
מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה - עד גמר המלאי
נקודות איסוף: אשדוד £ יבנה £ ראשל"צ £ חולון £ בת ים £ תל אביב £ נתניה

המחירים כוללים הסעות הלוך ושוב אלא אם צויין אחרת £ נקודות האיסוף מותנות במינימום נירשמים £ ט.ל.ח.

להזמנות: 03-9623222 שלוחה 2, בין השעות: 09:00-17:00.   בשעות הערב: 050-5890270 יהודה טריקי

קברות צדיקים
הרשב"י במירון, יונתן בן עוזיאל בעמוקה, הרמב"ם ור' מאיר בעל הנס בטבריה

יום ראשון 22/3/15 ראש חודש ניסן, 5/4/15 חול המועד פסח,
יום שני 20/4/15 ראש חודש אייר

מה מחכה בסיור: נתחיל את ביקורינו בהר מירון עם ביקור בקברו של רבי שמעון בר יוחאי כותב 
יער ביריה היישר  ובנו אלעזר )הקבר נחשב כסגולה להצלחה(, משם נרד אל  הזוהר הקדוש 
לקברו של יונתן בן עוזיאל בעמוקה, מתלמידי הלל הזקן )ביקור בקבר נחשב לסגולה לזיווג ופרי 
בטן(, ארוחת צהריים מלאה. לסיום ניסע לעיר טבריה ונפקוד את קברו של רבי מאיר בעל הנס 
)סגולה לפרנסה - אלקא דמאיר ענני( ואת קבר הרמב"ם )סגולה לבריאות - עד היום נעשה 

שימושו בספריו בתחום הרפואה האלטרנטיבית(.

המחיר למשתתף/ת 139 ₪ בלבד.
בחול המועד פסח 149 ₪ בלבד.

המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מורשה צמוד וארוחת צהריים מלאה.

ימי כיף במלון דניאל ים המלח
ימי רביעי 4/3/15, 11/3/15, 18/3/15, 25/3/15, 1/4/15, 15/4/15, 29/4/15

יום הכיף והפינוקים בספא המפואר של מלון דניאל כולל: בריכה פנימית וחיצונית עם מי ים 
יבשה,  רטובה, סאונה  מים מתוקים מחוממת, סאונה  בריכת  מי קרח,  בריכת  ג׳קוזי,  המלח, 
מקלחות לחץ, חמאם טורקי, חדר כושר ובריכה חיצונית. ארוחת צהריים מלאה. תגידו בעצמכם 

- מי צריך יותר מזה?

המחיר למשתתף/ת 189 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, כניסה לספא המלון וארוחת צהריים מלאה.

ימי כיף במלון הוד ים המלח
ימי רביעי 4/3/15, 11/3/15, 18/3/15, 25/3/15, 1/4/15, 15/4/15, 29/4/15

כניסה לספא החדש במלון: לשימוש האורחים - בריכות מי ים המלח, בריכת גופרית, ג'קוזי, 
בריכת מים מתוקים, סאונה, חדר כושר וחוף ים פרטי צמוד, ארוחת צהריים בשרית המוגשת 
במזנונים במלון הכוללת: מיני סלטים, מגוון עשיר של בשרים, תוספות חמות, מרק השף ובר 

קינוחים עשיר.

המחיר למשתתף/ת 189 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, כניסה לספא המלון וארוחת צהריים מלאה.

גיבור בודד בדמשק
רמת הגולן בעקבות אלי כהן

יום שלישי 31/3/15
נתחיל בביקור באנדרטה חדשה בחמת גדר ליד המלון בו ביקר אלי כהן ז"ל. תחנות בדרכו של 
"כאמל אמין תאבת" הלא הוא אלי כהן האיש שלנו בדמשק. נעלה לרמת הגולן אזור חושנייה 
הסורים  הכוחות  במפקדת  נבקר  קוניטרה,  על  תצפית  נבצע  הכיפור,  יום  קרבות  על  ונספר 
ברמת הגולן כולל תצפית מגג הבניין. ארוחת צהריים מלאה. עמק הבכא, ניסע למג'דל־שמס 
דרך עמק היפעורי, אם יתאפשר אף נפגש עם עלי נור אדין מרעי, חייל דרוזי ששירת בצבא 
הסורי והוא יספר על רגעיו האחרונים של אלי כהן ז"ל. נחלוף דרך מזרח הכנרת, ונסיים את 
הטיול בתחנה הכי מערבית שאליה הגיע אלי כהן מהצד הסורי מוצב נוקייב שעל שפת הכנרת.

המחיר למשתתף/ת 159 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מורשה צמוד וארוחת צהריים מלאה.
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ימי כיף במרחצאות חמת גדר
בריכות חמות, ג׳קוזי, פארק ענק ו־אמאל׳ה! תנינים.

ימי שלישי 3/3/15, 10/3/15, 17/3/15, 24/3/15, 31/3/15,
7/4/15 חול המועד פסח, 28/4/15, יום חמישי 23/4/15 עצמאות

הרשו לעצמכם פינוק אמיתי: מרחצאות חמת גדר מציעים בילוי לכל המשפחה. בזמן שהילדים 
וציפורים,  וייהנו ממופעים משעשעים של תוכים  יבלו בפארק הענק, יתהלכו בחוות התנינים 
42 מעלות צלסיוס.  תוכלו אתם להתענג על הבריכה החמה, שהוא מעיין הנובע בטמפ’ של 
יחידים  מים  ותותחי  מפלים  ג’קוזי,  כיסאות  ג’קוזי,  מיטות  תמצאו  המקורה,  המעיין  בבריכת 
מסוגם בישראל, המקלים על אלה הסובלים מבעיות פרקים ועצמות, ומסייעים בהמרצת כלי 

הדם וחילוף תאי העור. ארוחת הצהריים תיערך במסעדת “המחבת” שבמתחם.

המחיר למשתתף/ת 159 ₪ בלבד.
בחול המועד פסח וביום העצמאות 179 ₪ בלבד.

המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, כניסה למרחצאות וארוחת צהריים מלאה.

