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 אל דרך הקסבות ומדבר סהרה ריף וחבל טנג'ירמהרי ה
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טיול במרוקו מערב מציאות ודמיון, חלומות ואגדות. קברי צדיקים, ערים וכפרים ספוגי תרבות 

יהודית ההולכת ונעלמת עם השנים. נופים פראיים של הרי האטלס וצחיחותו של מדבר סהרה. 

ערים גדולות ומבצרי  מכוסות עצי תמר, שווקים צבעוניים, מיעוטים אתניים ססגוניים,נאות מדבר 

יר שנמצא בנקודת המפגש בין הים התיכון לאוקיינוס ’טנג. הרי הריף וחבל בוץ מרהיבים

מקזבלנקה הסואנת, דרך רבאט האלגנטית, פס המסתורית, שולי הסהרה ודיונות . האטלנטי

כל אלה מהווים חלקי פסיפס יפהפה, המורכב  -האטלס המרשימים  החול. מרקש הצבעונית והרי

 מנופים, תרבויות, אנשים ומראות. 
 

 

 מסלול הטיול
 

 קזבלנקה  –', תל אביב א .1יום 

 המטרופולין הכלכלי הגדול ביותר במרוקו המודרנית., קזבלנקהל נטוסבנמל התעופה בן גוריון ו נפגש

 לאחר הנחיתה, העברה לבית המלון. 

 

 

 

 

 

 

 :עם "שי בר אילן" מבקרים במקומות הבאים
וולובוליס, קזבלנקה, מרקש, ווארזאזת, מדבר סהרה, איפרן, ארשידיה, ארפוד, פס, מקנס, 

 , טטוואן, טנג'יר, מערות הרקולס, רבאטקבר עמרם בן דיוואן,  שפשוואן



  

 
 

 

 רבאט -קזבלנקה  ',ב .2יום 

נערוך סיור בעיר: נראה את העיר החדשה והעיר העתיקה, הבזאר הססגוני לאחר ארוחת הבוקר 

מרכז ונבקר במוזיאון היהודי המרכז את ההיסטוריה המרתקת של יהדות מרוקו וכולל חפצי -אל-באב

של המלך, נבקר במוזוליאום של נצפה על ארמונו לרבאט, בתום הסיור, ניסע  דת ותרבות רבים.

 מרכזה ההיסטורי של העיר ובשרידי המסגד הגדול. -, נבקר בקסבה 5-מוחמד ה

 

 טנג'יר  -מערות הרקולס וכף ספרטל  –רבאט ', ג .3יום 
, לנקודה הצפונית שבו הים התיכון חובר לאוקיינוס נשים פעמינו לעבר אזור חבל טנג'יר היום

האטלנטי. נעצור לביקור במערות הרקולס אשר לפי המיתולוגיה היוונית, בהתקפת טירוף, הרקולס 
 12זרק את שלושת בניו לאש. לאחר שהבין את מעשיו, התייעץ עם האורקל של דלפי שהטיל עליו 

ע"י מפלצות. את העדר, הרקולס לכד באמצעות  משימות. אחת מהן הייתה להביא עדר בקר השמור
עמודים אשר הציב בשני צידי המיצר. נתרשם מהנוף הפראי עם שלל המפרצונים של האוקיינוס  2

האטלנטי. המערה נמצאת בכף ספרטל המשמשת נקודת המפגש בין האוקיינוס האטלנטי לים התיכון 
יתה יאשר הסע לטנג'יר, עיר הנמל הציורית, בתום הביקור, ני ומשם ניתן להשקיף על מיצר גיברלטר.

  .1957 -גזים האנגלים והספרדים ועברה להיות תחת שלטון מרוקו בובשליטתם של הפורט
 

 שפשוואן -טנג'יר ', ד .4יום 
, נבקר בקסבה ובשוק המקומידרך סמטאות צרות. של טנג'יר, נטייל ברחובותיה הציוריים  הבוקר

בתום הסיור, ניסע לשפשוואן, העיר הכחולה, השוכנת ן. נראה את בית הכנסת על שם משה נהו
נטייל בעיר המלאה בסמטאות מתעקלות  ע"י מולאי עלי בן ראשיד. 1471-נוסדה בהעיר  בהרים.

 הצבועות בלבן בוהק, דלתות כחולות ועצי זית. 
 

  פס -וולוביליס   –קבר עמרם בן דיוואן ווזאן,   – שפשוואן', ה. 5יום 

שנולד ניסע לעיירה ווזאן, לביקור בקבר רבי עמרם בן דיוואן "עושה ניסים",  לאחר ארוחת הבוקר,
נמשיך  קברו הפך אתר עלייה לרגל לכל יהודי מרוקו.בירושלים ונשלח למרוקו שם חי בעיקר במקנס. 

