
1 

 

 בארצות הים התיכון ובעולם, חוויה בישראל -טיולי צוק                 

 61485א רמת גן  81יוסף הגלילי , ר צביקה צוק"ד                                    

 e-mail: tsvika.tsuk@gmail.com 060-6053811נייד  .טל

 
 ירדןממלכת סמינר ב

 נצרותוהיסטוריה , אולוגיהיארכבדגש על 
 נופי מדבר פראייםבשילוב של ו

אתרים מקראיים ונופים , כנסיות עתיקות ומודרניות, מצודות צלבניות, אל ערי הפאר של העבר

 טבעיים מקסימים

  ר צביקה צוק"בהדרכת יסכה הרני וד
 ה טורס 'ובארגון צביקה צוק והחברה הירדנית פלז

 ( שני -יחמישימים ) 51-510/202/58

הכשירה מאות מורי דרך  .ל על נצרות ונוצרים"מדריכה ברחבי הארץ ובחוומרצה , יועצת, מומחית לנצרותיסכה הרני היא * 

היסטוריה סיור בירדן כחלק וכהשלמה אינטגרלית לברואה . 3102זכתה בפרס הר ציון . דיפלומטים בשליחויות לארצות נוצריותו
 .בכלל ולנצרות בפרט ארץ ישראלשל 
 בארץאלפי טיולים הדריך . שנה 01-גיאוגרף ומדריך טיולים בכל נשמתו מזה למעלה מ, ר צביקה צוק הוא ארכיאולוג"ד** 

. ראשי של רשות הטבע והגניםהוא הארכיאולוג ה. ליעדים שונים כולל טיולים רבים לירדן ל"בחוטיולים  לש תוברעשרות ו
 . מומחה עולמי בחקר מפעלי מים עתיקים

 

מעבר )מסוף נהר הירדן  82.2.2111 חמישייום  1ום י
 דבאילינה במ, רש'גו אום קיס, (חוסיין 'שייח

ליד בית שחוסיין  'שייח)מסוף נהר הירדן ניפגש במעבר הגבול  10:11-ב
 .הגלעדהרי האוטובוס ונעלה אל והצוות הירדני בירדן ניפגוש את . (שאן

. אל הצד הישראלייוצא דופן באופן ונצפה , ניסע צפונה לאורך בקעת הירדן
משם נמשיך אל . גדרהביישוב הקדום ובה נבקר  אום קיסנעלה אל רמת 

המכונה גם , גרסההיא , (Jerash)רש 'ג עיר הדקפוליס השמורה ביותר
שערי בעיר נחשפו . אליה ניכנס לאחר ארוחת הצהרים" פומפיי של המזרח"

כנסיות , היפודרום, תיאטראות, מקדשים, רחובות עמודים מפוארים, ענק
 מדבאעיר לערב נגיע בורש נבלה מספר שעות 'בג. בית כנסתפילו וא

Madaba))  ובה נלון מידבאהיא. 

 

 דבאילינה במ, אמיר עראק אל, מידבא, ר נבוה 82.2.2111ישי שיום  .יום 
ל אנשקיף  וכמשה רבנו, (Nebo) הר נבותחיל את הבוקר בנ

בראש ההר כנסייה  .ואל הארץ המובטחתערבות יריחו 
משם . ותצליינשפותחו כאתר תיירות ו ומנזר גדולביזנטית 

. מידבאהמוזכרת במקרא ובמצבת מישע כ מדבאנשוב ל
גילויה של מפת ארץ הקודש בפסיפס מהתקופה הביזנטית 

למרות שהרצפה נפגעה עת הוקמה עליה . זכה לתהילת עולם
וויה ח וז .רובה עדיין נותר, המודרנית' ורג'ת סנט גכנסיי

 -לחזות במפה ההיסטורית של ארץ הקודש ובמרכזה מרגשת 
שם סיר -אל ואדי אניסע לאחר ארוחת הצהרים . ירושלים

שרידי הארמון המפואר של חצובות מערות בהר ולמרגלותיהם 
 מדבאנשוב ל 2(Iraq el-Amir)אל אמיר  עראקב בית טוביה

