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 איב סאן לורן  - מרקש  –: ת"א  1יום 

. עם למרקש ביקורת דרכונים, נצא בנסיעה    מער. לאחר  למרקשנצא בטיסה    הבוקרבשעות  
גנים בוטניים פרי יצירתו של האמן הצרפתי ז’אק מז’ורל. כיום    – נצא אל גני מז’ורלהגעה לעיר 

. הגנים הם תאווה לעיני המבקרים, איב סאן לורןהגנים הינם בבעלות מעצב האופנה הנודע,  
בלתי   לשפע  והצבעים. הנחשפים  המינים  הצורות,  בכל  קקטוסים  ובעיקר  צמחים,  נדלה של 

 .מרקש לינה ערב במלון.  ארוחת. נבקר גם במוזיאון המקומי
 

 קזבלנקה   - מרקש : 2יום 
הבוקר   ארוחת  קזבלנקהבנסיעה  נצא  לאחר  נערוך    עם .  אל  השני.  ההגעה  חסן  במסגד  סיור 

ה שנות  בראשית  שנבנה  בעולם  ביותר  הגדול  המבנה המסגד  פרטיות.  מתרומות  תשעים 
ואומנות  הסטוקו  הזליג‘,  של  המסורתי  האדריכלי  העיצוב  כללי  כל  לפי  מעוצב  המרשים 

נבקר בכיכר מוחמד החמישי, בה נערכים השווקים המסורתיים וסביבה   הנחושת. לאחר מכן
וכן סוכנויות   , בית משפט העליון ומבנה העירייה  נסיעות, נמצאים מרכזיים פיננסיים, בנקים 

ב שנבנה  החובוס,  בסמטאות  נסתובב  והחנויות.  הקולנוע  בתי  קפה,  בסגנון   1923  -בתי 
וחלונות   סורגים  גדולות,  עץ  דלתות  קשתות,  וסמטאות,  מבוכים  המסורתית:  האדריכלות 
מרקס,   אל  באב  אל  נמשיך  ארז.  ועץ  כותרות  עמודים,  מזוגגים,  קרמיקה  אריחי  מסוגננים, 

 . קזבלנקהלינה . קה אחרלאח והשוק של קזבלנהמ
 

 פאס  –מקנס  –רבאט ערי המלוכה, : 3יום 
הבוקר   ארוחת  אל  לאחר  צפונה  בנסיעה  האטלנטי   רבאטנצא  החוף  לאורך  הנסיעה  הבירה. 

האטלס. להרי  הריף  הרי  שבין  העתיקה  הדרך  נצא   בתוואי  ההגעה  ב  עם  בירת  לסיור  רבאט 
הפרלמ בית  הממשלה,  משרדי  של  מושבם  ומקום  העתיקה מרוקו  רבאט  המלך.  וארמון  נט 

רובצת על החוף וסמוכה לנמל שאינו פעיל עוד בגלל הסחף שסתם אותו , ובה המדינה , העיר 
נבקר   לעיר,  עם הגעתנו  חומה.  המוקפת  שבנה חסן השניהעתיקה,  אביו   במוזוליאום  עבור 

ת בקסב מוחמד החמישי ואת רחבת המסגד אשר תואם את מסגד הכותוביה במרקש. נבקר  
המרינים  אלהודיה המוואחידון,  בימי  העיר  מבצר  המקורי,  הריבאט  הוקם  בו  המקום  זהו   .

של   חומותיה  על  נעלה  וניקיונו.  ביופיו  מדהים  מגורים  רובע  ישנו  הקסבה  בתוך  והאנדלוסים. 
היא עירו של   למקנסהקסבה לתצפית לעבר העיר סאלי הנמצאת בצדו השני של הנהר. נצא  

, ואחת הערים האימפריאליות המרשימות ביותר.  17  -הסולטן במאה ה  מולאי איסמאיל, שהיה
לחיזוק שלטונו בנה מולאי איסמאיל עשרות מבנים. הוא בנה אותם ברוב הוד והדר. בנה חומה 

לעיר באורך של   ובנה    20קילומטרים, התקין בה    25מסביב  אורו  50שערים  ות  ארמונות עם 
יותר מ   נסייר  סוסים  12,000שבהם היו  ולשעת ההגעה. בערב .  ללוח הזמנים  בעיר בהתאם 

 לינה פאס. נסיעה לפאס. 

