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 מקומם של ההורים והמשפחה  
 "מגלי עולם"של במסעותיהם 

 לאורך ההיסטוריה 



מרקו  
 פולו



בנימין 
 מטודלה

נתן אלתרמן/ מסעות בנימין מטודלה   

... 

  ,הוא הגיע אל כוש

  ,הוא עבר עד עין פוט

  .הוא הגיע גם אל הסמבטיון

  ,הוא חונן את עפר עיר ציון

  .הוא טיפס כרמלה

  ,ובדרך אל הודו אמר

  ,אם כבר כאן אני אט גם בבלה

  .כי נוסע גדול היה בנימין מטודלה

 

  ,כך עבר יבשות ואיים

  .בלי לשאול עד מתי יטלטלה

  ,ומריאיםורכב על פילים 

  .ועל גב לביאה ובדומה לה

  ,וצנח מצוקים נוראים

  ,אומברלהבסוכך המכונה 

כי נוסע אמיץ היה בנימין  

  .מטודלה

 

  ובשובו מדרכיו הוא ישב

  ,ומיד נוצתו החלה

  ,מסעיולכתוב את קורות חיש 

  .עלי ספר מילה בסלע

  ,וכתבכך כתב וכתב 

  ,כל ימיו הוא לבלי התעצלה

  ,כי היה לו בלי סוף

מה לכתוב ולכתוב לאותו בנימין 
.מטודלה  



 וסקו דה גמה

עניין של  

 ?סוציאליזציה



 מקורות התיירות  

 תיירותוסוגי 



 עליה לרגל<  אירוע תרבות <  מרפא  <  עסקים  

 .תיירות עסקים

 .תיירות לשם הנאה

 .תיירות צליינית

 עסקית

 ספורט

 ביקור קרובים לצורך לימוד

 נופש

 לימודית

 אקולוגית

 רפואית



 צעירים אחרי שרות צבאי

 

 30צעירים עד גיל 

 

 של אמצע החיים תרמילאות

 

 מיגדרית תרמילאות

 

 הורית תרמילאות

 

 משפחתית תרמילאות

 ישראלית בתרמילאותאופנות 



 טיפולוגיה של הורות בהקשר התרמילאי

 (אסקפיזם משפחתי)? הרחוק מהעין רחוק מהלב•

`  דגם`פיתוח מתקדם יותר של  - המאאגניב)הורה המגניב •

 (המטייל/המצטרףההורה המגניב הוא ההורה 

מודעים באופן  )ההורה המתעניין והמרגיע הלאומי •

 (שקול לסיכונים אבל גם לחוויות ולהנאות שיש בטיול תרמילאי של ילדם

 ( ... להפעיל את הביטוח)ההורה המודאג •

 (סובלים מחרדה לילדים ולשלומם)ההורה החרדתי •

 

 (2009, ברק)



 התרמילאותהשינויים במאפיינים של  

 ":המשפחתית תרמילאות"בהקשורים 

  (explorer) והחוקר   (drifter)זניחה חלקית של האופי הנוודי•

 flashpacker-ל"( התכלבות)" backpacker-מ מעבר חלקי

 פחות אסקפיזם –מודרניזציה של חברה הישראלית והחלשות הפיקוח החברתי •

 (GPS, סמארטפון, אינטרנט)טכנולוגית תקשורת מתקדמות וזמינות •

 כושר ובריאות טובה, עליה בתוחלת החיים•

 ִסינֶקּוָרה•

 



טקס מעבר 
 (יעקבסון.י)

נרטיבית  
 (נוי.ח)

שלב השיגור  
 (שחר.ר)

הפשרה 
 (לוין.ק)

להבנת חלק מפרספקטיבות 

המשפחתי במהלך האקלים 
 :המסע



נדרשת , בתקופות שונות של חייה" 

 "המשפחה להתאים ולבנות את עצמה מחדש

 (1988, זמיר) 

מערכות יחסים אפשר בדרך כלל לתקן  " 

 "ויפה שעה אחת קודם, ולשפר
 (2016, רוזנבוים)



 !תודה 


