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  .קראו את המידע בעלון הבא וענו על השאלות
  

       עלון למבקר /עיר דוד
  

כשדוד המלך החליט לעלות  ,שנהשלושת אלפים סיפורה של עיר דוד התחיל לפני כ
שלמה המלך, בנו, לירושלים על מנת לאחד את עם ישראל סביב עיר בירה אחת. 

יה, מקום עקידת יצחק, וכך יהקים את בית המקדש הראשון על פסגת הר המור
  ירושלים לבירת ישראל.פכה הלראשונה 

ים בשעריה ביקור ייחודי בעירם של מלכים ונביאים. בסיור עיר דוד מציעה לבא
ביצורים עתיקים, נבקר על פני נעלה לתצפית מרהיבה, נחלוף על פני חומות ו

ין יבמנהרות מים תת קרקעיות אשר יובילו אותנו הישר לטבילה במימיו של מע
  נצעד לאור פנסים בנקבת חזקיהו. ,הגיחון. לסיום

   

  :הביקור באתר כולל
  ממדי מרגש-יצג תלתמ
  תצפית מרהיבה אל גבולות עיר דוד-גג הצופה*
  ראשון ריית השלטון של תקופת ביתק – G שטח*
  מערכת המים העתיקה של ירושלים -פיר וורן*
  לתעלומה איך השתמשו הכנענים במעיין השילוח תרון החדשיהפ – בית המעיין*
  )שנה (כולל הליכה במים מאותיותר מאלפיים ושבע שנחצבה לפני  הוינקבת חזק*
  מתקופת בית שני שהתגלתה לאחרונה ברכת השילוח*
  
  עיר דוד" כפר השילוח " תיציאה לסיורים מאתר התיירו -
   בבוקר 9:00הסיורים יוצאים כל שעתיים החל מהשעה  -
  אנא הגיעו כחצי שעה לפני תחילת הסיור -
 בנעלים להליכה במים ובפנסים  יש להצטייד-
  ש   ש .הסיור: שלוש שעות אורך 

  
  שעות הפתיחה לאתרי עיר דוד:

  17:00-8:00ה'  –ימים א' 
  14:00-8:00ימי ו' וערבי חג 

  
   :באתר קיימים שני מסלולי הליכה

מסלול העובר בנקבת חזקיהו וכולל בתוכו הליכה במים וכן מסלול העובר בתעלה א. 
ליכה במים ובפנסים. יבשה. להליכה בנקבת חזקיהו יש להצטייד בנעליים לה

  אסורים בהחלט. –ים יוכן הליכה ללא נעל השימוש בנרות
  ס"מ. 70עד  – ומעלה. גובה המים 5הכניסה לנקבה מומלצת מגיל 

  הכניסה אינה מומלצת לחוששים ממקומות סגורים.
  מספר רב של מדרגות. –באתר  ההליכה באתר דורשת מאמץ.

  נשא קדמי בלבדלהיכנס למערכת המים עם תינוקות במ אפשר
חמישה שקלים לחזור לנקודת היציאה בהסעה בעלות של  אפשרבסיום הסיור 

  לאדם.
  באתר פועל קיוסק לרווחת המבקרים.

  תי ואתגרי ומתאים למיטבי לכתימסלול אמת המים חוויב. 
  

 

 

 



213 
 

  כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח"    © 
  צילום דף זה אסור

 18מיועד לנוהגים מגיל  .הסיור בסגווי (רכב זעיר ממונע) –חוויה מיוחדת במינה 
  ק"ג.  115תפות מוגבלת למשקל ההשת ומעלה. 

   
  :מחירון כניסה לאתר

  
  מחיר לאדם בקבוצה   מחיר לאדם בודד  האתר

 /18-5ילד   מבוגר  
  גמלאי

  18-5ילד   מבוגר
  גמלאי/

  13  22  14  27  דמי כניסה
מיצג תלת 

  ממדי
10  10  10  10  

  6  13  7  14  ברכת השילוח
סיור מודרך 

  בעיר
  לקבוצה 370  לקבוצה 370  45  60

ול אמת מסל
  המים 

35  25      

      170  170  סיור סגווי
  
  
  

  

 

 