 
 : פאס 4יום 

כולו לבירה הייחודית והמעניינת, המשמרת חדש וישן והינה סמל לבירה הדתית    יום המוקדש
היא העתיקה   פאס ע"י השושלת האידריסית.    8  -והתרבותית של מרוקו. העיר נוסדה במאה ה

במרוק המלכותיות  וארצות  שבערים  מרוקו  של  הרוחנית  כבירתה  תמיד  שימשה  ומשנוסדה  ו 
כולו. היא מיוחדת   ועוד  בסמטאותיההמגרב  של    המדינה. את  הצרות, ארמונות, מבני קבורה 

נפחים,   פאס  צבעים,  שבהם:  המלאכה  ובתי  הצרים  רחובותיה  על  אונסק"ו  היום  משמרת 
השושל קברי  על  בתצפית  נתחיל  הביקור  את  וכו'.  חומותיה בורסקאים  על  כולה,  והעיר  ות 

הרובע היהודי. נמשיך לבית   - למלאחוגגותיה הירוקים. נבקר את ארמון המלך הנמצא בשכנות 
גם   נכנס  סוליקה",  "לילה  הצדקת  של  בקברה  ביקור  כולל  היטב,  השמור  היהודי,  העלמין 

הרמ של  פני שעון המים המפורסם  על  ונחלוף  דאנן  איבן  הכנסת העתיק  בבית  ב"ם. לביקור 
הצרות   בסמטאות  במרוקו.    במלאח נשוטט  שהוקם  והראשון  ביותר  בולטים  במלאחהעתיק   ,

שמות גדולי רוח יהודים כגון: הרמב"ם, ר' יצחק אלפסי, ר' יהודה אבן סוסן ואחרים שהעלו את  
בין  נשוטט  בנוסף,  ומצרים.  בבל  של  לאלו  מתחרה  תורני  מרכז  לדרגת  הביניים  בימי  העיר 

של   והריחניים,    ינההמד הסמטאות  הצבעוניים  והשווקים  המלאכה  בעלי  בין  סוק העתיקה, 
התבלינים,    -  אלעטרין אלחינה מוכרי  הכופר,    -  סוק  אשוק  הצמר    -  סבעין -סוק  צובעי  שוק 
 .  לינה בפאסשוק הבורסקאים ועוד... ככול שהזמן יותיר לנו.  - דרבעין-סוק אוהבדים, 
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 רפוד א  –ראשידה  -איפראן   -: פאס  5יום 
אשר באטלס   לארץ הארזיםונרד דרומה    פאס ... עם בוקר נצא את העיר  יום נסיעה ארוך לפנינו

העיר בואכה  אזור האלפים איפראן  התיכון  את  המזכירה  מרוקו  מלך  של  והקיט  הנופש  עיר   ,
בשוויץ. נטייל אל האגם שבלב העיר ואולי נראה את הקופים שביער הסמוך. בהמשך, נסיעה 

ומעניי אוהלים  ארוכה  הממקמים  נוודים  רועים  כפרי  בין  הזיזנת  פתחו של  בעמק  אל  נדרים   .
ונאות מדבר ירוקים,   ארץ הדקלים, דרך קסבות הבנויות מלבני בוץ, נחצה את  מדבר הסהרה

עיר מוצאה של משפחת אבו חצירא, הנחשבת כנאת    -  ארפוד , עד העיר  מעבר הליגיונריםדרך  
 . לינה בארפוד. זיזעמק ההמדבר הגדולה והמרכזית של  

