תוכנית סיורי חנוכיות
תשע"ד > 2014

צפת  -סמטאות ,גבינות ,נרות ומנגינות
> משך הסיור :כ 3.5-שעות
סיור חוויתי בעיר העתיקה משולב בסיור טעימות ב’גבינות המאירי’ ,קטע מוזיקלי וכיבוד

> התוכנית בהרחבה:
סיור מרתק מגוון בסמטאות העיר העתיקה הקסומות,
כל סמטה והסיפור שלה ,כל גלריה והיופי האקזוטי שלה
וכמובן כל בית כנסת וההיסטוריה המפוארת שלו.

בחנוכה אנחנו זוכים לטיול מהמם במיוחד בו מרפסות
צפת מתקשטות בחנוכיות מכל הסוגים ,ומכל חלון
ודלת קורצים אלינו נרות חנוכה המאירים את הסמטאות
באור רוחני ומחמם את הלב.
נבקר ב’גבינות המאירי’ סיור במקום בו נולדה ה’גבינה
הצפתית’-מחלבה המתנהלת במבנה מדהים שקירותיו
בנויים משרידי רעש האדמה שפקד את צפת .סיפורים,

לא נפספס ביקור מדליק ב’נרות צפת’ מפעל נרות
הבוטיק בצפת.
הסיור יעניק חוויה בלתי אמצעית בה נושמים את האוויר
הגלילי הצלול ואת האווירה הייחודית של צפת עם אנשי
המקום ,הצבעים ,הניחוחות והנופים הצבעוניים.

בסיום הסיור נתכנס להדלקת נרות חנוכה בליווי נגן
כליזמר עם שירי חנוכה חגיגיים שתיה חמה וקרה ו-
סופגניות!

סודות וטעימות.
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עלות הסיור לאדם בקבוצה של מינימום  35משתתפים ( ₪ 85 -אין תוספת מע”מ)

ירושלים  -עיר עוטפת אור
> משך הסיור :כ 4.5-שעות
סיור מודרך ארוך ברובע היהודי ,משולב במפגש הכרות עם תושבי המקום והשתתפות בתכנית ”אורות בעתיקה”.

> התוכנית בהרחבה:
נפגש בשער יפו עם מדריך תושב הרובע היהודי ונתחיל
את הסיור בתצפית והסבר על שכונת משכנות שאננים,
השכונה הראשונה שהוקמה מחוץ לחומות.

נקנח באירוח בבית משפחה מתושבי הרובע לפגוש
מקרוב את מנהגי החנוכה ,ונחווה באופן בלתי אמצעי את
חיי היומיום במקום הקסום והמתוייר ביותר בישראל.

נמשיך בצעדה לצד חומות העיר העתיקה ונפנה דרך
שער ציון היישר אל הטקס החגיגי של הדלקת החנוכיה
המרכזית ברחבת הכותל המערבי.

משם נפנה אל מרכז המבקרים היוקרתי “אש ישראל”
ונשתתף בתכנית “אורות בעתיקה” הכוללת:
> מופע מוזיקלי אותנטי של שירים ,ניגונים וסיפורים
באווירת ימי החנוכה.

משם נצא אל סיור עומק מודרך ומעשיר בסמטאות
הרובע היהודי המוצפות אור קסום של שלל חנוכיות.
נבקר באתרים ונקודות תצפית נדירות ובלעדיות ל”שישי
משפחתי” ,כך סיפורי גבורת המכבים ,מנורת המקדש
ונס פח השמן יקומו לתחיה נגד עינינו ממש במקום בו
התחוללו.

> ביקור בדגם בית המקדש מהגדולים בעולם על גג
מרכז המבקרים ,על רקע התצפית הפנורמית המרהיבה
ביותר בירושלים.
כיבוד קל ,סופגניות ושתיה קרה וחמה יוגשו במהלך
התכנית.

