
 

 

 השתלמות מורי דרך 
 דרום מזרח תורכיהל

 שלום ינקלביץ ויסכה הרניבהדרכת 

 18.10.19 :חזרה 10.10.19יציאה: 


סיור בחבלים המזרחיים של אסיה הקטנה, אזור הנתון משחר ההיסטוריה לגלים 
של פלישות נוודים וכובשים אשר העבירו איתם השפעות תרבותיות בין מזרח 

גדולים מצאו את ביטויים במקרא ובכתביהם של כותבי למערב. הדי המאורעות ה
ההיסטוריה של העמים. האימפריה החיתית, התרבויות של מסופוטמיה, תרבות 
פרס והעמים התורכיים, כל אלה שלובים זה בזה ובאים לידי ביטוי בסיורנו. הסיור 

עובר באגני  הפרת  במזרח תורכיה.ביותר עובר באזורים המרתקים והמעניינים 
והחידקל ומגיע לחרן המקראית, עיר הולדתו המשוערת של אברהם אבינו, עובר 
באורפה בה חי ופעל בראשית דרכו וממשיך בנופים מדהימים של מדבר והרי 

 געש, לאורך גבולות סוריה, עיראק עד ימת ואן.
 


 

 טיסה לאנטקיה: 1יום 
טנבול.עםההגעהנבקר,דרךאיסAntakya))לאנטקיהבשעותהבוקר,נצאמנתב"גבטיסה

בירת,לשעבראנטיוכיהבאנטקיה )Hatay)חבל הטאי,  Asi)(השוכנתעלגדותנהראסי
Nehariהעתיק. האורונטס נהר הוא ברנבאפטרוסבמערת נבקר השליח עם המזוהה
עצמו.ופאולוס לפטרוס מקושר שם הנוצרית הקהילה וייסוד ארוך נוצרי עבר לאנטיוכיה .

באםיותיר הגדושבפסיפסיםרומייםמרהיביםשנלקחובמוזיאון הארכיאולוגינבקרהזמן,
.מאנטקיהומחורבותדאפנה)חארבייה(הסמוכה.לינהבאנטקיה



 

 : גזיאנטפ, הר נמרוד 2יום 
סיהאןוג'יהאן,לעברהעירנצאצפונהלאורךהחוףדרךשפלתקיליקיהאשרבשפךהנהרות

נGaziantep)גזיאנטפ פתח(. באחד היפיםמבביקור מוזיאון זאוגמהבעולם:מוזיאונים
(Zeugma)השוכנתעלגדותנהרהפרת.העירהוקמהבתקופהההלניסטיתעיררומאית–

עבודות הרומית. בתקופה התפתחותה לשיא והגיעה מוקדון אלכסנדר של יורשיו בימי
 להציף איימו הפרת סכר של האתרהפיתוח את

 עשרות על העיר שלופסיפסישל משלחות ,
ושימורם להעברתם כלילות ימים עבדו חופרים
המרהיב הפסיפס בגזיאנטפ. החדש במוזיאון
המלווהאת ה"צוענייה" ספקשל ללא הוא ביותר

 .לינהבגזיאנטפדיוניסוסבמסעותיו.


  : סכר הפרת3יום 
 עד צפונה ניסע  Nemrut)הר נמרודבבוקר

Dag הטיול: משיאי אחד אל ממלכתא(, תר
לחזותהקומגנים כדי מיוחד ברכב ננוע הרומית. התק' וראשית ההלניסטית התק' מסוף

מ'מעפה"יבפסליהענקשלאנטיוכוסמלךקומגנה,הנמצאיםלמרגלות2100ממרומיההר
הסמוך,נחצהאתיובלינהרהפרתעלגבי(Karakus)קרקושקברו.נבקרבאתרהקבורה

נמשי עתיק. רומי נהרהפרתדרךפרויקטהגשר של הניקוז סכרהגדולךדרומהדרךאגן
לינהבעיירהחבליםעצומיםוגשהציף העתקתםשלתושביםרביםממקומם. ררבעקבותיו
.(Kahta)קחטה

 
 טפה-קליחרן, גוב ,אורפה: 4יום 

Sanliurfa)אורפה-סנליביוםזהנבקרבעיר ופעלאברהםאבינו, בהחי במידתהאפשר(
עדנמשיךונדרים.מסגדהגדול,נבקרבבריכתאברהםהקדושהונראהאתהמצודהעלהלנ

נראההמוזכרתגםהיאבהקשרלמסעושלאברהםאבינולארץהמובטחת.(Haran)לחרן
.גםכיוםאתהמצודהואתבתיהבוץדמוייהחרוטהאופיינייםלאזור,בהםחייםאנשיהכפר

טפה. בגובליק האתריםנמשיךנבקר לאחד
 האחרונות בשנים שהתגלו ביותר –המסקרנים

פולחני(Gobeklitepe)טפהקליגוב אתר .
) הנאוליטית התקופה לפני9000מראשית

הספירה(שמעמידלבחינהמחודשתאתכלהידוע
לקטים חברות על -לנו באתר פזוריםציידים.

גזית אבני משולבים ובהם עגולים מקדשים
בצורת מונוליתיות גTהאות רביםועליהן ילופים

.לינהבאורפהשלבע"חואףאנשים.


 : מרדין5יום 
ל וניסע מאורפה נצא מוקדם Darra-בבוקר נמשיך מרשים. וכלא רומאי מבצר למרדין.

((Mardin קהילהנוצרית וביתהשל עםסוריה, השוכנתבקרבתהגבול דולה.אשוריתג-,
במדרסות העיר: ביקורבאתרי ובבזארהססגוני.במסג, ננסהלשלבביקרבאחדדהמקומי

.לינהבמרדיןהמנזריםהיעקוביסטיםשעדייןכותביםומדבריםבארמית.

