
 קרן ירון  :בהדרכת    30/10/12 שלישי יום  ....ועוד 2 ערוץ      .1
 .עומר מסחרי ממרכז יציאה 07:00

 

 6 כביש אלונית ,עצמית בוקר ארוחת הפסקת   08:00
 

 הגדול המפעל הוא המפעל .רמלה לעיר בסמוך  הנמצא ישראלים מלט מפעלי נשר של מלט לייצור מפעל - נשר מפעל 09:30

  ביותר הגדולים המלט ממפעלי אחד והוא טוב-ובהר בנשר נוספים מפעלים) בישראל החברה  מפעלי שלושת מבין ביותר

 .בשנה מלט טון מליון 5-וכ קלינקר טון מיליון 4-כ של ייצור כושר למפעל .(בעולם
 

 סרט והקרנת במוזיאון ביקור ,מודרך סיור - לשריון יד 11:00
 

 .עצמית צהריים ארוחת הפסקת 12:30
 

  אלה  של העבודה את ונכיר ,הטלוויזיה ערוץ שידור  בתחנת  הקלעים מאחורי ביקור - 2 בערוץ הקלעים מאחורי ביקור 14:00 

 .הזמן כל ,יום  כל החמות  החדשות את הביתה  אלינו שמביאים
 

 אשתאול התבלינים בחוות ביקור 16:00
 

 .לעומר משוערת חזרה 19:00

 

 

   הגליל בירת – ציפורי בעתיקות חידושים       .2
 ברזילי מאיר : בהדרכת    28/11/12 רביעי יום            

 
 .עומר מסחרי ממרכז יציאה 07:00

 

 .6 כביש אלונית ,עצמית בוקר ארוחת 10:00

 

   .הצלבנים של מפגשם מקום -ציפורי עיינות .עיינות .ציפורי לאומי  גן

   והמצודה התיאטרון ,הקרדו .עתיק מים מאגר כולל הרומית המים מערכת

 .העתיק הכנסת ובית הרומית בוילה הגליל של היפהפיה הצלבנית

 

 .עצמית צהריים ארוחת הפסקת 14:00

 

 .האיובית  שושלת ירושלים מממלכת הצלבנים נלחמו בו קרב -חיטין בקרני נבקר

   לכיוונו נמשיך .הצלבנים מול   מכריע ניצחון האיובית השושלת נחלה זה בקרב

 .שואב נבי ,הקדוש הדרוזי האתר של

 

 .לעומר משוערת חזרה 19:00

 

 

 

 

     18:30-18:00'  ג,   20:00-19:00'  א: בימים,  "הבית בדפנה: "הרשמה לטיולים
 050-7921299נייד  ,   6469220. לפרטים נוספים  ליוכבד  מרקס    טל

 



 

 
 

     ירושלים של ובגניה בסמטאות לארץ  חוץ  ,הקסומה אירופה  .3

 אמיתי עודד : בהדרכת      26/12/12 רביעי יום        19-ה  במאה           
 

 .עומר מסחרי ממרכז יציאה 07:30

 

 .בלטרון עצמית בוקר ארוחת הפסקת 08:45

 

   ,כיים"התנ הגנים בליאן של הקרמיקה סדנת  ,בירושלים המדריך עם מפגש 10:00

   ,בירושלים מקרקוב הפולנים ,הקבר וגן גורדון הגנרל ',ורג'ג סינט קתדרלת ,אטיין-סינט מנזר

 ...ועוד ועלילותיו סטפנוס ?רומניות לנזירות חרדים בין מה ,שיק קונרד של בעולם המפורסמים הדגמים ,האיטלקי ח"ביה

 

 .עצמית צהריים ארוחת הפסקת 13:00

 

  ,מאסיזי האיטלקים ,יוון חצרות ,כיים"התנ והגנים  הבריטי המתחם ,המוסיקה ומרכז סלווטורה סן ,ירושלים בסמטאות פריס

  ליטורגיקה ,הכחולים האריחים  ונתיב הארמנים ,ירושלים סינדרום תופעת ,שביניהם מה וכל דומיניקנים  -פרנסיסקנים-אנגליקנים

 .פעם של ירושלים על היפות התצפיות באחת ונסיים  מרון בית ,הנוצרי ברובע שווקים ,נוצרית

