תגליות עולמי – לגלות את העולם לעומקו
מלטה היא הפינה הדרומית ביותר של אירופה ,ואחת המדינות הקטנות ומעוטות האוכלוסין ביותר
שלה .עם זאת ,מהווה ארץ קטנה זאת מיקרוקוסמוס מרתק של השפעות היסטוריות ,תרבותיות,
לשוניות ואמנותיות.
אתרי התיירות הפרהיסטוריים הקדומים ביותר עלי אדמות ,ההשפעות של הפניקים ,היוונים
והרומים ,המצור העות'מני ,קאראוואג'יו ,נפוליאון והקרב הכבד במלחמת העולם השנייה הותירו
את רישומם על אי זה .מלטה היא מקום מרתק וקסום ,המושך ומזמין את המעוניינים לחוויה
ייחודית ושונה.
מלטה איננה מתויירת מדי ,ויש בה ,במקביל למציאות המערבית של המאה ה ,21 -סממנים קסומים
של מציאות בלתי ממוסחרת ותיירותית .בני העם המלטזי,
כולם ,ללא יוצא מן הכלל ,דוברי אנגלית ,מה שהופך את
המקום לידידותי למטייל ונוח מאד.
ד"ר שמעון גת  -מדריך וותיק של תגליות תכנן עבורכם
סיור מעמיק ,עשיר ומגוון ברחבי מלטה.

תכנית הסיור
טיסה ת"א -מלטה ) (MLA KM829ב  4.12.18בשעות .07:35 - 05:30
טיסה מלטה -ת"א ) (MLA KM828ב 9.12.18בשעות 05.55 - 01:15
יום ג'  :4.12.2018תל אביב  -מלטה  -המערה הכחולה  -מקדשים  -מרסהשלוק
לאחר שנצא משדה התעופה נסע לחוף לתצפית לעבר המערה הכחולה ) (Blue Grottoהיפהפייה של
מלטה .נבקר במקדשים מגליתיים פרה-היסטוריים מרתקיםַ :חגַ'ר ִאים ) (Hagar Qimומנאיידרה
) .(Mnajdraנבקר בכפר הדייגים הצבעוני שהיה לעיירה,
מרסהשלוק ) , (Marsaxlokkהממוקם על שפת המפרץ
הגדול ביותר במלטה ,בדרום-מזרח האי . .כאן עגנו חייליו
של סולימאן המפואר ,עת ניסו לכבוש את האי ב .1565-ב-
 1798נכנס לכאן ציו של נפוליאון .מכאן יצא הגנרל לכבוש
את מלטה כולה .נטייל לאורך קוו המים הקסום ונצפה
בסירות הדייג הקטנות והצבעוניות המכונות "לוּצוּ
( .")luzzuבדרכנו למלון ,אם יספיק הזמן בידינו ,נקפוץ אל גני סאנטה לוצ'יה ,גנים בסגנון סיני הערוכים
על פי תפיסת הפּנג שוי .לעת ערב נגיע למלון  San Antonio 4* superiorאו דומה ברמתו.
יום ד'  :5.12.18צוקי דינגלי  -מדינה  -ראבאט – הנמלים הגדולים
בבוקר ניסע אל צוקי דינגלי ( ,)Dingli Cliffsצוקי אבן גיר בדרום-מערב האי ,שאורכם כשלושה
קילומטרים מדרום-מזרח לצפון-מערב .הנקודה הגבוהה ביותר במלטה  -טא' דמיירק (- )Ta' Dmejrek
המתנשאת לגובה של  253מטרים ,שוכנת בצוקי דינגלי .הצוקים נופלים בצדם הדרום-מערבי בחדות אל
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הים התיכון מגובה של  220מטרים ,והרמה שמעליהם משתפלת במתינות לכיוון צפון וצפון-מזרח.
