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סיורי סליחות 2014
אם סיורים שגרתיים והמוניים תמיד הרתיעו אתכם מלבקר בירושלים וחלמתם על
סיור לפי בחירתכם ,בוטיקי ואותנטי ,הגעתם למקום הנכון.
הסיורים שלנו יחשפו בפניכם את האתרים המבוקשים ביותר ,מזווית ייחודית ומרתקת שטרם
הכרתם .כך תוזמנו לסייר במנהרות הכותל אפופות הסוד ,בעיר דוד היפהפייה והאותנטית,
בגבעת התחמושת ההיסטורית לסיור לילי בליווי עששיות ,בשוק מחנה יהודה השוקק והססגוני
ובכל אתר אחר בו תהיו מעוניינים.
הסיורים מלווים במדריכים המעולים שלנו :חלקם מורי דרך עם אהבת ירושלים אמיתית
והכרות עם כל אבן וסמטה ,חלקם תושבי הרובע עם סיפור אישי פיקנטי ,וחלקם מרצים
מומחים להיסטוריה ,ידעת הארץ וטופוגרפיה.
אוהבים את ירושלים כמונו? רוצים לעבור חוויה נדירה ,ערכית ומיוחדת במינה? סיורי הבוטיק
האותנטיים שלנו ,ייקחו אתכם למסע קסום ונדיר בזמן .לחוויה חושית ,מלהיבה ומרתקת,
שתסחוף אתכם הישר אל תוך עברה המפואר וההיסטורי של העיר הקדושה ביותר בעולם.
וזה עוד לא הכול! השירות שלנו אינו מתחיל ונגמר בסיור “נטו” .אנו דואגים לכם כבר בשלב
התכנון ,בו נסייע לכם לתכנן את אופן ושעת ההגעה ,נדאג עבורכם למקום חניה והתרעננות
ונעשה הכול על מנת שתגיעו אלינו נינוחים ורעננים.
לנוחותכם בדפים הבאים תוכלו להכיר כמה מסלולים מובנים ,נשמח להתאים עבורכם מסלול
אישי מותאם לאופי הקבוצה ,לאורך הסיור הנדרש ולתקציב.

מסלול מס׳  - 1סליחה בעתיקה

> משך הסיור :כ 3.5-שעות

המסלול יכלול ,סיור ארוך בעיר העתיקה כולל הכרות עם תושבים ותוכנית ‘סליחה בעתיקה’.

> התוכנית בהרחבה:
נפגש בשער יפו ,עם מדריך תושב הרובע היהודי ,נצפה מרחוק
בשכונת משכנות שאננים השכונה הראשונה שהוקמה מחוץ לחומות
העיר העתיקה.
נסובב את חומות העיר העתיקה ,ודרך שער ציון נכנס אל הרובע
היהודי ,נהלך בין הסמטאות הקסומות ונאזין לסיפוריו המרתקים של
המדריך שיספר את סיפורה של ירושלים העתיקה :סיפורי חורבן
ותקומה ,עבר והווה.
נשמע את חוויות היום יום הייחודיות לתושבי המקום אליו נכספנו
לאורך כל הדורות ובו מטיילים מיליוני איש בשנה ,נתוודע להתמודדות
המורכבת במגורים באזור ונצליח להגיע לנקודות תצפית שמורי דרך
ומדריכים מוסמכים לא מצליחים להגיע אליהם ואף נכנס לבתי
כנסת עתיקים.

במרכז העולמי ‘אש התורה’ נשתתף בתוכנית המרגשת ‘סליחה
בעתיקה’
בתוכנית:
•הופעה של להקת ‘קול הנשמה’ בשירים ובפיוטי סליחות בליווי כלי
מוזיקה אותנטיים
•סיפורי סליחות ומשמעות הסליחה ביהדות ומקורות המנהג העתיק
•קטע תיאטרלי
•תצפית מרהיבה על כל אזור הכותל והר הבית
•כיבוד קל (שתייה קרה וחמה)
סליחות בכותל המערבי יחד עם המוני המתפללים

עלות הסיור לאדם בקבוצה של מינימום  30משתתפים 95 :ש”ח (אין תוספת מע”מ)

מסלול מס׳  - 2סליחות ומחילות

> משך הסיור :כ 5-שעות

המסלול יכלול סיור עששיות בגבעת התחמושת ,נסיעה ברכבת הקלה ,סיור ארוך בעיר העתיקה כולל הכרות עם תושבי הרובע היהודי והמוסלמי,
ביקור בבית משפחה מארחת ברובע היהודי ותוכנית ‘סליחה בעתיקה’.

> התוכנית בהרחבה:
סיור באתר ‘גבעת התחמושת’ :נצפה במיצג המחודש של גבעת
התחמושת ואחריו נצא למסע לאור עששיות ,בליווי במדריך ,בעקבות
לוחמי הצנחנים אל תוך מבוך  250המטרים של התעלות ועשרות
הבונקרים והפילבוקסים.
הסיור מתאר את מה שראו הלוחמים באותו לילה היסטורי ומכונן,
וככזה מאפשר למבקרים חוויה בלתי אמצעית ,מרגשת ומעצימה.
לפני היציאה נתכבד בשתיה חמה.

לסיפוריו המרתקים של המדריך שיספר את סיפורה של ירושלים
העתיקה :סיפורי חורבן ותקומה ,עבר והווה.
נשמע את חוויות היום יום הייחודיות לתושבי המקום אליו נכספנו
לאורך כל הדורות ובו מטיילים מיליוני איש בשנה ,נתוודע להתמודדות
המורכבת במגורים באזור ונצליח להגיע לנקודות תצפית שמורי דרך
ומדריכים מוסמכים לא מצליחים להגיע אליהם ואף נכנס לבתי
כנסת עתיקים.

