
 מרכז אופק גדרה   –קהילה מטיילת יהודה

 2022-2023תוכנית טיולים 

 טיול לעכו. מדריך ירדן הרוש.  - 2022בספטמבר  21

טיול לעכו דתות, אבירים ואסירי מחתרות. נתחיל בעכו העתיקה, אחת הערים המרשימות בעולם,  

נשמע על חיי האבירים הצלבנים, נבקר בבית הכנסת הטוניסאי לג'ריבה היפיפה. נבקר במוזיאון  

 אסירי המחתרות ונסיים בגנים הבהאים בעכו. 

 ₪.  185עלות הטיול 

 

 סביבתה. בהדרכת ירדן הרוש. טיול לרמלה ו  -2022באוקטובר  19

האם הוא מסגד או כנסייה? נמשיך אל השוק התוסס לסיור    – נבקר במוזיאון ברמלה, במסגד 

ת. נבקר בכנסיית יוסף הרמתי, נצעד למגדל המרובע ובבריכת הקשתות נצא לשייט.  וטעימ

  נמשיך ללוד למוזיאון החדש של הפסיפס. נסיים בתל גזר ונשמע על מפעל המים הגדול 

 מתקופת שלמה המלך.  

 ₪  150עלות הטיול 

 

 יך ירדן הרוש. לדרום ים המלח ולמצדה. מדרטיול   –  2022בנובמבר  16

נתחיל בתל ערד, נעלה לראש המצודה המקראית המרשימה. נמשיך אל תצפית זוהר ומשם  

למרכז המבקרים החדש של חברת האשלג ע"ש משה נובומייסקי, נגלה על הקשר שלו לגדרה...  

 י ארוחת הצהריים נעלה ברכבל למצדה ונשמע את סיפורה ההיסטורי המיוחד. אחר

 ₪  190עלות 

 טיול לצפון הנגב ולבאר שבע. בהדרכת אורלי קבילי.   -  2022בדצמבר  14

  ,בטיול נכיר אנשים  הידעתם שבאר שבע היא העיר היחידה בארץ שנבנתה על ידי העותמנים?

 צפון הנגב ובבאר שבע. תושבים שחיו וחיים באזור ום ילוחמ

במפגש ברקמת המדבר בלקיה. לאחר מכן נבקר באנדרטת הנגב, שתוכננה  את הבוקר נפתח 

ע"י דני קרוון חתן פרס ישראל. נבקר במרכז אנז"ק ונראה את הקטר מבאר שבע. נבקר לסיום  

 בבאר אברהם. 

 ₪.  220עלות הטיול 

 ן הרוש. מדריך ירד  טיול פריחה לדרום אדום.   -  2023בינואר  25

נתחיל את היום בחוות נעמה, חוות צאן עם סיפור מיוחד. נתארח במרכז המבקרים עוז בנגב.  

אחרי ארוחת הצהריים נמשיך אל יער בארי לצפות בפריחה המדהימה ונמשיך לביקור מעניין  

 במורשת צאן וברזל. 

 ₪  230עלות הטיול 

 הרוש.   טיול  חידושים בשפלת יהודה. מדריך ירדן   2023בפברואר  51

נפתח בתצפית במצפה משואה. נמשיך אל חירבת מדרס/בורגין לסיור פריחה שיכלול גם  

לגן לאומי מרשה  חידושים בארכיאולוגיה וסיפור מרתק על האתר. לאחר ארוחת הצהריים נסע 

 בית גוברין לסיור מיוחד בארץ המערות. נסיים בתצפית מתל עזקה. 

 ₪.   200 הטיול   עלות



 פריחת אירוס הגלבוע. מדריך ירדן הרוש.   -טיול להר הגלבוע והעמקים    – 2023במרץ  29

נתחיל את הטיול בדרך הנוף בגלבוע, תצפית בהר ברקן/כתף שאול וספור המקום. נרד לעמק  

חרוד לסיור בגן היפני ולאחר מכן נבקר בבית הכנסת העתיק בבית אלפא. לאחר ארוחת  

ונרד לעין יזרעאל, נשמע על אחד המלכים הגדולים הנזכרים  יזרעאל הצהריים נערוך תצפית בתל 

 . שפת המים הצלולים  בתנ"ך ונסיים בתה מתוק על

 ₪   210הטיול   עלות  

 

 עמק חפר והסביבה. מדריך ירדן הרוש.  –  2023באפריל  19

נתחיל את היום בקיבוץ גבעת חיים איחוד בביקור מרתק ומרגש במוזיאון "בית טרזין". משם  

  במבשלתוטעימות  לאחר ארוחת צהריים ניסע לביקור   זוזו להנעה תרבותית.נמשיך לגלריה 

 "בירה אלכסנדר" ונסיים בהליכה לאורך נחל אלכסנדר וגשר הצבים. 

 ₪   230עלות הטיול  

 

 לאשדוד קהילות וקולינריה. מדריך ירדן הרוש.  טיול   -2023במאי  17

גשר עד הלום. נמשיך לביקור מרתק המוזיאון הפלישתים. נבקר    -נתחיל את טיולנו בואדי סוכריר

ברובע ו' ריחות וטעמים של שלל העדות שמרכיבות את השילוב  האנושי המיוחד באשדוד.  

מבקרים חוויתי לסיפור העם  מרכז   -נמשיך אל מאורות נתכבד בטעימות כארוחה מיוחדת. 

 עם השקיעה נצעד לביקור במצודת אשדוד לחזיון האור קולי. היהודי. 

 ₪   220 –עלות הטיול 

 דרום רמת הגולן וקטיף הדובדבנים. מדריך ירדן הרוש.   –  2023ביוני  21

נפתח את הטיול במתחם תחנת הרכבת ההיסטורית של צמח. נמשיך לעין פיק ונשמע על הישוב  

 נמשיך לקטיף דובדבנים בחוות הסוס והדובדבן. לסיום נכיר את קצרין העתיקה.  .שהיה היהודי  

 ₪   240עלות הטיול 

 

 כל הטיולים יוצאים ממרכז אופק וחוזרים אליו בסוף הטיול. 

 ומצב רוח טוב!  מים , עליים נוחות, כובע לכל טיול להגיע עם:  נ

 אזרחים בוגרים, מרכז אופק,  ת  מצפות לראותכם בטיולים פזית כץ מנהלת מחלק 

 רחל וולצוק רכזת קהילה מטיילת מרכז אופק. 


