טיולים משולבים  -תשע"ט
אזור

תאריך
ויום

 24/10/18ירושלים
יום ד

 14/11/18גליל
יום ד

 27/02/19דרום
יום ד

13/03/19
יום ד

ירושלים

גליל
 03/04/19מערבי
יום ד

.1
.2
.3
.4

תוכן
ירושלים של פעם במבט אישי ומוזיקלי
נגיע למתחמי האימפריה הבריטית ,נשמע
קונצרט עוגב ייחודי ,נמשיך לנוטרדם דה -
פריס ,הגנים התנכיים ,כנסיית סנט סטפנוס
וחידת הספר "צופן דה וינצי"  .בהמשך
נבקר בביה"ס למוזיקה במזרח ירושלים.
נגיע למתחם הספרדי  -איטלקי ולחצרות
יוון שם נשמע ליטורגיקה ארמנית עתיקה.
בהמשך בתי אשל ומחלת "סינדרום
ירושלים"  ,סוחר הבדים הידוע ביותר
במזרח התיכון ועוד ...
בעקבות הדרוזים בגליל
נבקר בכפר ג'וליס ,הנחבא בשולי גוש
ההתישבות של האזור - ,כאן התגורר
במאה ה 13שייח עלי פארס ,הדמות
הדתית הגדולה ביותר במאות האחרונות ,
נסייר בסמטאות האבן ובמתחם שייח אמין
טאריף ,נבין את הקשר העמוק בין שתי
המשפחות ,נשמע מדוע דווקא כאן חתם בן
גוריון על הסכם גיוס הדרוזים בשנות ה.50-
נמשיך לחורפיש :תלבושות ,מנהגים ..בקור
בפקיעין.
דרום אדום
גשר עד הלום ,ניצנה ,יד לאשה הלוחמת,
שוקדה .אנדרטת החץ השחור ,נתיב
העשרה ואם נספיק  -לדיונות באשדוד,
ניצנה.
מה בין טוביאנסקי לכפר אוריה
נתחיל במושב "כפר אוריה" .במקום זה
שתי אטרקציות :בית "החאן העתיק" וציורי
הקיר בבית העם .נמשיך לקבוץ "הראל"
ונשמע על הקמתו שלוותה בספור קשה של
תנועת "השומר הארצי" ,נקשר בין פרשת
מאיר טוביאנסקי לכפר אוריה .לאחר
הפסקת צהריים נבקר בכנסיית המורמונים
שבהר הזיתים ומשם נרד רגלית ל"עמק
צורים" ונצפה בתהליך המעניין של מלאכת
שטיפה ומיון של ממצאים שהוצאו מהר
הבית.
ממושב מעונה לעין אשחר בנחל געתון
מערת נטיפים  -שלושת האולמות "רומיאו
ויוליה" (חובה פנס!)  .יצירות טבע מעולם
הפנטזיות .נחל מרווה ונחל געתון.

הרשמה במזכירות מתנ"ס זכרון יעקב 04-6297000 -
שעת חזרה משוערת – .18.00
כל הטיולים מלווים במע"ר חמוש.
ייתכנו שינויים קלים במסלולי הטיולים.

מדריך
עודד אמיתי

שעת יציאה/
חזרה
משוערת
07.3018.00

דרגת קושי
קלה – בינונית
 5-7ק"מ

עדי זרחי

07.3018.00

רמי אורמן

07.3018.00

חנוך וייזר

07.3018.00

אודי ווליכמן

07.3018.00

קלה
 5-7ק"מ

קלה
 5-7ק"מ
קלה  -בינונית
כ  5ק"מ

בינונית
 7ק"מ

דבורה אשוח
מרכזת הטיולים
מתנס זכרון יעקב

