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 האטלס  והרי המדבר נאות אל סהרה במדבר הדיונות פסגות על מהזריחות
רית ל"חאפלה" היכונו - הבוץ בתי הקסבות, אל רבֶּ  כשרה!  בֶּ

 ומרקידי מכשפים אדומים, ומצוקים עמקים פאר, ארמונות ביניימית,-ימי אווירה
 מרוקו בערי ההיסטורי-היהודי ה"מלאח" אל וכמובן נחשים,

 

 

 
 
 
 
 



  היא  מרוקו כי משגשגת... סרטים  ותעשיית  מפוארים  ארמונות  במאהלים, ולילה לילה אלף  סיפורי בין
  הכול... לנו מספרת  אינה לעולם  כי ונדמה יותר הרבה ועוד  אלה כל

  לחצי  קרוב של ושטח תושבים  מיליון 37-כ  עם  באפריקה, ביותר הגדולות  המדינות  אחת  היא  מרוקו
 בממלכה.  לטייל  ישראלים   יכולים   1995  מאז  בעולם.  מהיפים   נופים   של  נדיר  עושר  שכולל  קמ”ר  מיליון

  לאיחוד  )שהצטרפה למרוקו ישראל בין הדיפלומטיים היחסים  וכינון אברהם" "הסכמי בעקבות 
  חמש בתוך ולהגיע למרוקו  מישראל ישירה מטיסה ליהנות  כיום  אפשר וסודן(, בחריין האמירויות,

 בעולם. מהמרתקים  גיאוגרפי-תרבותי-האנושי לתמהיל בלבד  שעות 
 ההיסטוריות  מרוקו בערי  ביקור המשלב קסם, ורב  מופלא מסלול ומדוקדקת, אמונה ביד  רקמנו  אנו

 מדבר  של  והעצומות   הגבוהות   הדיונות   ואל  הנישאים   האטלס  הרי  אל  בג'יפים   גיאוגרפי  טיול  עם   ביחד 
 עוצרי תדהמה רגעי ונחווה מופלאות  בזריחות  נצפה ומהן מסתיימות, אינן לעולם  כי שנדמה סהרה'
 שיעור. לו שאין היופי מול נשימה

 ואדיות, נהרות, מפתיעות, מדבר נאות  אל נגיע ביופיו. ומדהים  איפר הררי בנוף עפר, בדרכי ניסע
רים",  שבטי  אל  העתיקות,  והקסבות   המסורתיים   הבוץ  פרי כ  אל  מצוקים,  אדירי  וקניונים   עמקים  רבֶּ  ה"בֶּ

ג שבט הכחולים", "האנשים  ובתוכם נתארח,  גם  אצלם  - מרוקו של הקדומים  תושביה  עוטי הטּוָארֶּ
 הסהרה. של הזהוב החול פני על כזרקורים  הרות הזו הטורקיז' גלימות 

 ישן  בין המשלבת  מרשימה ארכיטקטורה  נגלה  ופס מקנס  מרקש,  רבאט, קזבלנקה, מרוקו,  בערי
 בת  אבות  מסורת  המשמרים  בורסקאים  וגם  נחשים  מרקידי קוסמים, רחוב, נגני עם  ניפגש לחדש,
 חיים. שמחת  והרבה עורות  צביעת  של שנים  מאות 
 הקיים חומות, המוקף היהודי הגטו או הרובע - ב"ְמַלאח" הביקורים  הם  שלנו בטיול תימשמעו חלק
 הקהילות  חיי ועל במקום  היהודים  של השנים  ארוכת  ההיסטוריה על ונלמד  נבקר, בהן בערים  עדיין

 אחרות. בתקופות  רב סבל וסבלו טובות בתקופות  ששגשגו המפוארות  היהודיות 
 כל בו טיול והיפהפייה, ההיסטורית  האותנטית, מרוקו אל לטיול לינוא להצטרף אתכם  מזמינים  אנו
 .ונופים  צלילים   טעמים,  צבעים,  של  ססגוני  בשעטנז  וסוחף,  עניין  מלא   מסקרן,  ומפתיע,  מיוחד   הוא  יום 
 

 מסלול הטיול 

   מרקש – ת''א ששי:  יום .1

  "העיר מכונה מרקש. מרקש בטיסת אל על ישירהנפגש בנמל התעופה בן גוריון ונטוס ל
 יופי פנינת   היא מרקש העיר. בתי את  גם  המאפיין אדמתה של האדום הצבע בשל האדומה"
  מרהיבים  גנים  אקזוטיים, שווקים  ביופיים, מרהיבים  ארמונות  עם  קסם, ומהלכת  מופלאה
 מדי אותה פוקדים  רבים  תיירים  אונסק"ו. של עולמית  מורשת  אתר והוכרזה מרשימים  ומסגדים 

לאחר הנחיתה  בה. הרבות  האדריכלות  לפניני הודות  מרוקו" של "פריז לכינוי זכתה והיא שנה
סיור היכרות בעיר ומיד לאחר מכן העברה למלון להתארגנות לשבת. קבלת ומעבר הדרכונים. 