פס, לבתום הסיור אשר יושב לראשונה על ידי בני קרתגו.  לביקור בשרידי העיר הרומית, וולוביליס
 בירתה הדתית תרבותית של מרוקו. עירו של הרמב"ם ובעלת ה"מדינה" המעניינת ביותר במרוקו.

 

 פס', ו .6יום 
נצפה על ארמון המלך מהרחבה, נסייר בסמטאותיה הססגוניות של העיר,  .פסהיום נערוך סיור ב

נבקר בבית העלמין היהודי העתיק, בקברה של הצדיקה סוליקה, נעבור דרך המלאח מקום מגוריהם 
של יהודי פס, כמו כן נבקר בגילדות הפועלות באותו אופן שפעלו מאז ימי הביניים ובשוק העורות 

 פילה וסעודת ליל שבת.הכנות לשבת, ת הצבעוני.
 

 פס, שבת .7יום 

 ת מלווה הקבוצה. יסעודת שבת נצא לסיור רגלי בעיר בלוויותפילה לאחר 

 

 ארפוד  -ארשידיה  –מידלט  –איפראן  –. א', פס 8יום 
, שמורת טבע ואזור נופש בהרי האטלס, נצפה על המלון של המלך בו היום נשים פעמינו לאיפראן

. בדרך הזיז בעמק הגדולה והחשובה העיירהמתארחים מבקרים חשובים. נמשיך לעבר ארפוד, 
 נעצור במידלט ובארשידיה, בירת הסהרה וערש בית המלוכה העלוואי.

 
  ווארזאזת -הרה מדבר ס -קבר אבו חצירא  - , זריחה במרזוגהדארפו', ב .9יום 

עם בוקר נצא לסיור ג'יפים ונצפה בזריחה מעל הדיונות של מרזוגה. נחזור לבית המלון לארוחת בוקר 
באזור ארפוד התגוררו יהודים כנראה עוד לפני הקמתה הרשמית של העיירה. המשפחה והתרעננות. 

ושלת הרבנים היהודית המפורסמת ביותר בעיר הייתה משפחת אבוחצירא. אחד המפורסמים בש
בבית הקברות היהודי של  .המכובדת של משפחה זו היה הבאבא סאלי, אשר כיהן כרב בעיר ארפוד

העיר ארפוד תוכלו למצוא את קבריהם של מספר רבנים ממשפחת אבוחצירא, כגון רבי שמואל ורבי 
הטודרה ולעמק ניסע בדרך "אלף הקסבות" לעבר הקניון הנפלא של  בתום הביקור, אליהו אבוחצירא.

העיר ידועה בתור "עיר הקולנוע" של  נגיע לווארזאזת עיירת המחוז הציורית.הדאדס הזרוע בוסתנים. 
  .רבים הוליוודיים סרטים מרוקו, ובה צולמו



  

 
 

 
  מרקש -אית בן האדו  – ווארזאזת ',ג .10יום 

קסבת  לעברבנופים מרתקים . ניסע נחצה את רכס האטלס במעבר ההרים טיזי טישקה היום

זהו כפר מבוצר השוכן במעלה גבעה מבוצרת שעליה בתי  .טיפולטוט ונצפה בקסבת אית בן הדו

אשר החליפו את חיי  ברברים רוב תושבי הכפר הם אדמה בנויים בצפיפות ומכאן הכינוי קסבה.

 לקראת ערב, נגיע למרקש המכונה "העיר האדומה", וזאת בשל הצבע האדוםהנוודות במגורי קבע. 

 אשר מאפיין את הבנייה בעיר. 

 

 מרקש  ', ד .11יום 

לות אשר נחשב למופת האדריכ ארמון הבאהיהלאחר ארוחת הבוקר, נערוך סיור בעיר. נראה את 

 .הרובע היהודי –, המדרסה, המלאח 12-שנבנה במאה ה , הקטוביה המסגד הגבוה בעירהמרוקנית

המרשים, אשר הוקם ע"י הצייר הצרפתי ז'ק מז'ורל. הגן משלב תרבות  לא נוותר על ביקור בגן מז'ורל

כיכר  לאחר ארוחת הערב נצא לסיור לילה. לא נוותר על אירופאית עם התרבות הצפון אפריקנית.

, הכיכר הגדולה והשוקקת ביותר במרוקו. הכיכר, הנמצאת בלב העיר העתיקה, מאגדת ג'מע על פנע

 קרובטים, רקדנים, מוזיקאים ועוד.בשעות הערב מגדי עתידות, א

 

 תל אביב -  קזבלנקה -מרקש ', ה .21יום 
תם ונשלם טיולינו במרוקו. ניסע לשדה נשלים את ביקורינו במרקש )בהתאם לזמני הטיסות(. היום 

 אביב.-לתל חזרההסעה לנמל התעופה וטיסה התעופה בקזבלנקה. 
 

