סורפטימיסט ישראל Soroptimist Israel
English follows the Hebrew
התכנית:
כל האורחות מגיעות לב 2.41-מועדוני ראשל"ץ ורחובות תפגושנה את החברות ותדאגנה לשלוח
אותם למארחות שלהן במועדון הנגב 4אם חברה תגיע בשעות הבור המוקדמות נדריך אותן לקחת
מונית והם ידעו מראש את שם ומיקום המארחת 4אנו לא מציינים בשלב זה בתכנית את השעות
המדוייקות אלו יסופקו עם אישור התכנית 4עלות המוניות הן כמובן על חשבון האורחות כפי
שנהוג גם בחו"ל4
 – 214142.שבת,יום הראשון של הסיור  :ביקור במצדה ,עין גדי  ,טבילה בים המלח ,אם נקבל
אישור
בטבילה של הירדן 4יש מדריך מומחה בהתנדבות4
כל חברה מגיעה עם ארוחת עשר מהמארחת 4ארוחת צהרים בעין גדי 4ארוחת ערב
עם מועדון
הנגב -4אחריות המועדון4
לינה ביתית – מועדון הנגב
מקום המפגש :תחנת הרכבת להבים  2:21כמובן לרכבים כי אין רכבת בשבת
סיום משוער12:22 :
 – 214142.יום ראשון יום שני של הסיור :ביקור בלקיה -במפעלי התפירה והאריגה 4חברות
המועדון
המארחות 4ביקור ברהט במפעל של התפירה ,סבחה תספר על ההיסטוריה של רהט4
ארוחה
קלה בפרח"ן 4ביקור בקבוץ בית קמה 4הכרות עם קבוץ 4ארוחת ערב בקבוץ4
לינה ביתית -מועדון הנגב
מקום המפגש :תחנת הרכבת להבים 2:21
סיום משוער12:22 :
 - 274142.יום שני 4יום שלישי של הסיור :באר אברהם ,האוהל של סולטן על יד רביבים ,שדה
בוקר-
מורשת דוד בן גוריון ,ארוחת צהרים ,מדרשת שדה בוקר – חקלאות מדברית ,נחל
צים ,מפעל
הסלורי ,חזרה דרך שדה הכלניות ליד בית קמה  -אופקים 4לינה בירושלים 4ארוחת
ערב במלון
בירושלים4
מלון בירושלים -במסגרת התשלום ששילמו האורחים4
מקום המפגש :תחנת הרכבת להבים  2:21או 2:.2
סיום משוער 22:22 :כי הקבוצה נוסעת לירושלים 4אם רוצים להמשיך לירושלים אפשר כמובן4
 -224142.יום שלישי 4יש מדריך מלווה לשני ימי ירושלים4היום הרביעי של הסיור 4ביקור ביד
ושם (אולם
הילדים וחסידי אומות העולם) 4תצפית על העיר החדשה ,אוניברסיטה ,כנסת ,בית
הדין העליון

ואח"כ למוזיאון שער מנדבלאום,ארוחת צהרים בממילא וסיור לילי בהר הצופים4
ארוחת ערב
במסעדה בעיר4
מלון בירושלים -במסגרת התשלום ששילמו האורחים4
מקום מפגש :בניני האומה בשעה 2::2
סיום משוער 12:22 :במידה ולא מעונינות להשאר לארוחת הערב סיום 422:22
 -214142.יום רביעי4יום חמישי של הסיור 4ביקור בעיר העתיקה –ויאה דלרוזה וביקור
בהוספיס האוסטרי
ו תצפית על הגג ואכילת שטרודל!! 4כנסיית סנטה אנה (אקוסטיקה מדהימה) ,סיור
בעיר דוד
ומפעל המים המנהרה היבשה 4הכותל המערבי וארוחת צהרים 4עליה להר ציון  ,קבר
דוד וחדר
הסעודה האחרונה 4עין כרם והליכה קצרה בשכונה ואח"כ ארוחה ערב4
מלון בירושלים -במסגרת התשלום ששילמו האורחים4
מקום מפגש :בניני האומה בשעה 2::2
סיום משוער 12:22 :במידה ולא מעונינות להשאר לארוחת הערב סיום 422:22

