
 

3.2.2016 
  

  מטיילים יקרים 
  מידע על סיורי מקום ערכים ויוזמותהנדון: 

  
   2016י ליו - פברוארמצורף מידע על סיורינו לחודשים  
  

  הערות חיוניות:

 אלא אם כן נכתב אחרת 15הסיורים מיועדים למבוגרים / נוער מעל גיל  -

 רוב הסיורים בהגעה עצמית  -

טייד בכובע, מים, ונעלי הליכה סגורות ונוחות. יש להגיע הנחיות למטיילים: לכל הטיולים יש להצ -
 בזמן לנק' המפגש שנקבעה. חברת מקום אינה מתחייבת להמתין למאחרים.

ימים לפני הסיור בחיוב של  3-ימים לפני הסיור. ביטול בין שבוע ל 8ניתן לבטל הזמנה ללא חיוב עד  -
 מההזמנה.  100%חיוב מלא,  –השעות לפני הסיור  48מסך ההזמנה, ב 50%

  
  הסיורים תלויי הרשמה, הזכות לשינויים שמורה לחברת מקום.

  
  בברכה,

  
 רחלי עזרא

  מקום ערכים ויוזמות
  02-5358500טלפון: 

  02-6794417פקס: 
Rachel@makom.info  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

mailto:Rachel@makom.info
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  2016פברואר 

  בעקבות חיי הלילה בירושלים  –שיק שבשוק 
  ,  ב' אדר א 11.2.16יום חמישי, 

20:00-23:00  
השוק הכי מפורסם של ירושלים הפך בשנים האחרונות ממקום בו קונים פירות וירקות בשר ותבלינים לאתר 

  בערב מתלבשים יפה ויוצאים לבלות בשוק. בילוי,
מה בין השוק של היום לשוק של הלילה.  ין השוק של פעם לשוק של היום,בשוק, נספר מה ב נסייר עם בוא הלילה

   ים בשוק ומה מייחד כל אחד.IN  נדגום את הברים הכי נריח ונטעם. נעבור במאפיות הפתוחות כל הלילה,
במאי , שוקא, בסטה בסטה, טופולינו, הבית מקולל, מסעדת מחניודה, אישטבח, תחריר,  5נעבור גם ב: סורמלו, 

  רטקי.סי
וכן נפקוד את קבר האדמו"ר מגור ובית זבול, בו בכל יום חמישי מתקיימת פגישה ייחודית, אליה נוהרים בחורים 

  מכל קצוות העיר. 
  מדריכה: אסתר סעד 

          כולל טעימת משקה חם     ₪ 90: מחיר

  
  צעד תימני

  , י' אדר א 19.2.16יום שישי, 
9:30-12:00   

  ש העין , רא41נפגשים ברחוב שבזי 
  סיור אל הנסתר והלא מוכר בראש העין. 

, סיפורה של העיר, ממחנה בריטי לקליטת עליה ועיר משגשגת ראש העיןסיור המתחיל בגרעין הוותיק של 
ופורחת. במהלך הסיור היכרות עם המורשת התרבותית של יהודי תימן, בעקבות חיי הרוח, האמנות 

 י היום יום, כולל שתייה חמה ומאפה. והמנהגים התימנים הניכרים עד היום בחי
  יסכה רוה מדריכה: 

  *כולל כניסה לבית מורשת, שתייה חמה ומאפה                   ₪ 100: מחיר
  
  

  "אהבה, נביאים, כתובים"
  , ט"ז אדר א25.2.16יום חמישי, 

  בכיכר ציון, רחוב יפו ליד המשביר לצרכן   14:30נפגשים בשעה 
 ואמנות.    , רכילותאהבה בתים מספרים, סיפורי

ביקור בבית אנה טיכו ששופץ לאחרונה וב"מרכז מורשת ידידי , כולל מגרש הרוסים מנחלת שבעה ל
  מוזיאון חדשני ומרתק, רווי מיצגי מולטימדיה.   –ישראל" 
  אפרת סיני  מדריכה:

  כולל כניסה למוזיאון  ₪ 90: מחיר
   17:30הסיור יסתיים בשעה 
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  (רכבים פרטיים)  בשפלה אמנות ויין
  , י"ז אדר א 26.2.16יום שישי, 

9:00-13:00  
  נפגשים במרכז קניות ביג, בית שמש 

  יצירות טבע ואדם בשפלת יהודה 
  : תצפית נוף לעמק צרעה, ביקור ביקב כולל טעימה וסיפורה של משפחת ערטול.יקב מוני

  ופת המקרא. : תגליות ארכיאולוגיות של מצודה מלכותית מתקחורבת קייפא
  המשך לסיור פריחה קצר, בין שלל צבעי החורף.   

