
מופת - חוויות על הבמה
טיולים מזמרים 2017-2018

טיול 1 - “גליל תחתון - בית שני 
והמרד הגדול “עם המדריך רועי גוזז. 

נבקר בציפורי - עיר מפוארת מימי בית שני, מקום בו חתם רבי 
יודפת,  תל  חיפה,  למפרץ  תצפית  המשנה  את  הנשיא  יהודה 
נבקר בהר אחים בבית הבד שבאבטליון ומשם נמשיך לתצפית 

במצפה הררית ומשם נרד דרך ערבה וסכנין לכביש 65
21/10/17 אוטובוס 1  
11/11/17 אוטובוס 2  
25/11/17 אוטובוס 4  
 30/12/17 אוטובוס 5  

 16/12/17 אוטובוס 6   

טיול 2 - “ממגדלא למגדל” 
עם המדריכה אסתר שמואלי.

נבקר בבית הכנסת הקדום בארבל, בתצפית לבקעת גינוסר, 
הכנסת  ובבית  בבמגדלא  צנוע(,  לבוש  )מחייב  שועייב  בנבי 
החדשה  בכנסייה  לאחרונה,  שהתגלה  מגדלא  של  הקדום 
שהוקמה במקום ובמוזיאון ראשית ההתישבות במגדל. נסיים 

במסלול קצר בפארק הירדן או בשביל סובב כנרת.
אוטובוס 1  6/1/18
2/12/17 אוטובוס 2  

 23/12/17 אוטובוס 4  
25/11/17 אוטובוס 5  
18/11/17 אוטובוס 6   

טיול 3 - “סודות ומכמנים סמוך לכביש 6” 
סיור  כולל  חקלאי  באתר  נבקר  טל.  זר  איריס  עם המדריכה 

רכוב בעיר חריש ביקור בבקעה אל גרביה בת חפר ויד חנה.
אוטובוס 1  18/11/17

14/4/18 אוטובוס 2  
10/2/18 אוטובוס 4  
3/2/18 אוטובוס 5 
5/5/18 אוטובוס 6  

טיול 4 - “ פארקים, גנים נמלים והסטוריה 
בתל אביב - יפו” עם המדריך דוד גלעד

נסייר בפארק אריאל שרון - גלגולו של מקום מאתר זבל לריאה 
תל  באוניברסיטת  הבוטניים  בגנים  נסייר  דן.  גוש  לערי  ירוקה 
אביב - אבו כביר, נלך לאורך הטיילת בנמל תל אביב המשופץ 
היוצר רצף עירוני, נסייר בטיילת נחל הירקון, רידינג ושדה דב. 

9/12/17 אוטובוס1  
27/1/18 אוטובוס 2  
3/3/18 אוטובוס 4  

 24/2/18 אוטובוס 5  
17/2/18 אוטובוס 6  

טיול 5  - מנזרים יין ושירה 
עם המדריכה ראדה בולוס

בין  המחבר  תרבות  כערש  יהודה  שפלת  איילון,  בעמק  נסייר 
במנזר  נבקר  מקראיים,  מקורות  לבין  החדשה  הברית  סיפורי 
לטרון, בכנסיית סטפנוס ובחנות היין במקום, נפגש עם נזירה 

בדיר רפאת ונבקר בכנסיה הצלבנית באבו גוש.
אוטובוס 1   10/3/18
24/3/18 אוטובוס 2  
5/5/18 אוטובוס 4  

12/5/18 אוטובוס 5   
 17/3/18 אוטובוס 6  

 

טיול מזמר - סדרה בת 5 טיולים המלווים בשירה ונגינה עם מיטב המדריכים ומובילי השירה בציבור 
אם  אלא   07:30 בשעה  רחובות  ממופת  יוצאים  הטיולים  כל  הטיול.  לנושא  מותאמת  השירה  בארץ 

פורסם אחרת.