 .ללינה
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, פטרה הקטנה, אום רסאס, מכוור 82.2.2111 בתשיום  3יום 
 2לינה בפטרה

, י אלכסנדר ינאי"לראשונה עשנבנה , (Machaerus) מכוורניסע למבצר  בבוקר
מראשו תצפית נהדרת אל ים . הראשוןי הורדוס ונפל לידי הרומאים במרד "שוקם ע

בפסגה  .מטבילה יוחנןמפרשת מאסרו והוצאתו להורג של ם פרסהמקום  הת. המלח
מערכת המצור הרומית נראה את ר הראש המו' ריקוד שבעת הצעיפים'נרקוד את 

העיר המקראית של שם ההשומר את  דיבאןכפר עבור בנ .מצדהשל הדומה קצת לזו 
המפורסמת אשר  מצבת מישעכאן נמצאה . בירתו של מישע מלך מואב - דיבון

מוצגת כיום אחרי שהדביקו אותה היא ותועדה בטרם ניפצוה התושבים המקומיים 
שהיה  ,((Umm a-Rasas רסאס-אאום לאתר הארכאולוגי נגיע . בלובר בפריס

ובו כנסיות מרשימות ( (Kastrom Mefaa"מפאה קסטרום" בשם רומימחנה 
, שלהן השתמרו להפליאפסיפס הצפות ר. מהתקופה הביזנטנית והמוסלמית הקדומה

ערים בעבר לצד תיאורי עיסוק בחקלאות , דיג, צידגון כ יום-מחיי היום עם סצנות
. עולמיתאום רסאס אתר מורשת  בזכות אלו הוכרז. ארץ ישראל ומצרים, הירדן

שתהווה מנה ראשונה לקראת יום  הקטנה פטרהנמשיך בנסיעה ארוכה דרומה לעבר 
 (.לילות 3)ובה נלון לפטרה נגיע בערב . המחרת

 

 2לינה בפטרה, בטיול רגלי בפטרהיום מלא  82.2.2118 ראשוןיום  4יום 
המכונה , בירת ממלכת הנבטים( Petra) פטרהיום מלא וגדוש חוויות ב

זהו אתר מורשת עולמית שנבחר גם בשנת . "הסלע האדום"נו גם בפי
נתחיל יום ארוך זה בהליכה . כאחד משבעת פלאי תבל החדשים 3110

ולאורכו נלמד על מערכות המים המשוכללות  הצר והמפותל קניון הסיקב
הקבר המלכותי . של העיר ונראה גומחות פולחן של האלים הנבטיים

ארמונות 'יהיה הראשון בסדרה של ( 'האוצר פרע') 'חזנת פרעון'
 הקלעלייה . שנראה ולחלקם גם נכנס החצוביםהמרהיבים  'הקבורה

החצוב באבן חול  'אורנה'מקבר ה פטרהובילנו לתצפית נהדרת על ת
והזמן והתנאים  הבמיד 2כנסיית הפפירוסים ואזור המקדשיםומשם אל 
עם . נפרשת תצפית נהדרת לערבה ודיר ממנ-בל א'לגנעלה יאפשרו 

    . ערב נשוב למלוננו בפטרה

 
חוף המזרחי ה ,ך  מבצר שוב 2.2.21111 שנייום  1יום 

מסוף , אתר הטבילה הירדני :ואל מרטס של ים המלח
 2(חוסיין 'שייחמעבר )נהר הירדן 

אשר תהפוכות  ך  בשו  נצא בבוקר מפטרה צפונה אל המבצר הצלבני של 
נמשיך . ים הוסיפו בו נדבכים רבים גם מתקופות מאוחרות יותרנהש

 עסינ .צפונה ונרד בכביש נופי מרהיב עין אל השבר הסורי אפריקני
 רבדמה תאנ ינפ לע ףולחנ ,יחרזמה דצהמ חלמה םי ףוח ךרואל
   .טול לש וצראו תיארקמה רעוצ איה יפאס-א המוצעה