"מעורב ירושלמי"
טיול קסום ומיוחד עם מדריך שחקן בנחלאות, שוק מחנה יהודה וסמטאות הרובע 

היהודי

יום חמישי 19/3/15
יציאה לסיור "מעורב ירושלמי" סיור פולקלוריסטי ייחודי ומשעשע באזור נחלאות ושוק מחנה 
יהודה בליווי קטעי משחק, דמויות ירושלמיות, סיפורים, מוזיקה, הפתעות והרבה כיף ירושלמי. 
"בית־יעקב",  שכונות  הישן,  צדק"  "שערי  בבית־החולים  עובר  בבנייני־האומה,  מתחיל  הסיור 
"אוהל־משה", מזכרת־משה" ועוד, לאחר מכן נגיע לשוק מחנה־יהודה בו נטעם מהחומוס של 
רחמו המהולל, נריח תבלינים צבעוניים ואפילו "נעשה שוק". ארוחת צהריים מלאה. סיור רגלי 
בסמטאותיו הציוריות של הרובע היהודי, 'בתים מספרים' נחלוף על פני כיכר בתי מחסה, בית 
כנסת הרמב"ן, בית כנסת החורבה ועוד ונספר את הסיפור שעומר מאחוריו, תצפית על הר 

הבית ונסיים בביקור בכותל המערבי.

המחיר למשתתף/ת 189 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך שחקן, מדריך מורשה צמוד וארוחת צהריים מלאה.

יום כיף במרחצאות חמי יואב
בשיתוף המשרד לאזרחים ותיקים

ימי שלישי 3/3/15, 17/3/15, 31/3/15, יום שני 13/4/15
ג'קוזי  בריכות מים תרמו־מינרלים במעלות חום שונות, מוקדי  יואב'  'חמי  הגעה למרחצאות 

בבריכות, עיסוי מימי יחיד מסוגו, מזח וטיילת סביב לאגם. ארוחת צהריים מלאה בחמי יואב.

המחיר למשתתף/ת 110 ₪ בלבד לאזרח ותיק.
המחיר כולל: הסעות הלוך ושוב, כניסה למרחצאות חמי יואב

יום כיף במרחצאות חמי געש
בשיתוף המשרד לאזרחים ותיקים

ימי שלישי 10/3/15, 24/3/15, יום שני 27/4/15
ג'קוזי  מוקדי  שונות.  חום  מים תרמו־מינרלים במעלות  בריכות  געש,  חמי  למרחצאות  הגעה 

בבריכות, עיסוי מימי יחיד מסוגו. נסיעה חזרה לנקודת המפגש.

המחיר למשתתף/ת 110 ₪ בלבד לאזרח ותיק.
המחיר כולל: הסעות הלוך ושוב, כניסה למרחצאות חמי געש
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ימי כיף בחרמון
ימי שלישי 3/3/15, 10/3/15, 17/3/15, 24/3/15, 31/3/15, ימי חמישי 5/3/15 

פורים, 12/3/15, 19/3/15, 26/3/15, יום ראשון 5/4/15 חול המועד פסח
ביקור בחרמון המושלג, זמן חופשי לגלישה ולהנאה ולהשתעשע בהר המושלג )הרכבל אינו 

כלול במחיר( נסיעה על ציר רמת הגולן. ארוחת צהריים מלאה.

המחיר למשתתף/ת 189 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר, כניסה לאתר החרמון וארוחת צהריים מלאה.

חבל יתיר - הצפון של הדרום
טיול רגלי ביער יתיר, תצפית, עיירה היהודית סוסיא ועשבי קדם

יום שני 9/3/15
הר  היישוב  ליד  היער,  בקצה  ומסתיימת  שני־ליבנה  היישוב  ליד  חולפת  היער,  את  חוצה  סלולה,  דרך  הראשית  היער  דרך  יתיר  ביער  קסום  סיור   - יתיר  יער 

עמשא. בפסגה המערבית נמצא בית היערנים שבו מרפסת. תצפית מרשימה ממנה נפרש 
בור  - שבו  והמערה"  ובקעת באר שבע. "שביל הבור  נשימה של הרי חברון, מיתר  נוף עוצר 
מים חצוב בסלע בצורת פעמון ומערה גדולה. ארוחת צהריים מלאה. הגעה לעיירה היהודית 
סוסיא - עיירה שפרחה בתקופת המשנה והתלמוד: מפגש חוויתי יוצא דופן שמאפשר ביקור 
מוחשי בזמן העבר. זהו סיפורה של עיירה יהודית מהתקופה הביזנטית שלמרות הימים הקשים 
החקלאיים,  הייצור  מתקני  המבנים,  שרידי  את  מוחשי  באופן  לראות  ניתן  לשגשג  הצליחה 
בית  כולם מבנה  ובראש  ובפסיפס,  היהודים באבן  והסמלים  המקוואות, הכתובות, העיטורים 
כנסת מפואר. כניסה למערות מגורים עתיקות )כניסה והליכה קלה לכל הגילאים!( נטייל בבתים 
ובסמטאות ונראה את רצפת הפסיפס המדהימה מתקופת המשנה ונקנח בצפייה במיצג אור 
קולי שיכניס אותנו לאווירת המקום הייחודית. ביקור בעשבי קדם, מפעל המייצר מוצרי מרפא 

וטיפוח מצומח ספר מדבר יהודה.

המחיר למשתתף/ת 179 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מורשה צמוד, כניסות לאתרים וארוחת צהריים מלאה.

אגמון החולה, תל חי ומעיינות נחל דן
עונת החורף אין כמו לחוות את הטבע מקרוב

ימי שלישי 3/3/15, 7/4/15 חול המועד פסח
הליכה רגלית מודרכת בשמורת נחל דן - הגדול שבמקורות הירדן הינו נחל עם סבך עצים 
פראי )הליכה כשעתיים( מעיינות ומים הזורמים בשצף קצף כל ימות השנה. אנדרטת תל 
חי - סיפור אנדרטת הארי השואג מצודת כח. ביקור באגמון החולה - אזור ההצפה החדש 
נחשב היום לאחד מאתרי הצפרות הגדולים בעולם. באזור זה חולפות פעמיים בשנה לא 
פחות מ־500 מיליון ציפורים מ־301 מינים שונים. ארוחת צהריים מלאה. ביקור אצל "סבא 

חביב" המייצר טחינה באבני ריחיים עתיקות.

המחיר למשתתף/ת 179 ₪ בלבד.
בחול המועד פסח 189 ₪ בלבד.

המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מורשה צמוד, כניסות לאתרים וארוחת צהריים מלאה.