 לסיום, מפגש אומן בגלריית קקאדו בצפרירים, כולל שתיה חמה. 
  כולל ביקור ביקב ובגלריה לאמנות   ₪ 100: מחיר

  

  2016מרץ 
  

  זכרונות מבתיה   
  כ"ג אדר א  3.3.16יום חמישי, 

17:30-20:00   
 ם במושבה מזכרת בתיה.  על חלוצים, מתיישבים וחולמי

  סיור אל רחובותיה הראשונים של מושבה הנועדה לשמש כ"מושבה לדוגמה". 
נסייר בין בתי מתנת פרידה של הברון רוטשילד מן המייסדים,  -המרכזי נבקר בבית הכנסת 

שנים והגיעו ממזרח  100חלוצים יראי שמיים ועובדי אדמה שחיו לפני  המושבה ונשמע סיפורים על
מוזיאון הממחיש  -נסיים בביקור במוזיאון המושבה  חקלאית בארץ ישראל. רופה להקים מושבהאי

 מתעד ומשמר את ההיסטוריה של המקום, משחזר מבנים ומתקנים. את הווי החיים,
   ₪ 69: מחיר

  

  סיור "חרדים וחרדות" כולל טיש
  , כ"ד אדר א 4.3.16יום שישי (ליל שבת), 

20:00-23:00  
  ירושלים ר הדווידקא (מול "מרכז כלל") , רחוב יפו פינת הנביאיםנפגשים בכיכ

  סיור בשכונות חרדיות במרכז ירושלים, בליל שבת: האווירה, הזמירות, הריחות, הלבוש, 
  או "זיצ" באחת החסידיות.” טיש”סיום ב …זרמים.  מנהגים.  מסורות וחצרותהשקט והשמחה. 

  אסתר סעדמדריכה: 
   ₪ 100: מחיר

  צנוע חובה: נשים בחצאית ארוכה, חולצה שרוול ארוך, גברים עם מכנסיים ארוכים, כיפה *לבוש
  *אין להביא מצלמה, ארנק, פלאפון, תיקים וכד' 

  

  סיור תיאטרלי בשרונה 
  ל' אדר א  10.3.16יום חמישי, 

17:00-18:30   
  אביב תל אלעזר, דוד פינת קפלן ’רחנפגשים ב

לאורך גלגוליה ההיסטוריים של שרונה: כמושבה טמפלרית, כמחנה הסגר בריטי למסע הומוריסטי ומרתק  נפליג
בשנות הקריה והממשלה, בימי הריגול המפורסמים של מדינת ישראל ועד לתהליך  ,בימי מאבק היישוב היהודי
 .השימור והשחזור של ימינו

   שחקנית: בר גול 
   ₪ 85: מחיר
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  קרנבל בטבע
   , א' אדר ב11.3.16יום שישי, 

9:30-13:00  
   חניון הכפר הטיפולי "אילנות", סמוך ליישוב קדימהנפגשים ב

  סיור אל הפריחה המרהיבה ביער קדימה ויער אילנות: צבעונים, אירוסים 
  חרוצים. -ובעלי חיים המתחפשים בחולות. במידת הזמן, נמשיך לשמורת בני ציון

   ₪ 75: מחיר
  *הסיור ברכבים פרטיים

 
 

  (הסעה מתל אביב)  כבוד משה רבנול -שירת הצדיקים 
  ז' אדר ב  17.3.16יום חמישי, 

14:30-00:00  
סיור בין קברי צדיקים בגליל, בשילוב סיפורים, קטעי משחק ונגינה. במעבה היער, מול נוף עוצר נשימה 
   .נתוודע לאחד מבני צפת, המתבודד עם קונו בעת רצון, יום הולדת ופטירת משה רבנו שידועות בו סגולות
בציון קבר רשב"י במירון נפגוש שואב מים מימי המשנה, דולה ומשקה, בצל קברו של רבי יונתן עוזיאל 

 .בעמוקה, מזווג הזיווגים, נשמע את מנגינות הקודש מכלי נגינה עתיק
כולל הסעה מתל אביב, מדריך, שחקן, נגן  ₪ 170: מחיר  

 
 

 עם גוטמן ברחובות נווה צדק: סיור תיאטרלי 
  ח' אדר ב  18.3.16ישי, יום ש

9:30-12:00  
 , תל אביב2נפגשים ליד מוזיאון האצ"ל בתש"ח, רחוב קויפמן פינת גולדמן 

בית בגיל שבעים שנה. נתאהב -נשב עם גוטמן הצייר והסופר על שרפרף ונאזין לסבתו המופלאה שלמדה אלף
כרות. נכיר את עגנון, המיוחד בסופרים, כמוהו בחולות ובשממה, בניגוד לביאליק המתגעגע לרחובות אודיסה ולכר

