
  בית הכנסת בית ישראל לדרום הארץשל  טיול

 "הסיפור האנושי, ציונות אז ועכשיו"

 30.10.2019-28רביעי  –שני 
שקיימנו בשנה שעברה לרמת הגולן, פנו חברים בשאלה "מתי אנחנו יוצאים שוב לטיול?" הרמנו את  לאחר הצלחת הטיול

 הכפפה ויש בידינו תשובה: 

 בטיול זה נציב זרקור על מספר נושאים מרכזיים: 

 נחשף לסיפור של עיירות הפיתוח, דרך ביקורים בקרית גת ובדימונה. 

 נקבל טעימה מחוויית המסע של יהודי אתיופיה וקליטתם בארץ.

 . תנלמד על תהליך השינוי בנושא מעמד האשה בחברה הבדואי

 נכיר צורת התיישבות סטודנטיאלית

 מסיפורה של "קהילת העברים" בישראל.נטעם 

 נקבל מבט על צורת ההתיישבות החדשה של "חוות בודדים".

 –אי אפשר בלי לגעת בקרבות מלחמת העצמאות, קרבות הגבורה של קיבוץ נגבה וסיפור כיס פאלוג'ה ועל "המפלצת" 

 משטרת עיראק סווידאן.

  בדרך נעיף מבט על אתרים שונים שאנו חולפים על פניהם.

 את הטיול ידריך איציק עפרון.

   28-30.10.2019רביעי  –תאריכי הטיול הם: ימים שני 

 בסיס הלינה: מלון "דרכים" בדימונה 

 עלויות: 

  ₪ 1600חדר זוגי                                                                           

  ₪ 1280                                       חדר ליחיד                                 

 למשתתף ₪ 640אוטובוס, הדרכה, כניסה לאתרים וכיו"ב                               

 

  ₪ 2880                                                                    סך הכל לזוג:

  ₪ 1920                                                                  סך הכל ליחיד:

 8624345-09 אצל שרה במשרד בטלפון הרשמה: 



 תכנית:

 : 28.10.19היום הראשון יום שני 

 יציאה מחניית בית הכנסת ברחוב יהודה הנשיא , בדרך דרומה לעבר קריית גת.  08.00

טעימות מהלחם האתיופי וטקס ה "בונו" ובניית לבנים מבוץ,  עצירה לארוחת בוקר שהבאנו מהבית ולסיור מודרך חוויתי כולל

 כל זאת בחוות "אתכלית" .

 סיור מודרך במרכז המבקרים של "אינטל". 

 רצפת הפסיספס הקדומה ב "חורבת פאטוט"

 עצירה לארוחה קלה בצומת בית קמה.

 ביקור במרכז המבקרים "רקמת המדבר" ביישוב הבדואי לקייה. 

 מלון "דרכים" בדימונה. נסיעה להתמקמות ב

 אחרי ארוחת הערב נקיים פעילות ערב בה נספר על העיר דימונה.

 :29.10.19יום שלישי  –היום השני 

 סיור בעיר דימונה בדרכנו לביקור ביער בן גוריון ובאגם ופארק דימונה.

 סיור בכפר הסטודנטים "איילים" הסברים ותצפיות על נופי המדבר.

 "העברים השחורים".סיור מודרך בשכונת 

 חשיפה לצורת התיישבות חדשה בחוות הבודדים "צברי אורלי" כולל טעימות של סברס.

 עצירה לארוחה קלה במרכז הקניות בכניסה לדימונה.

   {. בתשלום אפשרות לשימוש בספא }השימוש הוא חינם, ניתן להזמין מראש טיפולים ,חזרה למלון, התרגעות

 וב לחגוג את ימי ההולדת של שרה ונטלי. אחרי ארוחת הערב נתכנס ש

 : 30.10.19יום רביעי  –היום השלישי 

 אחרי ארוחת הבוקר פינוי חדרים ויציאה בדרכנו חזרה צפונה.

 סיפור הקרבות בכיס פאלוג'ה 

בחטיבת אלכסנדרוני ובאנדרטת "המסע" לזכרם של  33סיור באנדרטת ה "פ"ז" לזכרם של חללי הפלוגה הדתית של גדוד 

 הנספים במסע מאתיופיה לארץ ישראל. 

 

 ."עיראק סווידאן"ביקור במוזיאון חטיבת גבעתי במשטרת 

 המוזיאון הפתוח בקיבוץ נגבה.

 ניים מחללי אסון המסוקים. סיור בגן האקולוגי "תום ותומר" לזכרם של ש

 כאן מסתיים הטיול ואנחנו בדרכנו הביתה עם אפשרות לעצירה לארוחה קלה בצומת עד הלום. 

 מסלולי ההליכה קצרים ומתאימים לכל אחד. 

  מה נביא אתנו לטיול: 

 רוח טוב ושיתוף פעולה.  נעליים נוחות להליכה, כובע, קרם שיזוף, בקבוק מים, מעיל קל לשעות הערב בגד ים, וחשוב כל מצב

 אפשר להביא חברים

    וועדת האירועים מאחלת לכל המשתתפים טיול מהנה


