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"תרבויות מתנגשות אל מול החוף"
ארסוף וקבר עלי

במצוקי הכורכר של השרון הדרומי נמצאת מצודה 
את  נכיר  שם  בסיורנו  בארסוף,  מרשימה  צלבנית 
השלישי  הצלב  מסע  של  סיפורו  ואת  המצודה 
המהולל  המנהיג  מול  אל  ארי  לב  ריצ'רד  ומנהיגו- 
ונבקר  עלי,  לסידנא  נמשיך  משם  א-דין.  צלאח 

במתחם המיוחד שהוקם על ידי הסולטן ביברס.
אתרים לתשלום- גן לאומי ארסוף )רט"ג(

רמת קושי- קלה

צלבני?  סרקופג  או  ממלוכי  מינרט  תעדיפו  "מה 
-יבנה של ימי הביניים"

תל יבנה וקבר רבן גמליאל
כמרכז  יבנה  שימשה  המקדש  בית  חורבן  לאחר 
רוחני לעם היהודי, אך נכון לה גם תפקיד של ממש 
ממצאיו,  שלל  על  יבנה  בתל  נסייר  הביניים.  בימי 
בגשר המרשים שמתחתיו, ובקבר רבן גמליאל\ אבו 

הוריירה. 
רמת קושי- בינוני

"העיר שהצמיח האיסלאם מן החולות: רמלה"
רמלה 

ימי  עיר  של  ותפארתה  גודלה  אחר  נתחקה  בסיור 
ובריכת  הלבן  המגדל  של  סיפורו  דרך  זו  ביניימית 
הקשתות. בסיור נשמע גם את סיפורם המרתק של 
קהילת הקראים שרמלה משמשת למרכזם העולמי.

אתרים לתשלום-
כרטיס משולב 29 ₪

רמת קושי- קלה

"ממצודת המישור לקברו של קוטל הדרקון"
אזור ולוד

לו מבצר  יושב  עדיין מרשים,  אך  הכלים,  אל  נחבא 
צלבני במרכזה של אזור ומחכה לספר את סיפורו. 
סמוך אליו נמצא בית כנסת פעיל שממוקם במסגד 
ימי ביניימי שגם לו סיפור מרתק. לאחר קפיצה קלה, 
נגיע לאחת הערים העתיקות בארץ, לוד, שם נחשף 
למקום קברו של ג'ורג' קוטל הדרקון, ולמסגד שבנה 

בייברס בסמוך
רמת קושי- קלה

עלות 75 ₪ לסיור. לא כולל תשלום כניסה לאתרים )לבעלי מטמון הכניסה לאתרים חינם(. במידה ולא ניתן יהיה לקיים 
את הסיור על פי נהלי משרד הבריאות יינתן זיכוי מלא.  הגעה לסיורים באופן עצמאי.

ניתן להירשם דרך האתר שלנו www. midshomron.org.il או חפשו בגוגל מרכז סיור ולימוד שומרון
עמיחי שוורץ: 052-2672829

לאוהבי דעת עם ד"ר עמיחי שוורץ

סיור בין ערביים במישור החוף של ימי הביניים

עם מרכז סיור ולימוד שומרון
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