
יום גיבוש תלת יומי בירושלים
כל הזכויות שמורת לחברת מקום ערכים ויוזמות בע"מ 



"אם אתה יכול לחלום את זה, 
אתה יכול לעשות את זה"

וולט דיסני 



התוכנית :
10 מחזורים

300 משתתפים
בכל מחזור

 

יום 1

הסעה והדרכה צמודים ל-3  ימים
X 2 אירוח במלון ע"ב חצי פנסיון

לילות 
ארוחת בוקר – כמפורט בתוכנית 

פעילות – כמפורט בתוכנית 
ארוחת צהרים     
פעילות אחה"צ

קליטה במלון עם כיבוד קל
ארוחת ערב     

פעילות ערב כמפורט

רכיבי בסיס
יום 2

ארוחת בוקר במלון 
פעילות כמפורט 

ארוחת צהרים 
ביקור באתר

יום 3

ארוחת בוקר במלון 
פעילות כמפורט 

ארוחת צהרים במסעדה בציר
הנסיעה חזרה



הלינה: במלון 5
כוכבים 



יום 1
ארוחת בוקר  - ריקוטה הר חוצבים 

סיור אתנוקולינרי בשוק מחנה יהודה : 



יום 1
סיור מזמר בעקבות הבנאים : 

ביקור במוזיאון אסירי המחתרות

ארוחת צהריים במסעדת הגריל בר



אירוע ערב לבחירה: 

יום 1

123

כלייזמר
על החומה – סיור
חומות בשילוב

כלייזמר

הללויה – עיר דוד
מיצג "דוד המלך" –

מגדל דוד



יום 2

ביקור באקווריום בירושלים:

תיאטרון רחוב –" נשיאים ורוח":
סיור קומי ומרתק בשכונה הכי אריסטוקרטית של ירושלים, שכונה שבה הושבע הנשים הראשון, רחובות ירוקים ויפים

שהוקמו על ידי יוצאי גרמניה יקים שנעזרו באדריכלים בעלי שם. 
במהלך הסיור נפגוש דמויות דרכן נלמד על ההווי, החיים וההיסטוריה של המקום : עולה יקה בדרכו לשלאף שטונדה היומי, חייל בריטי

שבא להפקיע חלק מהשכונה לטובת מחנה צבאי, גולדה מאיר שלפני נאום היסטורי בשכונה , "הזקן" בצעירותו, במדינה שטרם נולדה ועוד
דמויות משעשעות ומחכימות שייתנו לנו הצצה לשכונה שנקראה 'גרונוואלד שבירושלים' (שכונת גנים מפורסמת בברלין)... תכינו עניבות!



יום 2

ארוחת צהריים מרבד הקסמים/חצות/ במלון 

טעימות בירה - ימין משה ושכונת שאננים 

אירוע ערב - מופע סטנדאפ של אמירם טובים 



יום 3

טיול ג'יפים בנופי הרי יהודה סיור בקסטל 

ארוחת צהרים – מלון יערים
סיור מזמר – "ימי תש"ח" 

בדרך השיירות / פארק רבין + בית הקברות קריית ענבים

1
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4


