
:  לטיוליםההרשמה 
"20:00-19:15–בימי ראשון " הבית בדפנה
 נוף מולדתי"להירשם גם ישירות במשרדי ניתן  "

077-5412160, 08-6412279:  בטלפונים
 בערב6469359: טלפון, כרמליאצל רכזת הטיולים אלישבע וכן  .

!  לבכםלתשומת 
שינויים בתוכניות הטיוליםייתכנו 

.להירשם לא יאוחר משבועיים לפני הטיוליש 

יציאה ממרכז מסחרי עומר  07:30

.  התהלך ופעל שמשון ושם נמצא גם הציון לקברו, שם נולד, ניסע אל רכס צרעה

.  הפסקת ארוחת בוקר עצמית בצומת נחשון

ריכוז משמעותי של  , אילן-מאוניברסיטת בר, מאיר' י הצוות של פרופ"בתל התגלה בשנים האחרונות ע-צפית -תל

5–אחת מ , ולפיכך יש המזהים מקום זה עם  גת המקראית, ממצאים הקשורים לתרבות פלישתים  בארץ ישראל

.סרני  פלישתים

מסמיה/ הפסקת ארוחת צהריים עצמית בצומת אחים 

ויש בו ריכוז משמעותי  , המוזיאון עבר שינוי וחידוש בשנה האחרונה.  המחודש באשדודהפלשתיםנבקר במוזיאון 

.  של התרבות החומרית  שאפיינה את הפלישתים

חזרה משוערת  לעומר18:00

.הדרכה ותשלום לאתרים, הסעה: המחיר כולל₪   155.-: עלות למשתתף•

יציאה ממרכז מסחרי עומר    הפסקת ארוחת בוקר עצמית  07:30

ערכה האסטרטגי לא סולא בפז, עוד בתקופות קדומות כבר הייתה מגידו עיר מבוצרת בחומות אדירות-מגידו  

.  שהוליכה ממצרים לדמשק, קדומה"  דרך הים"מגידו חלשה על קצה נחל עירון בלב 

,  עצי   בוסתן שרידי טחנות קמח, נטייל בינות  לצמחיית נחל עשירה. הזורם במורדות רמת מנשהקיינינחל 

.  ויערות ברושים ואקליפטוסים

הפסקת ארוחת צהריים עצמית  

,  במקום זה התחולל העימות בין  אליהו לבין נביאי הבעל, על פי המסורת( המוחרקהמנזר " )קרן הכרמל"

. כשאש ירדה מן השמים ורק קורבנו של אליהו נענה

חזרה משוערת לעומר18:30

הדרכה ותשלום לאתרים, הסעה: המחיר כולל₪   165.-:  עלות למשתתף•

המועצה המקומית עומר

"הבית בדפנה"

המרכז לתרבות הפנאי



יציאה ממרכז מסחרי עומר14:00

נשלב בין סיפורי ההיסטוריה היהודית  , החנכיותלאורן של .  בחג האורות, וכל כך רחוק, מסע למקום כל כך קרוב

.למציאות יהודית עכשווית, דאז

מה ההבדל בין  האשכנזים לספרדים  ,  מי ומי מדליק בכל בית, מה שעתה ומה זמנה, בחלונות הבתים, הדלקת נרות

?מה ההבדל בין החסידים לליטאים בעניין הזמן? לעניין ההדלקה

הבוקעים  " מעוז צור"נשמע  קולות , נצפה בנרות בחלונות הבתים, נטייל ברחובות הפנימיים של העיר בני ברק

.מהישיבות והבתים

ונתבשם ממראה  ', פוניבזלישיבת נעלה  , ברסלבנכיר את בית הכנסת של , המיוחדתנבקר בשכונת זיכרון מאיר 

1924סיפורי היסטורית ההקמה של המושבה החרדית בשנת , ככל שנוכל נשלב. הנרות של תלמידי הישיבה

,  המאפיות, על חנויותיו המיוחדות, רחוב רבי עקיבא. ונעמוד על השווה והשונה, עם סיפורי בני ברק של היום

