סיורי סליחות
לקראת חודש הסליחות הבא עלינו לטובה ,להלן מס' סיורי סליחות ליליים קסומים,
אינטימיים ומרתקים בירושלים ובצפת.
בירושלים ,סיורים שונים בעיר דוד הכוללים חוויה מוזיקלית ,או סיור בגבעת התחמושת וארוחת
ערב.
בצפת ,סיור ייחודי המתאים לקבוצות עם ראש פתוח :טיול טרקטורונים לילי לעמוקה ואחריו סיור
קבלי בסמטאות צפת ותפילת סליחות בבתי הכנסת המוכרים.

ירושלים
אופציה א' :סיור "מקום לסליחה"

חוויה מרגשת בימי הסליחות ,ערב הימים הנוראים .חוויית הלילה של "מקום לסליחה" משלבת
הי כרות לילית חווייתית עם יושביה הקדומים של העיר והדמויות שפעלו בה ,בליווי חוויה מוזיקלית
אותנטית לקראת ימי הסליחות.
עם תום הסיור ,ניתן להמשיך ולעלות לרחבת הכותל המערבי ,שם תתקיים תפילת הסליחות
מחצות הלילה.
משך הסיור כשעתיים .הסיור כולל חוויה במעבה האדמה בתוך מערכת המים המקראית הקדומה
של עיר דוד (המסלול היבש בלבד ,ללא כניסה לנקבת חזקיהו).
הסיור מלווה במדריך צמוד וקטעי נגינה פיוטיים לאורכו בנקודות שונות.
עלות
 ₪ 56למשתתף (עד  56משתתפים בקבוצה).

אופציה ב' :סיורי "סליחה ומחילה"

סיור זה בעיר דוד ,ייקח אתכם אל ימיה המפוארים של ירושלים בתקופת בית שני.
יחד נבקר במעבה האדמה בעקבות עולי הרגל מבריכת השילוח הקדומה אל עבר הכותל המערבי,
ברחוב הקדום ובתעלת הניקוז החדשה שנתגלתה לאחרונה בעיר דוד.
במהלך המסלול נבקר באתרים הבאים:


שרידי "ארמון מלכי יהודה" בראש גבעת עיר דוד (חורבן בית ראשון).



חפירות "חומת נחמיה" מראשית ימי בית שני בירושלים.



חפירות בריכת השילוח של ימי בית שני.



הרחוב המדורג המזרחי ,ותעלות הניקוז בהן התחבאו פליטי המרד הגדול.



הרחוב המדורג המערבי ,ותעלת הניקוז ההרודיאנית ,המנקזת את שולי גיא הטירופויון ,והר
ציון.



יציאה מתעלת הניקוז למרגלות אבני הכותל המסותתות לתלפיות ,ממש למרגלות קשת
רובינסון.

עלות
 ₪ 56למשתתף (עד  56משתתפים בקבוצה).

אופציה ג' :סיורי גבורה וסליחות
 -00:11הגעה לאתר 'גבעת התחמושת'
קבלת פנים
כניסה למיצג אור-קולי מודל "הקו העירוני" – מיצג אור-קולי בו דגם של
ירושלים ערב מלחמת ששת הימים וסיפור "הקו העירוני והמערכה על ירושלים".
יציאה לסיור מודרך המספר את סיפור הקרב בגבעת התחמושת של יחידת
הצנחנים על מוצב ירדני .במהלך הסיור נלך לאורך המסלול בו לחמו הלוחמים
בגבעה ,נדבר על ערכי הקרב שעליהם חונכו הצנחנים כגון :גבורה ,דבקות
במשימה ,עזרה לחברים תחת אש ,יזמה ותושייה.
הסיור באתר הקרב כולל הליכה לאורך התעלות ,ביקור בבונקרים ,תצפית על
השכונות הצפוניות וביקור במוזיאון.
 -00:11ארוחת ערב בשרית מפנקת במיוחד במסעדת קדמה.
מסעדת קדמה נמצאת במתחם ממילא וצופה אל עבר חומות העיר העתיקה.
בסיום הארוחה יציאה לסיור 'מקום לסליחה' בליווי צלילי הפיוט
הסיור משלב הדרכת שטח בעקבות יושביה הקדומים של העיר והדמויות
שפעלו בה ,בליווי חוויה מוזיקלית אותנטית לקראת ימי הסליחות.
בסוף הסיור ניתן לעלות לרחבת הכותל המערבי שם מתקיימת תפילת
הסליחות מחצות הלילה.
עלות
 ₪ 546למשתתף ,כולל ארוחת ערב (עד  56משתתפים בקבוצה).

צפת
אקשן וקבלה בצפת  -פעילות לילית יוצאת דופן
 - 00:00הגעה לטרקטורוני עמק החולה ,מפגש עם מדריך מומחה
בתורת הקבלה .הסברי בטיחות ,התארגנות ויציאה ל"מסלול קברי
צדיקים".
נסיעה בין כרמים ועצי זית במסלול הררי אל עבר יער ביריה ,ממשיכים
לכיוון עמוקה ועוצרים בקבר רבי יהונתן בן עוזיאל.
בקבר בעמוקה נשמע מפי המדריך על תפקיד האיש והאישה על-פי
הקבלה ועל משמעות הזיווג ביניהם.
לאחר ההסברים וזמן לתפילות ובקשת זיווגים ,ממשיכים בנסיעה לתצפית לילית על עמק החולה
ממצפה חן וגם נתפנק עם תה צמחים חם ועוגיות.
 - 05:50נחזור למתחם הטרקטורונים ומשם נמשיך לסיור רגלי בסמטאות
העיר העתיקה של צפת ,בעקבות המקובלים שחיו בעיר לאורך השנים.
נעצור לומר סליחות בבית כנסת עתיק ,תפילה מרגשת במיוחד ,באווירה
צפתית.
עלות
 ₪ 576למשתתף.
מומלץ לשלב מופע כליזמרים בצפת או בעמוקה (בתוספת מחיר).

*המחירים למינימום  50משתתפים בקבוצה.

טל"ח

