
 
 

 
 
 
 
 
 

 קבוצת יד לבנים, מחזור כשר  –מרוקו  דף מידע לנוסעים ל
15.11.22-7 

 
 
 

 . לפניכם מידע חיוני שיסייע לכם בהכנות לטיול ובמהלכו.  למרוקו אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם לטיול שלנו 
 

 התייצבות בנתב"גטיסות ו
 
 

  3בטרמינל שעות לפני הטיסה,   3כ  בוקר ב 07:00 בשעה:    07/11/22 , שניביום ניפגש בשדה התעופה נתב"ג 

 בדלפק של מפגשי קבוצות.   32שער 

 פרטי הטיסות 

 טיסות ישירות בחברת ישראייר: 

 טיסת הלוך:  
 

 מרקשב 50:61 -נחיתה ב   20:10המראה  –  6H063: טיסה מס'   מרקש-ת"א   2211.7.
 
 

 טיסת חזור:  
 
 תל אביבבלמחרת,  45:10 -נחיתה ב 00:19המראה:  – 6H064: טיסה מס' ת"א   -מרקש   2.211.15
 
 

 מידע כללי:
 

 מטען
 ק"ג  7ק"ג + תיק יד עד  23מזוודה עד 

 
סמ"ק,  100מעל  אין להעלות למטוס בתיק היד: חפצים חדים לרבות פצירות וסכיני גילוח, קרמים ונוזלים

 תרסיסים, אלכוהול וכל פריט אשר יעלה חשד באשר לשימושו.
 

 כרטיס טיסה 
 הדרכון.  יש לוודא, עם קבלת הכרטיס האלקטרוני כי השם הרשום זהה באותיות לשם הרשום על

 

 
 דרכון 

 
 חודשים קדימה לפחות 6 -ל הדרכון הוא  תוקףשימו לב ש -
   במידה ותוקף הדרכון הוארך,  – דף הפרטים המזהים בדרכון )יש להחזיק בנפרד מהדרכון(  מומלץ לצלם את  -

 . יש לצלם גם את העמוד בו כתוב התאריך המעודכן
 

 . 32בבוקר במקום המפגש בשער  07:00ה בשע מי שהדרכון שלו נמצא בחברה יקבל אותו ביום הטיסה
 



 
 
 

 ויזה
 

וזהה  שמכם מאויית כהלכהבעת קבלת האשרה כי . אנא ודאו יזה למרוקוו דרכון ישראלי זקוקים לונוסעים בעלי 
 לכתוב בדרכונכם. 

 יזה ויכולים להיכנס למרוקו עם הדרכון הזר.ו נוסעים שברשותם דרכון אירופאי/אמריקאי/קנדי אינם זקוקים לו
 

 ת קורונה ובדיק
 

פעמים לפחות, אינם צריכים  לבצע בדיקת קורונה בישראל  3נוסעים שברשותם תעודת חיסון והתחסנו 
  לפני הנסיעה.

שעות לכל המוקדם, לפני   PCR   ,48ברשותם תעודת מתחסן, חייבים לעשות בדיקת  שאין נוסעים רק
ארם ,בבתי החולים ובמקומות רפוסופ Beבנתב"ג , ברשתות  בארץ מתבצעות בדיקות קורונההנסיעה. 

נוספים. חשוב לציין בעת הבדיקה שהיא לצורכי נסיעה לחו"ל. לצורך הבדיקה בארץ יש להצטייד בצילום 
 דרכון ופרטי הטיסה. 

 
 

בתוקף  באנגלית כל הנוסעים מחויבים לשאת בנייד או להדפיס תעודת מתחסן .
 )באפליקציית רמזור או באתר משרד הבריאות(  2022ל
 

כאמור, רק נוסעים שאין ברשותם תעודת מתחסן, מחויבים לבצע בדיקת קורונה  
 בארץ. 

 
 

 : הנחיות חשובות  -מזוודות ותיקי היד 
כידוע לכם חברות התעופה ושדות התעופה בישראל ובעולם, מתמודדים לאחרונה עם חוסר בכוח אדם 

כתוצאה מכך, מספר המזוודות שלא מגיעות ליעדן עלה באופן דרמטי. לפיכך אנו ממליצים  ובעומס רב. 
 כי תמלאו אחר ההנחיות הבאות: 

ם, תיק רחצה כאשר הנוזלים נמצאים יש לארוז בתיק היד )טרולי( בגדים לימים הראשוני •
 .וכן פריטים חיוניים כדוגמת תרופותבבקבוקים קטנים  העומדים בדרישות הביטחון 

 והתג.הנשלחת לבטן המטוס יש לצלם את המזוודה  •

במידה והמזוודה איננה מגיעה יש לגשת לדלפק חברת התעופה ולמלא את הטפסים הדרושים  •
 צלם אותם.לו

הדבר חיוני למציאת המזוודה במקרה  עלייה למטוס. יש לצלם את המדבקה המוצמדת לכרטיס ה •
 שתאבד.

