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 21.08.2022                                                                     כ"ד אב תשפ"ב ראשון יוםבס"ד   
 

 

 18 - 19.9.22בתאריכים:   "תשעה קבין של יופי" -טיול לירושלים 
 

 ו.העולם כולנטלה ירושלים ואחד כל תשעה  - עשרה קבין של יופי ירדו לעולם 

בטיול הנוכחי, המתקיים בחודש אלול, נבקר במגוון של אתרים, עם מדריך מקצועי אשר ישזור לנו את 

מקור התנכי, ההיסטורי והמוזיקאלי לכדי חוויה רב על המקום והדמויות שחיו בו בהתבסס על ההסיפור 

 עם אווירת ימי הסליחות. לחוות את היופי של סוף ימי הקיץ חושית. הסיור בחודש אלול יאפשר לנו 

 

    1,350₪כוללת את המפורט ולאחר סבסוד של ארגון הגמלאים: גמלאי הבנק ובן/בת זוגו העלות ל

 .  ₪ לתשלום( 450חודשיים ) תשלומים 3עד גמלאי הבנק יכול לשלם  # 

 ₪.  1,600 בחדר  ימים ממועד הפרסום. מחיר לזוג אורחים 7הרשמת אורחים תתאפשר לאחר # 

, יתר  (19.9וארוחת בוקר  18.9 –לינה בבית המלון פרימה המלכים בירושלים )ארוחת ערב ב # 

 הארוחות בהתארגנות עצמית )במקומות שבהם נעצור לארוחה, ניתן יהיה לרכוש שתיה ועוד(. 

 . 5219384-050הרשמה והסדרת התשלום תבוצע בתאום עם יו"ר הארגון דוד קויפמן בטל'  

 

 
 

 ( התכנית ניתנת לשינויים קלים בהתאם לנסיבות )ט.ל.ח( # )  תוכניתלהלן פרטי ה

 

 18.9.22 - יום הראשון ה
 

 התארגנות ויציאה מת"א לכיוון ירושלים ,התייצבות האוטובוס 8:00● 

 לצרכי הנרשמים. בהתאם  -  ○ תחנות איסוף 

 .○ הפסקת בוקר קצרה באלונית לטרון

 

 נסיעה מלטרון להר הטייסים  10:00● 

מטר מעל פני הים, על הרכס שבין נחל   796נישא לרום של  -   ואנדרטת מגילות האש הר הטייסים

 פסגת ההר משמשת כאתר ההנצחה המרכזי של חיילי חיל האוויר. כיסלון מצפון ונחל שורק מדרום.
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יכלול הליכה נעימה )עליה וירידה מתונה( בשבילים  סיור ה -   עיינות סטףבלסיור נסיעה  11:00● 

 . חקלאיותהטרסות המים והעתיקות, ניקבות הבריכות הבין  מוסדרים 

 נעליים להליכה במים. יצטייד בפנס ו ניקבת עין ביכורהתוך מעוניין להיכנס ליהיה מי ש# 

 

 
 

ביקור בסטודיו ו והיסטוריה שזורים זה בזה.מקום בו אמנות, אדריכלות  -   לעין כרםנסיעה  12:15● 

 .לאריחים מצויריםהססגוני של רות חבליו 

  , תארח אותנו בביתה העתיק בעין כרם ובסטודיו המקסים בו היארות ממשפחת חביליו השורשית

בסיפורים נוסטלגיים ומרגשים אותנו מייצרת ומציירת אריחי קרמיקה בעבודת יד. לבקשתנו היא תשתף 

הקמת המדינה ומלחמת העצמאות בירושלים, כפי שמצטיירים מחייהם יוצאי הדופן של הוריה אשר   על ימי

 ופיקדו בירושלים בתש"ח.  לחמו

תוך מחשבה על  עצמה, משופץ על ידי האמנית . הבית עתיק ויפהפהשל רות נמצא בלב הכפר והוא בית ה

המון צבע משובב נפש הן בגינה הפורחת אדריכלות פיסולית אוטנטית עם  שילוב של ויש בו שימור ויצירה

 כרם.  - והן בשלל אריחיה המצוירים המושפעים גם מנופיה של עין

 

 (חוץפנים/ב שירותים + אפשרות לישיבה ואכילה ב )הפסקת צהריים במרכז עין כרם  13:00● 

 

לשני קבוצות, חלק   )בשל מגבלה במספר הנכנסים למוזיאון נתפצל הר הרצלביקור ב נסיעה ל 13:40● 

 . (דקות מחוץ לו, ואח"כ יתחלפו  20דקות סיור, וחלק יקבלו הדרכה בת  20יכנסו לתוך המוזיאון ל 

 המצויים בו. והאתרים  כללי על הר הרצל מידע קבלת  - ○ קבוצה ב   למוזיאון הרצלכניסה  -  ○ קבוצה א

 

 סיור מרגש ברחבי הר הרצל בעקבות אבות הציונות - " ונזכור את כולםסיור "  15:00● 

ף  ○ נעלה בשביל המחבר בין מוזיאון ”יד ושם“ והר הרצל המסמל את המעבר משואה לתקומה. בסו