הרמה היא אזור חקלאי והיא מנוקזת על ידי מספר ואדיות .באחד הוואדיות שוכנים גני בוסקט ,החורש
הטבעי היחיד במלטה .מהצוקים נשקף מראה האי הבלתי נושב פילפלה שמדרום-מזרח להם.
נמשיך לשתי הערים העתיקות והיפהפיות של מלטה הסמוכות זו לזו .הראשונה היא מדינה )(Mdina
העתיקה ,היפה והקסומה ,אחת מן הפנינים האורבאניות של אירופה ,שבסמטאותיה קפא הזמן מלכת.
נבקר בכמה מן האתרים החשובים שבעיר :הווילה הרומית ) (Domus Romanaהמפורסמת ,הקתדרלה
המוקדשת לפאולוס הקדוש ) (St. Paul's Cathedralוהכנסייה הכרמליטית ) ,(Carmelite Churchבה
החל המרד נגד נפוליאון .נטייל אל רבאט ) ,(Rabatהעיר הססגונית הצמודה למדינה .ניכנס למערה בה
התגורר ,לפי המסורת ,פאולוס הקדוש ,במשך שלושה חודשים .במהלך מלחמת העולם השנייה ,נחצבו
בצמוד למערה ,מקלטים שנועדו להגן על בני האי מפני ההפצצות הפרועות של הגרמנים והאיטלקים.
מכאן נצעד אל הקטקומבות ,אזור קברים ענק מתחת לעיר ,ובו גם קברים יהודיים שמעליהם חרותה
מנורת שבעת קנים.
נרד אל העיר טאס-סלימה ( ,)Tas-Sliemaהשוכנת על מפרץ מרסה-משט ( )Marsamxettונצא לשייט
במפרץ וב"נמל הגדול" ,המפרץ העצום שהפך את מלטה למקלט בטוח לספינות ,מקום להימלט אליו
(מכאן כנראה השם "מלטה") .נהנה מנופי העיר וַ לטָ ה ושלוש הערים שממולה.
יום ה'  :6.12.2018גוזו
הבוקר נצא במעבורת לאי הקטן גוזו ( .)Gozoאורכו של האי גוזו  15קילומטר ,ורוחבו המרבי  -שבעה
קילומטרים ,ובסך הכל שטחו  67קמ"ר .צפיפות האוכלוסין בו דלילה בהרבה מזו שבאי מלטה ,ואדמתו
ארה ( )Xagħraונבקר בטחנת הרוח
פורייה יותר .נגיע לאי לאחר שייט של  25דקות .ניסע לעיירה ָש ָ
העתיקה ,טא' קולא ( ,)Ta' Kola Windmillשם נכיר את
שיטת הטחינה בעזרת הרוח ונראה את מגורי משפחת הטוחן.
נבקר במקדשי ג'גנטיה ) ,(Ggantijaהקדומים מסוגם בעולם,
שהוכרו על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמית .המקדשים
שבמקום הם מסביבות שנת  3600לפני הספירה ,והם אחד
האתרים הארכיאולוגיים החשובים במלטה .פירוש השם
ג'גנטיה הוא "ענקית".
מכאן ניסע לכנסיית המדונה של טָ אל פִּ ינוּ ( ,)Santwarju tal-Madonna ta' Pinuהשוכנת על שלוחה
בגובה של  100מטרים ,כשלושה קילומטרים צפונית-מערבית לעיר ויקטוריה וכחצי קילומטר ממזרח
לכפר ארב ( )Għarbשבתחומו היא נמצאת .הכנסייה מוכרת כ"כנסייה לאומית" (,)National Shrine
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והיא אתר צליינות פופולרי ואחת הכנסיות החשובות במדינה .רבים עולים אליה לרגל ,באמונה
שתפילה בכנסייה מרפאת מחלות ופצעים .נצפה במתנות תודה שהעניקו לכנסייה  1,200איש שנרפאו
בזכות התפילה ,שעיקרן צלם עשוי כסף של האיבר שנרפא.