 
 ארפוד   –מדבר סהרה  - טיול גמלים –: טיול ג'יפים 6יום 

  . מרזוגהואל דיונות הזהב של  מדבר הסהרה  בשעות הבוקר המוקדמות נשכים אל פתחו של  
  על אחת הדיונות ומפסגתה   גמליםנצא לסיור על גבי  נצא לסיור  בג'יפים  עם ההגעה לדיונות  

יונות הלובשות ופושטות צורות חדשות ואולי אף נזכה לפגוש נצפה בזריחה. נעמיק אל תוך הד
אנשי "הגלימה הכחולה". נחזור לארוחת בוקר מאוחרת במלון ולאחריה    -את תושבי המדבר  

קילומטרים של תעלות    -המדהים  אתר הפוגארות נצא לסיור באתרי נאות המדבר ונמשיך דרך  
ניסע דרומה אל העיירה ריסאני קרקעיות שסיפקו מים לתושבי הסהרה. לאחר מ-מים תת כן 

 לינה ארפוד. בבית המלון המדברי.  ולבילוי ונבקר בקסבה העתיקה. נחזור למנוחה
 

 ווארזאזאת  –עמק הדאדאס  –: קניון הטודרא 7יום 
קניון הטודרא. נערוך סיור רגלי קצר בקניון הטורדא. הערוץ לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור ב

קלומטרים צפונית לעיר טינריר בקצה של עמק פורה בו מטעי   15המיוחד עובר במרחק של  
הרים   פסגות  סוגרים  המצוק  על  בוץ.  לבני  עשויים  שבתיהם  קטנים  וכפרים  מדבריים  דקלים 

מטרים ורוחבו   300  -גבוהות, מצוקים ותצורות סלע מרשימות. עומק הערוץ מגיע לפרקים לכ  
לים את התמונה הפסטורלית של המקום. מטרים. בתחתית הערוץ זורם נחל צלול המש  10  -כ  

נמשיך   המרתק  הסיור  הדאדאס,לאחר  וקסבות    לעמק  נידחים  ברברים  כפרים  בתוך  נעבור 
 יום שכולו חוויה. הגעה לעיר ווארזאזת בשעות הערב המאוחרות.   -אדומות מיוחדות 
 .  לינה בווארזאזת 

 
 מרקש    –איית בן חאדו  קבסת   – טאורירית קסבת   –: ווארזאזאת  8יום 

. בהמשך נצא בקסבה טאורירית העתיקה ונראה את מאמצי השימור שלהבבוקר נתחיל בסיור  
  קסבת איית בן חאדו   -בנסיעה קצרה צפונה לסיור באחת הקסבות היפות והשמורות במרוקו  

מרומי   אל  נטפס  משם  אונס"קו.  משמרת  אותה  האטלסאשר  מרהיבה    הרי  נופית  בדרך 
נשימ עוצר  הנוף  קניונים, ומיוחדת.  גבוהות,  הרים  פסגות  קטנים,  כפרים  ביופיו.  ומרהיב  ה 

מעבר   אל  המובילה  המלך  לדרך  נחזור  מרהיב.  נוף  נשקף  מהארמון  מרחוק.  הסהרה  ומראה 
טיצ'קהההרים   כטיזי  של  בגובה  הרועים",  למלוננו   2550  -,"מעבר  נגיע  ערב  לעת  מטרים. 

  לינה במרקש. לארוחת ערב ולינה.
 

