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מצרים אינה עוד יעד תיירותי. המסע למצרים הוא הרבה מעבר למסע גיאוגרפי לאורכו של עמק 
 תגליות עולמיהנילוס. זהו מסע לעומקה של אחת התרבויות העשירות והמרתקות על פני הגלובוס. 

שקענו מחשבה רבה וזמן רב בתכנון הסיור מתוך כוונה מציעה לכם לצאת למסע מיוחד במינו. ה
לא ויתרנו על כניסה לאתרים להציג בפני המטיילים מגוון רחב של אתרים ואת המיטב שבהם. 
 המסקרנים ביותר, גם אם עלות הכניסה אליהם הייתה יקרה מאוד. 

על תרבות מצרים העתיקה. ימים  הרצאות רקע ארבעעוד לפני היציאה לסיור, אנו מציעים לכם 
אחדים לפני היציאה נקיים מפגש מטיילים ובו נגיש הרצאת עומק נוספת ונחלק למטיילים ספרון אותו 

מזרחי, אגיפטולוג  נפיק במיוחד לסיור ובו מידע רב על מצרים העתיקה. הסיור יודרך על ידי ד"ר יוסי
, בעל תואר דוקטור ומומחה ביחסי החוץ של מצרים עם שנים מעט ארבעיםהעוסק בתחום מזה כ

תרבויות הלבנט בתקופת הברונזה, במסעות צבאיים ובתולדות האימפריה המצרית במרחבי המזרח 
ופת הקדום. כמו כן עוסק בתהליכים היסטוריים במצרים בתקופת הממלכה החדשה, בדגש על תק

לצדו יסייע בהדרכה ובניהול הסיור ד"ר אלון שביט, אשר הדריך במצרים מאז  המלכה חאתשפסות.
 .1985שנת 

 

לספירה נחקקה  395סממנים ראשונים של תרבות מצרים העתיקה הופיעו לראשונה במהלך האלף הרביעי לפסה"נ. בשנת 

מגדיר את תרבות הכתובת ההירוגליפית האחרונה על קיר מקדש במצרים. טווח זמן זה, בן ארבעת אלפים שנים לערך, 

אחת מן התרבויות המתמשכות, כ מצרים

ר בתולדות החשובות והמשפיעות ביות

העולם העתיק ובדברי ימי האנושות. 

במהלכו של פרק זמן זה הייתה תרבות 

על הנסמכת על רעיונות -מצרים לתרבות

יסוד, אידיאולוגיה ותפיסת עולם ייחודית 

 עמק הנילוס.  –לערש צמיחתה 

ייתה בדומה לשכנותיה בעולם העתיק ה

גם תרבות מצרים מצע לצמיחתם 

פיתוחם של רעיונות חדשניים בכל לו

תחומי החשיבה והעשייה, מנת חלקן של 

חברות אדם תאוות קידמה והישגים. 

אולם, הייתה זו מצרים שבה נוצרו, 

התפתחו ובשלו רעיונות אלה לכדי ביטוי 

והמחשה שאין דומים להם. בהגות 

עיטור הדתית ובפולחן, באומנות ה

בכל אלה התבלטו  - יצירה ספרותית ענפה, בשימוש בטכנולוגיה ובידע מדעיםבשכלולו ובובארכיטקטורה, בפיתוח כתב ו

 הישגיה הייחודיים של תרבות מצרים, הניכרים בשרידי עבר הפזורים מחוף הים התיכון ולכל אורכו של עמק הנילוס. 

מהלך ההיסטוריה של מצרים העתיקה היה רב תהפוכות. תדיר, גרמו טלטלות עזות בדברי ימיה שינויים בתפיסת העולם 

במחשבה ובחומר. עוצמתו של מוסד המלוכה הייתה מפתח לעוצמת הביטוי התרבותי. בזמנים שבהם המלך המצרי  –המצרית 

נישאים על פני הקרקע בדמות הירה האומנותית: קברים מלכותיים , ושלטונו הריכוזי יציב, מלאה הארץ בפאר היצובשיאהיה 

מקדשי ענק שבהם נשא המלך הודיה לאלים וביטא את קרבתו ו ,פירמידות, או חבויים תחתה אך עיטורם הוא שיא היצירה

. הישגיה , היה זה זמנם של בני העם לבטא נמרצות את גישתם לעיקרי תרבות מצריםכוחו של המלךכאשר נחלש אך אליהם. 