נמשיך למערב האי בו אתר טבע מיוחד במינו  -מפרץ דווירה ) ,(Dwejra Pointשממנו נשקפת תצפית
אל מרחבי הים ואל צוקי החוף .נערוך טיול רגלי קצר אל תצפיות נאות משני צידי המצוק .מכאן נמשיך
לעיירה פונטנה ( ,)Fontanaשם נראה מכבסות עתיקות .בכפר עדיין עוסקים ברקמה של בדי תחרה,
אותם נוכל לראות בחנויות הסמוכות למכבסות.
נעלה אל ויקטוריה ) ,(Victoriaבירת גוזו ,הנמצאת במרכז האי .שמה הנוכחי ניתן לה ב ,1897 -לציון
שנת השישים להכתרתה של המלכה ויקטוריה ,אבל עד היום היא ידועה גם בשמה הקודם ,רבאט
) . (Rabatאין לבלבל עם העיר בשם זהה שבאי מלטה .מעל העיר נמצאת המצודה מוקפת החומה,
בתוכה נמצאים בתי העיר הקדומים והקתדרלה של גוזו ומחומותיה נשקפים נופים מרהיבים .לעת ערב
נשוט חזרה אל האי הגדול.
יום ו'  :7.12.18שלוש הערים  -פורט רינלה  -גני באראקה  -מוזיאון המלחמה

ממזרח לחצי האי ,עליו שוכנת וַ לטָ ה ,בולטים מעין שני חצאי איים ,שבהם שוכנות הערים סנגלאה
) (Sengleaוּויטוריוזה ) .(Vitoriosaהעיר השלישית ,קוֹספּיקוַּאה ) ,(Cospicuaהמכונה ּבוֹרמלָה
) ,(Bormlaנמצאת ממזרח להן .הערים הללו בוצרו בידי אחד מראשי מסדר אבירי יוחנן הקדוש,
ניקולאס קוטונר ) (Cottonerומכונות על כן גם "קוֹטוֹנרה ) ."(Cottoneraהן מוכרות יותר בכינוי "שלוש
הערים" .באפריל  1942הוטלו עליהן  3,156טון של פצצות .תחת איום ההפצצות ,תפקדו שלוש הערים
כעיר אחת ,מבחינה כלכלית וצבאית כאחד .כך התפתח במקום לוקאל פטריוטיזם ,שהבדיל בין תושבי
שלוש הערים הללו לבין אנשי היישובים והכפרים השכנים .במקביל ,בני וואלטה התייחסו אל אנשי
הערים כאל זרים ,וכינו אותם "הללו מן הצד השני" .המעניינת בשלוש הערים היא ויטוריוזה ,על
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רחובותיה הצרים ובתיה העתיקים .נסייר ברובע בו התגוררו האבירים ונרד אל המוזיאון הימי של
מלטה.
מכאן ניסע אל פורט רינלה ( ,)Fort Rinellaמבצר בריטי מימי המלכה ויקטוריה ,עליו הוצב תותח ענקי,
שנועד למנוע כניסה לנמלי מלטה .התותח עוד במקומו .כיום משמשת המצודה כמוזיאון לצבאה של
המלכה ויקטוריה ומספרת את סיפור התותח.
נשוב אל החוף ונחצה במעבורת מקומית את הנמל הגדול ,לכיוונה של וַ ל ָטה .נעלה במעלית שקופה אל
גני באראקה העליונים ) ,)Upper Barraka Gardensהנמצאים בקצה הצוק המשקיף אל הנמל והמפרץ.
במאה ה 17-שימשו הגנים האלה כחצר הפרטית של האבירים האיטלקים ,שהתגוררו בסמוך .כיום הם
מקום בילוי אהוב ,ממנו נשקפים הנופים הקסומים של הנמל הגדול ושלוש הערים.