 ג'אמע אלפנאע –לאימליל  טיול ג'יפים – הגבוה: האטלס  9יום 
נעלה  ,  הר האוקמידון, הנמצא למרגלות  לעמק האוריקהיום זה יוקדש לאטלס הגבוה. נסיעה  

וניסע אל הכפר אימליל ג'יפים  ממוקם בלב האטלס הגבוה למרגלות הר הטובקל. הכפר   על 
הכ  של  הדרמטיים  הנופים  רקע  על  מדורגות.  חקלאיות  בטרסות  הסרט   שבופר  טובל  צולם 

נתוודע לאורח החיים של    .ההוליוודי הנודע "שבע שנים בטיבט" בכיכובו של השחקן ברד פיט
החורף.   בימי  שלגים  המכוסים  הגבוהים  בהרים  הברברים  שבטי  רגלי  נערוך  אותם  סיור 

. לאחר מכן נצא ת ושדות מעובדיםבמסלולי הליכה קצרים בעמקים הפוריים, בין בוסתני פירו
כיכר האבודים. אליה מתנקז המון רב מכל קצווי העיר    -  ג'אמע אלפנאעכר השוק הגדולה  לכי

הסיפורים    ליהנות וממספרי  ענקיות  במנורות  ומוארים  המעשנים  האוכל  רב   –מדוכני  חוויה 
   . מופע פולקלורבערב נצא לארוחת ערב הכוללת  .לינה במרקש  חושית מרתקת.

 
 ל אביב ת  - העיר האדומה  –: מרקש 10יום 

אשר    -  מרקש  הירוקה  הגבוההפנינה  האטלס  והרבגונית בהרי  המיוחדת  העיר  ספק  ללא   .
ביותר במרוקו. כיום מרקש היא המרכז המסחרי ומרכז התרבות של דרום מרוקו. העיר עשירה 
בשווקים, מכל הסוגים וכל המינים, בבניינים ובמונומנטים מדהימים המייצגים את השושלות 

. נקדיש יום שלם  הרי האטלס הגבוה, לרגלי  מישור חאוזכרך גדול בלבו של    ששלטו במרוקו.
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הארמון נבנה על ידי וזיר הסולטאן, סי אחמד בן מוסא.   -  ארמון הבהייה לאתריה ההיסטוריים:  
מטר, ונצפה מכל מקום בעיר   77מסגד ומינרט )צריח( המתנשא לגובה של    -  מסגד הכותובייה

ומ רבים  קילומטרים  לה.  וממרחק  המנרהחוצה  מסביב   ובריכת  הגנים,  זית.  עצי  המוקפת 
משפחות המימונה,  לחגיגות  מרוקו  יהדות  את  שימשו  מגיעות -לבריכה,  היו  משפחות 

ומתפרסות תחת אותם עצי הזית הרבים הנטועים בגן ועושים פיקניקים משפחתיים. נשוטט  
הג'אמע  . נגיע אל כיכר  שם חיים עדיין יהודים ונבקר בבית הכנסת הגדול  המלאחבסמטאות  

גדולה   אלפנאע במה  כמעין  ומהווה  לחיים  מתעוררת  היא  בה  בשעה  והמרתקת  הססגונית 
ללהטוטנים, מרקידי הנחשים לקול צלילי החליל, פותחים בקלפים ומגידי העתידות, מרפאים  
וחן  בקסם  המהלכים  וקוסמים  נגנים  להקות  תזמורות,  שיניים,  עוקרי  אליל,  ורופאי  עממיים 

אחר בשעות  המאפיינים את שוקיה של העיר הקסומה. נסתובב בסמטאות השוק המקורה.  ו
מרקש, בהתאם לשעת  לנמל התעופה בלארוחה לפני הטיסה ולאחר מכן ניסע  נצא    הצהריים

 . הטיסה העברה לשדה התעופה וטיסה חזרה לישראל
  

 בתי מלון ואילוצים אחרים.   סדר המסלול והביקור באתרים עשוי להשתנות בשל זמני טיסות, זמינות  *
 הטיול מיועד לבעלי כושר הליכה במסלולים מגוונים בדרגות קושי שונות  *
 
 
 

באומנות    מרוקו או  בשווקים  אם  פינה,  בכל  נראים  אשר  ההיסטוריה  ניחוחות  את  מחדדת 

