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 שלום חברים וחברות, 

 

 .ירושליםב , באמצע השבוע,יומייםבן ב הצעה לטיול "מצ

 רמון.-פהההצעה מופנית לחברי סניף אופקים וסניף מצ 

 

 הטיול. מסלול  –טופס ראשון  

 .טופס שני, תשלום ישירות לחברה

 

 . 29.01.2022  - ותיסגר בההרשמה החלה  

 

 .בהתאם להיענות, הטיול יצא לפועל

 

 .י החברה למי שנרשם ושילם"וחזר עבמידה ולא תהיה הענות, הטיול יבוטל, והכסף י

 

 .חברים וחברות 40הטיול מוגבל למינימום הרשמה של 

 

 .ניתן לצרף בני משפחה וחברים

 

 .המתעדכנות מדי שבוע    הטיול יתקיים בכפוף והתאם להנחיות משרד הבריאות

 

 . 050-3880011, נא לפנות לדרעי יעקב, יו"ר סניף אופקים בטלפון  פרטים נוספיםל

 

 –ברכה ב

 דרעי יעקב

 יו"ר סניף "צוות" אופקים
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1.3.22-28.2 
 יול  היום הראשון לט

 תיירות.   מחברת אופקצמוד  צמוד ומלווה עם מדריך מקצועי   באוטובוס מפואר יציאה –8:00

עוגות ושתייה  לקפה ולארוחת בוקר עצמאית. חברת אופק תיירות תדאג שם נעצור  -נסיעה עד ללטרון  

 במקום יש גם בית קפה.  )במקום גם שירותים מסודרים(.  קרה.

 ושלים. יעה עד לירנמשיך בנס ארוחת הבוקר בסיום 

 מהלך הביקור בירושלים: 
 נתחיל את הביקור בהר ציון בקבר דוד.  10:30
נכנס לעיר העתיקה דרך שער ציון ונלך בחלק מהרובע הארמני   

 והרובע היהודי. 
 

נציין את הקרדו המפורסם של ירושלים ונצפה אל עבר בית הכנסת   
המיוחד של   סותיו. כמו כן, נשמע את סיפורו מהרי"החורבה" ששוקם 

 בית הכנסת הזה. 
 

זהו   – תצפית  על גגותיה של ירושליםנמשיך דרך הרובע המוסלמי ל 
 ...אטרקציה מיוחדת!!! מקום מיוחד בליבה של ירושלים 

 נביט סביבנו ונערוך סדר במבנים על הר הבית וכל המשתמע מכך. 
 

 מאחורי הקלעים של הכותל המערבי 
ושימור  ב הכותל המערבי עבודות פיתוח השנים האחרונות מתבצעות במרח במהלך

קרקעיים וממצאים יקרי -בהיקפים נרחבים. במסגרת עבודות הפיתוח נתגלו מתחמים תת
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ערך השופכים אור על הקשר המיוחד של העם היהודי עם בירתו, ירושלים. במהלך סיור 'מאחורי הקלעים' אנו 
דו של הסיור בכך ומאופיינות בקסם מיוחד. ייחו שות שנפתחו לאחרונה לקהל הרחבמבקרים בתגליות הכותל החד

החל מימי הבית הראשון וכלה בימינו.   –שהוא משלב ביקור בכמה מתחמים שונים ומאפשר הצצה לתקופות רבות 
ת קרקעיים שנחשפו מתחת למסלול מנהרו-הסיור כולל ירידה אל מתחת למפלס הכותל המערבי ואל חללים תת

.ל הרגיל של מנהרות הכותלהכותל הקלאסי )אין זה המסלו  

 
 עצמאית בשוק מחנה יהודה . בסיום הביקור ארוחת צהרים  

 קבלת פנים חלוקת מפתחות ושימוש במתקני המלון . הגעה למלון יהודה   15:30
במורדות גבעת משואה, במבנה אבן יפהפה ובלב שלווה של חורש ירושלמי, נטוע  

 .סטורלי מלון יהודה הפ

בקפידה, סוויטה יוקרתית וחדרי גן  ים מפנקים ומאובזרים חדר  129מתחם שליו עם 

שפע מתקנים, אולמות כנסים ומחלקת אירועים מהמובילות    ,טובלים בירוק 

  .בארץ

אנו מזמינים אתכם ליהנות מחוויה אינטימית, יחס אישי וחום ירושלמי  

  .ות בעיר בהרמוניה מושלמת עם הטבע ובקרבה לכל האטרקצי

 לון . ארוחת ערב במ 19:00
 . ביקור בחזיון אור קולי במגדל דוד   20:00

לראשונה, עיר דוד חושפת את סיפור התחיה של ירושלים הקדומה  
במופע ייחודי ומרגש המוקרן בטכנולוגיה עילית פורצת דרך ראשונה  