 
 
 
 
 
 



 

 הר נמרוד, ואן  :6יום 
יםמשםבאמצעותרכבמיוחד(Tatvan)טטואןניסעצפונהדרךנופיםמרהיביםאלבבוקר

,הרגעשאשרבתוכונמצאאגםלועענקי,נחושהר נמרוד המזרחינטפסעל,)דולומושים"(
חמיםהמעידיםעלפעילותההר מעיין הלועהגדולים.ונראהאתבמי לאחלטנמשיךאגמי

((Ahlatאגם ואןד.נמשיךבנסיעהלאורכושלביתקברותסלג'וקימיוחבהנמצא(Vanעד)
לעירהקרויהעלשמוהשוכנתלחופו.לינהבואן.


 ור ואן : אז7יום 

בבוקרנצא אקטאמרלשייטאלהאי נבקראגםואןהנמצאבדרום(Aktamar) כנסיית ב.
ונשמעעהממלכותהארמניותבמעוטרתסצנותמרהיבותמהתנ"ךהצלב הקדוש הארמנית

Van))ואןנשובלסיורבעירהקדומות. נכיראתהתרבותהאוררטיתוהעירנעלהלמצודת,
שהייתהבירתה(Tuschpa)בטושפהבקרגםנהעברהרחוק,אזורשהתקיימהבהמיוחדת

נחזורללינהבואן.שלהממלכההאוררטיתבתחילתהאלףהראשוןלפנה"ס.


 : אזור הר אררט, קארס 8  יום
מים בזלתציורייםומפלי בדרךנצפהבהראררטהמרשיםונעבורבנופי בבוקרצאצפונה,

מצודהמרשימה(Ishak Pasha)צודת איסק פשהבמ,נסיירMuradiye))מוראדייהליד
המאה מן מקומי שליט 17-השל נעבור Dogubiazit))דואוביאזיטב. נגיעוקראת ערב

.לקארס


  , הביתה: אני הבירה הארמנית הנטושה9יום 
שלהממלכההארמניתששימשהכעירהבירה,(Ani)אניאלהעירהנטושהעםבוקרנצא

הב בקרבתלספירה.10-מאה הארמנים של המיוחדת הכנסייתית לארכיטקטורה נתוודע
מבניםרביםשמוריםלהפליאהעומדיםעלתילםבמשךמא עםארמניה, ותשנים.הגבול

.לאחרהסיור,העברהלשדההתעופהוטיסהארצה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מחיר הטיול 
 יורו. 1795נוסעים:  30-34בקבוצה של  בחדר זוגיהמחיר לאדם 
 יורו. 1875נוסעים:  25-29בקבוצה של  בחדר זוגיהמחיר לאדם 

 יורו. 2025נוסעים:  20-24בקבוצה של  בחדר זוגידם המחיר לא
 יורו. 215: תוספת ליחיד בחדר



 

 המחיר כולל:
ת"א.–איסטנבול–טיסהביןלאומיתבקו:ת"א

.איסטנבול-קארס,גזיאנטפ-טיסותפנימיותבקו:איסטנבול
.מיסינמלוהיטלביטחון

.גתתיירותטובהלינהבבתימלוןבדר
חציפנסיון.כלכלהעלבסיס

אוטובוסתיירים,נוחוממוזג.
אתריםודמיכניסהכמפורטבתוכנית.

הסעותבדולמושים/מיניבוסיםבהתאםלתוכנית.
דמישתייה)טיפים(.

.דמירישוםואפשרותביטול
.שלום ינקלביץ–מדריךמצוותהחברהלהגנתהטבערואיםעולם

.יסכה הרני–נצרותמומחהל
מדריךמקומידובראנגלית.

 המחיר אינו כולל:
ארוחותצהרים.

ביטוחבריאותומטען.
הוצאותבעלותאופיאישי.

שינויממועדהטיסההקבוצתית.

 
 תנאי תשלום ואפשרות ביטול

.בהתאםלדףהתנאיםהכללייםשלהחברהלהגנתהטבערואיםעולם

 
 הערות:   

דפיםריקיםוללאחותמותבדרכון,בתוקףשלחצישנהלפחות.2שללפחותישלוודאקיומם
 תכנית היום הראשון והיום האחרון עשויה להשתנות על פי לוח זמני הטיסות.

 שהתשתיות בחשבון, להביא המטיילים תורכיהעל וכניסהבמזרח התפתחות בשלב
עושיםשימושבמלונותטובים אנו בהםנעשהשימושבטיוליםלסטנדרטהמערבי.בטיולינו

רביםשלנובעברועומדיםבסטנדרטהמקובלבטיולמעיןזה)שירותיםצמודים,מיםחמים,
וחלקןמסודריםונקיים(.רמתהדרכיםמשתנהבהתאםלאזוריםהשונים.חלק ןבמצבמצוין

נוחומרווח.אוטובוס\פחות.בכלמקרההטיולמתבצעבמיניבוס
החברהיכולהלקבועאתשירותיהתעופההשוניםכגון:סוגיארוחות,בטיסותקבוצתיותאין

הנוסעים מיקום המטיילים( לבקשת ידנו על הוזמנו אם )גם במטוס הישיבה מקומות ו/או
נקבעעלידיחברתהתעופהובאחריותה.



 הרשמה במשרדי החברה להגנת הטבע רואים עולם
 52700רמת גן  14רחוב מנחם בגין 

 03-7527117  :פקס  03-7527777בטל: 