הארכיטקטונית של ערי המלוכה, הקסבות המדבריות או הקברים העתיקים המקשטים את  

לעית ברברית הגבעות.  גמלים  לאורחת  להצטרף  נוכל  קום  נשכים  רק  שאם  תחושה  יש  ים 

היא מרוקו, החובקת בתוכה תרבות,   כזאת  וזהב.  כדי לסחור בתבלינים  לטימבוקטו  היוצאת 

האוצרות   את  יגלה  החושבים  כל  של  ישיר  מגע  רק  אשר  מופלאים  וגיאוגרפיה  היסטוריה 

 הטמונים בה ויעשיר את חוויות החיים.
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 ,$8152מחיר לאדם בחדר יחיד:   ,$4152לאדם בחדר זוגי: מחיר  
 

 רשימת בתי המלון  
 לינק לאתר   מלון  עיר תאריך

 /Longue vie  https://longueviehotels.com מרקש 21/10/2022

 /Onomo   https://www.onomohotels.com קזבלנקה  22/10/2022

  Zalagh park  http://www.zalagh-palace.ma/fr פס 23/10/2022

  Zalagh park  http://www.zalagh-palace.ma/fr פס 24/10/2022

  /Chergui  http://chergui.com ארפוד 25/10/2022

  /Chergui  http://chergui.com ארפוד 26/10/2022

Karam palace  https://hotel-karam-palace ווארזאזאת   27/10/2022  

 /Longue vie  https://longueviehotels.com מרקש 28/10/2022

 /Longue vie  https://longueviehotels.com מרקש 29/10/2022

    
 לינק לאתר   מלון  עיר תאריך

 /Longue vie  https://longueviehotels.com מרקש 28/10/2022

 /Onomo   https://www.onomohotels.com קזבלנקה  29/10/2022

  Zalagh park  http://www.zalagh-palace.ma/fr פס 30/10/2022

  Zalagh park  http://www.zalagh-palace.ma/fr פס 31/10/2022

  /Chergui  http://chergui.com ארפוד 01/11/2022

  /Chergui  http://chergui.com ארפוד 02/11/2022

Karam palace  https://hotel-karam-palace ווארזאזאת   03/11/2022  

 /Longue vie  https://longueviehotels.com מרקש 04/11/2022

 /Longue vie  https://longueviehotels.com מרקש 05/11/2022

 
 אל עלחברת    /מיועד   לוח טיסות 

 1125: נחיתה   0715:  המראהמתל אביב למרקש  LY553: מספר טיסה טיסת הלוך:
 0535:  נחיתה 2245 :  המראהממרקש לתל אביב  4LY55: מספר טיסה טיסת חזור:

 להזמנת הטיסות בהתאם 
 

 2022לאוקטובר/   30-21:  1מחזור 
 פנינה קדם   בהדרכת –מטיילים  34/  1קבוצה 
 ס אבוקסימיקי בהדרכת  –מטיילים  34/  2קבוצה 

 
 2022נובמבר/  6  –לאוקטובר  28:  2מחזור 
 בהדרכת מוריס וקנין –מטיילים  34/  1קבוצה 
 בהדרכת עופר וקנין –מטיילים  34/  2קבוצה 

 
 ל:המחיר כול

 ישירות חברת אל על. טיסות בינלאומיות  ✓
 מיסי שדות תעופה. ✓
 . במלונות מדרגה ראשונהלינה:  ✓
 . ת צהרייםוארוח  2(+  ארוחות ערב 10ארוחות בוקר  9)  חצי פנסיוןכלכלה:  ✓
 במרוקו וג'יפים על פי התוכנית. תחבורה: אוטובוס תיירים ממוזג להעברות וסיורים כנהוג  ✓
 מצוות דרכים, מדריכים מקומיים במידת הצורך.  : מדריך ישראלי מנוסההדרכה ✓
 . ביקורים, סיורים וכניסה לכל האתרים כמפורט בתכנית הטיול ✓
 . ימי סיור מלאים, ללא זמן חופשי או סיורי בחירה ✓
 מרקש. כניסה למסגד הגדול בקזבלנקה.ב ערב  א.מופע פולקלור הכולל , מלון בוטיק במדברוסיור ג'יפים  כולל:   ✓
 קים לאורך המסלול.צ'ופרים ופינו ✓
 .מערכת אזניות שמע ✓
 בכול אוטובוס. רופא מלווה  ✓
 . המרכז הקהילתימלווה מטעם  ✓
 . הסעות לנתב"ג ובחזרה ✓
 . שירותי סבלות בבתי המלון ✓