 תאריכים, מחירים ומידע שחשוב לדעת

 החזרתאריך  תאריך יציאה קוד טיול
משך 

 הטיול
 מחיר

תוספת 

 בחדר ליחיד
 הערות הדרכה

SMAR1203 12/03/2023 23/03/2023 12 יוקי בנימיני 355$ 2285$ ימים  

SMAR3004 30/04/2023 11/05/2023 12 רונן מזרחי 355$ 2285$ ימים  

SMAR2805 28/05/2023 08/06/2023 12 פלדבוי שטייןסיגלית  355$ 2285$ ימים  

SMAR1106 11/06/2023 22/06/2023 12 עמי יפרח 355$ 2285$ ימים  

SMAR3007 30/07/2023 10/08/2023 12 סיגלית ימין 355$ 2285$ ימים  

SMAR1308 13/08/2023 24/08/2023 12 355$ 2285$ ימים   

SMAR2708 27/08/2023 07/09/2023 12 355$ 2285$ ימים   

SMAR1510 15/10/2023 26/10/2023 12 ירון כהן 355$ 2285$ ימים  

SMAR0511 05/11/2023 17/11/2023 12 355$ 2285$ ימים   

 



  

 
 

 מחיר הטיול כולל

 לפי המסלול  טיסה בינלאומית הלוך ושוב 

 מלונות בדרגה ראשונה  ודרגת תיירות טובה 

 אוטובוס תיירים ממוזג ונוח ברמה המקובלת במקום 

  בסהרהסיור ג'יפים 

 כניסות לכל האתרים הכלולים כחלק מן הטיול 

  ומדריכים מקומיים כמתחייב שי בר אילןמדריך ישראלי מצוות 

 בוקר וערב ארוחה מלאה + מצרכים להכנה עצמית של כריכים לצהריים 

 מבשלת צמודה לאורך כל הטיול 

 במרוקו יםטיפים לנותני שירות 

 

 מחיר הטיול אינו כולל

 לאדם130עלות  ויזה למרוקו $ 

  ביטוח נסיעות, בריאות ומטען 

  לאדם לכל יום טיול(5טיפ למדריך הישראלי )מקובל $ 

 טיפ למבשלת 

 
  הערות

 וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה. ‘ * ימי שישי ושבת, ימי חג וחול המועד בארץ, ימי א
 יתווספו מחיריהן לדמי ‘, * במידה והוצאו כרטיסי טיסה כלשהן או נקנו שירותים נוספים כגון אשרה וכד

 הביטול הנקובים לעיל.    
 נוסעים משלמים.  25* מחיר הטיול מבוסס על מינימום של 

 * בכל מקרה של שינוי, ביטול או תקלה הקשורה לטיסות, לשיט או לתעבורה תחול האחריות על 
 חברת התעופה או התעבורה.    
 יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות וסיבות אובייקטיביות אחרות.  *

 www.shaibarilan.co.il* תנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט 
 ות.חודשים לפח 6-* חשוב לוודא שהדרכון בתוקף ל

 * התוכנית מתארת את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הביקורים לאורך הימים. 
 יתכנו בהחלט שינויים בסדר הערים, האתרים. נעשה מאמץ להגיע לכל האתרים המפורטים.  *

 אשרת הכניסה למרוקו מונפקת בהתאם לנתונים הנשלחים על ידינו ע"י הרשויות המרוקאיות והיא  *

 בדרכון בהגעה לשדה התעופה במרוקו.תוטבע   

 מתאריך מתן ההצעה  ועד לתשלום   2%שינויים בשער המטבעות המקומיים  לעומת הדולר מעל *

 בפועל יחולו על הנוסע  

 
 תנאי תשלום

  לאדם. 300$–בעת הרשמה 

  גמר תשלום. –יום לפני היציאה  35עד 
 

 תנאי ביטול

 לאדם בלבד. 47$דמי הביטול  –ימי עבודה לפני היציאה  45עד מרגע ההרשמה ו 

 ממחיר הטיול 30% –ימי עבודה לפני היציאה  30 – 44 -מ. 

 ממחיר הטיול 50% –ימי עבודה לפני היציאה  15 – 29 -מ. 

 ממחיר הטיול 75% –ימי עבודה לפני היציאה  8 – 14 -מ. 

 ממחיר הטיול 100% –ימי עבודה עד מועד היציאה  7 -מ. 
 * במידה וכורטסו טיסות כלשהן או נקנו שירותים נוספים )ויזה, למשל( יתווספו מחיריהן לדמי הביטול  

 הנקובים   

 : הערת קורונה
בשל המצב הרגיש בעקבות התפרצות נגיף קורונה, החזר מלא על התשלומים במקרה של ביטול 

 ריאות.בעקבות התפרצות קורונה במדינת היעד המלווה באזהרה של משרד הב

http://www.shaibarilan.co.il/