ואת חדרו המלא נרקיסים. נלך בעקבותיו של הרב קוק, כברנר בשעתו, ונזכר גם בפרישמן הגדול שאמר כי החול 
  .צופן בחובו שכחה ללא שיור. גוטמן מאוהב בעירו ובנופה, בערוב ימיו רואה את נבואתו של פרישמן מתגשמת

וך שכונת נווה צדק, בניין ה"אוטונומיה", בית הספר לבנות, בית הספר לבנים, בית הסיור מתקיים מחוף הים אל ת
  הרב קוק, בית שלוש, בית עגנון ובית הסופרים...משולב בתחפושות ואביזרים

  יפעת אביצדקמדריכה: 
   ₪ 85: מחיר

   
  

  (בתל אביב) הזירה הלשונית 
  , ט"ו אדר, שושן פורים 25.3.16יום שישי, 

8:30-12:30  
  סיור בעקבות גלגולה של שפה מרחוב ביאליק ועד יפו העתיקה

בסיור רגלי, עם הלשונאי רוביק רוזנטל, בעקבות פסיפס שפות, החיות ונושמות, אלה בצד אלה, בתל אביב. נתחיל 
על חידושיו של ביאליק בלשון העברית, על ההבדל בין שינקינאית, סטלנית ובליינית, על שפת ים ושפת דייגים ועל 

  דן בן אמוץ והסלנג הישראלי.
 נסיים במפגש בבית הספר הדו לשוני, עם תושב יפו, בשיחה על הקשר ההדוק בין העברית לערבית. 

   ד"ר רוביק רוזנטל: מדריך
  ₪ 130: מחיר

   *המחיר כולל כניסה לבית ביאליק, הדרכה ומפגש דו לשוני   
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  צלילים בעתיקה 
  , כ' אדר ב 30.3.16יום ד, 

  בשער יפו, ירושלים   19:00שעה נפגשים ב
  סיור משער יפו לרובע היהודי, הקארדו, כיכר החורבה, דרך סמטאות קסומות.

פסטיבל הרכבים מוזיקליים יופיעו בסמטאות העיר העתיקה ויגישו חוויה מרגשת באווירה קסומה במסגרת 
  .צלילים

   ₪ 65: מחיר
  21:30*הסיור יסתיים בשעה 

  
  

  כרם הקסומהנשים וסיפורים בעין 
  , כ"א אדר ב 31.3.16יום חמישי, 

17:30-19:30   
אוצר קסום ששלוש ערביות  נסיכה מאוהבת שליבה נשבר מצער,  בעקבות סיפורן של נשים מוארות:

וממלאת בקנאות אחר צוואת בעלה  9 זקנה תימניה שהתחתנה בגיל  ידעו על קיומו, "משוגעות"
שנה ואישה  40 סמיה שמרה לבדה על כנסיה נטושה במשךמכשפה שבכוחות ק ציירת רומנטית, המנוח,

  מתוקה אחת שהעזה להגשים חלום.
  אפרת גיאת מדריכה: 

   ₪ 75: מחיר
  
  

  2016אפריל 
  

  סיור גלריות ביפו    –מוזות בנמל 
   1.4.16יום שישי, כ"ב אדר ב, 

9:30-12:30  
  נקודת מפגש: נמל יפו  

לוהט לאומנות ישראלית עכשווית. תיאטראות, גלריות, למקום  נמל יפו שחודש בשנים האחרונות הפך
מתבקש. על המזח, בין האנגרים גבוהים  במקום כה סדנאות אומנים ואדריכלות שימור במיטבה, נפגשים

  וחללי ענק המוזות חוגגות וההשראה מתבטאת בכל פינה. 
בקר בגלריות ונתרשם בסיור נפגוש שלל חידושים אומנותיים, נחדש היכרויות עם אגדות וסיפורים, נ

  משפע הצבעים, הקולות והמראות.
ובגלריות בין סמטאות  במוזיאון אילנה גורהמשך לסיור מודרך ביפו העתיקה בדגש אמנות, כולל ביקור 

  קסומות.   
  למשתתף/ת ₪ 98: מחיר

  * המחיר כולל כניסה למוזיאון אילנה גור                
   * הסיור יסתיים בכיכר השעון, יפו
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  סיור תיאטרלי  -שאננים ובונים  
   1.4.16יום שישי, כ"ב אדר ב, 

10:00-11:30   
  הומוריסטי עם שחקן יחיד במשכנות שאננים וימין משה,  -סיור תיאטרלי 

  מפגשים עם הדמויות שעשו את ההיסטוריה: משה מונטיפיורי, 
  לים.יהודה טורא, הילד דוידיקו ותושבי השכונה מחוץ לחומות ירוש

   ₪ 78: מחיר
  
  

  …יאכלו מצות –אם אין לחם 
  , כ"ח אדר ב7.4.16יום חמישי, 

17:30-20:30   
  נפגשים בכיכר הדווידקא (מול "מרכז כלל") , רחוב יפו פינת הנביאים ירושלים