נצפה באכסניה של האבירים מקסטיליה וליאון ( ,)Auberge de Castilleשם נמצאים היום משרדי
משרד ראש הממשלה של מלטה .מכאן נצא לסיור רגלי לאורך חופיו של הנמל הגדול ונתפעל מהנופים
המשתנים מול עינינו עם כל צעד .נעצור לתצפית בגני באראקה התחתונים ))lower Barraka Gardens
ומשם נמשיך אל מוזיאון המלחמה ,הסוקר את היסטורית הקרבות על מלטה .הוא נמצא במבצר סאן
אלמו ( ,)Fort Saint Elmoעליו ניטש קרב מר במהלך הפלישה העות'מאנית ,ב .1565-נסיים את היום
במיצג "חווית מלטה ( ,")The Malta Experienceהמציג את תולדות האי על מסך ענק.
יום שבת  :8.12.2018מוֹסטָ ה וּוַלטָ ה  -טיסה ארצה( 9.12
בשעה )01.15
את היום נפתח בכנסייה המרשימה של מוסטה (Mosta
) ,Churchהמוכרת גם בשמה כנסיית עליית מרים או הרוטונדה
של מוסטה ) .(Mosta Rotundaהכנסייה ,שהיא אחד המבנים
הגדולים באי ,עגולה ובעלת כיפה גדולה ,הנראית מכל רחבי
האי .במהלך מלחמת העולם השנייה חדרה פצצה גרמנית את
כיפת הכנסייה ,נפלה אל תוך המבנה ,אך בדרך נס לא התפוצצה .מכאן נצא אל הבירהַ ,ו ֶלטָה .עיר הבירה
הציורית של מלטה .זוה י עיר נמל שוקקת ששימרה את הלך הרוח ואת אווירת ימי הביניים ומציגה עושר
תרבותי ואדריכלי רב .העיר נקראת על שמו של האח הגדול ז'אן פאריזו דה לה ואלט (Jean Parisot de la
) ,Valetteראש מסדר האבירים ,שהדף בשנת  1565את המצור התורכי על האי .זוהי עיר הבירה הקטנה ביותר
באיחוד האירופי ,ואחת הקטנות בעולם  -כל שטחה  0.65קמ"ר בסך הכול .הרחובות הצרים עמוסים במבנים
בעלי חשיבות תרבותית ואדריכלית ,בשפע כה רב ,עד שהעיר כולה הוכרזה כאתר מורשת עולמית מטעם ארגון
אונסק"ו.
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נפתח את הסיור בביקור במוזיאון הארכאולוגי ,השוכן באכסניית האבירים מפרובאנס ( Auberge de
 )Provenceובו מיטב ממצאי המקדשים הפרה-היסטוריים .נמשיך אל שכיית החמדה ,תיאטרון מנואל
( ,)Manoel Theaterהתיאטרון העתיק ביותר שעודו מתפקד דרך קבע באירופה .נמשיך אל הקתדרלה של
מסדר אבירי יוחנן הקדוש ) (Saint John's Co-Cathedralשנבנתה בשנת  .1573למרות שהפצצות מלחמת
העולם השנייה גרמו לנזקים רבים במבנה ,ובמיוחד במגדלי הפעמונים שלצדיו ,היא שרדה והשתמרה יפה .קשה
שלא להתרשם מן הפער העצום בין החזית החיצונית המאופקת והצנועה של הקתדרלה ,לבין הפנים המפואר.
האמן האיטלקי מתיה פרטי ( )Mattia Pretiצייר את תקרת הקתדרלה ארבעים שנה והותיר אחריו מופת של
אמנות הבארוק .המבקרים במקום יכולים להתרשם מהעיטורים המוזהבים בצורת מלאכים ,פרחים ועלים
שמכסים את הקירות .את רצפת הקתדרלה מקשטות  400מצבות שיש צבעוניות ומרהיבות על גבי קברים של
אבירי המסדר .בתחילת המאה ה 17-התגורר כאן האמן האיטלקי קאראווג'יו שהותיר אחריו שני ציורים
דרמטיים ונהדרים ממיטב יצירתו :עריפת ראשו של יוחנן המטביל (שלו מוקדשת הקתדרלה) וציור של
הירונימוס הקדוש בבית הסוהר.