אולם הביטוי שניתן בהם להלכי רוח שונים מאלה  - של תרבות מצרים בתקופות שפל פחּותים ביחס להישגיה בימי שיא

 ששררו בתקופות שיא מספק הצצה נדירה לדינמיקה תרבותית מזמן עבר, באופן שאינו שכיח בחקר תרבויות קדומות. 

   David Roberts 9.11.1836באבו סימבל  IIמקדש רעמסס 
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יצגיה. נלמד על תפיסת הקבורה והמוות של מלכי מצרים ושל ימנתחקה אחר הבולטים בסממניה ו במהלך המסע למצרים

נכבדיה. נבקר במקדשי ענק מעוררי רושם, שם נחווה את הארכיטקטורה המצרית בשיאה, נצפה בתיאורים ססגוניים של 

 אירועים היסטוריים ונלמד על דמויות מפתח בהיסטוריה המצרית. 

נתוודע לעולמם של האלים בפנתיאון המצרי ועל תפקידם  ;לחן המצרינלמד על טיבה של המחשבה הדתית ועל נוהלי הפו

על מנגנוניה  ,נתרשם מעוצמת המדינה המצרית הקדומה ;תפיסת עולמם של המצרים הקדמוניםבבעיצוב מוסד המלוכה ו

זכו לביטוי בולט נכיר היכרות אינטימית דמויות מרבדים חברתיים שלא  ;בניהול ענייני פנים ובזירת יחסי החוץ ,ושלוחותיה

בשלל ייצוגיה הרשמיים של תרבות מצרים העתיקה: בוני פירמידות וּכורי קברים, איכרים ונושאי מים, נשים מעוררות 

 השראה, סופרים, מוזיקאים ואחרים.

מן המחקר לכדי תמונה שלמה של תרבות עילית, שממשיכה להשרות  יםנארוג פיסות מידע ממקורות קדומים ומאלה העול

 רוחה אלפיים שנים לאחר שגוועה.את 

 

 תכנית הסיור

 טיסה למצרים - 23.2.14-ה ,שישלי – 1יום 
. ישירות למלון נמל התעופה ניסע. מ20:15והנחיתה בשעה  18:50ההמראה בשעה . לקהירנטוס מנמל התעופה בן גוריון 

)יתכנו שינויים בבתי המלון מבלי לגרוע  בו נשהה שלושה לילות רצופים ,*Pyramids Hotel Cairo 5 במלון ירבקה נלון

 .מרמת בתי המלון(

 

  והמוזיאון הלאומי ,קהיר העתיקה, בית הכנסת אבן עזרא והגניזה – 15.2.23-, הרביעי – 2יום 

בבוקר נצא חשובות בעולם הערבי והמוסלמי. גדולות והאת היום הזה נקדיש בין היתר להיכרות עם קהיר, אחת הערים ה

אשר הוקם על ידי השליט מוחמד עלי. נעמוד על  ,דין הצופה על קהיר העתיקה. נבקר במסגד האלבסטר-א למצודת צלאח

הבדלי הסגנון בין מסגד זה למסגד הסולטאן חסן, אשר למרגלות המצודה. נמשיך לביקור במסגד אבן טולון, מסגד חצר מימי 

בכנסייה הקופטית בה שהתה משפחתו של ישו בעת  נבקרהשלטון העבאסי, מהקדומים שנותרו פעילים בעולם המוסלמי. 

