סיכום סיורי קשת מדריכים עונת 2020 2019
בסך הכול שנה נפלאה נוספת ,שרק מגפת הקורונה העיבה על טיולי האביב שלה .הצורך לקשר תוך כדי
תקופת הסגר בגלל הקורונה הניב סיור מיוחד של מפגש זום ליום הזיכרון ,מפגש בו נפגשנו כאשר כל אחד
ספון בביתו מול המחשב ,מפגש שהביא לפתיחות ולהרגשת יחד ושותפות .כך גם בירכנו לכבוד ימי הולדת
בקבוצת הוואטס-אפ .יהיה נכון לחשוב על הכנסת האלמנטים האלו לתוכניות של השנים הבאות – עוד
שיתופים על יקרים לנו שנפלו במערכות ישראל ,ואולי גם לציין ולברך את ילידי החודש.
השנה התחלנו עם מסורת חדשה  -סיורי בוקר מוקדמים .זה הוכיח את עצמו כמוצלח ,כמובן שלא נעשה זאת
בכל סיור ,אלא בהתאם לנסיבות.
 – 20.9.19 .1יודפת עם מוטי אביעם ופרופ' אבי שמידע
 - 25.10.19 .2אושא ושביל הסנהדרין עם יאיר עמיצור.
 – 22.11.19 .3מעברת פרדיה ,שפר ואמירים עם אסף וחמוטל לשם.

 – 27.12.19 .4בית הערבה בגליל המערבי עם סוללה עצומה של אנשים  :מיכל רמות הארכיונאית
של כברי ,מיכל קורן שהייתה על התערוכה ,תמר שני (קורן) מגשר הזיו ,דני אהרון מבית
הספר בגשר הזיו ,שפרה האחראית על הספרייה האזורית ,ורדית דולב הארכיונאית של גשר
הזיו ,שלי רודד על הארגון ,דוד בן צור על העזרה הטכנית ,רמי פרץ שעל ההגברה ועל
המועדון ,דורון גלילי על צילום הווידאו לתיעוד האירוע ,כל בני בית הערבה ובני חלוצי בית
הערבה ,שהשתתפו ושלא ,חנן הרצברגר ז"ל שצילם את השנים ההם (בתקופה שמצלמות
היו יקרות מציאות) ,והנציח את פני האנשים ובית-הערבה ,הצוות המארגן והחוקר – רוני
פרוסט מכברי ,רותם ורסנו מכברי ,רוני פלד מנהריה ,רועי אזולאי מעברון וגדעון סגלי
ממצובה שגם הנחה את האירוע.
5

 – 17.1.20כליל ומערת הדורבן בג'ת עם עדי זרחי ופאהים סביתי
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 – 21.2.20רעייה עם טליה אורון

 – 6.3.20 7מזיקים ביערות קק"ל עם כליל אדר ,פרופ' צביקה מנדל מהמנהל למחקר חקלאי במכון
הוולקני – אנטימולוג שעוסק בהגנת הצומח ,נמטולוגיה ועוד ,עומר גולן האנטימולוג של קק"ל.
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טיול בנחל נחת עם גדעון סגלי בסוף מרץ בוטל בגלל קורונה
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טיול בעוטף חרשים עם ענת מאיר באמצע אפריל בוטל בגלל קורונה

 - 27.4.20 10סיור זום ביום הזיכרון עם כליל אדר ואמוץ גצוב.
 – 22.5.20 11מלחת הנעמן ושכונת ברבור עם סיקו בכור ועבדו מתא
 – 19.6.20 12עקבות בחול עם עופר אבל ,וסיכום.

תודה לכל המשתתפים ,שהצביעו ברגליים והגיעו למפגשים החברתיים והמלמדים .כן ירבו.
תודה לכל העוסקים במלאכה – לצוות המוביל ,למעלי הרעיונות ,ליוזמים ולמובילי הסיורים – המומחים כל
אחד בתחומו.
תודה מיוחדת לכליל אדר שיזם את מפגש הזום וגם ביצע אותו לתפארת.