עשרות מאפיות מעניקות לירושלים ריחות משכרים וטעמים מופלאים. לקראת פסח סיור לצד מאפיות 
ים העתיקה והחדשה. מאפיות מזרחיות לצד אירופאיות, מאפיות של פעם ומאפיות מיוחדות בירושל

  מודרניות, מאפיות בייגלה, חלות, עוגות ומצות. 
   ₪ 78: מחיר

  : נשים בחצאית ארוכה, חולצה שרוול ארוך, גברים עם מכנסיים ארוכים, כיפהלבוש צנוע חובה*
  *מס' המשתתפים מוגבל

   
  

  נבי סמואל
   8.4.16"ט אדר ב, יום שישי, כ
9:30-12:00   

היכן קבור שמואל הנביא? האם זוהי רמה המקראית? מכאן יצאו המכבים לקרבות על היוונים? במקום הזה 
הצלבנים ראו לראשונה את ירושלים? סיפורי נבי סמואל מיהושע עד קרבות תש"ח, הכוללים מקורות 

  . עתיקים, הדרכה בחפירות הארכיאולוגיות ופריחה אביבית
   ₪ 70: מחיר

  
  

   אביב של מעלה-תל
   8.4.16יום שישי, כ"ט אדר ב, 

10:00-13:00   
אך כבר בשנות  אביב שמרו בה על קדושת השבת בראשיתה,-של תל על אף הדימוי החילוני המקובל כיום

. מה הקשר בין אביב-על הצביון היהודי של תלהעשרים והשלושים החלו בה המאבקים הראשונים 
ובע? מדוע הסיר בית כנסת את כובעו בפני הברון רוטשילד? מה חשב הרב קוק על הגימנסיה גימנסיה לכ

אביב ולבניינה? מה היו אירועי 'עונג שבת', -להקמת תל  הרצליה? מה הקשר בין חורבן המקדש וירושלים
  מה היו הסמלים שנקבעו בהם ועוד. בעיר העברית,  מי יזם אותם ומדוע, כיצד עוצבו בתי הכנסת

  דריך: יוסי גולדברג מ
  כולל כניסה לאחד מבתי הכנסת  ₪ 86מחיר: 
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 ימי בנימינה: בעקבות אהוד מנור  
  12.4.16יום שלישי, ד' ניסן, 

  , בנימינה3ברחוב קרן היסוד  17:30נפגשים בשעה 
ים, דקלים, מגדל המים, הסליק בצרכנייה, בית הראשונסיור אל המושבה בנימינה לאורך רחוב המייסדים, 

  גן יד לבנים...הם רק חלק ממה שנשאר ברחוב.
, נשוטט לאורך פרקי חייו במושבת היסמין מבית יד לבנים ועד "הבית נמשיך בעקבות שירי אהוד מנור

   שליד המסילה" ו"אין לי ארץ אחרת".
   ₪ 75מחיר: 

  20:00הסיור יסתיים בשעה  ·
  
  

   (רכבים פרטיים)ליקוט בדואי ושמן זית גלילי  
   13.4.16ביעי, ה' ניסן, יום ר

10:00-16:00   
 נבקר במרכז מבקרים לייצור שמן זית וטחינה בקיבוץ פרוד,  –סבא חביב 

  . כולל הסבר על שיטות הייצור ועל התועלת הבריאותית וטעימות של פיתה זעתר, זיתים וטחינה
  נסייר בין פינות חמד גליליות  

רבות הבדואית ונצא לסיור היכרות קצר עם צמחים לסיום, נפגוש את זיאד, מומחה לעשבי בר ולת
  .מקומיים, נלקט עולש, חובזה, לוף ועוד, נשמע סיפורים באוהל הבדואי עם שתייה חמה ונכין מטעמים

  מס' המקומות מוגבל , הגעה עצמית, הסיור ברכבים פרטיים 
  ₪ 135: מחיר

  
  

  הכנות לפסח בבני ברק 
   14.4.16יום חמישי, ו' ניסן, 

18:00-21:30  
  בני ברק  58נפגשים ליד עיריית בני ברק, רחוב ירושלים 

  !העיר כמרקחה! ההכנות בשיאן !שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בא
 עוברי אורח נושאים צורכי החג, החנויות פורשות מרכולתן על המדרכה, תור של נשים מצפות ל"פאנית". 