רוח, גבינות ויין בגליל העליון
יקב רימון, עיר המקובלים צפת וגבינות המאירי

יום רביעי 18/3/15
סיור רגלי קסום בסמטאותיה הקסומות של צפת העתיקה נסייר בדרך אלקבץ שבהמשכה 
הופכת לדרך בית יוסף אל "בית יוסף" בית הכנסת רבי יוסף קארו שחיבר את "שולחן ערוך" 
גבינות  והגלריות. ביקור בחנות  נמשיך אל מעלות עולי הגרדום. כאן נמצאת קריית האמנים 
המאירי אצל אחת מהמשפחות הוותיקות בגליל - המייצרת גבינות צאן במשך דורות ארוכים 

ונטעם מטעמה של הגבינה הגלילית, ביקור ביקב רימון כולל סיור מודרך וטעימות.

המחיר למשתתף/ת 169 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מורשה צמוד, כניסות לאתרים וארוחת צהריים מלאה.
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המנזר האסור
טיול קסום לנחל פרת במדבר יהודה: מעיינות צוננים, נזירים מתבודדים על המצוקים, בוסתנים ונופים. טיול אל מקומות שהיו ואינם... עם 

העיתונאי עינב ברזני - צלם טבע, כתב ומרצה על סיפורי מסע

יום חמישי 26/3/15
שמורת נחל פרת ומעיינותיו שופעים במים הזורמים במשך כל ימות השנה. הנחל זורם בצפון מדבר יהודה מירושלים ליריחו. מעיינות משובבי נפש בלב המדבר, 
מנזרים, מערות, קניונים ומצוקים בין מנזר פארן למנזר סנט ג'ורג'. נתחיל בירידה לישוב עלמון־ענתות, נחלוף על פני מנזר פארן בעין פרת, נעצור בקיר השפנים 

ובבריכת התמר. נתחיל בעליה מתונה המובילה למנזר פארן, המנזר נבנה מחדש במאה ה־19 
ע"י הכנסייה הרוסית ומשמר חלקים ביזאנטיים סביב מערות טבעיות. במנזר על פי המסורת 
נמצא קברו של חריתון. נעמוד בערי הכניסה למנזר ושם נספר את האגדה על פי המסורת 
נמשיך  הנזיר?...  של  שמו  על  קרוי  ומי  במקום?  המנזר  את  הקימו  למה  והנחש,  חריתון  על 
בירידה חזרה למקור הנביעה של עין פרת, שם מספר בריכות מים קטנות בהן נוכל להשתכשך. 
בשמורת הטבע עין פרת גדלים עצי בוסתן רבים, לצד חורשת אקליפטוסים שנטעו הבריטים. 
בדרכנו למנזר סנט ג'ורג' נעצור בסמוך לאחד מצלבי הברזל הנטועים בגבעות החולשות על 
הוואדי. נקודת תצפית מהפנטת על המנזר עם כיפות הטורקיז שתלוי על צלע ההר. המנזר 
הוקמה  שעליה  עתיקה  מערה  נמצאת  העליון  במפלס  עיקריים:  מפלסים  לשלושה  מחולק 
כנסייה. במערה זו על פי המסורת הנוצרית הסתתר הנביא אליהו בהגיעו לנחל, ובה אכל לחם 
ומים שהביאו לו העורבים בבורחו מפני איזבל. במפלס האמצעי מצויים מרבית מבני המגורים, 
שלוש כנסיות וכן מגדל הפעמונים. המפלס התחתון בנוי מקשתות ובו נמצאים מחסני המנזר 
וקברי נזירים. הנוצרים מאמינים כי במערה זו בישר מלאך לסבו של ישו, יואכים, כי אשתו חנה 

תלד את מרים הבתולה.

המחיר למשתתף/ת 239 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מורשה צמוד, העיתונאי עינב ברזני, כניסות לאתרים וארוחת צהריים מלאה.

אל־אל הגליל...
גליל מערבי שלא הכרתם - גן מונה, ח'אן אל עומדאן, גן הבהאיים בעכו, כלא עכו, החומה הנמל ומפרץ הדייגים

יום שני 16/3/15, יום חמישי 23/4/15 עצמאות
ביקור ב"גן של מונה" בג'וליס סיפורה של משפחה דרוזית אמונות וגן משפחתי נפלא, ביקור בכלא עכו - אתר ההנצחה לעולי הגרדום. חומות העיר העתיקה - 

נצא מהמגדלור בהליכה על טיילת החומות. ביקור בחאן אל עומדאן - החאן שנבנה ב־1,784 
בימיו של שליט עכו אחמד אל ג'אזר, שימש היטב את הסוחרים שהגיעו לעיר. במרכז רחבת 
כמחסנים  ששימשו  חדרים  התחתונה  בקומה  למים,  ציבורי  מתקן  ניצב  הגדולה  המסחר 
נלך   - ובקומה העליונה חדרים שהושכרו לסוחרים המזדמנים. מבית כנסת למסגד  ואורוות, 
לכיוון המרינה כדי לצפות ביאכטות הקטנות ובפעילות הדייגים, נפנה חזרה לתוך קרביה של 
העיר, ונחלוף בסמטה שנקראת "סמטת המועדון" סמטה מוצלת עם עשרות צעירים ומבוגרים 
ונרגילות. בקצה הסמטה ללא מוצא  שרובם גברים רכונים על קפה, משחקי קובייה, קלפים 
של  הצריח  את  ונראה  גדולה  לכיכר  ונגיע  צרה  בסמטה  נמשיך  הרמח"ל.  כנסת  בית  נמצא 
מסגד אל זייתונה ואולי יתמזל מזלנו ונוכל גם להיכנס לתוך רחבת המבואה של המסגד ונראה 
עמודים בעיצוב נדיר ובריכת טהרה. גן הבהאיים בעכו - ההליכה בשבילי הגן מעוררת שלווה 
פנימית, המתעצמת ככל שמתקרבים למרכז הגן. הגינון המעוצב והמדויק זורם סביב המבנים 

ההיסטוריים והאלמנטים הטבעיים, הכוללים שיקמה בת מאות שנים ומטע עצי זית עתיק.

המחיר למשתתף/ת 189 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מורשה צמוד, כניסות לאתרים וארוחת צהריים מלאה.

בעקבות זרימת המים והנחלים
נחל החצבאני, נחל סער, תצפית על עמק החולה וטיילת הירדן

יום שני 2/3/15, 6/4/15 חול המועד פסח
סיור רגלי בשמורת נחל שניר הנקרא נחל החצבאני )כולל הסבר על מקורות המים(. הינו אחד 
משלושת מקורותיו העיקריים של נהר הירדן והארוך שבהם. משם נמשיך לרמת הגולן לגשר 
הידידות - גשר המחבר את עין קנייא עם רמת הגולן, נהרס על ידי הסורים במלחמת ששת 
הימים כדי להקשות על צה"ל לזנב בסורים. לאחר המלחמה, הורה שר הבטחון דאז, משה 
דיין, להקים את הגשר מחדש כמחווה של רצון טוב כלפי הדרוזים ברמה. ונלך להליכה קלה 
מעל מפל סער, תוך כדי ההליכה מידי פעם נראה באופק את מבצר נמרוד - מצודה עתיקה 
מתקופת ימי הביניים. ניסע דרך צומת ווסט ונערוך תצפית על "עמק החולה". מסלול הליכה 
של כחצי שעה ב'טיילת הירדן' משדה נחמיה לכפר בלום לצד זרימת מים, הנוף המהמם ויש 

גם מפלון מרשים.