היכרות עם עולם ערכים ומושגים כה קרוב ועם זאת . ארץ בתוך ארץ, חוויה של עולם אחר.  תשמישי הקדושה ועוד

.כל כך רחוק מזה שאנחנו מכירים

חזרה משוערת לעומר  22:00

(לפחות)מכנסיים ארוכים וחולצות חצי שרוול -נשים,  כובע/ וכיפה , מכנסים ארוכים-גברים-נא להגיע בלבוש צנוע•

הסעה והדרכה של מדריכה שחקנית: המחיר כולל₪    160.-:  עלות למשתתף•

יציאה ממרכז מסחרי עומר     הפסקת ארוחת בוקר עצמית07:30

הפך לחצר  , של המטרופולין" פח האשפה"ו" חצר האחורית"אתר חירייה ששימש עשרות שנים כ" פארק שרון"10:00

.הקדמית ולחלון הראווה הייצוגי של גוש דן  ושל הארץ כולה

ארוחה בשילוב מופע מרהיב של צוות מלצרי  . אביב-תל" לייןפאנץ"ארוחת צהרים כשרה ועשירה במסעדת 13:00

(.  לא כולל דמי שירות. )שקופיות וריקודים בכול הסגנונות ובכל המקצבים, שירה בציבור, בשירי שואו" לייןפאנץ"ה

חזיון אורקולי המספרים על  + סיור מודרך .  ביתם של פולה ודוד בן גוריון אותו הורישו למדינת ישראלבית בן גוריון  14:45

סיפורו של הנמל  –נמל תל אביב המתחדש . המנהיג הבולט ביותר ביישוב העברי בתקופת המנדט וקום המדינה

חזרה משוערת לעומר  : 19:00

.ארוחת צהריים ותשלום לאתרים, הדרכה, הסעה: המחיר כולל₪          220.-:  עלות למשתתף•



מלון הוד המדבר המחודש והמפואר בים המלח כולל חדרים הפונים לים המלח ולנוף המדברי של אזור  
.  במלון מועדון בריאות חדיש ומפואר וחוף ים צמוד על שפת ים המלח המעניקים חווית  מרגוע. עין בוקק

הגעה למלוןסיור מודרך במוזיאון הזכוכית בערד  יציאה ממרכז מסחרי עומר  15/3/1510:00יום ראשון 

.  ימים פנויים לנופש ושימוש במתקני המלון וחוף הים-16-17/3/15שלישי –ימים שני 

עזיבת החדרים ויציאה לכיוון עומר  11:00ארוחת בוקר במלון   18/3/15-07:30יום רביעי 

1,940₪. -עלות ליחיד בחדר ₪    1,190. -עלות לאדם בחדר זוגי 

קפה ועוגה פעם אחת במהלך השהייה  + אירוח במלון על בסיס חצי פנסיון , הקפצה למלון ובחזרה :המחיר כולל

.  וכניסה למוזיאון הזכוכית

לאחר תאריך זה לא ניתן  להירשם10/2/15: על מנת לשריין מקומות יש להירשם מראש עד לתאריך

יציאה ממרכז מסחרי עומר    ארוחת בוקר עצמית  07:30

המטיילים נחשפים לסיפורי גבורה  . המלחבראש מצוק נישא הצופה ליםעלייה ברכבל לאתר הארכיאולוגי מצדה 

.  מתקופתו של הורדוס והמרד הגדול ברומאיםמפוארים ולממצאים 

-התפאורה בו היא תלת. השטח מחולק לתשעה חללים מבחינה היסטורית וארכיאולוגית-במוזיאון מצדהביקור 

.פרטים ארכיטקטוניים המשקפים את רוח התקופה, ממדית וכוללת דמויות מפוסלות

.הפסקת ארוחת צהריים עצמית

ובמקומה גילה  , י נער בדואי שיצא לחפש עז  שהלכה לאיבוד"ע1946מערות קומראן התגלו בשנת -מערות קומראן

.כתבי יד700תגלית זו הובילה לגילוי מעל . הנער מערה ובה כדי חרס שבתוכם מוסתרים  כתבי יד