 שבת, תפילות וסעודות שבת במלון.
 

 מרקש . שבת: 2

. בתום הסיור נשוב באזור המלוןסיור רגלי עם מלווה הקבוצה. נצא ל ,קידושולאחר תפילה 

 למלון לסעודת שבת ומנוחת שבת. לינה במרקש

 

 מרקש    –עמק האוריקה   –מרקש ':  א. יום 3

לאחר ארוחת בוקר, ניסע לעמק האוריקה, השוכן למרגלות האטלס הגבוה לאחר ארוחת הבוקר, 

ומקבל את מימיו מהפשרת השלגים. נבקר בציון של רבי שלמה בנלחנס. נמשיך לבית ברברי  

  -טיפוסי נתרשם מאורח חיי הברברים. בסיום, נמשיך אל פנינת הדרום. נבקר בגני מנרה 



בו גרו אלפי יהודים במשך מאות שנים  -היהודי  ששימשו כמאגרי מים של העיר, נבקר במלאח

ובבית הכנסת העתיק "אלעז'אמה" מתקופת גירוש ספרד. נבקר בבית המרקחת המיוחד מאד 

של פללי לתבלינים. נמשיך ונסייר בשוק הססגוני ג'מע אל פנא המרשים. ונבקר ברחבת מסגד  

 . ארוחת ערב. בתום הסיור ניסע למלון.  12-הכותובייה מהמאה ה

 

 מרקש   – אסאווירה   –. יום ב': מרקש 4

 היפהפייה, (Essaouira) אסאווירה  לעיר האטלנטי האוקיינוס חוף לאורך  ניסע הבוקר,  ארוחת  לאחר

 חולות  עם  ותוססת מרהיבה ונופש  נמל  עיר והיא הפורטוגלי השלטון בתקופת  "מוגדור" שנקראה

  הוא בערבית  שמה פירוש החוף. מעל המעופפים  ושחפים  דייגים  סירות  כחולים, ומים  זהוב

 בעבר יפהפייה. נוף כתמונת  נראית  היא  גבוה ממקום  בצפייה כי "תמונה", או יפה", "המצוירת 

 המוקפת   בעיר נבקר אנו ספרד. גירוש בעקבות  לכאן הגיעו שתושביה יהודית  קהילה פה שגשגה

 מרוקו. של והפסטיבלים  וזיקההמ התרבות, בירת  כיום  שהיא  18-ה מהמאה עוד  ששרדו חומות 

 בית  אל ונגיע נמשיך עולמית. מורשת  כאתר   2001 בשנת  הוכרזה אשר בעיר ב"ַמדינה" נבקר

 מוגדור. וצדיקי חכמי גדול שהיה קברו בציון גם  נבקר פינטו, חיים  הרב של ביתו גם  שהיה הכנסת 

 את  הכינו  - העיר מות חו לעבר ונצפה שלצדו הדייגים  ונמל העיר של  העתיק למבצר נמשיך מכאן

 ארוחת ערב.  למרקש. לאחר התארגנות במלון,  שובבסיום הביקור, נ  המצלמות.

 

 ווארזאזאת   –אית בן חדו  –מרקש :  ג' . יום 5

, דרך מעבר ההרים טיזין טיצ'קה בדרך מרהיבה ווארזאזאת הבוקר, ניסע לכוון לאחר ארוחת 

סבה המרהיבה והמרשימה במרוקו שהוכרזה  וייחודית. נבקר בקסבת איית בן חידו, הנחשבת לק

עשרת הדיברות,  -על ידי אונס"קו כאתר מורשת עולמית. בקסבה זו  צולמו סרטים רבים 

ארוחת למלון בווארזאזאת, עיר הסרטים של מרוקו. העברה גלדיאטור, לורנס איש ערב ועוד. 