- 124142.יום חמישי 4יום שישי של הסיור4נסיעה לרחובות 4מרכז המבקרים של מכון ויצמן,
בית וייצמן,
הצגת המכון ומחקריו על ידי פרופ' שרה פוקס4ארוחת צהרים במכון וולקני4ביקור
במכון וולקני
והכרות של הפיתוחים החקלאיים 4הסבר על ידי פרופ' זהרה יניב ופרופ' פוקס,מדעני
המכון4
ארוחת ערב של מועדון רחובות4
אירוח ביתי – מועדוני רחובות וראשון לציון
מקום המפגש :כניסה למכון וייצמן בשעה 1:22
סיום משוער :אלו שלא ירצו להשאר לארוחת הערב של מועדון רחובות מסיימים ב 421:22בכניסה
למכון ויצמן4
 – 124142.יום שישי 4יום שביעי של הסיור 4נסיעה לתל אביב 4מוזיאון תל אביב 4הדרכה תנתן
במוזיאון על
הצייר אלי שמיר בהתנדבות 4ביקור בשדרות רוטשילד להכרות עם בתי הבאוהוס,
שכונת נוה צדק והטיילת – 4הדרכה על ידי רות יצהר ממועדון רחובות 4בערב מועדוני
רמת גן,
גבעתיים ,והשרון יארחו את האורחים במלון ברמת גן4
אירוח ביתי – מועדוני רחובות וראשון לציון
מקום המפגש :בכניסה למוזיאון תל אביב 4בשעה 22:22
סיום משוער של הסיורים עם רדת השמש 4ארוחת הערב – טרם צויינה השעה4
 – 114142.שבת 4היום שמיני של הסיור 4נוסעים לקיסיריה 4סיורים במקום ,סנדוויצים בשפת הים4
בערב
מועדוני נתניה ופרדס חנה מארחים ביחד 4מקום יקבע על ידם ואח"כ נוסעים לקרית
טבעון4
אירוח ביתי – מועדון קרית טבעון
מקום הנפגש – טרם נקבע אבל תהיה אפשרות לאסוף חברות בדרך – פרדס חנה/כרכור 4נתניה
יצטרכו להגיע לקיסריה4
סיום משוער :טרם נקבע

 כפר, טפחה, הנצרות – נצרת, סיורי בית שערים4 היום התשיעי של הסיור4 – יום ראשון1:4142.
 הכנרת,נחום
4ארוחת ערב של מועדון קרית טבעון בכנרת4– ארוחת צהרים בדרך
אירוח ביתי – מועדון קרית טבעון
מקום הנפגש – טרם נקבע איפה יפגשו בקרית טבעון
 טרם נקבע:סיום משוער
 הדרכה ואירוח של מועדון נהריה בעיר4 ביקור בעכו4 היום העשירי של הסיור4 – יום שני1.4142.
העתיקה של
 משם נוסעים לחיפה לתצפית על4 ארוחת הצהרים על ידי מועדון נהריה4עכו ונהריה
,מרכז הבהאי
 מפגש עם חברות מועדוני חיפה בארוחת ערב4 דניה והאוניברסיטה,סטלה מאריס
ונסיעה
4 ללינה בחופית
אירוח ביתי – חופית
 עכו/מקום הנפגש – טרם נקבע איפה יפגשו בקרית טבעון
 טרם נקבע:סיום משוער
 מגיעים לתל אביב ליום סיכום והזדמנות4 יום האחד עשרה של הסיור4 – יום שלישי114142.
לקניות וכל מה
 חוזרים ללינה בחופית ומשם האוטובוס מביא את הקבוצה לשדה44444 של א הספקנו
התעופה
 היות ואנו לא יודעים את הטיסות איננו רוצים לקבוע מה יהיה אופי היום4 114142.-ב
הזה ויתכן
 נדע יותר לאחר שתהיה ההרשמה המדויקת114142. שחלק מהאנשים כבר חוזרים ב
שרק החלה
4עתה
במידה ויהיו אורחים שצריכים לינה ללילה האחרון כל מועדני האזור
4יתבקשו לעזור
Date
15/2/14
Saturday

Program
Masada, the mountain where the heroic battle
between the Romans and the Jews took place.
Bathing and wading in the Ein Gedi oasis.