, מדוע פוסקת "ומהו השימוש בה, היכן לנו "מים שלנומי צריך נוצה לקראת החג  ?"מיהו הגדול ב"שבת הגדול
מה הם ה"פטנטים" להשארת הילדים ערים בליל הסדר... זאת ועוד נברר בסיור  ?זרימת מי הכנרת לבארות העיר

ננסה לפלס דרך ב"עורק החיים המרכזי" של העיר,  .בעקבות חלוצים מייסדי המושבה וגדולי התורה שהפכוה לעיר
 מספקות את עיקר צורכי הבית היהודי ונפגוש דמות חסידית. נגיע לחנויות ה

    דורית ברק, חוקרת תולדות בני ברקמדריכה: 
   ₪ 100מחיר: 

  * הסיור כרוך בהליכה עירונית רבה 
  * יש להגיע בלבוש צנוע 

  * נקודת הסיום במרחק חצי שעה הליכה מנקודת ההתחלה
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  גבורה וצמיחה בחולות 
   15.4.16יום שישי, ז' ניסן, 

8:30-15:00   
  נפגשים בכניסה לקיבוץ נגבה 

 .1948-ועד לבלימת הצבא המצרי ב 1939-מלידתה ב –נגבה היא סיפור מתח 
  המגדל, הטנק והאנדרטה מעידים על עברה.

  . נספי אסון המסוקים 73-גן בוטני לצמחי ארץ ישראל ואתר הנצחה וזכרון ל - תום ותומר
בניצן יפגיש אותנו עם סיפור גוש קטיף החל בהיסטוריית האזור, הקמתו של גוש ההתיישבות  יףמרכז קט

 והתפתחותו עד תכנית ההתנתקות, כאב העקירה ואתגרי הצמיחה מחדש. 
  נסיים בשמורת חולות ניצנים.  

  מסלול: נגבה, תום ותומר, מרכז קטיף בניצן ושמורת חולות ניצנים ברכבים פרטיים 
  יונתן כלפה  מדריך:
  כולל כניסות לאתרים  ₪ 110מחיר: 

  
  

   (הסעה מתל אביב)זבח פסח השומרונים בהר גריזים 
  20.4.16יום רביעי, י"ב ניסן, 

11:00-22:00   
סיור חוויתי לשומרון המשלב היסטוריה יהודית עתיקת יומין ואקטואליה, תצפית מרהיבה, ביקור בחווה 

  הגדולות בארץ בייצור ביצי חופש, מוצרי חלב עיזים אורגניים ועוד. חקלאית אורגנית "גבעות עולם" מ
עליה רגלית להר גריזים, מצפה יוסף ומפגש על ההר בערב חג הפסח, צפייה בטקס הזבח 

וסיפורה של העדה השומרונית. כאן, מאמינים השומרונים, נמצא מקום מקדשם החרב, בו  המסורתי
ם המכוננים של העדה. על מנהגי החג, תפילות ומסורות משורשי התרחשו על פי המסורת רבים מהאירועי

  המצוות. 
   ₪ 170מחיר: 

  *המחיר כולל אוטובוס ממוגן ירי, מדריך מומחה, מפגש עם נציג שומרוני וכניסה לאתר 
  *המקומות בזבח אינם מסומנים ולא מובטחים מקומות ישיבה, מומלץ להביא כסא נייד

  ערב*מומלץ להביא מעיל לשעות ה
  *יש להביא נעלי הליכה נוחות, כובע, מים ואוכל ליום שלם.     

  
  

  הליכה לקיסריה עם הזמרת רונית אופיר
  27.4.16יום רביעי י"ט ניסן, 

10:00-14:30  
  ז'בוטינסקי ליד בנימינה -נפגשים בפארק שוני

ממורדות . ריהמטיילים, מזמרים, אומרים שירה ומספרים את סיפור מקורות המים ונתיבי המים לקיס
  המים של קיסריה. -עד חוף אמות -הכרמל ועמק אלונה הפורה והשופע כרמים 

דמויות מופת, ציונות, תרבות... נשיר על  הסיור ילווה בשירים, נגיעות היסטוריה, סביבה, טבע ונוף,
ת, 'שיר מעיינות ונחלים, חופים והרדופים (נתן יונתן), שירי כרמל, שירי כרמים ושדות, אהבה ומחולו

שירי בנימינה (אהוד מנור), 'אגדת דשא' (מאיר אריאל ושלום חנוך, קיבוץ משמרות), 'שירת  השירים',
 החול והים' ו... 'אלי שלא יגמר לעולם'... (חנה סנש)

  מדריכה: הזמרת רונית אופיר 
   ₪ 100מחיר: 

  ים בחוף אמת המים קיסריה * הסיור יסתי           * הסיור עם רכבים פרטיים , משולב בקטעי הליכה 
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  2016מאי 
  

 "שיחת יער"
  6.5.16יום שישי, כ"ח ניסן, 

10:00-13:00  
  מסלול הליכה מבקעת הקהילות ליער ירושלים, בנתיב הצומח 

  שומרה, גתות, בורות ועוד... שיח בין טבע האדם לטבע הארץ.  -ושרידי חקלאות
  שחרבו בשואה, אבנים כאנשים. משמרת את סיפורן של קהילות ישראל -בקעת הקהילות