. סמוך לכנסייה נמצא בית הכנסת "אבן נסקור את תולדות המיעוט הנוצרי הקופטי במצריםו, שנמלטה מיהודה למצרים

 מאוצרות ההיסטוריה החשובים בתולדות העם היהודי. תעזרא", בית כנסת מימי הביניים בו הוטמנה הגניזה הקהירית, אח

מכיל  2017שנחנך בשנת  ,המוזיאון החדש. פוסטט-אלרובע בש הלאומי לתרבות מצריםהריים נבקר במוזיאון אחר הצו

 משם נשוב למלון. .המלכותיות עשרות אלפי ממצאים עתיקים, אך שיא הביקור בו מתמקד באוסף המומיות

 

  סקארה  – 16.2.23-ה ,חמישי – 3יום 

של תפיסת הקבורה  ביום זה נתוודע לראשונה להיבטים שונים

במצרים העתיקה, בעיקר בתקופת הממלכה הקדומה, היא תקופת 

וכן מתחם קבורה ייחודי מלכים ואצילים  ריקבנכיר  .הפירמידות

 לפולחן בעלי חיים.  שהוקדש

נפתח בביקור בסקארה, המקום שבו נבנתה פירמידת המדרגות, 

, אשר הייתה מבנה האבן הפירמידה הראשונה בתולדות מצרים

. פירמידה זו שימשה ומנטלי הראשון בתולדות האנושותהמונ

השושלת השלישית ימי ראשית אשר שלט בלקבורתו של ג'וסר, 

הממלכה הקדומה. נלמד על תהליך ההבשלה ושלב השיא  בימי

הראשון של תפיסת הקבורה המלכותית במצרים.  נמשיך את ביקורנו בסקארה באתר הפירמידה של אּוַנס, אחרון מלכי 

נדלג על שלב השיא של תופעת  בשל שיקולי תכנון סדר הביקור באתריםלת החמישית, הסמוכה לפירמידת המדרגות. השוש

עקבות הפירמידות, אותו נחווה ביום הטיול הבא. פירמידת אונס מייצגת את תהליך הדעיכה של תופעת הפירמידות במצרים, ב

אשר הבטיחו  'כתבי הפירמידות'לראשונה  ומידת אּוַנס הופיעהיחלשות מעמד המלוכה ותהליכים היסטוריים אחרים. בפיר

תיאור של העולם הבא ואמצעים  בהםקבצי לחשים מאגיים הכתבים כללו מלך המת חיי נצח בעולם הבא בחברת האלים. ל

ארה שמיים לאחר מותו. תחנתנו הבאה בסקהאלים וגרמי השזומנו למלך לצלוח את המכשולים והאתגרים בדרכו להצטרף אל 

 פירמידת המדרגות של ג'וסר בסקארה

mailto:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Step_Pyramid_of_Djoser,_ca._2700_BCE;_Saqqara_(3).jpg
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בכיר פקידיו של המלך טטי, מייסד השושלת השישית. בקבר מררוכא נלמד על תפיסת  –א קבר המסטבה של מררוכא יה

דרכם להבטיח את מעברם אל העולם הבא ואת חיי הנצח בו. נחתום על הקבורה של אצילי מצרים בתקופת הממלכה הקדומה ו

רי -תתאת הביקור בסקארה בסרפיאום. אתר זה הוא מערך קבורה  קרקעית אדיר ממדים שנועד להכיל את גופותיהם של פָּ

פיס,  תקופת הממלכה החדשה, ולמשך בלפסה"נ,  14-החל מן המאה ההאתר היה פעיל האל פתח בממפיס.  ם אתמגלמיההאָּ

ועדויות לקיומו פזורות  ,שנים, עד התקופה התלמית. ביקור בסרפיאום פותח צוהר לפולחן בעלי החיים שרווח במצרים 1400

תפיסת  השני בתהליך התפתחותאל השלב  ףש  בה נחָּ  ,ניסע מסקארה דרומה אל דהשור זמןהר אפשאם ילאורכה של מצרים. 

ראשית בהמעבר מפירמידת המדרגות אל הפירמידה האמתית הראשונה, שלב מ בדהשור ניתן להתרשםהקבורה הפירמידלית. 

 הקדמה לביקור בגיזה ביום השלישי למסענו.  ה בדהשור יהווהתיאור הפירמיד .רביעיתהשושלת ה

 .במלון נשוב ללון

 

  הפירמידות בגיזה והמוזיאון המצרי – 17.2.23-ה י,ישש – 4יום 

בחלקו הראשון של היום 

נבקר בגיזה, אתרן של 

שלוש הפירמידות מתקופת 

שיאה  –השושלת הרביעית 

של תופעת הפירמידות. 