 התעופה בלבד. הובלת המזוודות הינה באחריות חברת  •
 

 

 ארוחות בטיול 

 בוקר וערב. השתייה בארוחות הערב היא בתוספת תשלום.  -הטיול הוא על בסיס חצי פנסיון כשר

 מסיכות פנים )קורונה(: 

 לעטות מסיכה במשך כל הטיסות. מומלץיש להביא מסיכות בכמות מספקת לכל ימי הטיול. 

 מזג האוויר 

 לארוז את הבגדים לנסיעה.תאם חזית ובהבתמומלץ להתעדכן 

 תרופות 



 בתיק העלייה למטוס. )למי שנוטל(,  מומלץ לארוז את התרופות 

 חשמל ושקעים

50Hz /  220 v- בדומה לארץ 

 מקומי ושער חליפין   מטבע

 .      MADשסימנו הוא  המטבע במרוקו הינו הדירהם המרוקאי

   דירהם מרוקאי 3.04=  ₪  1( : 10.10.22היציג )נכון ל  שער ההמרה 

  . 2003לפני שנת   ישניםקרועים או  אין להביא דולרים

  לבוש

. נשים יכולות ס וברמודה.:הימנעו מלבישת חולצות קצרות, שורט במסגדים. נעלי הליכה נוחותמומלץ להביא 

 להיכנס עם מכנסיים. גברים צריכים להסיר כובעים. הביאו מכנס ארוך, נעליים וגרביים.    

  תקשורת 

חבילת מומלץ לצאת לטיול עם .  972+. הקידומת הבינלאומית של ישראל: 212 מישראל למרוקוקידומת החיוג 

  אינטרנט /תקשורת

 תשר )טיפים(:

 ם ולמדריך הישראלי.הטיפים לנותני השירותיכל את המחיר כולל 

 רשימת ציוד מומלצת : 
 

    םלמעונייני .  לשבת/אירועים/חאפלות בגדי ערבכובע. למזג אויר חם ו* בגדים קלילים וספורטיביים המותאמים 
      בכך

 * נעליים נוחות להליכה  
 * למרכיבי משקפיים מומלץ להצטייד בזוג נוסף 

 חוטים, מחט, סיכות בטחון וכד' *  עזרה שנייה: 
 .  * עזרה ראשונה ותרופות אישיות

 * תיק יד נוח לחפצים שתרצו לשאת במשך היום

   לסיכום, אלו המסמכים שאתם חייבים להביא איתכם לנמל התעופה:

 תעודת מתחסן  •
 מודפס כרטיס טיסה  •
 + ויזה למרוקו  הדרכוןשל פרטי  מודפסדרכון בתוקף + צילום  •
  !רק לנוסעים שאינם מחוסנים – מודפסתתקנית ושלילית לקורונה )באנגלית(  PCRבדיקת  •
 של ביטוח נסיעות לחו"ל הכולל כיסוי לנגיף הקורונה )באנגלית(  או במייל   מודפס העתק •

 מהנה! מוצלח ודיסקברי מאחלת לכם טיול  

 

 

 

 



 ברמתם( רשימת בתי המלון )או דומים להם 

 

Dates Link Hotel  City 

7-10.11.22 

 (3 nights) 

-https://www.kenzi

-hotels.com/en/kenzi

garden-oser 

Kenzi Rose 

Garden 

Marrakech 

 

10-11.11.22 

 (1 night) 

http://hotelchems.com/?l

ang=en 

 -------------------------------- 

http://www.hoteltazarkou

nt.com/ 

 

Chems Hotel 

 ------------------------- 

 Le Tazarkount   

Bnei Mellal 

 --------------------

Afourar 

 

11-14.10.22 

 (3 night) 

-http://www.zalagh

-palace.ma/fr/rooms

uitess 

 

Zalagh Parc Palace Fes 

14-15.11.22 

 (1 nights) 

-https://www.kenzi

-hotels.com/en/kenzi

zghora 

 

Mogador Marina Casablanca 

 

 מסלול הטיול 

 

 מרקש –ת"א  יום ב', |  1יום 

מרקש המופלאה. נערוך סיור פנורמי ראשוני ונסע אל  נפגש בנמל התעופה בן גוריון ונטוס ישירות אל 

     מלוננו. 