 

 .לעומר משוערת חזרה 18:30

 .לאתרים שקשורות דמויות עם מפגשים כולל הסיור•

 

 

 אילת 'פריוויליג במלון נופש   .4
   רביעי – ראשון                

                 13-16/01/13     
 
 

   

 

 

 "יהוד אל קאסר"ב  הטבילה אתר   - האפיפניה חג לכבוד   .5

 קרן ירון : בהדרכת     17/01/13 חמישי ..... "המנזרים ארץ"ל  טיול          
 עומר מסחרי ממרכז יציאה 07:00

 

 בלטרון עצמית בוקר ארוחת 08:00

 

  החמישית  מהמאה ארכיאולוגי אתר זהו .שיתופי למנזר מייסדו מות לאחר שהפך אדומים במישור מתבודדים מנזר - אבטימיוס 09:30

 .קדם בימי במדבר החיים אורח על ללמוד ניתן שמהם ענקיים מים ובורות מרשימה פסיפס רצפת ובו לספירה

 

  מבין ואחד בארץ היחיד הפסיפסים מוזיאון הינו אדומים מעלה שליד  "הטוב השומרוני אכסניית" באתר הטוב השומרני מוזיאון  10:30

 .ועזה שומרון ,ביהודה שהתגלו נוספים וממצאים פסיפסים בו מוצגים .כולו  בעולם שלושה

 

  ברחו כאשר למצרים בדרכם ללון עצרו ,מריה ,ואימו ישוע בו במקום נבנה המנזר ,הנוצרית המסורת פי על - לה'חג דיר מנזר 12:00

  אריה על וגם המובטחת הארץ אל  ממצרים בדרכם ישראל בני חציית לאתר המנזר של הסמיכות כי הטוענים ישנם .הורדוס מהמלך

 .לנזיר שעזר מופלא

 

 .עצמית צהרים ארוחת הפסקת  13:00

 

  אתר אל ותצפית במקום הנערכים הטקסים  על הסבר  .המנזרים לארץ ובסמוך יהוד אל בקאסר המסורתי הטבילה אתר  14:15

  מסורות לפי .הנוצרי  לעולם בקדושתו החשובים בין והוא הנוצרי בעולם ביותר רבה חשיבות בעל  הינו האתר  .ירדן בממלכת הטבילה

 .במדבר נדודים שנות 40 לאחר ,ממצרים בעלותם הירדן את ישראל בני חצו כאן שונות

 

 .הימים ששת מלחמת לאחר "המרדפים ארץ" סיפור הבקעה אנדרטת  15:45

 

        .לעומר משוערת חזרה  18:30

 .הזמנים בלוח שינויים יתכנו * 



 

 ערה בוואדי ומערב מזרח של אמנות   .6
 בירן דני : בהדרכת         20/02/13 רביעי יום               
 

 .עומר מסחרי ממרכז יציאה  07:00

 

 .1 באלונית עצמית בוקר ארוחת הפסקת  08:00

 

   .תומרקין  יגאל האמן של  לסטודיו סמוך הפסלים בגן סיור – בבורגתא הפסלים גן  09:00

 .ידיים רחבת מדשאה על הפזורות מתכת עבודות

 

 מיוחד בבית אירוח  ,רז טל האמנית עם מפגש-ותרבויות אמנויות ,בנוף מפגש  10:00

 .קציר הישוב של האמנים בקריית וביקור

 

   בסגנונות כתב עבודות המציג קליגרפיה אמן של בסדנה ביקור- קרע בכפר "ערבסק" 11:30

 .האמן של הסבריו בליווי...ועוד תמונות ,בית כלי ,ריהוט גבי על ומגוונים שונים אומנותיים

 

 עצמית צהריים ארוחת הפסקת 13:00

 

 ופיסול ציור עבודות של בתערוכה ביקור– פחם אל באום לאמנות הגלריה 14:00

 .במקום הנעשית הפעילות על הסבר .ערביים אמנים של מיצירותיהם

 

  מהווי דמויות באמצעות ,באזור הציונית ההתיישבות  ראשית ימי את המשמר במוזיאון ביקור – שמר בעין הישנה החצר 15:00