על מנהיגי קהילות שעמדו על נפשם, על קבלת החלטות בעת מבחן, דילמות אל מול מציאות בלתי נתפשת, 
  אנושית, בשילוב קטעי קריאה. -גבורת הישרדות על

  מצפה כרם (ח'רבת חמאמה) ועוד. המשך סיור ליער ירושלים, ארז בן גוריון, 
   ₪ 65: מחיר

 
  

  מאות, כולל ביקור במרכז מורשת בגיןממחתרת לעצ
  13.5.16יום שישי, ה' אייר, 

  ירושלים  6בכניסה למרכז מורשת בגין, ש.א. נכון  10:00נפגשים בשעה 
חוויה אורקולית ומסע בזמן אל קורות חייו של  ,אל מול חומות העיר העתיקה במרכז מורשת מנחם בגיןביקור 

  ננים שעיצבו דמותה של מדינת ישראל.בגין ואל רגעים דרמטיים ואירועים מכו
, 1946בשנת המשך סיור בעקבות אנשי האצ"ל אל מתחם תחנת הרכבת ומלון המלך דוד בעקבות פעולת המחתרת 

  הסזון ועוד. 
   ₪ 80מחיר: 

                  13:00הסיור יסתיים בשעה  ·
  
  

  "אהבה, נביאים, כתובים"
  17.5.16יום שלישי, ט' אייר, 

17:00-20:00  
  נקודת מפגש: כיכר המוזיקה נחלת שבעה, רחוב ריבלין פינת יואל משה סלומון, ירושלים 

מנחלת שבעה למגרש הרוסים ורחוב הנביאים, דרך בתים מספרים, סיפורי אוהבים ומחזרים ירושלמים, דמויות 
ומרתק, רווי מיצגי מוזיאון חדשני  –" מרכז מורשת ידידי ישראלמרתקות ואמנות חוצות. במהלך הסיור נבקר ב"

  ששופץ לאחרונה.   אנה טיכונסיים בבית הציירת  , מסכי מגע, אמצעי תאורה יוצאי דופן ועוד.מולטימדיה
  כולל כניסה למוזיאון  ₪ 90: מחיר

  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  סיפורי רחובות 
  19.5.16יום חמישי, י"א אייר, 

  , רחובות 2ברחוב יעקב  17:00נפגשים בשעה 
ווסדה ילה יםשנ 126חוגגת העיר מדע וטכנולוגיה ל שבת פרדסים קטנה ובה בתים עם סיפורים ישניםממו

  וממשיכה את חזון המייסדים. 
פי גובהם של האנשים? מה עשתה רחל המשוררת בגן הילדים? לאן -מדוע נקבע מיקום בתי המייסדים על

למי צלצל הפעמון? פינות חמד חבויות עם של הגנרל האוסטרלי? מי גר ברחוב המיליונרים?  נעלם העץ 
  תמונות מראשית המושבה ועד ימינו. 

  : ירון קרן מדריך
  20:00הסיור יסתיים בשעה                    ₪ 75מחיר: 

  
  סיור באבו גוש...לא רק חומוס

  20.5.16יום שישי, י"ב אייר, 
9:30-12:30   

קיים, נזירים מתפללים ומפגשים בכפר שקשר ואיטל צרפתיים סיור בין מנזרים פסטורליים, מתחמים
  גורלו עם ישראל עוד בימי קום המדינה.

 דירת ,האסלאם אמנות ופאר ני'צ'המסגד הצ  ,נזירים וידויי ,המנזר לאם אדמירל בין אהבה סיפור על
  ועוד...  הברית וארון המלך דוד של סיפורו ,קיר ציורי , כהן גאולה המסתור של

   : עודד אמיתימדריך  
   ₪ 79  מחיר:   
  
  

  (הסעה מתל אביב) כנרתו טבריהמשוררות וחלוצות ב
  22.5.16אייר,  ד, י"ראשוןיום 

  רכבת מרכז (סבידור) תל אביב (יעקב דורי/ דרך נמיר) בתוך חניון "חנה וסע" ב 14:30נפגשים בשעה 
  וד...'לא שרתי לך ארצי', 'התשמע קולי', 'רק על עצמי לספר ידעתי', 'שם הרי גולן' וע

התמרים ליד קבוצת כינרת,  מטעיגלה מי הייתה בובה המיתולוגית בין ספר על נשות העליה השניה, ננ
רחל אשת רבי  בעקבות נשים גדולות מהחיים: העתיקה טבריהנסייר ב נשיר משירי רחל ונעמי שמר,

   .מתהשנודעה בחוכ , ברוריה אשת רבי מאירשנודעה בענווה והקריבה רבות למען אהובה עקיבא
  לסיום, נפקוד את ציון רבי מאיר בעל הנס לכבוד יום פטירתו.  