 על בסיס דגים. לינה בווארזאזאת. ערב במלון

 
   ארפוד –טודרה   –': ווארזאזאת ד.  יום 6

לקניון הטודרה ,השוכן בפתחו של עמק פורה בו אלפי דקלים וכפרים  ניסע לאחר ארוחת הבוקר, 
הבנויים בלבני טיט. נסייר בקניון, שקירותיו הזקופים אדמדמים. נמשיך דרך מפעל המאובנים 

קרקעי, שסיפק מים  ובארות השרשרת "פוגארות" ונשמע הסברים על תהליך הובלת המים התת 
העברה למלון נבקר בציון של רבי שמואל אבוחצירה, ונמשיך דרך עמק הדאדס  לתושבי המדבר.

 על בסיס דגים. לינה בווארזאזאת. ארוחת ערב במלוןבארפוד 
 

 
 פס   – איפראן  –דיונות מרזוגה  –':  ארפוד ה .  יום 7

אל דיונות הזהב של מרזוגה. נפגוש את  אנשי  4X4נצא מהמלון בג'יפים הבוקר נשכים מוקדם ו
. ניסע הזריחההגלימות הכחולות "הטוארגים". ונעלה על הדיונה הגדולה ממנה נצפה על 

עיירת קיט וסקי בלב הרי האטלס התיכון, המכונה "שויץ של מרוקו." נסייר רגלית  –לאיפראן 
העיירות מידלת וריש השוכנות בעיירה המקסימה. נמשיך דרומה דרך יערות ארזים. נחצה את 

ק"מ. ומצדיו  100בפתחו של הנהר הגדול זיז, שמימיו משקים את עמק תאפילאלת לאורך 
בסיום נמשיך בנסיעה לפס, בירתה הדתית  נשקפות קסבות בצורות שונות הבנויות מלבני חימר.

 לינה בפס.וארוחת ערב והתרבותית של מרוקו. לאחר התארגנות במלון, 
 
 



 . יום ו': פס  8

לאחר ארוחת הבוקר, נצא לסיור בעיר פס. הנחשבת לעתיקה בערים הקיסריות שנשתמרו  
בעולם. הסיור בעיר העתיקה הוא סיור קסום של תקופת ימי הביניים, נטייל בסמטאותיה 

המפותלות, בשווקים הצבעוניים, המסגדים, הארמונות והמדרסות העתיקות המשתלבים 
בקר בבית החיים, בו קבורה האישה הקדושה לאלה סוליקה ונשמע את בשווקים התוססים. נ 

הסיפור על הדמות, שהפכה לאות ומופת לקהילת יהדות מרוקו. נבקר גם בציון של רבי יהודה 
איבן עטר זצ"ל. נסייר במלאח היהודי והרובע העתיק בו התגוררו מגורשי ספרד. נבקר בבית 

העיר העתיקה, המייצגת  -ארמון המלוכה ולמדינה  הכנסת איבן דינאן העתיק. נמשיך לרחבת 
את העיר הערבית האופיינית של ימי הביניים. נצפה בעבודת הבורסקאים ובשאר בעלי המלאכה  

 נפחים, רקעי נחושת ועוד. נחזור למלוננו להתארגנות   -השומרים את אומנותם המסורתית 
 תפילות וסעודות שבת. לינה בפס לשבת הלקראת 

 

 פס . שבת: 9

באזור המלון. בצאת סיור רגלי עם מלווה הקבוצה. נצא ל  וסעודת שבת,לאחר תפילה 

נצא לבלוי בערב פולקלור, הכולל טקס חינה מסורתי כולל  השבת ולאחר ערבית והבדלה.

 משקה ראשון. חזרה למלון ללינה. 

 
 קזבלנקה    – פס : א'יום  .10



 נתרשם ו בעיר לסיור נצא בהגעה, ,קזבלנקה לכיוון בנסיעה נתחיל הבוקר,  ארוחת  לאחר

 נראה המרשימים. והמבנים  הרחבות  השדרות  את  נראה הצרפתי. השלטון מתקופת  מהאדריכלות 

  ברחבה נסייר החמישי, מוחמד  בכיכר נבקר דיאב. עין בטיילת  נעבור מול", "מרוקו הגדול הקניון את 

 בבית   נבקר רב. בפאר שנבנה המוסלמי, בעולם  בגודלו השלישי השני, חסן מסגד  של הגדולה

 היחיד  היהודי וןבמוזיא ונבקר ניסע  "ובחובוס". מרקס", "באב בשוק נבקר אל". "בית  הגדול הכנסת 

 בסיום העברה למלון לארוחת ערב ולינה.  המוסלמי. בעולם 

 
 תל אביב    –. יום ב': מרקש 11

בהתאם לשעת    .ינתן זמן חופשי להשלמת קניות ומזכרות בעיר מרקשלאחר ארוחת הבוקר, 
 הטיסה העברה לנמל התעופה של מרקש וטיסת אל על ישירה חזרה אל תל אביב. 