 !מסוגה בישראל, על גבי עתיקות עיר דוד, תחת כיפת השמים 
 .והחלה גלות בבל  –שנה, חרבה ירושלים   2,500-לפני למעלה מ

שנה וכנגד כל הסיכויים, מצליח נחמיה בן חכליה לרתום את   70לאחר 
לצאת למסע מסוכן    ,פרס  –האימפריה הגדולה ביותר בעולם אז 

לירושלים בראש משלחת קטנה, ולהקים מחדש את העיר החרבה תוך  
 .ם מחוץהתמודדות עם קשיים מבית ואויבי

סיפור תחייתה מחדש של ירושלים הקדומה מסופר באמצעות מופע טכנולוגי מתקדם המוקרן על  
 .ממש היכן שהתרחשה ההיסטוריה  -גבי עתיקות עיר דוד 

 לאחר המופע נצא לטיול קצר במדרחוב ממילא . 
 חזרה למלון לילה טוב . 
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 היום השני לטיול  
 ארוחת בוקר במלון .  7:00-9:00

 לטיול בדרך הביתה   יציאה  9:30
 ל  תוכנתחיל את הבוקר עם תפילה ב

  הר הרצל  לנמשיך 
היכל הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל שנחנך ביום הזיכרון תשע"ז  ב ביקור  

בהר הרצל, מבטא את הכבוד, ההוקרה והמחויבות שרוחשים המדינה ואזרחיה לנופלים 

 במערכות ישראל.

. החדשה  א נמשיך לחאן שמורת שער הגי  
חאן שער הגיא, המוכר גם בשם באב אל וואד, הוא אתר מורשת   

לאומי. החאן, שנבנה כמלון דרכים בתקופה העות'מאנית, ממוקם  
הצר של נחל נחשון על הדרך המרכזית המחברת בין השפלה   במפתח 

לירושלים. על דרך זו התחוללו קרבות עזים במלחמת העצמאות ולזכרם 
חו בהם חלק, הוקם בחאן מרכז מורשת  קשל הגברים והנשים של

. הדרך אל העיר ירושלים   למבקיעההמוקדש   
במאפית ממתקים ידועה . יעה לאבו גוש לארוחת צהרים עצמאית וביקור סהמשך נ   

17:00ר בחזרה ע נסיעה הביתה זמן משו   
 ל הטיול לרשות המטיילים שתייה קרה פירות העונה עוגיות קפה תה במהלך כ

 . וממתקים 

 ₪ כולל מע"מ   790לכל המכלול באוטובוס  איש 40במינימום ר לאדם יהמח
 או בכרטיס אשראי . לפקודת לשד צנוברניתן לשלם בשני שיקים 

 44641מיקוד  2337את השיקים יש לשלוח בדואר רגיל לאופק תיירות ת"ד 

  ייל מצורף טופס תשלום בכרטיס אשראי יש למלא את כול הפרטים ולהעביר במ

 ofek_metaylim@013net.net   7663332-09או בפקס 
 

 בברכה,
 אופק תיירות מקבוצת לשד צנובר 

 ורדי מנכ"ל  גבי 
053-4411346 

mailto:ofek_metaylim@013net.net


 

 פק תיירות והפקת אירועים מקבוצת לשד צנובר או
 ofek_metaylim@013net.net   ,09-7663332. פקס  ,  09-7663331טל.  

44641מיקוד  2337ת.ד סבא   -כפר  

 

 
   
 
 
 

 טופס חיוב בכרטיסי אשראי 
 
 

 טלפון__________  שם משפחה ____________ שם פרטי_______________מספר 
 

 רטיס אשראי ________________________תוקף_______ מספר כ
 

 ספרות בגב הכרטיס_________  3מספר תעודת זהות _______________ 
 

 כ תשלום ____________ מספר תשלומים ____________ סה" 
 

 ניתן לשלם עד שלושה תשלומים בכול סוגי כרטיסי אשראי למעט במאמריקן אקספרס   
 

 _______מהות התשלום __________
 
 בברכה,    
 גבי ורדי    
    053-4411346 
 אופק תיירות     
 מקבוצת לשד צנובר     
    www.ofekt.co.il 
    ofek_metaylim@013net.net  

 
 

http://www.ofekt.co.il/
mailto:ofek_metaylim@013net.net