   22:30חזרה משוערת לתל אביב בשעה *              ₪ 140חיר: מ   
  
  

  אדריכלות ובתים מבפנים בעיר הלבנה 
  26.5.16יום חמישי, י"ח אייר, 

  תל אביב  26ת לילינבלום פינ 13רחוב הרצל , בכניסה למוזיאון הרצלילינבלום 17:00נפגשים בשעה 
 .מוזיאון לבנקאות ונוסטלגיה תל אביבית, במבנה בן למעלה ממאה שנה -" הרצלילינבלוםסיור במוזיאון "

מסע לעבר, הווה ועתיד של עולם הפיננסים הישראלי, באמצעות שימוש במודלים נעים, וטכנולוגיה 
ניסה לבתים פתוחים במסגרת פסטיבל . המשך סיור בעיר הלבנה באזור שד' רוטשילד כולל כמתקדמת

, סגנון 20-אביב הייתה פרבר גנים, דרך בתי החלומות של שנות ה-"בתים מבפנים". מאחוזת בית כשתל
  הלבנים החשופות, בתים מעוטרים באריחים, עד הסגנון הבינלאומי.  

 20:30הסיור יסתיים בשעה *                      ₪ 75מחיר: 
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  "אולגה יקירתי"

  27.5.16יום שישי, י"ט אייר, 
9:30-14:00  

  סיור בחדרה בעקבות יהושע, אולגה חנקין וחלוצים. 
שנות היסטוריה מרתקת:  125-לתולדות העיר חדרה, המקום בו הכל התחיל... למעלה מ מוזיאון "החאן"

  קווה. כולל מפגש עם שחקן.הקרבה, נחישות, אומץ, אהבה ות
שעוצב ע"י האמן דני קרוון. נפסע לצד עצי דקל וושינגטוניות אשר ניטעו על ידי אבשלום גן המייסדים 

בגן שמורה אחת מבארות העיר המקוריות ששימשו את ראשוני חדרה, נראה גם  פיינברג ואהרון אהרונסון.
   יצות הטבעיות עליהן קמה חדרה.עם פרחי המים, קני הסוף והחי שבה, סמל לב הביצהאת 

  ".חי צומח דומםבאטרקציה ייחודית של צמחים מדבריים וצמחים טורפים במושב תלמי אלעזר "נקנח 
  ₪ 95: מחיר

  הנסיעה מחדרה לתלמי אלעזר עם הרכבים הפרטיים ·
  
  

  פסטיבל האור בעתיקה 
  31.5.16יום שלישי, כ"ג אייר, 

20:30-23:00  
  ליד עיריית ירושלים   1נפגשים בכיכר ספרא, רחוב יפו 
חוויה וויזואלית בין מיצגי אור אומנותיים מגדולי אמני  - פסטיבל האורסיור רגלי בעיר העתיקה במסגרת 

האור בארץ ובעולם, הקרנות וידיאו על מבנים ועל חומות העיר העתיקה והדרכה באתרים הפתוחים לקהל 
  הרחב.

  צה"ל, שער שכם, מערת צדקיהו, עיר עתיקה   מסלול: כיכר
   מדריכה:   

  כולל מדריכה ומאבטח  ₪ 75מחיר: 
   

  

  2016יוני 
  

  החורבה והתקומה 
  2.6.16יום חמישי, כ"ה אייר, 

  בשער ציון, ירושלים  17:30נפגשים בשעה 
  בעקבות לוחמי הרובע בתש"ח, מהר ציון לרובע היהודי, 

  ה. סיפורי הגבורה והעמידה האיתנה. דרך גגות וסמטאות העיר העתיק
  צלקות הכדורים והפגזים ניכרים בשער עד היום ומעידים על הקרב הקשה שהתחולל כאן. 

  לסיום, סיפורו של בית הכנסת החורבה ששוחזר ביד אמן, כולל תצפית מרהיבה.
    כולל כניסה לבית כנסת החורבה ₪ 85מחיר: 

  ומעלה  14*הסיור מתאים למבוגרים / ילדים מגיל 
   20:30*הסיור יסתיים בשעה 
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   (נאות קדומים)"לא דיברנו עוד על אהבה" 
  9.6.16, ג' סיוןיום חמישי, 

17:00-19:30  
  נקודת מפגש: שער הכניסה לפארק נאות קדומים

  מדוע על יד מקורות מים נרקמו כ״כ הרבה סיפורי אהבה? מה זאת "אהבה״? 
  וזות אהבה, ציפייה, כמיהה ואכזבה בשבילי פארק נאות קדומים נפליג למח

  יעקב ורחל  ליד בור המים נשמע על סיפור מפגשם המרגש של מימי התנ״ך.
  . נשב בגורן ונכין קלי (מאכל חיטה קדום) כדוגמת זה שצבט בועז לרות