המחיר למשתתף/ת 179 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מורשה צמוד, כניסות לאתרים וארוחת צהריים מלאה.
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קטיף עצמי של תות שדה, קיסריה וזיכרון יעקב
טיול חדשני בשילוב קטיף תותים בשרון הצפוני. לפנינו אחד המסלולים האטרקטיביים ביותר באזור המרכז. טיול המרחיק אותנו משאון 

הכרך ופקקיו, אך מציג לפנינו את צידו היפהפה והמיוחד של השרון הצפוני

ימי שני 16/3/15, 6/4/15 חול המועד פסח
טיילת החוף בנתניה הססגונית. נפסע מתונות לארכה כק"מ מדרום לצפון, נציץ בים ובגליו המכים בתחתית מצוק הכורכר שמתחת ולפני המעלית לירידה לחוף 

נכנס לאוטובוס ונמשיך צפונה. ה"פסיפס הנסתר" בחורשת האורנים בקיסריה. זכר לתפארתה 
של העיר. מהפסיפס נמשיך מערבה לשרידי האקוודוקט )אמת המים( השגיבים שליד הים. נגיע 
לקטע שחציו טמון בחול ונהלך לארכו דרומה עד לקצה האמה. "רמת הנדיב" שבין בנימינה 
לזיכרון־יעקב. נתפעל מהגנים הבוטניים המגוונים והמגוננים בקפידה. כמו גם מאחוזת הקבר 
והמערה של משפחת רוטשילד. ונזכור כי הקמת המושבות בא"י הייתה חזון ציוני ענק! אך בלי 
"רוח שתות" קטיף  והלב של משפ' רוטשילד לדורותיה, דבר לא היה מתממש.  הגב, הכתף 
המשלבת  תחושה  מעין  הסלסילה.  מלוא  שדה  תותי  של  עצמי  קטיף   - שמואל  בגן  תותים 
את הרוח החקלאית עם כיפה אדומה, נצפה בסרט, נקטוף תותים, האתר נגיש מאוד, אפשר 
לקטוף מהאדמה, אפשר לקטוף מלמעלה תותים שתלויים, נשלב בנסיעה דרך כרכור לטיילת 
והבנת הבעייתיות של "גדר  קציר והתצפיות. הגעתנו בצהריים תבטיח תצפית נאה מזרחה. 
ההפרדה" באזור מיוחד זה. קציר היא הצפונית שב"תכנית הכוכבים" של אריק שרון. מכאן ניסע 

דרך חריש וברקאי / מי־עמי / צומת חיננית.

המחיר למשתתף/ת 179 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מורשה צמוד, כניסות לאתרים וארוחת צהריים מלאה.

בעקבות פסיפס אנושי ועושה נפלאות בגליל
ימי רביעי 11/3/15

ביקור בחוות התבלינים וצמחי מרפא בבית לחם הגלילית, ביקור אצל "יוסף אל הייב" מבית 
זרזיר - מטפל בכאבים בפרקים ע"י נוזלים מתוצרת עצמית, ביקור אצל יוסף עבדאללה מהכפר 
ייצור הנחושת, על הנגינה בכינור כולל קטע  עילבון הביקור כולל הסבר על החיים בכפר, על 
נגינה ולבסוף נתכבד בקפה, ארוחת צהריים מלאה, ביקור אצל "סבא חביב" המייצר טחינה 

באבני ריחיים עתיקות.

המחיר למשתתף/ת 149 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מורשה צמוד, כניסות לאתרים וארוחת צהריים מלאה.

בעקבות רחל המשוררת
נטייל, נספר, נטעם ונשיר "במשעולים בין דגניה לכנרת"...

יום שלישי 3/3/15
סיור בדגניה א' הקבוץ הראשון - "מחלום לחזון" הנושא העיקרי של תיירות דגניה מספר על מעמד האישה החלוצה בקבוצה. נשות העלייה השנייה היו נשים 
מאוד שאפתניות ומרחיקות לכת. בדגניה נרקמם ומתפתח הארגון הראשון הנלחם למען מעמד האישה - "מועצת הפועלות" ארגון שמעמיד את האישה בלב 
העשייה, בשוויון ובשותפות אמיתית. אותו ארגון לימים מתפתח והופך להיות ארגון "נעמת". תחילתו של הטיול המזמר שלנו הוא בדגניה א'. אום ג'וני המקום 
אליו מגיעים ראשוני דגניה ומתחילים לרקות את חיי הקבוצה. נחלק שירונים ולמרגלות הירדן ובצל עצי האיקליפטוס נתחבר לטבע, לאדמה ולשירים היפים 

שרחל כתבה והם נר לרגלינו. נמשיך ל"חצר הראשונים" השמורה והאותנטית, בין בתי הבזלת 
והגינות הפורחות. נשב לשיר ולספר תחת חלון חדרה בבית המגורים הראשון בדגניה, על חייה 
החלוצים. נשיר משיריה היפים: לא שרתי לך ארצי... שם הרי גולן...התשמע קולי... נספר על 
האישה החלוצה, הקמת הרפת הראשונה, החינוך, החקלאות, השיתוף ובכמה מילים על הקיבוץ 
המשתנה עם השנים. נכנס למוזיאון דגניה המספר בתמונות את השנים הראשונות. ארוחת 
צהריים מלאה. בית גורדון - מוזיאון לטבע וחקלאות. רחל פגשה את אהרון דוד גורדון, הידוע 
בכינוי א.ד. גורדון - ממנהיגי הציונות. נצפה בסרט על רחל המשוררת, סיפור חייה )12 דקות(. 
בבית גורדון נעשה הפסקה לקפה ונשנוש מתוק... בית הבד "שמן המאה", שם נפגוש בנות 
והזנים  ייצור שמן הזית  ונבין על תהליך  ולחקלאות. נשמע, נטעם  דגניה שמחוברות לאדמה 
השונים. נצפה בסרטון קצר על מסלולו של הזית מהעץ לבקבוק. בבית הבד - חנות המפעל! 