הסיור לחברי ‘שישי משפחתי’ יתקיים ביום ראשון  21.12.2014בין השעות 15.30-20.00
מחיר כרטיס למבוגר  85ש”ח ,לילד  45ש”ח ,לחברי מועדון שישי משפחתי כרטיס  1+1חינם

עלות הסיור לאדם בקבוצה של מינימום  35משתתפים ( ₪ 110 -אין תוספת מע”מ)

אורות וטעימות בירושלים
> משך הסיור :כ 3.5-שעות
סיור ייחודי משולב בשוק מחנה יהודה ובשכונת נחלאות הציורית לאור נרות החנוכה.

> התוכנית בהרחבה:
נתחיל בסיור טעימות 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.
במהלך הסיור נתפנק על חצ’אפורי גרוזיני ,עלה גפן
ממולא לצד חמוצים ,נטעם ממיצי הבריאות של עוזי-
אלי ונקנח בקובה עיראקי.

קסום יציף אותנו מכל עבר.
נחזור בזמן אל ההיסטוריה של הישוב הישן והמתחדש
בירושלים ,על משפחותיו ,מנהגיו וסיפוריו ,נסייר בחצרות
האותנטיות בעקבות בורות המים ופינות החמד העתיקות.
נשמע על המאבק היווני -חשמונאי פה בירושלים ,על
ה”ניסים שנעשו לאבותינו בימים ההם בזמן הזה” על
מנורת המקדש ונס פך השמן ,מנהגי חג החנוכה ועוד.
נסיים תחת עץ התות במרכז השכונה עם סופגנייה טרייה
ומתוקה וברקע נשמע את שירי החנוכה.

משם נפנה אל שכונת נחלאות הסמוכה בה אור חנוכיות

עלות הסיור לאדם בקבוצה של מינימום  30משתתפים( ₪ 92 :אין תוספת מע”מ)

חנוכיות בשכונות החרדיות בירושלים
> משך הסיור :כ 3-שעות
סיור בשכונות החרדיות בשילוב ביקור בבתי כנסת ומרכזי חסידות.

> התוכנית בהרחבה:
נפגשים בכניסה לשוק מחנה יהודה (מרחוב יפו).
לאור החנוכיות הרבות נצעד בשכונות החרדיות ונכיר
תפיסות עולם ומנהגים ,הלכי רוח וחשיבה.
נבקר בבית המדרש הישן של חסידות גור ובחלקת
הקבר הסמוכה ,נלך דרך שכונת זכרון משה ונגלה את
המושג “שטיבלעך”.
נצעד ברחובותיה של גאולה ומאה שערים נתוודע
למנהגים ולאנשים ,לסיפורים ולאורחות החיים.

סטולין” שם נשתתף בקטע מוזיקלי וריקוד חסידי
אוטנטי.
בסיום האירוע נפגוש את אחד מהחסידים לשיחה,
נלמד על החצר החסידית ,נבחן מהי השקפת העולם
החרדית לגווניה ,נדבר על קוד הלבוש מנהגי החתונות
והשידוכין ועל המוסדות המיוחדים בציבור החרדי:
החיידר ,הישיבה ,הכולל והגמ”ח .המפגש הבלתי אמצעי
מרתק.
בדרכינו חזור נעבור דרך המאפיות הרבות ונתכבד
בסופגניות ריחניות וטריות.

נגיע לשכונת בית ישראל ונכנס לבית כנסת “קרלין

עלות הסיור לאדם בקבוצה של מינימום  30משתתפים( ₪ 85 :אין תוספת מע”מ)

אופציות נוספות לשילוב במהלך הסיור:
>

סיור במנהרות הכותל

>

סיור עששיות

>

משחק ניווט

>

קטעים תאטרלים ומוזיקלים

>

סיור בבית הכנסת החורבה

>

סיור במרכז דויסון

>

מיצג אור קולי במוזיאון מגדל דוד

>

ועוד

בנוסף נשמח להציע לכם ארוחה במבחר מסעדות במחירים אטרקטיבים

הסיורים מתקיימים בין התאריכים 16-23.12.2014
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