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 ירושלים שלי
 
 

 לעיר דוד, ירושלים הגעה   09:15-12:00
  בעיר דוד המקראית סיור מודרך 

סיור מרגש אל ליבה של ירושלים הקדומה, עירם של מלכים ונביאים, בה 
נכתבו מחצית מספרי המקרא, ובה נתגלו הממצאים המרגשים והמרשימים 

 ביותר בשנים האחרונות בירושלים. 
 מסלול הסיור המודרך של ימי הבית הראשון כולל: 

 מרשימה מבית הצופה.  תתצפית פנוראמי 

  הארמון". מבנה ציבורי מרשים  -חידושים ותגליות בחפירות מזר"
 מתקופת מלכי יהודה.  

 שטח  תקריי( השלטוןG  .ושרידי הבתים הפרטיים )המפורסם 

  פיר וורן" ומערכת המים הכנענית הקדומה החצובה בסלע"
הירושלמי. המערכת המרשימה מתוארכת לימי אברהם אבינו, 

 ד י"ח( המבקר את "מלכיצדק מלך שלם". )כמסופר בספר בראשית "י"

 היא מצודת ציון המקראית, ןהמסלול המחודש ב"מצודת המעיי ,"
 אשר נכבשה מידי היבוסים על ידי המלך דוד  )שמואל ב' פרק ה'(  

  הליכה לאור פנסים בנקבת חזקיהו )נקבת השילוח( המפורסמת
 ממעיין הגיחון עד בריכת השילוח במסלול הרטוב המלא.

 יכה בתעלה הכנענית היבשה, לבוחרים ללכת במסלול היבש. *הל
 

בתחילת הסיור כל משתתף יקבל פנס במתנה אשר ישמש *
 *אותו בסיור

 
  מודרך בעיר העתיקה והכותלסיור   12:00-15:00

עיר העתיקה בירושלים נחשבת במשך אלפי שנים ועד היום כאחד המקומות ה
הקדושים ביותר בעולם. היא מכילה בתוכה את השרידים והמבנים הקדושים 

ביותר לשלושת הדתות המונותיאיסטיות המשמעותיות: היהדות, הנצרות 

  .והאסלאם
 מזמן חופשי בכותלבסיום הסיור המשתתפים ייהנו 

 
   במושבה' פוקאצ'ה'ארוחת צהריים בשרית במסעדת    15:00-16:30

 *תפריט מצורף בהמשך*
 הערות:

 משתתפים 50עד  30מתאימה לקבוצות של ההצעה  .1

 מטעם "איתן הפקות"  מורה דרך מוסמך  כוללת ההצעה .2

 אוטובוס והסעות ליום זה  תכולל אינה הצעהה .3

 ת כשרותכל הארוחו .4

 מקצועיים ומנוסים, ומצוידות בביטוחים המתאימיםכל הפעילויות מבוצעות ע"י מדריכים  .5

 חובש/מאבטח באחריות הלקוח .6

 תאריך האירוע מותנה ביכולות ואישור הספקים .7

 ניתן לשדרג את האירוע במגוון רחב של הפתעות עם לוגו החברה .8

 התמונות להמחשה בלבד .9

 בע"מ הפקותכל הזכויות שמורות לאיתן  .10

 טל"ח .11

 0509195904נופר   -לפרטים נוספים והזמנת יום גיבוש 
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 במושבה פוקאצ'הצהריים במסעדת תפריט ארוחת 

 המנות מוגשות למרכז שולחן
 

  -מנות ראשונות
 מלח ים ועלי רוזמרין ,טאבון בליווי שמן זיתהפוקצ'ות מ 

 חמישה סוגי טפנדים ביתיים 

 פלטות אנטיפסטי עשירות 

 רטבוויניגמלפפון ותפוח עץ בליווי ענבי פלם ותערובת פירות יבשים  מבחר עלים, -סלט ירוק 

  ביתי, בתוספת שמן זית ופטרוזיליהחומוס גרגירים 

 טחינה ערבית ירוקה 
 

 פלטת בשרים עשירה הכוללת; -מנה עיקרית

 אצבעות אנטרקוט 

 חזה עוף במרינדה צלוי בגריל 

 קבב טלה 
 אסאדו עגל בבישול ארוך 

  בתיאום מראש –מנה צמחונית / טבעונית 
 

 -תוספות

 תפו"א בשמן זית ועשבי תבלין 
 אורז קילה מתובל 

 צ'יפס 
 

 -שתייה קרה

  ומים לימונדה, תפוזים, אשכולית אדומהקנקני 
 

 שתייה חמה
 

 -קינוח

  שברי גאנש שולקולד בגלידת וניל, שערות חלווה וקרם טופי –קוקילידה 
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