לסיום היום החלוצי והמזמר... ניסע לקברה של רחל ונמשיך לשיר משיריה היפים.

המחיר למשתתף/ת 179 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מקומי, כניסות לאתרים וארוחת צהריים מלאה.

טיול מזמר



מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה - עד גמר המלאי
נקודות איסוף: אשדוד £ יבנה £ ראשל"צ £ חולון £ בת ים £ תל אביב £ נתניה

המחירים כוללים הסעות הלוך ושוב אלא אם צויין אחרת £ נקודות האיסוף מותנות במינימום נירשמים £ ט.ל.ח.

להזמנות: 03-9623222 שלוחה 2, בין השעות: 09:00-17:00.   בשעות הערב: 050-5890270 יהודה טריקי

מעיינות השוליים של רמת הגולן
בשוליה המערביים של רמת הגולן, לאורך דרך הפטרולים הישנה של הסורים, מתחבאים מעיינות שופעי מים וצל בכל ימות השנה

יום ראשון 8/3/15, יום חמישי 23/4/15 עצמאות
משמר הירדן - נתחיל את הסיור ליד שרידי המושבה משמר הירדן, מהמקום אשר שכנה משמר הירדן נותרה אנדרטה, משם נמשיך צפונה עד לגשר הפקק. 
בזמן ייבוש החולה היה במקום סכר שחסם את מי הביצות בשנת 57 פוצצו את הפקק, ואגם והביצות התרוקנו דרך התעלות דרומה, במקום הגשר שפוצץ הוקם 

גשר. ממש לאחר מעבר הגשר מתפצלת דרך עפר שהופכת לשביל להולכי רגל העולה לעין 
ג'ילבון ואל בריכת הקצינים, מי המעיין הניעו בעבר את טחנת הקמח ששרידיה נמצאים מתחת 
לרחבת הבריכה כיום יורדים ממנה המים בצינור אל השדות שבבקעה. עין טינה - הדרך מובילה 
עד לחורשת אקליפטוסים יפה שם נמצא בריכה עם מימי המעיין. בדרך לראש המפל נתקל 
בתחנת קמח ישנה שהשתמשה במי המעיין להפעלת טחנת קמח. עין דיבשה/דרבשיה - לפני 
שנים שוקמה תחנת הקמח פעלה שוב והוזנחה, אפשר לחצות את פלג המים ולהיכנס למבנה, 
להציץ אל אמת המים ואל הפינה היפה המכוסה בגפן ופטל קדוש, נעבור מעבר לאמת המים 
ובתוך המעבר בשיחים נגיע לזרימת המים עצמה, נעלה במעלה המדרון עד למקור המעיין. 
ארוחת צהריים מלאה בעמיעד. ביקור אצל "סבא חביב" המייצר טחינה באבני ריחיים עתיקות.

המחיר למשתתף/ת 149 ₪ בלבד.
ביום העצמאות 169 ₪ בלבד.

המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מורשה צמוד וארוחת צהריים מלאה.

נצרת והעמקים
ההיסטוריה של העיר נצרת וחשיבותה לנוצרים

יום רביעי 25/3/15
תצפית מרהיבה מהר קפיצה על עמק יזרעאל ועמק כסולות. טיול בשוק העתיק המשוחזר עם 
מגוון ריחותיו ושלל צבעיו. ביקור בכנסיית הבשורה של הלטינים, נכיר את ההשקפה האומנותית 
והארכיטקטונית של מתכנני הכנסייה. ב"כנסיית בית הכנסת" של היוונים הקתולים, נציץ אל 
הכנסייה האנגליקנית ואל העדה הפרוטסטנטית הקטנה החיה בנצרת. נעבור ליד מבנה הקזה־
ארוחת  הירקות.  שוק  שבתוך  הלבן  במסגד  ביקור  בנצרת.  הוותיקן  נציג  של  ביתו  וליד  נובה 

צהריים מלאה. נסיים בביקור בחוות התבלינים בבית לחם הגלילית.

המחיר למשתתף/ת 139 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מורשה צמוד וארוחת צהריים מלאה.

"הישרדות" נוסח תל אביב
מפגש מרתק עם העיתונאי בוקי נאה שייקח אותנו לתחתית ובחזרה

יום חמישי 19/3/15
סיור מסעיר חושים אל המחוזות האפלים של העיר ללא הפסקה. נכיר את חיי הלילה הערים 
של תל אביב ונבקר באתרים מרכזיים כמו נמל תל אביב החדש והמזמין ולעומתו, נבקר באזור 
מוכה הגורל של התחנה המרכזית הישנה, נמשיך לאזור בילויים התוסס ועוד. נעשה היכרות 
החוויות  האישיים,  הסיפורים  דרך  עולמי,  ובילוי  תרבות  למרכז  הנחשבת  העיר,  עם  מעמיקה 
והמוכרים  יותר  המוכרים  המשטרה  בסיפורי  אותנו  שישתף  נאה,  בוקי  של  הייחודי  וההומור 
פחות, הכל ממקור ראשון. נציץ לחיי הלילה באמצעות מפגש אישי־ישיר עם אנשי השוליים 
של תל אביב, נשמע סיפורים מרגשים על פשע ושיקום, נבקר במקומות בילוי אפלים ומוזרים 

כשבסוף הערב - סמכו על בוקי שמעתה תסתכלו על העיר תל אביב בצורה שונה לחלוטין.

המחיר למשתתף/ת 219 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, הדרכה של בוקי נאה וכניסות לאתרים.



מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה - עד גמר המלאי
נקודות איסוף: אשדוד £ יבנה £ ראשל"צ £ חולון £ בת ים £ תל אביב £ נתניה

המחירים כוללים הסעות הלוך ושוב אלא אם צויין אחרת £ נקודות האיסוף מותנות במינימום נירשמים £ ט.ל.ח.

