
 

 

 6866596-060ליר בגליל * ליאורה: *  ותדתסיור 
 צפת העתיקה *  * ג'ורג' סמאען החוויה הבדואית בכפר סלמהזיאד 

 
  החוויה הבדואית בכפר סלמהזיאד 

 הרצאה + אירוח באוהל כולל כיבוד קל ושתיה
וזאדה רעייתו המקסימה , מזמינים את המבקרים לאירוח ייחודי באוהל בדואי זיאד איש צבא לשעבר 

במקום הקסום, זוכים האורחים לאירוח חם ולהצצה לחיי  אוטנטי בחצר ביתם שבישוב הבדואי סלמה. 
את האורחים מקבלים את המארחים, בשתייה קלה מתחת לעץ התות היפהפה  הבדואים בצפון הארץ.

חיי הנדודים,  מקבלת הרצאה מעמיקה ומעשירה על התרבות הבדואית בגליל,הקבוצה  שבחצר ביתם.
הקשר עם הטבע, והאינסטינקטים המפותחים, הגישוש, מנהגי הנישואים, המשפט, כבוד המשפחה, הניגון 

האירוח כולל  והמקצב ועל משמעותו של הקפה שכולם יחדיו, הם רק חלק קטן מהחוויה התרבותית. 
  צמחים, קפה, לימונדה וממתק.כמובן....תה 

 
 ביקור בכפר הציורי גוש חלב בלווי ג'ורג' סמאן

אין כמו שיטוט בסמטאותיו הציוריות של הכפר המרוני גוש חלב כדי לזכות במנות גדושות של רומנטיות 
 על מורדותיה של גבעה, גלילית. חצרות מטופחות, כנסיות יפות בפשטותן, קברי צדיקים, בית כנסת ועוד

מטר מוקף מטעי דובדבנים, אגסים ותפוחים, בנויים בתי הכפר ובראשם נראה למרחוק  068ברום של 
יוונים קאתולים והשאר  08%נוצרים מרונים,  55%בחלוקה של  0,888-מבנה הכנסייה. מספר תושביו כ

 . מוסלמים
הוא ללא ספק אחד המוסיקאים המיוחדים ביותר  .מגוש חלב ג'ורג' סמעאןהמוסיקאי  את הסיור ילווה

 .יליד המקום, מנגן במגוון כלים ייחודיים המסמלים דו קיום בצלילים יארח אותנו בביתו סמעאן, שיש.
 

 

 
  בעיר העתיקה כולל: ט"ו באב, סיור מורחב  -צפת 

 הבית בט"ו –עם ליאור דמתי  סיור מנגן .1
 הבית בט"ו – חזיון אורקולי .2
 לבנות ולהבנות – לנסתרותירידה  .5
 

 צפת: סיור מנגן עם ליאור דמתי
אשר יתחיל בנקודה הגבוהה ביותר בצפת שם שוכנת מצודה מיימי חורבן בית המקדש. סיור מרתק חוויתי 

ותה חם ונכנס למערה בעלת תעודה יחודית   מנהג קדום מימי צפת העתיקה(שם יוחלקו עששיות 
כגון לסימטאות העיר העתיקה תוך כדי שירים וסיפורים על אנשים מרתקים לשמיעת ניגון עתיק. משם נרד 

בשילוב כלי נגינה  הצפתית, נספוג את האווירה .עם מופע מוזיקלייחד ביקור בבית בט"ו  . נעמי שמר ורחל
 עתיקים פיוט וסיפורי צדיקים.

 

 צפת: חזיון אורקולי
 העיר של סיפורה את ויספר עתיק אבן קירות על יוצג המייצג .בישראל הקסומה העיר על קולי או צגמי

 צבעונית חדשנית בצורה יסטורייםה !תכנים המגישה המשפחה לכל מרגשת צפתית חוויה שנה. 0888בת
 הקבוצה אותנטי, יהודי ולבוש נגינה כלי עם ובניגונים בשירים הקבוצה את יקבלו מנגנים מדריכים .ומרגשת

  הבית חשבון על תה או בקפה ותתכבד ההיסטורי המבנה על הסבר תקבל

 
 צפת: ירידה לנסתרות

אנו מזמינים אתכם למסע תת קרקעי במנהרות שנחשפו מתחת לרצפת . מסע מנהרות בצפת הקדומה
שנה, בתקופת  588העיר העתיקה של צפת. בסיור נעבור דרך חללים ובורות מים שנבנו ונחפרו לפני כ

-שריד של שכונה עתיקה שנחשף ב -באתר "בית הקהל" שגשוגה הכלכלי והרוחני של העיר, ונבקר 
הינו המבנה המרכזי בשטח הגדול של האתר. 'בית הקהל' שלנו. במסגרת תוכנית ההתנדבות  5885

, מאפייה קהילתית, מערכת ניקוז 06-במקום התגלו מבנים וממצאים עתיקים ביניהם: מקווה מהמאה ה

  .ובורות מים, וחללי מסחר ומגורים



 

 

 

 6866596-060ליר בגליל * ליאורה: * וסדנאות  מופעים
 כרמלה קולעת הסלים * רוויטל קונריקוס * צחוק שאו 

 

 כרמלה קולעת הסלים
 

בואו לחוות מפגש מרגש ומהנה וגם קצת שונה 
י כרמלה משה, בערב זה נספר על שילוב ”המועבר ע

 של המלאכות המסורתיות בחיינו היום.
 כרמלה תמחיש את מעמד האשה בעזרת ריקוד, ועל

ידי הדגמה ויישום תראה איך שימרו את היוגה 
 והפילאטיס בעבר ואיך אנו משתמשים בה ביומיום.

 מנהגים של עולי תימן והשתלבותם בארץ נדבר על
 ישראל אז והיום.

נקנח בריקודים ובארוחה טעימה ואותנטית מוגשים 
ארה ’באופן חופשי חטיפי תמרים, קפה, תה עלים, וג

 גדולה של לימונדה.
 

 
 
 

 

  רוויטל קונריקוס
 שזכתה להצלחה רבה בארה"ב. מטפלת ומורה בינלאומית מוסמכת

 
בחברות וארגונים ונמצאו כמשפיעות  ההרצאות המובילות של רויטל לקהל העסקי

 רבות בישראל:

 "למידה על תודעת השפע -"כסף זה עניין רוחני 

 ""שהיחסים הבינאישיים ככל -כיצד לשפר את מערכות היחסים בארגון 
 חזק ומצליח יותר בהגעה להישגים. ומאוחדים יותר הארגון חזקים

 בתחומם ולממש את  "תודעת האריה" איך לגרום לעובדים להיות מנהיגים
 הפוטנציאל הגלום שבהם.

 
 

 

  צחוק!תתכוננו לכאב בטן של  –שואו צחוק 
 פעילות חוויתית של צחוק משחרר בשיתוף העובדים, חוויה אנרגטית עוצמתית  -"לצחוק ביחד"

 כולל קבלת פנים עם עמדת צילום ססגונית שתכניס של קצב ושמחה והכל בשיתוף מלא של הקהל.
 את כולם לאווירה כולל טקס פרישה 

 למה "צחוק שואו"?
 מכניסה אנרגיה גבוהה של שמחה אמתית 
 פנים מיוחדת שתכניס את כולם לאווירה קבלת 
  "תוכן איכותי של צחוק משחרר  –"לצחוק ביחד 
 .בשיתוף הקהל 
 .חווית היחד וחיבור בין הצוותים 
 !מחויבות לאירוע מוצלח 

 