 
 
 
 

 אללאחר ארוחת הצהרים נגיע לאתר הטבילה הירדני המכונה 
כאתר מורשת  3102-שהוכרז ב( 'ביתניה מעבר לירדן') טסרמ

 מערות נזירים, קפלות, שרידי כנסיותנחשפו  באזור זה. עולמית
וכיום נבנות בו כנסיות מודרניות לכל  מימי בית שניוממצאים יהודיים 

נהלך בסבך הקנים והאשלים לאורך הירדן  .העדות הנוצריות השונות
דמיין את נו" קצר אל יהוד"אתר הטבילה הישראלי נעמוד מול ש עד

לקראת ערב נגיע  .סצנת ההטבלה של ישוע מידי יוחנן המטביל
 .בלילה בדרכנו חזרה הביתה, חוסיין 'למעבר שייח
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 לאדם בחדר זוגי רניממחיר הס
 801$     :המחיר מטיילים 28-20בקבוצה של 
 822$     :מטיילים המחיר 21-32בקבוצה של 
 852$    : מטיילים המחיר 32-33בקבוצה של 

 מטיילים  33של  מינימוםהטיול יתקיים ב
  .(ללא הצוות)מטיילים  28 מקסימוםוב

 001$                          : תוספת ליחיד בחדר
 

 :המחיר כולל
  לאורך כל הסיור בירדןממוזג אוטובוס תיירים 

  כוכבים 0לינה במלונות בדרגת תיירות טובה 

  וערב ארוחות בוקר )כלכלה על בסיס חצי פנסיון
 .(במלונות

  בתוכניתשכניסות לאתרים. 

 ר צביקה צוק"הדרכה על ידי יסכה הרני וד 

 לייטמ לכל ישיא עמש רישכמ  

 ה טורס 'חברת פלזמ מדריך מקומי דובר אנגלית 

 תיירות השוטר מטעם משטרת /מלווה 

 ***בצד הירדני ו ת מעבר בצד הישראליואגר 

  במעבר הגבול נהר הירדןלצד הירדני הסעה 

  בירדןטיפים לנותני השירותים 

 לאורך כל הטיול מים מינרליים 
 

 :המחיר אינו כולל
 ארוחות צהרים

 חובה –נסיעות ומטען , ביטוח אישי
 ושתייה בארוחות בבתי המלון  הוצאות אישיות

 ( בהתאם למעוניינים נארגן הסעה בנפרד) למעבר הגבול וחזרהמהבית הגעה 
 

 הרשמה 
  haraniy@bezeqint.net   123-2308002. יסכה הרני טל

 tsvika.tsuk@gmail.com 121-2122088. טלצביקה צוק 
 

 תנאי תשלום  
  .נים מכירהמזומבשקלים לפי שער $ 201בהרשמה יש לשלם 

יש להביא ( פ מספר המשתתפים"ע)או פחות $ 222היתרה בסך 
    .במזומןלטיול בדולרים 

 
 תנאי ביטול 

לפני הטיול יחייב ( 32.0.08-מההחל )יום  31-ביטול של פחות מ
-החל מה)ימים לפני הטיול  01-ביטול של פחות מ. 011$תשלום של 

 . ממחיר הטיול 21%יחייב תשלום של ( 2.3.08
  .יחייב תשלום מלא (01.3.08-החל מה) ימים 2-ביטול פחות מ

 (.ביטוח נסיעות מכסה ביטול במקרים מוצדקים לפי הפוליסה)
 

 :הערות
מחיר האגרות במעבר בישראל ובירדן הוא בהתאם לתקנות והתעריפים נכון ***

התאם לגובה בהטיול  במהלךבמידה ויהיו שינויים ייגבו ההפרשים , להיום
 .האגרה בפועל

 
 

: אנו מפנים אתכם לעיון באתר משרד החוץ בכתובת, ירדן מופיעה באזהרות המסע של המטה ללוחמה בטרור****
www.mfa.gov.il .אנו מתרחקים ממוקדי סיכון, סמינרב. 

http://www.mfa.gov.il/