נבקר בארמון המרהיב של ראש מסדר אבירי יוחנן הקדוש ) .(Grandmaster's Palaceארמון הגראנד מאסטר
עטוף במשטחי גובלנים מקוריים ומדהימים ,דיוקנים של גדולי המנהיגים והאבירים ,שריונות וחרבות  -היוצרים
יחד מראה מרתק ומיוחד מאין כמוהו .נבקר גם בקאזה רוקה פיקולה ( ,)Casa Rocca Piccolaבו מתגורר
המרקיז אנטוניו דה פירו התשיעי .ה"רוקה פיקולה" הוקם באמצע המאה ה 16-ובמשך מאתיים שנים היה
בבעלות אבירי מלטה ושימש כמעונו של האדמירל דון פייטרו לה רוקה .כיום משמש הבית כמוזיאון חי .בני דה
פירו מתגוררים בחדריו אבל מקבלים אורחים ומסיירים איתם ברחבי הבניין .עשרים אלף מבקרים פוקדים את
הבית בכל שנה.
נחתום את הטיול בארוחת ערב במסעדה מקומית ,ובשעות הלילה ניסע אל שדה התעופה לקראת
הטיסה חזרה ארצה (  9.12בשעה )01.15

הערה :יתכנו שינויים במסלול כתוצאה משיקולי הדרכה של מדריך הסיור והמנהלן ,או בשל נסיבות
אובייקטיביות.
תגליות עולמי – מסעות לארצות התרבות
מיסודה של עמותת מכון ישראלי לארכיאולוגיה ,רחוב אופנהיימר  ,5רחובות 7670105
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תגליות עולמי – לגלות את העולם לעומקו
1020 €
המחיר למטייל בחדר זוגי להרשמה עד ה:12.10.18.
המחיר למטייל לאחר ה 12.10.18-עשוי להשתנות כתוצאה מעלות כרטיס הטיסה שייקבע על ידי חברת
התעופה.
20 €
תוספת תשר למטייל:
תוספת ליחיד בחדר זוגי;154 € :
הסיור כולל:
 טיסה ישירה וסדירה למלטה וחזרה ישירה ממנה כולל מסי נמל והיטלים
 מנהלן מתנדב לצד המדריך האמון על הלוגיסטיקה של הסיור
 תכנון והדרכה על ידי תגליות
 מלון בדרגת  *4על בסיס חצי
פנסיון
 ארוחה נוספת בערב האחרון
 כל אמצעי התחבורה המוזכרים
בתכנית
 כניסות לכול האתרים שצוינו
בתכנית
 ערכות שמע אישיות
הסיור אינו כולל:
 כול מה שלא צוין במפורש כנכלל
 ביטוח נסיעות (מומלץ להזמין ביטוח
מיד לאחר רכישת הסיור ולוודא
שהביטוח כולל החזר במקרה ביטול
על רקע רפואי)
 ארוחות צהריים
 שתייה ורכישות פרטיות במהלך הטיול
 יש להקפיד על דרכון בתוקף למשך  6חודשים לפחות
סיור עם תגליות מבטיח לכם:
 סיור בדגש ארכיאולוגי ,היסטורי ותרבותי המשלב את מיטב האתרים
 הדרכה איכותית ומעמיקה
 מנהלן אשר אחראי על הארגון והלוגיסטיקה
 תכנון זמן אופטימאלי
 בתי מלון באיכות גבוהה אשר יאפשרו לכם מנוחה נאותה לקראת עוד יום אינטנסיבי
 חברותא המורכבת ממטיילים יודעי חן
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