 בצל התמר והתמרה נשוחח על מציאת בן הזוג המתאים.
 . ם נגלה מה היה הפטנט הריחני הסודי של בנות ירושלים ואיך בושם מקדם את הענייניםבין צמחי בוש

  דרכה מקומית ה
   ₪ 70מחיר: 

  
  

  כלייזמר ואיכרים במושבה 
  10.6.16יום שישי, ד' סיון, 

10:00-13:00  
  , ירושלים  30נקודת מפגש: רחוב עמק רפאים 

ת הרכבת עם מדריך ונגן כליזמר, במוזיקה יהודית סיור במושבה הגרמנית, במושבה היוונית ובמתחם תחנ
וניגונים מרגשים. על בני ההיכל הטמפלרים, סיפורי בתים ואנשים, שימור מול פיתוח והצצה לשוק 

 האיכרים הססגוני.
   ₪ 88: מחיר

  המחיר כולל מדריך ונגן 
  
  

  משורר בעירו -נתן אלתרמן 
  16.6.16, יום חמישי, י' סיון

  תל אביב , 39פינת אלנבי  1רחוב ביאליק ב 17:30בשעה נפגשים 
  (נ. אלתרמן)אדם, הייתי רוצה להיות רחוב" -"לולא הייתי בן

אביב, עיר -סיור בעקבות גיבור התרבות הישראלי, משורר האורבאניות המזוהה כל כך עם אהובתו תל
ל ריקים וארוכים" ברז וב"רחובות  "ג'ונגל בטון וחשמל וברזל". בין בתי העיר (גם אלו שהיו ואינם),

צלילי הפזמונים ושירי  שסערה עליו ונגלה אל מי נישאו תשוקותיו. נאזין לשירתו, את פרשת חייו נפרוש
  .העת והעיתון בטור השביעי בין מתחם ביאליק לרחוב דיזנגוף

  מדריך: יוסי גולדברג 
   ₪ 79: מחיר

 20:30הסיור יסתיים בשעה 
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  לטעום את נחלאות 
  22.6.16ט"ז סיון, יום רביעי, 

16:00-19:00  
סיור של ניחוחות וטעמים בשכונות הנחלאות ובשוק מחנה יהודה בירושלים. בעקבות מגוון העדות שחיו 

אלו בצד אלו: אשכנזים, כורדים, ספרדים, פרסים, תימנים, חלבים, אורפאלים, חסידים... היוצרים פסיפס 
      נטעם משקה בריאות, עלי גפן ומאפה גרוזיני ייחודי.קסום ומיוחד של מעורב ירושלמי. במהלך הסיור 

  כולל טעימות  ₪ 85: מחיר

  
  סיור תיאטרלי בנתניה-יהלום של עיר

  24.6.16יום שישי, י"ח סיון, 
10:00-13:00  

  עץ השקמה ואום חאלד, בתי בהואאוס, חבצלת החוף וסמלה של העיר,
  יור מתובל בדמויות נבחרות:המדרחוב ותיאטרון אסתר... ועוד סיפורים ואתרים בס

  שבזי מוכר קרטיבים וחושף טפח מהוואי החוף, יוזף  שמידט, מעפיל לא חוקי נוחת בעיר. 
  סיור מזמר בטיילת: "לאורך הים אין גלים יש עולם", "שאני גל, שאני גל, אל ארץ חלומי", 

  "...כי הים לכולנו פתוח..." ,  "שוטי שוטי ספינתי" ועוד שירי חוף וים.
  : יא יא (יאיר בר שלמה) ושחקן מדריך
  כולל הקפצות אוטובוס באמצע הסיור  ₪ 105: מחיר

  
  אל שוק הפשפשים ועג'מי"  -"היציאה מהחומות 

   1.7.16יום שישי, כ"ה סיון, 
10:00-13:00   

בסיור נעסוק  -צרים תהליך היציאה מחומות יפו לא היה מוגבל רק ליהודים, שבנו את נווה צדק, אלא קודם כל למוסלמים ולנו
באירועים, במקומות ובאנשים שהובילו את השינוי הגדול באיזור שוק הפשפשים ונתרשם מהשינוי הנדל"ני הגדול העובר עליה 

 לצד תנופת הפיתוח לחוף ימה של השכונה.
של יפו בבניה  מי הגולשת אל ימה’השכונה המרונית בעג –נמשיך אל אחת מהיפות והבלתי מוכרות בשכונותיה של יפו    

  באווירה ובנוף שאין עוד כמותו בארץ.
  : צפריר קורסיה מדריך  
   ₪ 75: מחיר  
  

  למידע נוסף והרשמה:
  מקום ערכים ויוזמות אדם בנוף בע"מ

  ,02-5358500,  1-700-70-77-76טלפונים: 
  02-6794417פקס: 

  , oRachel@makom.infדוא"ל: 
  tour.co.il-www.makomאתר: 
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