נתחקה אחר תכניתן של 

הפירמידות, מערך החללים 

 ,שהוכשרו בתוכן

ומשמעותם להבנת התפיסה 

של מעבר מלכי מצרים בשושלת הרביעית לחיי נצח בעולם הבא. נלמד על נסיבות בנייתן ועל הקשרן לשינוי שחל בתפיסת 

ס, המונומנט שהפך לסמלה של תרבות קנלווים לפירמידות ובספינהמלוכה המצרית בפרק זמן זה. נבקר במקדשי הפולחן ה

 מצרים העתיקה. 

על פי הצהרות מוקדמות המוזיאון המצרי החדש אשר נמצא בגיזה אמור בהמשך היום נבקר במוזיאון הארכיאולוגי בקהיר. 

ל לדעת מראש האם נסייר אך כל הסימנים מלמדים שהפתיחה תידחה. לפיכך, לא נוכ ,2022להיפתח לקהל בחודש נובמבר 

לאחר הביקור במוזיאון ניסע לשדה התעופה  .או שאולי נזכה לבקר במוזיאון החדש ,בכיכר תחריר ,במוזיאון המצרי הישן

  בלוקסור, שם נאכל ארוחת ערב מאוחרת. לון נחיתה ניסע ישירות למהשל קהיר ונטוס בערב ללוקסור. לאחר 

 .בו חמישה לילות רצופים ונשהה  Sonesta St. George Hotel-Luxorבמלון נלון 

 

  ולוקסורּךנ  ּכר  מקדשי הפולחן המלכותי  – 18.2.23-ה ,בתש – 5יום 

נפתח את ביקורנו בלוקסור במקדשי הגדה המזרחית: ּכרנך 

מרשימה חיברה ביניהם  ספינקסיםאשר שדרת  ,ולוקסור

נלך בעקבות המצרים הקדמונים כשלושה ק"מ. לאורך 

. מקדש ּכרנך היה למרכז הפולחן הלאומי בקטע מהשדרה

מרכז כתפקד  ואה .של מצרים בתקופת הממלכה החדשה

פולחן מאות שנים אחר כך. במקדש התקיים פולחנו של 

האל אמון, אל הממלכה הראשי ופטרונם של מלכי מצרים 

א מקדש המורכב הו ּךנָּ בפרק זמן זה. בתבניתו הנוכחית, ּכר  

ממכלולים רבים מתקופות שונות. במקדש נצפה במרכיבים 

מעוררי רושם מבחינה ארכיטקטונית, נלמד על נושאיהם 

של עיטורי קיר ובהם תבליטים וכתובות היסטוריות רבות 

להיסטוריה של ארץ  בהן טקסטים משמעותייםערך )

ישראל(, תיאורי פולחן ואפיזודות הנושאות משמעות רבה 

לקראת החשיכה נצא  ימוד  ההיסטוריה המצרית.לל

נלמד על מעמדו הייחודי במערך הטקסים הדתיים שנערכו בלוקסור  המואר בתאורה מדהימה. במקדש לוקסור לביקור

 © הפירמידות בגיזה, צילום: יוסי מזרחי

 © מקדש ּכרנּך, צילום: שחר גופר
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שהוקדשו לאל הממלכה  ,הקדומה. יחד עם מקדש כרנך, היה מקדש לוקסור זירת התרחשות של פסטיבלים שנתיים לאומיים

 .ניםמד המלך להמשך שלטונו. כמו בכרנך, גם קירותיו של מקדש לוקסור שופעים עיטורים מגוואמון ולאשרור מע

 .נשוב למלון בלוקסור ללילה נוסף

 

ח  - מסורות הקבורה בגדה המערבית של לוקסור – 19.2.23-ה ,ראשון – 6יום  מֹון-תּות ַענ   א 

או בשמה האחר  ,הגדה המערבית של לוקסור

, הינה אתר מורשת עולמי. שלא 'תּבאיהנקרופוליס של '

 כמקובל נקדיש יומיים להיכרות עם אתריה השונים.

שיאו של יום זה בביקור בעמק קברי המלכים בגדה 

טרם ביקורנו בעמק המערבית של הנילוס בלוקסור. 

קברי המלכים, נקדיש את תחילת היום לביקור בדיר אל 

מדינה, כפרם של כורי הקברים בעמק קברי המלכים. 