 .ימים אותם של והמיכון הכלים עם ומפגש ענתיקות טרקטורים תצוגת ,קולי אור מופע .התקופה

 

 לעומר משוערת חזרה  18:00

 

 

 הוד ים המלח  /נופש במלון לוט.  8
 רביעי –ראשון                 
                10-13/03/13      

 

 

     06/03/13 רביעי יום .....וחדש ישן במבט ירושלים .7
 ברזילי מאיר : בהדרכת         

                                                          
 עומר מסחרי ממרכז יציאה 07:00

 

 בלטרון עצמית בוקר ארוחת הפסקת 08:30

 

  ההר של בפסגתו שוכן סמואל נבי .הנביא שמואל של קבורתו מקום עם קדומות מסורות פי על המזוהה אתר סמואל נבי 10:00

 של בתקופתו  חשובה עברית עיר "מצפה" המקראית העיר עם המקום את המזהים חוקרים ישנם כן ועל באזור ביותר הגבוה

 .הנביא שמואל

  צפון יהדות מורשת תיעוד לחומות מחוץ שהוקמה השנייה בשכונה לאחרונה שנפתח מבקרים מרכז אפריקה צפון ליהדות המרכז

 מרהיב אנדלוסי גן ,כנסת בית שחזור ,יודאיקה חפצי ,ממרוקו במיוחד שהובאו אמנים של אמנות עבודות  עם מרשים בבניין אפריקה

 ....ועוד

 

  גבעתי חניון) ההורדיאני ברחוב וביקור העיר של המפואר  עברה את החושף מרשים מימדי תלת במיצג צפייה דוד בעיר ביקור

 ,החדשים הגילויים בעקבות ומאפשרת השני הבית תקופת של המפוארים לימיה אותנו המחזיר (בעופל סיור כולל ,רובינזון לקשת

 .הרגלים בשלושת לירושלים שבאו הרגל עולי של בעקבותיהם לפסוע

 

 .עצמית צהריים ארוחת הפסקת

 

 בית הוא הרחוב שם מקור .הקבר כנסיית סביב הנוצרי  הרובע למרכז המוביל הרחוב ,מוריסטן רחוב - הקבר וכנסית מוריסטאן

 .דין א צלאח בידי שנבנה למשוגעים  חולים

 

 .לעומר משוערת חזרה 19:30

 

 



 

 

 

 בירושלים ייחודיים רפואה מוסדות - הבריאות העיקר .10
         

 תלמי אלי :בהדרכת                              10/05/13  רביעי יום               
 

 עומר מסחרי ממרכז יציאה  07:00
 

 בלטרון עצמית בוקר ארוחת הפסקת
 
  של הארוכות קיומה שנות לאורך ומורדות עליות ידע בירושלים הרפואה עולם ?הרפואה תורת גם האם ,"תורה תצא מציון כי" 

  .בירושלים הרפואה של בהתפתחותה מוכרים ולא מרתקים פרקים החושפים ההווה ומן העבר מן באתרים נבקר זה בסיור .ירושלים

  הייתה שבעבר19-ה המאה של מסופה מרשימה אדריכלית יצירה ,טלביה בשכונת הנסן החולים בית ,צרעת לחולי החולים בבית נבקר

 .לאומנות ייחודית גלריה ושל המקום תולדות את המתאר מוזיאון של משכנו והיום צרעת חולי של משכנם מקום

 ,ירושלים בלזם של ולסודו הנזירית הרפואה לחוכמת נתוודע העתיקה בעיר דולורוזה לויה שבסמוך הפרנציסקאני המרקחת בבית

  עולם בין הצלבנים הגעת לאחר שהתרחש המסקרן ולמפגש ,הביניים בימי הרפואה לעולם נתוודע .כמוס כסוד נשמרה שנוסחתו שיקוי

   .המזרח רפואת ובין באירופה הבניים הימי הרפואה

  והיום ,התיכון במזרח מסוגו הראשון ,סנדרצקי מכס של לילדים החולים בית את 19-ה במאה שאכלס במבנה נבקר  הנביאים ברחוב

   .אנשיה עם מפגש במהלך  במקום ביקורנו בעת נתוודע הייחודית שלפעילותה ,"אחים שבת" עמותת של משכנה הוא