 

 אביב . יום ג': תל  12
 נחיתה בנמל התעופה בן גוריון לפנות בוקר של יום שלישי.

 

יָך  ַרבּו  ונאמר:ָמה  נברך  שעליו  למרוקו, המהמם הטיול תם  ה'! ַמֲעשֶּ
 

 

 כולל  המחיר
 

 טיסות אל על ישירות ליעד וחזרה ולישראל. •
 דרגת תיירות ראשונה בתי מלון ב •
 חצי פנסיון כשר + הכנת כריכים לצהרים.  •
 מבשלת מקצועית צמודה לקבוצה. •
 סיורים וכניסות לאתרים על פי תכנית הטיול. •
 מדריך ישראלי מיומן ומקצועי מצוות מדריכי "מסורת קשרי תעופה  " •
 טיפים לנותני שירותים בחו"ל. •

 
 

 כולל  לא המחיר
 

 הוצאות אישיות כלשהן. •
 .שיביטוח בריאות ומטען אי •
 ליום לאדם. 5$נהוג לתת  –טיפי למדריך הישראלי  •
 ויזה למרוקו. •
 כל מה שאינו מופיע תחת הסעיף ''המחיר כולל'' •

 
 

 מטבע  שערי
 

שערי מטבעות החוץ משתנים מידי יום מול הדולר, שינוי זה גורם לשינויים במחיר השירותים 
סמוך למועד היציאה ויעודכן בהתאם. כל המחושבים בדולר. חישוב מדוייק של מחיר הטיול יערך 
 תוספת כזו, תחול על הנוסע עד לתשלום מלא של הטיול.

 
 



 תשלום תנאי
 

 גמר תשלום מלא. -יום לפני היציאה  60עד  •
 תשלומים שווים ללא ריבית והצמדה. 10ניתן לשלם עד  •

 
 

 
 עבודה   ימי -  ביטול תנאי

 
 ביטול.ללא דמי  -יום לפני מועד היציאה  60עד  •
 לאדם. 750$דמי ביטול  -יום לפני היציאה  60 -  30 •
 לאדם. 1500$דמי ביטול  -ימים לפני היציאה   30  - 7 •
 דמי ביטול מלאים, כל עלות הטיול. -ימים לפני היציאה  7 •

 
 

 חשוב!!! 
 

ימים לפני יציאת   21כל נוסע חייב ויזה למרוקו בדרכון. לפיכך, יש להעביר אלינו דרכונים עד   •
 הטיול.

 לחלופין, ניתן להנפיק ויזה באופן עצמאי בשגרירות מרוקו. •

   ש''ח 350עלות הויזה )לא כלולה במחיר(:  •
  

 
 קורונה  הערת

 
, במקרה ביטול יהיה החזר כספי מלא,   covid -19במצב הנוכחי בעולם כולו, בשל מגיפת הקורונה 

משרד הבריאות בישראל. או שהמדינה סגרה במקרה ומדינת היעד בטיול קיבלה איסור כניסה, על ידי  
 את שעריה.

 
 

 נוספות הערות
 

 נוסעים בקבוצה. 25מחיר הטיול מבוסס על  •
  –אם בשל תנאי מזג אויר קיים סיכון כלשהו   אנו נשתדל לבצע את כל המופיע במסלול הטיול, •

 בריאותכם חשובה יותר
 רץחודשים ממועד היציאה מהא 6-חשוב לוודא שדרכונכם תקף ל •
 ימי שישי ושבת, ימי חג ומועד בארץ, ימי ראשון וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי העבודה. •
בכל מקרה של תקלה במסלול הטיול הנובעת מטיסות או תעבורה האחריות תחול על חברת   •

 התעופה/התעבורה.
 תלויות בנו.יתכן ונאלץ לבצע שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בטיסות או סיבות שאינן  •
-www.kishreyביצוע הטיול כפוף למדיניות התנאים והאחריות כפי שמופיע באתר האינטרנט  •

teufa.co.il   ."או באתר "קשרי תעופה מסורת 
 
 

 ט.ל.ח
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