כפר זה ייחודי בתולדות מצרים ובממצא המחקר 

מצרים העתיקה. תושביו הופקדו על כל  המודרני של

שלבי היצירה של קברי המלכים וחיו בו בבידוד משאר 

חלקי העיר לוקסור העתיקה בשל הצורך לשמר את 

דבר מיקומם של הקברים בסוד מפני ההמונים. אלפי 

אך גם על ניהול חייהם של תושבי הכפר בשגרת  ,תעודות כתובות שנמצאו במקום שופכות אור על תהליך יצירת הקברים

בצד הפירמידות, קברי  היום יום. עדויות אלה ייחודיות להכרת חיי המצרים שלא נמנו על האליטות החברתיות והשלטוניות.

ותפיסת הקבורה וחיי הנצח שיועדו  ,המלכים בלוקסור הם מייצגיה המובהקים של תרבות מצרים העתיקה. עושר עיטוריהם

לך המצרי לאחר מותו המשתמעים מתוכנם, מעוררי דמיון והשתאות. נלמד על דמותו של העולם הבא על פי תיאורי למ

העיטורים, על האתגרים שעמדו בפני המלך בצולחו את ממלכת הלילה של אוזיריס לצדו של אל השמש בדרכו להפציע אל 

השינויים שחלו בתפיסת הקבורה המלכותית בעמק קברי במחזוריות נצחית של קמילה והתחדשות. נעמוד על  ,אופק המזרח

חו, המלכים בהשוואה לתפיסה זו בתקופת הפירמידות ולאחריה מֹון-נבקר בכמה מהקברים, בהם כמובן בקברו של תּות ַענ  . אָּ

 לילה נוסף.  , בה נלוןבלוקסור צא לביקור ערב במוזיאון החניטהלמנוחה קצרה ונ למלוןנשוב 

 

מקדשי הקבורה בגדה המערבית  – 20.2.23-ה י,שנ – 7יום 

ִרי – ח  אּבּו וֵדיר ֶאל ּב    ֶמדינ ת ה 

השכם בבוקר נבחן אפשרות לרחף בכדור פורח. פעילות זו תתבצע 

בכפוף לתשלום אישי על ידי המעוניינים, בכפוף לתנאי מזג אוויר 

 של הקבוצה כולה.  פעילותמתאימים ובכל מקרה לפני תחילת ה

יוֵמנו השני בגדה המערבית של לוקסור יוקדש ברובו למקדשי הפולחן 

בעמק קברי  הפזורים בה. בתחילת היום נבקר בקבר המלכה נפרטרי

ונשלים את עיסוקנו בקבורה המלכותית  –היפה בקברי העמק  –המלכות 

 ,בלוקסור. תחנתנו הבאה היא מקדש מדינת האבו של רעמסס השלישי

. מקדש זה הוא עשרה לפסה"נ(-)המאה השתיים 20-ה שושלתהראשית מ

לימוד ל מכאן חשיבותוו ,נותר ממצרים הפרעוניתר שאהשלם מסוגו 

לא  מקדשי הפולחן בגדה המערבית של לוקסור. של מעותמשהו המטרה

 השישי בעמק קברי המלכים רעמסס קבר

 המלכה נפרטרי קבר

mailto:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burial_chamber_in_tomb_of_Ramses_V_VI_in_Valley_of_the_Kings_West_Bank_Luxor_Egypt.jpg
mailto:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:QV66_Nefertari.jpg
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נפסח על התיאור המפורסם של גויי הים 

בקר בשרידי מקדשו של נמשיך ל במקדש זה.

. הממצא 18-השושלת ההשלישי מ פת  חֹונ  מ  אָּ 

 ,הוא צמד פסליו של המלך במקדשהמרשים 

שעומדים במקום הכניסה המקורית למקדש. 