נסיעה ברכבת הקלה לכיוון שער יפו.

במהלך הסיור נבקר בבית משפחה מארחת ברובע היהודי ונוכל
להכיר את האנשים המיוחדים שמאחורי הסיפורים.

סיור מרתק בעיר העתיקה ,נהלך בין הסמטאות הקסומות ונאזין

סליחות בכותל המערבי יחד עם המוני המתפללים

> נסיעה חזור לחניון גבעת התחמושת/חזרה לאוטובוס בחניון ממילא
> בסיום ילווה אותנו המדריך לאוטובוסים שימתינו לנו ליד חניון ממילא .או הסעה חזור לחניון הרכבים

עלות הסיור לאדם בקבוצה של מינימום  30משתתפים 170 :ש”ח (אין תוספת מע”מ)

מסלול מס׳  - 3טעמים ,ריחות ואוירה

> משך הסיור :כ 7-שעות

המסלול יכלול סיור טעימות במחנה יהודה ,נסיעה ברכבת הקלה ,סיור במנהרות הכותל ,ביקור בכותל המערבי ,תוכנית ‘סליחה בעתיקה’ במרכז
העולמי ‘איש ישראל’ ,סיור ברובע היהודי וארוחת ערב קלילה.

> התוכנית בהרחבה:
סיור במחנה יהודה  -נסייר בעקבות הצבעים ,הריחות והטעמים :בין
הבסטות נחווה את הפסיפס האנושי ,נשמע את סיפורי מקימי השוק,
נטעם חלבה ייחודית וטחינה שנטחנת באבניי ריחיים במקום ,נתנסה
בסוגים שונים של שמן זית ונכיר את עוזי-אלי איש האתרוגים אשר
מוצא תרופה טבעית לכל בעיה ומחלה .בנוסף נקבל כרטיסיית
טעימות אישית ומפנקת למימוש במיטב הדוכנים בשוק.
נסיעה ברכבת הקלה לכיוון שער יפו ,ירידה לכיוון מנהרות הכותל,
דרך שוק ה’בטראק’ הצבעוני ,נכיר את השוק ‘הערבי’
במורד הסמטה הצרה חצובות חנויות קטנות ובהם נמכרים מוצרי
עור מקוריים ,אביזרי נוי ומבחר מזכרות אותנטיות ,בין החנויות נפגוש
קשישים מעשני טבק בנרגילה תוך כדי משחק שש בש.
סיור מרתק במנהרות הכותל המערבי  -נדבכי הכותל מתגלים
במעבה האדמה ומספרים את ספורה של ירושלים הקדומה ואת
כיסופי הדורות אליה .ביקור במנהרות הכותל הוא הדבר הכי קרוב
לכניסה למנהרת זמן ,המנהרות נמצאות מתחת לפני השטח של
הכותל המערבי והרובע המוסלמי והם חושפות תקופות שונות

בהיסטוריה של ירושלים .במנהרות נחשפו מבנים מתקופות קדומות
ובהם בתי מגורים ,בורות מים ומחצבה .במקום גם חדר קטן הנחשב
כמקום הקרוב ביותר לקודש הקודשים ומשמש כמקום תפילה.
סליחות בכותל המערבי יחד עם המוני המתפללים
‘סליחה בעתיקה’ במרכז העולמי ‘אש התורה’:
•הופעה של להקת ‘קול הנשמה’ בשירים ובפיוטי סליחות בליווי כלי
מוזיקה אותנטיים
•סיפורי סליחות ומשמעות הסליחה ביהדות ומקורות המנהג העתיק
•קטע תיאטרלי
•תצפית מרהיבה על כל אזור הכותל והר הבית
•כיבוד קל (שתייה קרה וחמה)
סיור ברובע היהודי :נסייר בסמטאות הקסומות ,נאזין לקולות הלימוד
והתפילה הנשמעים מבתי הכנסת ומהסברי המדריך שיעצור
בנקודות ענין ,בהתאם ל’עומס האנושי’ המקומי.

> במהלך הסיור נעצור במסעדה למזון מהיר ונאכל מנת ‘פלאפל’ ירושלמי/כריך מפנק לצד שתיה קלה
> בסיום ילווה אותנו המדריך לאוטובוסים שימתינו לנו ליד חניון ממילא .או הסעה חזור לחניון הרכבים

עלות הסיור לאדם בקבוצה של מינימום  30משתתפים ₪ 245 :כולל הדרכה ,כניסה לאתרים,
כרטיסיית טעימות מפנקת ונסיעה ברכבת הקלה הלוך חזור/הסעות חזור (אין תוספת מע”מ)

אופציות נוספות לשילוב במהלך הסיור:
> סיור בבתי כנסת בנחלאות
> קטעים תאטרלים  /מוזיקלים במהלך הסיור
> סיור סובב חומות בשילוב סדנה ‘גבולות וחומות’
> הרצאה ‘אוהבים לסלוח’ – סליחות במערכות יחסים
> סיור לילי בעיר דוד בליווי כינור
> סיור בבית הכנסת החורבה
> סיור במרכז דויסון
> ועוד

בנוסף נשמח להציע לכם ארוחה במבחר מסעדות במחירים אטרקטיבים

הסיורים מתקיימים בימים ראשון עד חמישי בין
התאריכים ( 2.10.14 – 27.8.14לא כולל ערבי חג וחג)
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