להזמנות: 03-9623222 שלוחה 2, בין השעות: 09:00-17:00.   בשעות הערב: 050-5890270 יהודה טריקי

קברות צדיקים בירושלים
טוב שם משמן טוב... בעקבות קברי צדיקים בירושלים מגבעת שאול להר הזיתים

יום חמישי 19/3/15 ערב ראש חודש ניסן
המבנה.  מגג  לתצפית  נעלה  שם  הנביא  שמואל  של  בקברו  סמואל  בנבי  סיורנו  את  נתחיל 
נמשיך  נסים שנעשו במקום.  סיפורי  על  ונשמע  ר' שמעון הצדיק  למערת  לירושלים  נמשיך 
לקברו של מפרש  רגלית  נעלה  חייזר,  בני  וקבר  ליד אבשלום  נרד  הזיתים שם  להר  בנסיעה 
השישה סדרי מישנה ר׳ עובדיה מברטנורה, נעצור בקבר אור החיים הקדוש )ר' חיים בן עטר( 
מפרש התורה, וקברו של הרש"ש הקדוש, כמו כן נבקר בקברו הטרי של ר'אלעזר אבוחצירה 
ניסע להר המנוחות בגבעת  הי"ד שם נספר על שושלת משפחת אבוחצירה... מהר הזיתים 
שאול נתחיל בקבר החיד"א הקדוש והראשון לציון ר' מרדכי אליהו, ונשמע על הקשר ביניהם, 
נעבור לקברו של "הרואה במזוזות" הרב בן טוב ולסיום נבקר בקברו של המקובל הרב כדורי. 

ביקור בקברו של המרן הרב עובדיה יוסף. נסיים בביקור בכותל במערבי.

המחיר למשתתף/ת 129 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מורשה צמוד וארוחת צהריים מלאה.

בדרך אל הצוק הלבן ודייגים בנמל עכו
יום רביעי 25/3/15

נשוטט  שם  הציוריות,  והסמטאות  הבתים  אל  ונרגילות,  תבלינים  דייגים,  בין   - עכו"  "סיפורי 
והצליל משמשים בה בערבוביה.  זו שהסיפור הערבי הטעם, הריח  ונפגוש את עכו האחרת, 
חוף  טיילת  מלאה.  צהריים  ארוחת  הדייגים.  ומפרץ  הנמל  העתיקה,  בעיר  רגלי  בטיול  נסיים 
אכזיב, רכס אדמית ומערת קשת. נטייל בטיילת אכזיב החדשה, ונמריא לרכס אדמית, נשוטט 
נגיע  לנופים עד האופק.  בין פרחי העונה  והמעוצב שנסלל לא מכבר,  בשביל החדש המגונן 
ל"חלון" האדיר של מערת הקשת, דרכו נשקפות פסגות, יערות וכפרים קטנים אדומי גגות. 
אתר ראש הנקרה - נרד ברכבל התלול לביקור בנקרות ראש הנקרה. נצפה בחיזיון האורקולי 
הנחשולים  משחקי  עם  לסרוגין  והמואפלות  המוארות  הנקרות  במנהרות  נסייר  והסלע.  הים 

הלוכחים את מעמקי המחילות.

המחיר למשתתף/ת 189 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מורשה צמוד, כניסות לאתרים וארוחת צהריים מלאה.

ימי כיף במלון צל הרים ים המלח
צאו מהשגרה ובואו ליום מרגיע, בריאותי על קו המים

ימי רביעי 4/3/15, 11/3/15, 18/3/15, 25/3/15, 1/4/15, 15/4/15, 29/4/15
המלח  ים  על שפת  הממוקם  הרים  צל  למלון  בואו  ושקטה?  רגועה  באווירה  מלון  מחפשים 
באווירה פסטורלית עם חוף ים פרטי ומטופח. מלון צל הרים ים המלח בנוי בסגנון כפר נופש 
קטן המשרה רוגע ובאווירה מיוחדת. במלון מתחם ספא, הכולל בריכת מי ים המלח מחוממת 

ומקורה, סאונה יבשה ובריכת שחיה חיצונית. ארוחת צהריים מלאה במלון.

המחיר למשתתף/ת 169 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, כניסה לספא המלון וארוחת צהריים מלאה.

אל מובילי המים ומרבדי הכלניות בגולן
יום שני 9/3/15

צומת גולני - תצפית על עמק החולה על הציפורים החיות בביצה. "מפל סער" - הליכה קצרה 
מעל המפל. רמת הבניאס ופריחת הכלניות בשלל צבעים: אדומות, כחולות, לבנות ורודות )לפי 
מצב הפריחה(, "הר בנטל" - תצפית פנורמית על הגולן. מעלה גמלא ליד נחלים עם זרימת מים 
לבניאס ולכינרת. ארוחת צהריים מלאה. ביקור אצל סבא חביב המייצר טחינה באבני ריחיים 

עתיקות.

המחיר למשתתף/ת 149 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מורשה צמוד וארוחת צהריים מלאה.
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פארק קצרין העתיקה - חוויה תלמודית
לגלות את סודות העבר. הנכם מוזמנים למקום בו חיי היום יום ורוח הקהילה התלמודית הקדומה נפרשים ומקבלים חיים ומפגש עם המקורות

יום שלישי 10/3/15
סיור אל הבית המשוחזר ומסתורי חיי היום יום בעבר, נר השמן, חדר ההסבה, העלייה, סיפורים סביב תנורי הבישול וכמובן החצר המרתקת והחיים הפעילים בה 

והמעיין. הכרות עם מתקני החקלאות הקדומים - שמחת החיים בגת, סודות מן הגורן ועוד... 
מרשים  מיצג  הנסתר.  האוצר  וסיפור  מפואר  כנסת  בית   - הקדום  הכנסת  בית   - המקום  לב 
המציג את הדרמה התלמודית בין הקירות המצוירים, רצפת הפסיפס וספסלי האבן. לבחירה 
סופר  מסכים.   6 על  המוקרנים  ואחר"  מאיר  "רבי  או  עכנאי"  של  "תנורו  סרטים:  משני  אחד 
סת"ם - אותו נפגוש בחדרו הקטן בבית הכנסת ונצפה בכתיבת מילות ברכה - מעין צידה לדרך. 
פעילויות חקלאות קדומה - מתקני חקלאות עבר מקבלים חיים וממחישים את חיי החקלאות 
הקדומה. כניסה למוזיאון עתיקות הגולן )בשילוב הכניסה לפארק( בו ממצאים נדירים מהגולן 
- מים  על תקופותיו השונות. החזיון האור קולי על גמלא ישלים את התמונה... מעיינות עדן 
חיים... וגם מים שלחמו עבורם ועבור הקיום.מי מעיין צוננים מפכים בין בריכות בזלת בנויות 

טובלים רגלים, הולכים יחפים בשבילים הנקיים, מאזינים לרכש הזרימה.

המחיר למשתתף/ת 189 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מקומי, כניסות לאתרים וארוחת צהריים מלאה.