'ממנון'. המקדש  אלה ידועים בכינוי פסלי

י, הוא המסקרן ר  ח  , דיר אל ּבָּ בו נבקר השלישי

, אחת מן מכל ומזוהה עם חאתשפסות

הדמויות המרתקות בתולדות מצרים. אישה 

במהלך המאה החמש עשרה שנה ) 20, נאחזה בכס המלוכה במשך 18-השושלת הזו, בת בכורה למלך מצרים מראשית 

שונה בהיבטים רבים ממקדשי האף כי לא יועדה לשלוט. נתוודע לסיפורה המרתק באמצעות מקדשה הייחודי,  ,(לפסה"נ

  .בלוקסורגם הלילה נלון בשעות הערב נבקר בשוק של לוקסור.  במערב לוקסור בתקופת הממלכה החדשה.רווחים ההפולחן 

 

  הר  דֶ נ  ס ודֶ ידֹואּבמקדשי  – 21.2.23-ה ישי,לש – 8יום 

ביום זה נצא מן העיר לוקסור ואתריה בנסיעה לכיוון צפון. יעדינו הם שניים: אבידוס ומקדש דנדרה. אבידוס הוא אחד 

פולחני. באבידוס היה אחד משלושת מרכזי הכוח שנאבקו -האתרים החשובים בתולדות מצרים משני היבטים: היסטורי ודתי

מאבק זה הסתיים בלידת המדינה המצרית המאוחדת ובה מתחילה  על ההגמוניה בעמק הנילוס בשחר ההיסטוריה המצרית.

לפסה"נ(. באבידוס נקבע אתר קבורתם של מלכי מצרים משתי השושלות  3100ההיסטוריה של מצרים הפרעונית )

-לת א  הראשונות והוא הראשון מבין אתרי הקבורה המלכותיים, קודם לאתרי הפירמידות ועמק קברי המלכים. נבקר בשּונ  

השופך אור על השלב המוקדם  ,ּביּב, שריד בולט מן התקופהז  

בהיסטוריה המצרית ועל ראשית התפיסה של הקבורה המלכותית 

. . באתר נראה מבנה לבנים שהשתמרותו עוצמתית ומרשימהםבמצרי

. במקדש 19-השושלת התחנתנו הבאה תהייה מקדש סתי הראשון מ

אל אוזיריס, שליט נלמד על חשיבות אבידוס בתור מרכז הפולחן ל

העולם הבא על פי אמונת המצרים. מרכז זה היה בעל חשיבות 

-מצרית, ובשל כך הפך האתר למרכז פעילות דתית-לאומית, כלל

פולחנית. מקדש סתי הראשון הוא מן הבולטים ביופיים במצרים. 

חֹור בללוקסור נבקר במקדש חזרה בדרכנו  דוגמה  ,הרָּ ד  נ  ד  ַחת 

רומית במצרים, השלב האחרון -פה התלמיתמרשימה למקדשי התקו

. החידושים וההשפעות של רוח הפרעונית בהיסטוריה של מצרים

התקופה על מבנה המקדש ומערך הפולחן בו ניכרים בהשוואה 

 ת. קדומוה ותלמתכונתם של מקדשי מצרים מן התקופ

 .זהו הלילה האחרון בו נלון בלוקסור
 

  לאסוואןהדרך  – 22.2.23-ה ,רביעי – 9יום 

נצא לדרכנו אל אסוואן בדרך היבשה. ביום זה ננוע בין תפארת התרבות המצרית לבין אירועים היסטוריים בעלי משמעות. 

ה. איש זה פעל במהלך תקופת הביניים הראשונה לָּ טיפי במועָּ ח    , בשלהי האלף השלישי לפסה"נ,תחנתנו הראשונה בקבר ַענ 

פת מלחמות האזרחים שהתקיימו בה. בקבר נלמד על אירועי התקופה על פי עיטורי והיה ראש המחוז הדרומי במצרים בתקו

נהס בן מ  עח  , תחנתנו הבאה, נבקר בקבר יָּ אּבקָּ -ל. בא  אחריוהקיר ובמיוחד מקריאת האוטוביוגרפיה שהותיר  ּבָּ , דמות מפתח אָּ

בתחילת תקופת הממלכה החדשה. בכתובת שהותיר בקברו יש עדויות בלעדיות על מלחמת השחרור של המצרים מעול 

( ואירועים מן השלב הראשון של כינון האימפריה עשרה לפסה"נ-במאה השששלטון החיקסוס בסוף תקופת הביניים השנייה )

ש מן התקופה התלמית. מקדש זה הוא מן השמורים שנותרו במצרים. המצרית בתקופת הממלכה החדשה. באדפו נבקר במקד

