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 "שישי בלב הגליל"
הזדמנות  .וצבעונייםמסקרנים בישובים  "לב הגליל משותפת אזורית"תיירות סדרת טיולי שישי של 

  - להכיר את
 'ניןוסח, יודפת חנא, דיר שפרעם

 .םיתרבות ונופים גלילי, חברההיסטוריה, מרתקות של  מזוויות
 2015מאי -הטיולים יתקיימו לאורך החודשים מרץ

 
  "הכרתם שלא"שפרעם 

 ליד העירייה. הטיול ברגל :מפגש נקודת 9.30בשעה: 3.1572. -יום שישי ה

 ומתהדרת גבעות שבע על שפרעם שוכנת, ועכו נצרת, מחיפה"מ ק 20 של במרחק. שפרעם היא חידה קסומה
 בית ,ותכנסי, 18מהמאה ה אלעומר דאהר תנים, מצודיבלהתעתיק, ריחות השוק ההיסטוריה מפוארת. שפרעם היא ב

 .העבר קסם את משמריםו רובתים בני מאות שנים שהשתמו, מסגד עתיק כנסת

יה היוונית קתולית יקסמה של שפרעם. נבקר במרכז העיר העתיק והשוקק  ניכנס לכנססוד בסיור ננסה להבין את 
משם  למית.על הקהילה המוסונשמע ם אעם האימ למפגשו העתיקנמשיך למסגד . בעיר הנוצרית קהילהונשמע על ה

"מחנה שכינה" ונספר על הקהילה היהודית שחיה בשפרעם עד שנות העשרים של  עתיקהכנסת הבית  לאנמשיך 
של מצודת  המגגו ילווה עתיקה'הכולל ביקור בח מרתקבמתחם דרוזי משפחתי . כמעט. לסיום נבקר המאה הקודמת

   .עד לים התיכון גליל כולוהדאהר אל עומר נצפה על 

 ."המסטיקה" של גלידת שפרעם -לשפרעם ביותר נוכל להנות מגלידה בטעם ייחודי  רבסוף הסיו

 
  "גלילית חן נקודת -"דיר חנא

ומשם הטיול ברכבים  805תחנת סונול על כביש  :מפגש נקודת 9.30: בשעה 4.1524. –יום שישי ה 
 פרטיים

 העתיק הכפר עיןרבג נבקר הימה מתמיד.שבעונה זה היא מד דיר חנא,  נשקף נוף מרהיב של בקעת סח'נין מהכפר
במסגד העתיק ליד המצודה, נלמד על  נבקר.  18 -עתיקה שבנה דאהר אל עומר שליט הגליל במאה ההמצודה ב ונצפה

לה במקום ועל ינשמע על חיי הקה, של המסגד רתקתמנראה את הארכיטקטורה ה. באיסלאםמנהגי התפילה 
 העתקים. חדרי האבן בשעדין מתגוררת  המשפחות 

 'נבקר באוהלו של אבו פרג יצור השמן ליךהתונשמע על חמור  את קורת העץ שלו סובבש בית בד עתיק ב נבקר 
 לים מכל הבא ליד ...יבונה חלה

 

 "בשלוש מערכות הצגה -יודפת "

 יודפת העתיקה. הטיול ברגל :מפגש נקודת  09:30: בשעה 158.5.יום שישי 

ר נשימה והיסטוריה רחוקה וקרובה סוערת ומסעירה. יודפת של יוספוס פלביוס ויוסף רכס יודפת הוא שילוב נוף עוצ
 שכטר של הקופים והנופים.



 
 

 
 
 
 

       _____________________________________________________________________________________________________________ 

 04-8523188, تل: 99650, ص.ب. 31996 حيفا 57دروات بن جوريونش. 02 -6541225 , تل:96348, بيت هكيرم, القدس 17رت راحيل ر شو مشارع ه
 04-8523065 , פקס04-8523188, טל: 31996חיפה , 99650ת.ד  ,57 רח' שדרות בן גוריון   .02-6541108 , פקס02-6541225, טל. 96348שלים , בית הכרם, ירו17רחוב המשוררת רחל             

17 Hameshoreret Rachel St., Beit Hakerem, Jerusalem 96348, Tel 02-6541225, Fax 02-6541108. 57 Ben Gurion Ave. P.O.B 99650, Haifa 31996, Israel  
jerusalem@sikkuy.org.il                                          www.sikkuy.org.il                                           haifa@sikkuy.org.il 

החל מסעם של הלגיונות הרומים בדיכוי המרד היהודי הגדול. כאן . המקום בו  יודפת העתיקה מערכה ראשונה:
לרומאים והפך ל"יוסיפוס פלאביוס". כאן  יוסף בן מתתיהו התבצרו הגליליים "במשגבי עירם" וכאן, מסר עצמו מפקדם

 החלה כתיבת סיפור המרד והגלות.קרבות בגידה או השרדות?

יישוב חדש ואחר. יודפת של מאמיניו ההוגה והחולם ד"ר יוסף שכטר הרכס בו ייסד , 50-שנות ה מערכה שניה:
רוחניות יהודית, הנוצרת על ידי חזונו של הד"ר ל ותלמידיו, הם "השכטריסטים" הוא ישוב שניסה ומנסה  לקיים את

  עדה יוצרת

 וטבע טבע טבע אומנים, מוסיקה, קופים גן של יודפתמערכה שלישית: 

 
 " הלב הפועם של לב הגליל -'נין"סח

 ברחבת העירייה. הטיול ברכבים הפרטיים :מפגש נקודת 09:30: בשעה 5.1529. -יום שישי ה

 
 . באזור הגליל הוהמודרניזצימובילת השינוי , המתקדמת ביותר באזור לב הגליל העיר הערביתהיא נין 'סח 
משם בקפיצה גדולה בזמן  .בגרעין הקדום בו ממוקמת כנסיה עתיקה לצד קבר רב חשוב, בשורשיהסיור מתחיל ה

בעל קליגרפיה אמן  ,נהרילנפגוש את סעיד א .רחובות עמוסים בתי קפה ומרכזי קניות - נוינין של ימ'סחנמשיך אל 
און המורשת ינבקר במוזמשם נמשיך ו.  שם עולמי וקריקטוריסט  שמכין במו ידיו את הדיו והנייר של עבודותיו

ה הנתפסת כגדולה ביותר ינתרשם מהכנסינמשיך ו .ניתיפלסטהנכיר את מורשתה של החברה הערבית והפלסטנית 
  נין 'סח, הלב החדש של  ביקור באיצטדיון דוחאב איך לא?  -נסייםבמזרח התיכון ו

 
 

 ₪  35:  כל סיור ביום האירוע מחיר
 )מותנה בהרשמה מוקדמת(₪  120לסדרת  כל ארבעת הסיורים :  מחיר

 

 2196216052נעם   sharedtourism@gmail.com: לפרטים והרשמה
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