http://www.zalagh-palace.ma/fr
http://www.zalagh-palace.ma/fr
http://chergui.com/
http://chergui.com/
https://hotel-karam-palace-ouarzazate.booked.co.il/
http://www.zalagh-palace.ma/fr
http://www.zalagh-palace.ma/fr
http://chergui.com/
http://chergui.com/
https://hotel-karam-palace-ouarzazate.booked.co.il/
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 טיפים לנותני השירותים בחו"ל.  ✓
 .בארוחת ערבמינרלים לאדם מים בקבוק  ✓
 .קבוק מים מינרלים לאדם במשך היוםב ✓
 .מפגש קבוצה בטרם היציאה ✓

 
 המחיר אינו כולל:

 לאדם(  100$כולל דמי טיפול. ) ויזה למרוקו 
  .ארוחות שאינן כלולות בתוכנית 
 .ביטוח נוסעים 
  )שתייה בארוחות )שלא מצוינות במחיר כולל 
  .הוצאות ושירותים אישיים 
 .כל מה שאינו כלול בתוכנית ובמחיר הטיול 
 לאדם. 40$  תשר למדריך הישראלי 

 

 תנאי תשלום:
 .  התשלום ולא יחזרו במקרה של ביטולכדמי רישום, אשר יקוזזו מ 150$בהרשמה יגבו   ❖
 . )תשלום ראשון יבוצע חודשיים לפני הטיול( תשלומים  3יתרת הסכום תשולם ב ❖
 ניתן לשלם במזומן/צ'קים/העברה בנקאית/אשראי.  ❖
 .ע במשרדי דרכים או בהעברה בנקאיתתשלום במזומן על יתרת התשלום ניתן לבצ ❖
 . ם לפי שער העברות והמחאות הגבוה ליום התשלוםכל התשלומים ה ❖

 דמי ביטול 
 במידה וימצא מחליף. ביטולימים מתאריך היציאה לא יגבו דמי  31-עד ❖
 מעלות הטיול במידה ולא ימצא מחליף.  30%ימים לפני היציאה יגבו  15עד  30-מ ❖
 מעלות הטיול.  50%ימים לפני היציאה יגבו  7עד  14-מ ❖
 מעלות הטיול.  100%יגבו  ימים לפני היציאה 6-מ ❖

 הערות חשובות  
 . למרכז הקהלתי נשמרת הזכות שלא לאשר יציאת ותיקים לטיול עקב מצב בריאותי/ גופני ❖
 . למרכז הקהילתי הזכות לשיבוץ במחזורים או בקבוצות לפי צורך ❖
 . לינק דיגיטאליההרשמה תתבצע באמצעות  ❖
 י תשלום. עאישור רפואי ואמצ מיום היציאה לטיול, להצטייד בעותק דרכון קריא וברור, בתוקף חצי שנה יש ❖
 . כל הקודם זוכה –מספר מקומות מוגבל  ❖
 .הטיול יצא לפועל במידה ויהיו משתתפים בכול אוטובוס ובכול מחזור ❖
 . הטיול באחריות חברת דרכים ❖

 

 yonat@heref.org.il 8973321-09, 8981634-09פרטים נוספים: יונה/רלי 

mailto:yonat@heref.org.il