הפולחן בו הוקדש לאל הורוס, פטרון המלוכה. לבד מן המכלול הארכיטקטוני המרשים יש במקדש זה תיאור ייחודי של 

 מאבק בין הורוס לסת לאחר מות אוזיריס.ב העוסק ,אפיזודות ממיתוס הבריאה המצרי

 . Tolip Aswanמלון ב אסוואןב נלוןמקומי באסוואן. בערב נצא לביקור בשוק ה

 © מקדש חתחור בדנדרה, צילום: שחר גופר

 מדינת האבו

mailto:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2nd_Pylon_Medinet_Habu_R01.jpg
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  נסיעה לאבו סימבלומקדש פילה  ,אסוואן – 23.2.23-, החמישי – 10יום 

נפתח בביקור במחצבות הגרניט  את יומנו הראשון באסוואן

ובהן אובליסק שחציבתו לא הושלמה. במקום נתרשם 

מעוצמתו של מפעל ההפקה והעיצוב של חומרי הגלם ששימשו 

במקדש פילה,  נבקרבבניית המקדשים הגדולים במצרים. 

במסגרת הסיור  רומית-השלישי במקדשי התקופה התלמית

דשים המקדש השוכן על אי קטן בנילוס הוא אחד מהמק. שלנו

גם מקדש זה הועתק ממקומו השמורים והמיוחדים בכל מצרים. 

אחר המקורי כדי להצילו מאובדן בעת הקמתו של סכר אסוואן. 

הצוהריים נצא לנסיעה ארוכה למקדש רעמסס השני באבו 

בשעת ערב נבקר במקדש ונלמד את סיפורו הייחודי, סימבל. 

מודרני ימורו השהן מבחינה ההיבט ההיסטורי והן בהקשר ל

בעקבות הקמת סכר  ,והצלתו מפני אובדן תחת מי אגם נאצר

 אסוואן. 

 באבו סימבל. Seti Abu Simbel Hotel נלון במלון

 

 

 

שייט בנילוס אבו סימבל,  – 24.2.23-י, הישש – 11יום 

   וטיסה לקהיר

רעמסס השני לחזות בתופעה נגיע למקדש  ,טרם זריחה ,בוקר לפנות

הפצעתה של קרן שמש ראשונה אל תוך  –אסטרונומית ייחודית למקדש 

ארוחת בוקר ל נשובקודש הקודשים במקדש במפגן טבע מרגש ומרשים. 

בצוהריים נצא לשייט פלוקות על נצא לדרכנו חזרה לאסוואן. ובמלון 

השייט בנהר. ר אתרים שונים הפזורים על איי סלע סקוהנילוס באסוואן ונ

 בפלוקות מותנה בתנאי מזג אוויר נאותים. 

לקראת ערב נגיע להתארח בכפר נובי, שם נאכל את ארוחת הערב ונסכם 

את המסע כולו. משם ניסע לשדה התעופה של אסוואן לטיסה לקהיר 

 . של קהיר ניסע למלון אשר נמצא בסמוך לשדה התעופה. 22:45בשעה 

שהנסיעה לשדה התעופה בו בחרנו על מנת  *Le Passage 5נלון במלון 

 למחרת בבוקר תהיה קצרה ככל שניתן. ואליו

 

 

 

 

 טיסה הביתה – 25.2.23-שבת, ה – 12יום 

  10:15בשעה  אביב-בתל והנחיתה 08:50בשעה  . נמריאארצהחזרה לנמל התעופה לטיסה  ישירות בוקר ניסעב

 

 

 

 

 © פלוקה על הנילוס באסוואן, צילום: שחר גופר

 © המקדש באבו סימבל, צילום: שחר גופר
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 :ותהער

 ישראלים מטיילים במצרים לאחרונה, עם זאת לא הוסרו אזהרות המסע בפרסומי המטה ללוחמה בטרור.אלפי  -

 יתכנו שינויים במסלול כתוצאה משיקולי הדרכה או בשל נסיבות אובייקטיביות.  -

 .השוטריםקבוצות ישראליות במצרים מאובטחות על ידי משטרת התיירות המצרית. לעיתים יתכנו מגבלות על ידי  -

-עלות הסיור כוללת את דמי הטיפול בהסדרת ויזה למצרים. אם תהיה דחייה של הוויזה על ידי שגרירות מצרים בתל -

 לא יוחזרו.בוויזה אם הערעור לא יתקבל, דמי הטיפול אביב ניתן להגיש ערעור על הדחייה. 

