
 

 

 גיליון מאי למדריכי חוגי סיירות –פורשים מז"ש 

 גליון במה 

 ספר החודש 

 ממ"ש החודש 

  ציטוטים נבחרים  –והגדת לחניכך

 לשימוש

  מה בין מרד בר כוכבא למרד גטו

 ווארשה

  לל"ג בעומר ממנהגי 

 פעילות לחג שבועות 

 )קישורים מומלצים )הלינקייה 

 מגדיר קוצים 

  יווט חידת תחרות הנ –חידת החודש

 ע"ש בני אגור ז"ל

  אפעה טורף קרפדה  –תיעוד נדיר– 

 –צילום גלעד פולק, קריינות שמש יערן 

 באדיבות צידה לדרך "גב קינה הפקות" 

 http://www.youtube.com/watch?v=

layer_em3QMXsNF_gFk&feature=p

bedded 

 

 

 

 

מסעות אנשי העלייה  –נא בארץ -ספר החודש: אעברה

 איסוף ועריכה: יפה ברלוביץ הראשונה

סיפורי מסעות בארץ־ ישראל  15ספר זה מביא  תיאור:

של אנשי העלייה הראשונה בליווי מסה מקיפה "סיפורי 

פרי עטה של -היווצרותו של ז'אנר ארצישראלי" -מסעות 

 החוקרת יפה ברלוביץ. 

בני העלייה הראשונה לוקחים את הקורא במסעותיהם 

ברחבי ארץ־ישראל של אז. הם יוצאים ממושבות יהודה, 

לירושלים, יורדים למדבר יהודה, רוחצים בירדן  עולים

וטובלים בים המלח, רוכבים בשפלה ובאים לעזה, בוחנים 

אפשרויות להתיישבות בנגב, משוטטים בפרדסי השרון, 

מעפילים לגליל ועוצרים בטבריה, מבקרים במושבות 

הגליל ומגיעים עד צידון בלבנון. כל מספר וסגנונו מימי 

השפה העברית. חוויות של הבראשית של החייאת 

מסעות ראשונים, של סיפורים ושל שפה. לספר נלוו 

 כמאתיים תמונות מאותה תקופה.

הספר כולו זמין לקריאה חינם באתר: 

http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nB

ookID=26461841&sSelectedTab=tdBookInfo#1.

0.2.fitpage 

עמר  – תודה גדולה לכותבים החרוצים
קלוגמן, חיליק הלפרין ונדב בנג'ו האחד 

 והיחיד !

 בזכותם יצא לאור גליון זה !!!

 לתגובות רעיונות בקשות וכתיבה תורמת

sayarut1@gmail.com 
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  למעבר לקובץ לחץ על התמונה –פינת והגדת לחניכך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פינת מ.מ.ש החודש

  חורבת דור –והפעם נעפיל אל סבך הגליל המערבי, אל אתר קסום ולא מוכר 

 , נמצאת על גבעה מכוסה סבך, עליה נוחה )יחסית( מדרום. 225846/774877נ.צ 

 נא ללחוץ על תמונת הממ"שלמידע נוסף 

 

 

 

 

 

 

 

 

בלחיצה על התמונה תעברו למצגת " גלגולו של רובה "המשך הסיפור המרתק   

 

-  

 

http://www.sayarut.org.il/arzi/Newsleter/rifles.pdf


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מאת חיליק הלפרין , למעבר לקובץ יש ללחוץ על  –מנהגי חג שבועות 

 המדורה

 

 

 

 

 

 

 –מה בין מרד גטו ווארשה למרד בר כוכבא 
להמשך קריאה לחץ על המטבע מימי מרד בר 

 כוכבא

 

ת, להמשך הדרכה מהמקורו –חג שבועות 

 קריאה לחץ על התמונה

 חידת החודש 

 פתרון החידה נמצא בתא השטח של תחרות הניווט הארצית ע"ש בני אגור

"מראש גבעת הבזלת של מלך יהודה, מגובה הגב, ניתן להשקיף אל סוף העולם 

ף מעבר למקום ההשתנות   "וא  

במקום ממתין דבר מה בתוך בקבוק, עליכם למצוא אותו, לצלם  –הנחיות לפתרון 

תמונה קבוצתית יחד עימו במקום ולשלוח את התמונות לכתובת המערכת. הנחיית 

  אחרי שפתרתם יש להקפיד ולהגיע למקום אך ורק בשעות היום ! –בטיחות 



 

 הלינקייה קישורים שימושיים למדריך:

 

 

http://www.jnul.huji.ac.il/dl/maps/pal/html 

 מפות עתיקות של ארץ הקודש

 המון מפות מכל התקופות

 

http://www1.sviva.gov.il/animals/BibleAnimals.html 

 חיות התנ"ך

 כולל ציטוטים על בע"ח  במקרא ועוד.

 

http://www.teva.org.il/?CategoryID=913 

 הספר האדום של החולייתנים בישראל

 גירסת הרשת של הספר האדום )בו רשומים המינים שנמצאים בסכנת הכחדה(.

130מידע על  חיים( שנמצאים בסכנת הכחדה בארץ.-מינים של חולייתנים )יונקים, זוחלים, עופות דגים ודו   

ל  אפשרות מגניבה ושימושית לראות היכן הם נמצאים על מפות של כול GOOGLE EARTH 

 

http://www.wildflowers.co.il/hebrew 

 פרחי בר

 אתר מעולה עם המון פרחים, תיאורים, סיפורים, דיווחי פרחיה, קישורים, ומתכונים.
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