 .עצמית צהריים ארוחת להפסקת נעצור הטיול במהלך
 

 לעומר משוערת חזרה  19:00

 

 

 

 

 

 

 

 לכנרת מסביב כנסת ובתי אתרים (יומיים) קמפוס   .9
 ברזילי מאיר  :בהדרכת         חמישי – רביעי  10-11/04/13                 

 
 13/04/10 רביעי יום

 
 .הקונסרבטוריון מרחבת יציאה 07:00

 
 .עצמית בוקר ארוחת הפסקת 08:00

 

  מאפשר המרכז .חדשני מבקרים מרכז מקורות חברת הקימה ,הכחולים המים מאגרי לצד נטופה בבקעת אשכול אתר 10:30

 על ומשתרע נטופה בית עמק במערב שוכן חינתון תל .הבית לברז ועד הכנרת מי שעוברים  הארוכה הדרך את לגלות בו למבקרים

  אל כאוכב  .נטופה בית עמק של  באדמות וגובל חשוב דרכים בצומת מצוי התל .ה נ ח מהשורש הוא השם מקור  .דונם 50 כ של שטח

 -מיני דרך עובר ממנו היוצא השביל .הכרמל  נוף רקע על ישראלים  אמנים של מודרניים פסלים מציג הגן :הפסלים בגן ביקור -היגה

 .פורחת גבעה על ומטפס אמפיתיאטרון
 

 בטבריה עצמית צהריים ארוחת הפסקת
 

 .בחמת שנחשפו הכנסת-בתי שני מבין הצפוני והוא טבריה העיר  לחומת מדרום שוכן הכנסת-בית :בטבריה חמת הכנסת בבית ביקור

 .העשרים שנות  בראשית בחמת סלושץ .נ של בחפירותיו לראשונה נחשפו זה כנסת-בית  שרידי
 

 במלון ערב ארוחת 19:00
 

 .הכנרת חוף על קולי אור חיזיון :"טיבריוס" מופע 21:00
 
 

 13/04/11 חמישי יום
 

 במלון בוקר ארוחת 07:30
 

  כי ,חרוב-כפר קיבוץ חברי ,מקימיו של תפיסתם את  לבטא בא "השלום מצפה" השם ,(הליכה למסלול גם אפשרות) השלום מצפה

   .קיימא בר שלום של האמיתי המצב הוא 67-ב הגולן שחרור מאז כאן המתקיים המצב

 קנטיר אל אום  המקום של שמו .הגולן רמת של הדרומי בחלקה השוכן הביזנטית מהתקופה עתיק יהודי  כפר הינו קאנטיר אל אום

 .התלמודי היהודי  הכפר בתחומי השוכן העתיק המעין בבית הניצבות מונומנטאליות קשתות שלוש שם על לו ניתן

  שטחי נכללים בשמורה .בישראל מאוד נדירים חלקם ,צומח מיני 400 -כ גדלים בו ,הגולן דרום במישורי ביצתי אחו פריחה -נוב אחו

  עיט נחל של באפיקו יפהפה מים מפל עיט מפל .בישראל מסוגם מהאחרונים ,לחים גידול בתי מגוון ובהם  נוב נחל באגן ביצתי אחו

 .הגולן במרכז
 

 ."הגולן ברוהאוס"ב צהריים ארוחת 13:30
 

 - ויפהפה ענק מתחם זהו .לקצרין מזרחית קילומטר כשני ,הגולן במרכז ממש  הנמצא  - "הגולן קסם" הגולן קסם חיזיון 14:30

 העתיק הכנסת בית  .חושי-רב במפגן הגולן את המציג ,ייחודי סרט - ומרתקות חדשות אטרקציות  בין המשלב ,בארץ מסוגו הראשון

  החפירות בו שהסתיימו לאחר ,ימינו  של קצרין לעיר מזרחית נמצא והוא הגולן ברמת מרשימים היותר  מהאתרים אחד הנו בקצרין

 .הכנסת בית שוחזר הארכיאולוגיות

 .(הירדן בעבר מהן תשע) חשובות ערים עשר של הערים  מברית אחת סוסיתא בחפירות נבקר זמן וישאר במידה
 

 .לעומר משוערת חזרה 19:00

 