 כנו בחנות צילום ולא בהדפסה ביתית.תמונות פספורט שהו ארבעיש להעביר למשרדנו, בסמוך למועד ההרשמה,  -

 .נרשמים 20יציאת הסיור מותנית במינימום  -

 .אם יוחלפו בתי המלון, המלון החלופי יהיה דומה ברמתו -

 

  $ 3,780: 29.11.22-להרשמה עד ה ,למטייל בחדר זוגי המחיר

 ומומלץ להקדים להירשם. מספר המקומות מוגבל .עשוי להשתנות 2022 נובמברב 29-המחיר למטייל לאחר ה

   $ 60למטייל: לנותני שירותים בחו"ל,  תוספת תשר;  $ 560בחדר זוגי:  תוספת ליחיד

 

 הסיור כולל:

  מסי נמל דמי הסדרת ויזה למצרים, כולל  ,ממנהוחזרה  לקהירטיסה

   והיטלים

 טיסת פנים מקהיר ללוקסור וטיסת פנים מאסוואן לקהיר  

  האמון על הלוגיסטיקה של הסיור  ,המדריךמנהלן מתנדב לצד 

 תכנון והדרכה על ידי תגליות 

 כולל רכבים קטנים ושייט כניתוכל אמצעי התחבורה המוזכרים בת  

 חצי פנסיוןעל בסיס  ומומלצים יםאיכותי נותמלו  

  מס תיירות מקומי 

 ערב ותארוח  

 ולאתרים נוספים על פי שיקול הצוות כניתוכניסות לכול האתרים בת ,

 בטיול ניכנס לאתרים בהם עלות הכניסה יקרה מאוד

 סדרה של ארבע הרצאות הכנה על מצרים לכל מי שיירשם לסיור לפני תחילת ההרצאות 

 מפגש מטיילים ובו תוגש הרצאת עומק נוספת וכן יחולקו ספרוני מידע על מצרים העתיקה 

 ערכות שמע אישיות 

 

 אינו כולל:הסיור 

  וין במפורש כנכללצלא שכול מה 

 ( ילהזמין ביטוח מי ישביטוח נסיעות)ד לאחר רכישת הסיור ולוודא שהביטוח כולל החזר במקרה של ביטול על רקע רפואי 

 המעוניינים לרחף בכדור פורח נדרשים לוודא שפעילות זו מכוסה בפוליסת הביטוח 

 ר, אם התנאים יאפשרו זאת.ריחוף בכדור פורח בגדה המערבית של לוקסו  

 הריים וארוחות צ 

 שתייה ורכישות פרטיות במהלך הטיול 

 חודשים לפחות  6ש להקפיד על דרכון בתוקף למשך י 
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 מסעות לארצות התרבות   –תגליות עולמי 
   7670105, פארק המדע רחובות 24, ת"ד 5מיסודה  של  עמותת  מכון ישראלי  לארכיאולוגיה, רחוב אופנהיימר 

   tagliot@tagliot.com; 08-9101712; פקס: 08-6611330טלפון: 
israeliarchaeology.orgwww. 

 

 

 

 סיור עם תגליות מבטיח לכם:

 המשלב את מיטב האתרים ,ותרבותי, היסטורי , אגיפטולוגיסיור בדגש ארכיאולוגי 

 מרכיב חשוב ביותר בהצלחת הביקור במצרים – הדרכה איכותית ומעמיקה 

 ביקור באתרים ייחודיים הנמצאים מחוץ למסלולי התיירות המקובלים 

 מנהלן אשר אחראי על הארגון והלוגיסטיקה 

 תכנון זמן אופטימאלי 

 לכם מנוחה נאותה לקראת עוד יום אינטנסיבי ואשר יאפשר ,מלון באיכות גבוהה תיב 

 חברותא בקרב מטיילים סקרנים ויודעי ח"ן 
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