חזרה משוערת לעומר  18:30

הדרכה ותשלום לאתרים, הסעה: מחיר כולל₪      195.-:  עלות למשתתף•



:יום רביעי
יציאה ממרכז מסחרי עומר    הפסקת ארוחת בוקר עצמית באלונית  07:00

שבנה את חומות העיר ונסייר לאורך  " נסיך הגליל"נשמע את סיפורו של  : סיור ברחובותיה העתיקים של טבריה

שייט בכנרת. הטיילת הציורית שעל הכנרת

ארוחת צהריים במסעדת עין גב  

מוזיאון בית המאירי מספק הצצה נרחבת לאורח  החיים בתקופה שלפני המים  -בצפת  " בית המאירי"מוזיאון 

י  "חוויה ייחודית המועברת ע. שנים האחרונות200-הזורמים והחשמל ומגולל את סיפור חיי היהודים בצפת ב

.  תיאטרון והליכה במבנה היסטורי משומר, תוך כדי שיחשחקן/מדריך

"  מרום גולן"הגעה לכפר הנופש 

ארוחת ערב בכפר הנופש  19:30

:יום חמישי
ארוחת בוקר בכפר הנופש  07:30

נקטוף ונאכל מהזנים השונים של  , נחווה את חווית הקטיף–קטיף  בבוסתן הגולן-עין זיוון 09:00

המתאר את  תעצומות  , מיצג מרתק ומרגשאולפני אלרום בקיבוץ אלרום–" 77עוז "מיצג . פירות העונה

,  אל חמה"חמת גדר"."עמק הבכא"שנדרשו מן הלוחמים בקרב , הנפש והגוף ואת כוח הרצון והדוגמא האישית

באתר מרחצאות מי מרפא  תרמיים  . מרחצאות חמים באפיקו של הירמוך בדרום רמת הגולן בעלי סגולות מרפא

.  וחוות  תנינים

.  בחמת גדר"המחבת"ארוחת צהריים עשירה  במסעדת 

חזרה משוערת לעומר  19:30

₪  880.-:  עלות למשתתף בחדר זוגי•

ארוחות צהריים נוספות       2" +מרום גולן"אירוח על בסיס חצי פנסיון בכפר הנופש , הדרכה, הסעה: המחיר כולל•

.  וכניסה לאתרים

נא להצטייד בבגד ים  •

יציאה ממרכז מסחרי עומר     הפסקת ארוחת בוקר עצמית  07:30

סיפורו של העולם  . מפקד גטו ורשה, אנילביץמרדכי ביקור באתר המנציח את דמותו של –מוזיאון יד מרדכי09:00

.  התקומה ומלחמת העצמאות, היהודי בארץ ובגולה בימי השואה

מפגש עם עבודות פיסול בצורת שעוני שמש שבמרכזן  שעון שמש ענק של יגאל  גן שעוני השמש באשקלון11:00

.ביקור באתר ארכיאולוגי סמוך המציג  סרקופגים עתיקים מהיפים שהתגלו בארץ ישראל.תומרקין

הליכה . סיור באתר הנצחה ייחודי לזכרם של  הנופלים באסון המסוקים–בקיבוץ נגבה גבעת תום ותומר12:30

תצפית ממרומי הגבעה ששימשה משלט  . בשבילי הגן הבוטני הייחודי המביא מגוון עשיר של צמחי ארץ ישראל

.צבאי בימי מלחמת  העצמאות

הפסקת ארוחת צהריים עצמית  

הפסלים מתמקדים במיתוסים מימי  . אבידורפסלי ענק של האמן ניצן 10-צפייה ב–קמפוס מכללת אחווה

.ך והמיתולוגיה לצד פסלים של תנועה והומור"התנ

.סיור בין פסליו של האמן גדי פרידמן במקום הצופה אל נופי השפלה ויער חולדה–גבעת הפסלים במשמר דוד

הגעה משוערת לעומר  18:00

הדרכה ותשלום לאתרים, הסעה: המחיר כולל₪      165.-:  עלות למשתתף•