לזכר העולים ניצולי השואה אשר גויסו מיד עם רדתם מן האניות   אנדרטת נצר אחרון ממוקמתהשביל 

ברחבת הטקסים ובחלקת ,  מבלי להותיר אחריהם שאירים. נבקר בקבר הרצל חמת העצמאותלונפלו במ

 חלק מנשיאי ישראל וראשי ממשלותיה ואישים אחרים.   גדולי האומה שם טמונים בין השאר

 

לקראת פעילות   מנוחהקבלת חדרים התארגנות ו - נות מהדרין( )רב  מלון פרימה המלכיםהגעה ל 16:30● 

 ערב. 



 )ע"ר(ארגון גמלאי מזרחי טפחות   
 6183848-03טל:    gimlaimvaad@gmail.co  :מייל  ראשון לציון 13רח' ההגנה 

 

 
 

 (ולהצטייד בנעלים נוחות ובלבוש המתאים למזג אויר קריר לסיור )מומלץ להתכונןארוחת ערב  19:00● 

 . בארבעת בתי הכנסת הספרדייםלביקור  נסיעה לשער ציון 20:15● 

  הללויה  תחילת המופע 21:45, למופע הללויה.  נסיעה משער ציון לעיר דוד  21:10● 

המופע  עיר דוד,   מופע אורות המוקרן על גבי עתיקותהכוללת חוויה לילית מרתקת  -  הללויהמופע 

  לחוויה עוצרת נשימה! - תחדש עם תכנים מרתקים ופירוטכניקה המשלבת אפקטים של אש ומים ה

 

 לילה טוב.  – נסיעה חזרה למלון 23:00● 

 

  

 19.9.22 –היום השני 
 

 בית הכנסת במלון - תפילת שחרית  7:00● 

 .העמסת הציוד על גבי האוטובוסלרבות  – check - out וביצוע ארוחת בוקר במלון  8:00● 

 

 ירושלים כולה.  על ביופיו מבט מרהיב   -  תצפית רחבעם זאביל,  נסיעה להר הזיתים 9:45● 

 

 נסיעה לשער האשפות -   10:30● 

 המסיירות במקביל ומתחלפות.  קבוצות  2ל חלוקה  – הקרן למורשת הכותלהגעה לאתרים של   11:00● 

הסיור ב  . מדומה נסייר בבית המקדש השני בטכנולוגיה מתקדמת של מציאות -   מבט אל העבר -  1חלק ○ 

 שנחרב לפני כאלפים שנה.   מעלות מאפשר למבקרים להתרשם מיופיו של המקדש 360

במיצג הושם דגש מיוחד על החיבור האישי של כל   -  שרשרת הדורותנבקר במרכז החדש  -  2חלק ■  

 והכל כחלק –חוליה באותה שרשרת ארוכה שנמשכת מהעבר אל העתיד  –ואחת מאתנו לשרשרת  אחד 

 העם היהודי כפי שבא לידי ביטוי מבעד לאבני הכותל. ל  מהמסע והגעגוע ש

 

 הפסקת צהריים.  לובמתחם לסיור  נסיעה למתחם התחנה 12:30● 
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 סיור מודרך – לאקווריום ישראלנסיעה  -  13:30● 

היחיד בעולם  והאקווריום היבשתי הראשון והיחיד במזרח התיכון  בירושלים הוא○ אקווריום ישראל 

המלח, בים   בכנרת, בים - העוסק בים סוף ובים התיכון. האקווריום מתמקד בסביבה הימית של ישראל 

 האדום ובים התיכון. 

 

 
 

 מוצא  - בבית יליןוביקור  נסיעה למוצא - 16:30● 

נחלתם וביתם של משפחות  - הנחלה החקלאית הראשונה מחוץ לחומות  נביא את סיפורה של בביקור ○ 

מסמלות שלוש תקופות בעמק מוצא. השלושה זוגות של משפחות להכרת   –סיור רכוב נערוך  ויהודה. ילין

ולעולם מופת שלא פג. הנחשוניות של משפחות ילין ויהודה בבית היהודי היחידי   כל משפחה הציגה לעם

שפחות ברוזה וכהן שהובילה אותם להגשים את חזון האחיזה החקלאית בקרקע מ בעמק, הנחישות של

 מוצא עילית בסמיכות לבית ההבראה ארזה.  ומשפחת להבי לחזון הקמת מושב העובדים  והמסירות של

משפחה אחת לעשות? ובכן, יש משפחות שמסוגלות לכתוב את דברי ימי הארץ. הבתים   מה כבר יכולה

 , נבקר ונגמע ממורשתם. תילם עומדים כיום על

 

 בתחנות האיסוף.  להורדה  ועצירה  תל אביב כיוון נסיעה ל -   18:45● 

 

 ארגון גמלאי מזרחי טפחות מאחלים למשתתפים טיול איכותי, מעניין, חברתי וחווייתי . 


