל: סיורים מודרכים במוזיאון המושבה וחצרות האיכרים בכפר תבור, במוזיאון עתיקות 

הגולן בקצרין, בבית "דונה-גרציה" בטבריה, (כולל צילום הקבוצה בתלבושות הרנסנס) בסג'רה. כמו-כן כניסה לגן לאומי 
מבצר נמרוד, וכניסה לפארק לאומי "גמלא" וכן ארוחת צהריים במלון "דונה גרציה" (כולל צילומים).

מחיר הנופשון לזוג                         3,160 ₪

מחיר הנופשון לאדם בחדר זוגי     2,265 ₪

נופשון מהנה לכולם

תוכנית נופשון במלון "מרום הגולן"
ימים א'-ג' | 14-16.11.2021

יום ג' - 16.11.2021
07:00-09:00  ארוחת בוקר עשירה במלון.

09:15  העלאת המזוודות לאוטובוס.

09:30  יציאה לטיול.
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