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 מציפורי לשפרעם –ג'אדה בולוס 
  

 ת ודתות שונות. יה אכלוסיה מגוונת שהייתה שגרירה לתרבויופורי של המאות הראשונות לספירה חבצי

ות חשובות, מוסלמים, תדאכלוסיה מגוונת המשתייכת לשלוש  יהבשפרעם של היום ח

את האוכלוסייה היהודית יחים משיחים ודרוזים עם כבוד ושמירה על  האתרים המנצ

  יה פעם בעיר.שח
 

תחילת המסלול בביקור בכנסיית סנט. אנה הצלבנית בציפורי שנבנתה על פי המסורת 

הצלבנית מעל הבית של הסבא והסבתא של ישוע.  בכנסייה ממצאים מבתי כנסת וכנסיות עתיקות. בקרבת מקום 

כמרפאה ובית ספר לבנות של הכפר הערבי  1923נתצפת לעבר מנזר אחיות סנט אנה שהוקם במקום בשנת 

 "ספוריה" וכיום משמש כמוסד לילדים ממשפחות מצוקה.
 

בחצר של עיריית שפרעם, נתחיל את הכרתנו עם עיר מיוחדת זו, ומשם, דרך הסמטאות של העיר העתיקה נגיע 

 לבית הכנסת של העיר  שנשאר במצב מטופח למרות עזיבת אחרון היהודים את 

 .1920-בהיישוב 

 נדבר על הסנהדרין שישבה בשפרעם ועל רבי יהודה בן בבא שפעל בקרבת מקום. 

לפני הפסקת הצהריים נבקר באחת מכנסיות העיר שפרעם ונדבר על האוכלוסייה הנוצרית 

 בעיר ועל היחסים עם שאר העדות.

ם בביקור במכלול קברים לאחר הפסקת הצהרים נתצפת על הסראיה מתקופת עות'מאן בנו של דאהר אלעומר ונסיי

 מאד מיוחדים החבויים בלב לבה של שכונת מגורים. 
 

 קלה-בינונית דרגת קושי הטיול: 

 סא גלריהי** יש להצטייד בכ

 לאדם₪  130מחיר הטיול: 
 (אתרים)איסוף מהישובים, ביקור ב

 ארוחת בוקר  + צהריים עצמאית 
 

  להלן פירוט ההסעות לפי תאריכים ויישובים:

 חניאל, בורגתא.בית יצחק, כפר ידידיה, כפר חיים, הדר עם, משמר השרון, מעברות,  - 18.3.5  ישניום 

 חיבת ציון, גח"מ, גאולי תימן, העוגן, בית הלוי, בית חזון, גח"א,, אלישיב, אחיטוב - 18.3.12  ישניום 

 .עין החורש כפר מונאש,  כפר חגלה,כפר הרואה, חרב לאת, 
 מכמורת, בית ינאי, חופית, בית חרות, כפר ויתקין, בת חן, בית בכפר, גבעת שפירא,   - 18.3.13י  לישיום ש

 צוקי ים, שושנת העמקים, חבצלת השרון.

 בארותיים, עולש., המעפיל, אמץ, גן יאשיה, בחן, בת חפר, יד חנה - 18.3.19  ייום שנ

 .אלונית משמר השרוןאביחייל,   - 18.4.16י  יום שנ

  
 ים אצל הרכזים בתשלום בלבד. מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!ההרשמה בישוב

 * ביטול השתתפות יחויב בתשלום * 