16/2/14
Sunday

Visit to the Bedouin villages, Lakia and Rahat
guided and hosted by Bedouin Soroptimist
members and visit to kibbutz hazerim + dinner
there.
Beer Abraham, the Sultan's tent near Revivim
Sde Boker, the place where Ben Gurion lived as a
model for younger people to populate the Negev
and make "the desert bloom". Lunch. The Sde
Boker College for desert agriculture.
Nahal Tsim , the Solar Energy Plant, and the
marvelous red blooming fields near Bet Kama.
Dinner near the hotel in Jerusalem.
Yad ve Shem, where we'll visit the Hall of the
Children that were murdered in the Holocaust and
the Garden of the Righteous among the Nations, we
will enjoy the beautiful scenery from various

17/2/14
Monday

18/2/14
Tuesday

Sleeping
Home
hospitality
by ha Negev
club
Home
hospitality
by ha Negev
club
The Dan
Boutique hotel
in Jerusalem

Jerusalem
Dan Boutique

19/2/14
Wednesday

20/2/14
Thursday

21/2/14
Friday

22/2/14
Saturday
23/2/14
Sunday

24/2/1
Monday

25/2/14
Tuesday

observation points, and hear about the history of
Jerusalem, lunch in Mamilla and a nightly walk on
Mount Scopus. Dinner.
Jerusalem Old City-Via Dolorosa, Austrian
Hospice where we will have a fantastic view from
the roof deck while savoring an authentic "Wiener
Apfelstrudel", Visit to the Santa Anna Church. City
of David, the antique water pipeline, the Wailing
Wall, David's grave and the room of the Last
Supper. A short walk through
Ein Kerem and Dinner.
Rehovot: The Weizmann Institute Visitors' Center .
The Weizmann Residence. Presentation of the
Institute and its research, a lecture by Prof .Sara
Fuchs. Lunch. A visit to the Volcani Center where
we will be presented with Agricultural Research
and Development Achievements.
Dinner party by the Rehovot club
Tel Aviv-Walk along the Rothschild Boulevard,
recognizing its Bauhaus Style, Tel Aviv museum
tour with guidance/lecture about Israeli Modern Art
by the internationally acclaimed painter Elie
Shamir. Lunch;
Neve Tsedek and The Sea Promenade.
Dinner party by the Ramat Gan and Givataim
clubs.
Caesarea, guide: Rika Salpeter. Lunch hosted by
Pardes Hanna location: not yet known.
Early Christianity: In Jesus' footsteps: Nazareth,
Capernaum, Tabgah, the Sea of Galilee, and more
if we have time .Lunch
Dinner party hosted by the Tivon Club.
Acco and Nahariyah, the Nahariyah members will
be our guides. Lunch hosted by Nahariyah. Haifa
and its wonderful Carmel and see views, glimpse of
the Bahai Temple and dinner at the Carmel Center.
Festive Collective Breakfast at Ilana Harari's home.
Tel Aviv, Jaffa, free shopping afternoon, not all the
departure data are known yet, maybe restaurant at
night for Good Bye Dinner.

Jerusalem
Dan Boutique

Home
hospitality,
Rehovot and
Rishon le Zion
clubs

Home
hospitality in
Rehovot and
Rishon le Zion
clubs

Dinner , home
hospitality by
Tivon club
Dinner , home
hospitality by
Tivon club
Dinner, home
hospitality by
Hofit club
Hofit or nearer
to the airport.