חיפה - אנרגיה, עוצמה וקסם
מרכזי מבקרים של בתי הזיקוק בזן, חברת חשמל וקסמים במושבה

יום שני 23/3/15
מרכז מבקרים חברת חשמל - אתר "אורות רבין" בחדרה הוא אתר ייצור החשמל הגדול במדינה. ביקור במרכז המבקרים של בזן הממוקם במפעל בית הזיקוק 

בחיפה, מרכז המבקרים משמש גם צוהר לציבור הרחב, ומאפשר הצצה לפעילות המתבצעת 
ואומן האל־חושי  ידי הקוסם  על  מבוצע  במושבה"  "קסמים  צהריים מלאה.  ארוחת  במפעל. 
יוני אלאדיני. הסיור יעבור בנקודות מפתח בהיסטוריה החיפאית ויספר את הסיפור הטמפלרי 
דרך ההיבט האנושי של בעלי המקצוע באותם זמנים. בכל נקודה יבצע הקוסם קטע ייחודי 
המשלב קוסמות בשילוב חוויה אל־חושית הקשור לנושא של בעלי המקצוע במושבה. נתחיל 
בבית הטייחים, נרד אל שדרות בן גוריון, דרך מלון "אפינגר" )כיום מלון הבוטיק "קולוני"(, נעבור 
בבית הרוחות של סר אליפנט, מפעל הסבונים שהיה באזור, בית המחלבה, הבנק של היישוב 
הטמפלרי, דרך בית העם של הטמפלרים ובניין הדואר של הקהילה, בוסתן הפירות של ילדי 

השכונה. נסיים ברחוב הגפן, שהיה רחוב היין של הטמפלרים.

המחיר למשתתף/ת 179 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מורשה צמוד, כניסות לאתרים, קסמים במושבה וארוחת צהריים 

מלאה.

שיר אהבה בדואי
מתוודעים לעדה הבדואית בשוק בבאר שבע ונהנים מאירוח בכפר דריג׳את

יום חמישי 12/3/15
נפתח בסיור ממונע בעיר הבדואית רהט. משם נמשיך למערה בדריג׳את הממוקמת למרגלות 
הר עמשא בנוף המדברי הרוגע. ביקור מודרך בכפר דריג׳את הקסום ונשמע את ג׳אבר אבו 
חמד, שיארח את המבקרים במערות האבן העתיקות, ואף יציע כיבוד ושתייה, כדרך אבותיו. 
הביקור מתובל בסיפורים מתקופות קדומות, אך מוצג מנקודת מבט מודרנית. החוויה כוללת 
סיור מרתק, תצפיות מרשימות וטעימות מלחם הטאבון המפורסם הנאפה במקום, שיוגש עם 
תה הררי ומתוק או קפה מריר לפי בחירה. לאחר מכן נצא לסיור חופשי בשוק הבדואי בבאר 
שבע, ובו נמכרים תבלינים, טבק, כלי נחושת, זכוכית, חרוזים, בדים ועוד ועוד אלמנטים ייחודיים 

מעולם הבדואים, בליווי רוח מדברית מלטפת.

המחיר למשתתף/ת 189 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מורשה צמוד, כניסות לאתרים וארוחת צהריים מלאה.
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ראפטינג קיאקים בירדן
יום שני 6/4/15 חול המועד פסח, יום חמישי 23/4/15 עצמאות

מתחילים בביקור בפארק הירדן ההררי - מיצד עטרת, המציע מסלול נעים לאורכו של הירדן 
ההררי, שזרימתו הנינוחה הופכת בנקודה זו למופע קוצף של מהירות, מפלים וסחף. כשנגיע 
לגדות נחל החצבאני נקבל הדרכה ונצא לשיט קיאקים בנחל הבניאס, במסלול היפה בגליל 
העליון, העובר בסבך עצי הערבה והדולב ובמסלול הרפתקני שכולל ירידה במפל וסיומו במפגש 
פסגה של הבניאס עם נחל דן ונחל חצבאני. ביקור בסבא חביב המייצר טחינה באבני ריחיים 

עתיקות. הערה: שייט הקיאקים מותר מגיל 5 ומעלה.

המחיר למשתתף/ת 179 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מורשה צמוד, שייט קיאקים וארוחת צהריים מלאה.

מהכנסת ועד הבסטה
ביקור במוסדות החשובים למדינת ישראל בירושלים, סיור בטלביה ושוק מחנה יהודה

יום ראשון 19/4/15
סיור מודרך ומיוחד בבית המשפט העליון, ממנו נמשיך לסיור קסום במיוחד למרכז המבקרים 
של בנק ישראל, נחלוף על פני בית המחוקקים הלא היא - הכנסת, משם נמשיך לטיול רגלי 
ֶיה הנחשבת כיום בדיוק כפי שהיה בראשית ימיה, לשכונה יוקרתית ואמידה, בה  בשכונת ַטְלּבִ
מתגוררים אנשי אקדמיה, בכירי ממשל ודיפלומטים זרים. מדינת ישראל עצמה מחזיקה מספר 
דירות שרד בטלביה, ובין היתר ממוקמים בה משכן הנשיא ומעון ראש הממשלה. נחלוף על פני 
בית הנשיא ונלמד על אדריכלות המבנה, שכולו מחווה לארץ ישראל. נחתום בסיור בשוק מחנה 

יהודה הוותיק שלאחרונה הפך לטרנדי ופופולרי במיוחד.

המחיר למשתתף/ת 169 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מורשה צמוד וארוחת צהריים מלאה.

תל יזרעאל, צפרות בכפר רופין וחיזיון אור קולי "לילות שאן"
טיול מרגש ומיוחד

יום חמישי 12/3/15
תל יזרעאל ועין יזרעאל - מסלול הליכה מהתל למעיין הנובע למרגלותיו לתוך בריכה רדודה 
בצל האקליפטוסים היוצרים פינת חמד. הגלבוע הר שאול / הר ברקן - תצפית נוף מרהיבה 
מההר לעמק יזרעאל ועמק חרוד. סיפור הקרב של המלך שאול ונפילתו בקרב זה. ביקור בענפי 
החקלאות ותצפית מ"תל מלוח" מוצב צה"ל לשעבר, שהפך לאתר מורשת ונוף. "לילות שאן" - 
מופע יחיד מסוגו בעולם, תכנית אור קולית בתלת מימד. ניכנס בשערי העיר ורחובות העמודים, 
נפגוש את הדמויות שבאו מהסהר הפורה לסחר בשווקי בית שאן. תבליני השוק. נבקר במראות 

בית המרחץ לריחות שמנים עתיקים.

המחיר למשתתף/ת 139 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מורשה צמוד וכניסות לאתרים.



מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה - עד גמר המלאי
נקודות איסוף: אשדוד £ יבנה £ ראשל"צ £ חולון £ בת ים £ תל אביב £ נתניה

המחירים כוללים הסעות הלוך ושוב אלא אם צויין אחרת £ נקודות האיסוף מותנות במינימום נירשמים £ ט.ל.ח.

להזמנות: 03-9623222 שלוחה 2, בין השעות: 09:00-17:00.   בשעות הערב: 050-5890270 יהודה טריקי

עין עלווה ונחל גוש חלב
גבעות חלב, מעיינות שופעים ובוסתני פרי בערוץ הנחל בית כנסת עתיק, כפר עתיק שסמטאותיו ציוריות ועוד...

יום רביעי 11/3/15
מושב כרם בן זמרה - נרד בשביל נוח העובר בין מטעי הפרי של היישוב עד הגיענו למעיין עלווה. נסור אל המעיין, העטור בצמחייה עבותה, נחסה בצלם של 
בוסתני פרי )אגוז, תאנה, זית, שסק, וגפנים( ונצטנן במי המעיין הצלולים האגומים בבריכת אבן. לאחר התרעננות קצרה נמשיך בשביל במורד הדרך, עד שנגיע 
לערוצו של נחל גוש חלב, לערוצו של הנחל. מי מעיינות, הנובעים בגדות הנחל, חורצים בסלע הקרטון הרך ערוץ רדוד ורחב ומוליכים מים בנחל בכל ימות 

השנה. בעבר נעזרו במי הנחל להפעלת שרשרת טחנות קמח ואמות מים, ששרידיהן ניכרים 
גם היום. בשרידים הללו, עם מגלשות המים וארובות נפילת המים בראשן, נבחין לכל אורכו 
של נחל גוש חלב צפונה, עד נחל דישון. השביל נמשך ועובר בין חלקות שדה מעובדות ובתוך 
בוסתנים שופעי פרי - תאנים, עצי אגוז וגפנים משתרגות. לצד הנחל חלקות רבות, מסוקלות 
למשעי, הנטועות בכרמי זיתים. לעבר בית הכנסת של גוש־חלב, שנבנה במאה השנייה וחרב 
ברעש, כנראה במאה השמינית, שרידי המבנה מוקפים בעצי זית לרוב. חזיתו פונה, כמקובל, 
לעבר ירושלים והכניסה אליו מדרום. ממש בפתח מוטל על הקרקע משקוף מפואר. שני טורי 
עמודים, שנשאו כנראה את הקומה השנייה, שבה הייתה עזרת נשים. נמשיך בשביל המסומן 
ירוק עד פאתי הכפר - שרידיו של יישוב יהודי מימי בית שני. נסייר בסמטאות הציוריות בין בתי 

הכפר וניהנה מיופיין. ארוחת צהריים מלאה.

המחיר למשתתף/ת 179 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מורשה צמוד, כניסות לאתרים וארוחת צהריים מלאה.

גבורת הלוחמים בלטרון
דרך הנטיפים ותצפיות, מערת הנטיפים וטיול בהרי ירושלים

יום שלישי 17/3/15
הגדולות  הנטיפים  מערות  בין  איננה  הנטיפים  מערת  שורק  מערת  הנטיפים  במערת  ביקור 
בעולם )רק 5 דונם - אורכה 82 מטרים ורוחבה כ־60 מטרים(, אך ביופייה ובעושר של הנטיפים 
הנמצאים בה היא מתחרה בגדולות שבהן. כל צורות הנטיפים המוכרות מיוצגות ביד רחבה 
במערה יפיפייה זו. מערת הנטיפים נוצרה ע"י חלחול של מי גשמים הממיסים בדרכם אבני 
גיר. לאורך מיליוני שנים מוסיפה כל טיפה המחלחלת לחלל המערה שכבה דקה של גיר, אם 
פשוט  הינו  הנטיפים  במערת  הסיור  כזקיף.  המערה  ריצפת  על  ואם  כנטיף  המערה  בתקרת 
וקל, ומתאים לכל המשפחה, אך ממגרש החניה אל פתח המערה יש לרדת )ואחר כך לעלות( 
כ־150 מדרגות. סיור מודרך באתר יד לשריון בלטרון - הצופה אל נופי עמק איילון, נספר על 
3,000 שנות ההיסטוריה של האזור, מימי יהושוע בן־נון ועד ימינו, כמו גם היכרות עם מוזיאון 
הטנקים שבמקום שנחשב לאחד מהטובים בעולם, ועם אתר ההנצחה של חיל השריון. תצפית 

מרהיבה לעבר הרי ירושלים. ארוחת צהריים מלאה.

המחיר למשתתף/ת 189 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מורשה צמוד, כניסות לאתרים וארוחת צהריים מלאה.

שושן פורים בירושלים
פורים שפיל בשכונות החרדיות וסיור היתולי ב'מחניודה'

יום שישי 6/3/15 פורים
בחג שושן הפורים בירושלים, שנערך יום אחרי פורים בשאר המקומות, נזכה להצצה מיוחדת 
אל תוך השכונות החרדיות השמרניות של ירושלים שגם תושביהן לא יישארו אדישים אל מול 
הצהלה והשמחה של חג הפורים. ביום זה נסתובב בשכונות החרדיות בשיאו של החג, נראה 
את משלוחי המנות, מתנות לאביונים, נגלה מהי התחפושת השכיחה בעולם החרדי, נשמע 
ואיך מפרשים את משמעויותיו. כל זאת באווירת קרנבל הפורים. אז  על מנהגי החג השונים 
למה לא כל יום פורים? נצא לסיור "מעורב ירושלמי" סיור פולקלוריסטי ייחודי ומשעשע באזור 
נחלאות ושוק מחנה יהודה בליווי קטעי משחק, דמויות ירושלמיות, סיפורים, מוזיקה, הפתעות 
הישן,  צדק"  "שערי  החולים  בבית  עובר  האומה,  בבנייני  מתחיל  הסיור  ירושלמי.  כיף  והרבה 
שכונות "בית יעקב", "אוהל משה", "מזכרת משה" ועוד, לאחר מכן נגיע לשוק מחנה יהודה בו 

נטעם מהחומוס של רחמו המהולל, נריח תבלינים צבעוניים ואפילו "נעשה שוק".

המחיר למשתתף/ת 169 ₪ בלבד.
המחיר כולל: אוטובוס מפואר צמוד, מדריך מורשה צמוד ומדריך שחקן.


