
 

 

 

 תוכנית סיורים –כנס הרמב"ם תשפ"ב 

 09:00-14:00 –יום חמישי יט' טבת

 אביה כהן/  חרמון הסבא .1

נעפיל בנסיעה אל הר החרמון, בדרכנו נעבור דרך תצפית מפלי נחל סער הזורם ונשפך אל נחל 

החרמון, חרמון. נעבור דרך הכפרים הדרוזים והנוף המדהים של בקעת הלבנון. בהגיענו אל אתר 

 נצפה אל עבר קו התילים, סוריה והגולן, הכנרת והגלעד.  ,נעלה אל הרכבל העליון

  ₪ 84 –עלות כניסה לאתר כולל רכבל  

 

 כאל כחלוןהרב מי/ יור בית העלמין העתיק של טבריה ס –עמודי אור  .2

ולהתיישב עיר קודש שמאז ומעולם היוותה  מקור משיכה לגדולי ישראל צדיקי הדורות, לבא -טבריה
בתוכה לחונן עשרה ולרוות בקדושתה, עוד מזמן חכמינו ז"ל הייתה טבריה עיר מלאה חכמים 

וסופרים, נצא לסיור בבית העלמין העתיק וננסה לשאוב ממעייני הישועה הטמונים על יד בארה של 
 מרים.

 רי  הארץ.בונה הארץ ופ–א' אייר התקמ"ח[ -אדמו"ר רבי מנחם מנדל מויטבסק ] התצ'-מאיר ציון
תלמיד הגאון מוילנא, מבית מדרשו של הבעל –רבי אברהם הכהן מקאליסק ]התק"ע[ -הכהן הגדול

 שם טוב מבוני טבריה. 
 [1670מופת הדור ואור העולם רבי חיים אבולעפיה ]-חכם הכולל

 בעקבות דבקות צדיקי בית רוז'ין בארצנו הקדושה:
 תש"ט[-ראל מהוסיאטין זצ"ל ]תרי"חאדמו"ר רבי יש-העוז והענווה ,הקריאה והקדושה

 אדמו"ר קדוש וציוני נלהב.-[ "אהלי יעקב"1878-1957תש"ז,-רבי יעקב מהוסיאטין זצ"ל"]תרל"ח
 [ 1913גזע קדושים אדמו"ר רבי אברהם בן אביר יעקב אביחצירא ]

 להט הקודש -אדמו"ר רבי יוחנן מקארלין-עיר הקודש טבריה–ית קארלין ב
ונצפה בסרט אודות חייו  בתערוכהנבקר במרכז למורשת הרמב"ם ועדות ישראל , את סיורנו נמשיך 

 ופועלו של הרמב"ם, נסיים במתחם קבר הרמב"ם והשל"ה הקדוש 
 
 מעיינות חמי טבריה .3

מינרליים חמים, בעלי תכונות בריאותיות -כניסה לאגף הרחצה הנפרד, רחצה בבריכות מים תרמו

 התורמות למרפא ומרגוע לגוף ולנפש.

 לאדם ₪ 45 –עלות כניסה 

 

 

 

 

 



 

 

 09:30-14:00 –יום שישי כ' טבת

 / חגי עמיצורמחורבן לגאולה .1

נבקר בפיתוח החדש בבתי הכנסת של ארבל וואדי חמאם,  -בבתי הכנסת עתיקים בגלילידושים ח

 לאור מקורות ומדרשים של העוסקים בגאולה סביב טבריה. 

 מסלול קל, ללא שירותים.

 יאיר עמיצור /שביל הסנהדרין טבריה הקדומה  .2

קופת המשנה סיור רגלי בעיר הרומית של טבריה ואל הממצאים המרהיבים של העיר בת 

 והתלמוד, בתקופת הסנהדרין .

 איתן עומר /  אל מול גולן .3

אל מול האי  -צפית מרהיבה לעמק הירמוך ממצפה גלית שמעל חמת גדר. סיפור חוף מעגןת

סיור רגלי מבית המוטור ועד בית הקברות  -השקוע, וסיפורו של "אסון מעגן". על חלוצים וחולמים

 הקנוני של כנרת.

 הגשרים של מחוז צמח/ ערן מאיר - העברגשר אל  .4

מהגשר התלוי ועד סכר דגניה.  )כולל הליכה   -סיור בעקבות גשרים וסיפורים. במוצא הירדן ב

 נחלים.-בתוואי נח( ונסיים בתצפית אל גשרי גשר

 פרופ' ינון שבטיאל -מקלטי מצוקים .5

ה ונחל עמוד ובית הכנסת העתיק צפה אל מערות הר ברניקי, נלך תצפית על מערות צוק  עכברנ

במגדלא ונשמע את סיפורם של הממצאים המרתקים במערות הגליל ועל מלחמות היהודים 

 ברומאים. 

 כהןקבלת שבת במשעולים בין דגניה לכנרת / אביה   -סיור מוסיקאלי .6

הרמב"ם עד עקבות אבות ואמהות האומה ושירי השבת על בקעת גינוסר מפייטני טבריה ופיוטי תורת ב

)הליכה רגלית חצר כנרת שבה כנרת ומוה למשוררי זמנינו על שפת ים כנרת. תצפית יער שוויץ

 מישורית, שירותים(

 ראש פינה -סיפורי בתים "אם מושבות הגליל" .7

 סיור נתחקה אחר אותם חלוצים ראשונים, שהגיעו למקום, והקימו כאן מושבה לתפארת. ב
בית הספר העברי  נמשיך דרך ,נבקר בבית פרופ' מרפינה? -או ראשתקוה -פתח -מי הוקמה קודם

והקשר  הגלילי,  בי"ס נחשוני בלימוד בשפה העברית ובהגייה הגלילית. בית המלון הראשון בגליל
בית הכנסת העתיק של המושבה וביקור "מסע הרבנים במושבות" , מערת שלמה  שלו ליגאל אלון.

 בן יוסף חבר בית"ר עולה הגרדום הראשון בתק' המנדט הבריטי.
נסיים במצפה נמרוד, שהוקם לזכרו של נמרוד שגב, בן המושבה שנפל במלחמת לבנון השנייה. 

 בר עמק החולה והגולן. מהמקום נשקפת תצפית מרהיבה אל ע
 

 הסיורים יוצאים ממלון חוף גיא באוטובוס מאורגן** 