בלילה נצא אל הכיכר המרכזית המפורסמת של מרקש, 'ג'מע אל פנע', הסמל והלב הפועם של העיר. בכל  

ערב מתעוררת הכיכר לחיים במופעי אקרובטים, קוסמים, מגלי עתידות, מרקידי נחשים ומספרי מעשיות. 

   .ן אותנטיים, שטיחים מרוקאים, תכשיטים, בשמים ותבלינים בעירוב צבעים וריחותנהלך בין דוכני מזו

 

 

 

 

https://www.kenzi-hotels.com/en/kenzi-rose-garden
https://www.kenzi-hotels.com/en/kenzi-rose-garden
https://www.kenzi-hotels.com/en/kenzi-rose-garden
http://hotelchems.com/?lang=en
http://hotelchems.com/?lang=en
http://www.hoteltazarkount.com/
http://www.hoteltazarkount.com/
http://www.zalagh-palace.ma/fr/rooms-suites
http://www.zalagh-palace.ma/fr/rooms-suites
http://www.zalagh-palace.ma/fr/rooms-suites
https://www.kenzi-hotels.com/en/kenzi-azghor
https://www.kenzi-hotels.com/en/kenzi-azghor
https://www.kenzi-hotels.com/en/kenzi-azghor


 
 יום 2 |   יום ג', מרקש , מופע הפנטזייה של עלי  

 
 את היום נקדיש לסיור במרקש. 

 
מרקש מכונה "העיר האדומה" של מרוקו הודות לגווני האדמה הדחוסה והאדומה שיצרה את מבניה. העיר 

על התפר בין הרי האטלס  -מוקפת החומה יושבת בין שני אוצרות הטבע הגדולים של מרוקו המדברית 

  -לבין מדבר סהרה. יש שיקראו למרקש העיר הרומנטית ביותר של מרוקו )וינסטון צ'רצ'יל נהג לכנות אותה 

 .) "אהובתי

גבוה הנצפה מכל  נבקר בגני המנארה ונצפה על מסגד כותוביה המסגד המפורסם של מרקש בעל מינרט 

נקודה בעיר. נמשיך לסיור ב"מלאח היהודי" שבחציה הראשון של המאה העשרים היה המלאח היהודי של 

נבקר בבית הכנסת  .מרקש הגדול ביותר במרוקו, ובאותה תקופה התגוררו בעיר עשרות אלפי יהודים

 .  1492העתיק "אלעזאמה", אותו בנו יהודים ממגורשי ספרד אי שם בשנת 

יר גם בשווקיה הצבעוניים של מרקש ואף נפקוד בית מרקחת ברברי מפורסם המציע שלל מרקחות נסי

ממערב לעיר  1913גם ברובע גיליס, הרובע החדש של מרקש, שנבנה בשנת ותרופות טבעיות.  נסייר 

 .העתיקה בסגנון אירופי, ובו שדרות רחבות, רבעי מגורים וגנים ציבוריים

 נצפה בו", עלי אצל פנטזיה"  המופע אל נצא: מיוחד לבילוי כולנו נצאהמופלאה, בתום יום הסיור במרקש  

, באוויר ויריות אקרובטיים סוסים ברוכבי מלווה קולי אור ובמופע מרוקו ושבטי רחבי מכל פולקלור בריקודי

 .   ורוכביהם סוסים ועשרות  אמנים 80 ידי על זאת כל

 
 אסווירה ', ד יום|  3 יום

 נעצורבדרכינו לשם עיר הנופש אסווירה השוכנת לחופו של האוקיאנוס האטלנטי. הבוקר נסע אל 

 ועל השמן של הרבות סגולותיו על נלמד. למרוקו הייחודי הארגן שמן את המייצרות נשים של בקואופרטיב

  היו כ"שבד רבות לנשים  פרנסה מעניק, מרוקו ממשלת של בעידודה שנוסד הקואופרטיב. הפקתו אופן

אסווירה, הידועה גם בשמה הקודם נמשיך בנסיעה אל  .השמן את לייצר כדי זעום בשכר ועובדות מנוצלות

הוכרזה על ידי אונסק"ו כ'אתר מורשת עולמית'. והיא עיר נמל המוגנת על ידי מפרץ טבעי. . העיר מוגדור

נשארת תוססת ונחשבת לפנינה באסווירה נערכים בדרך קבע פסטיבלים רבים ובשל כך העיר תמיד 

תיירותית בקרב תיירים מכל קצוות עולם. עד כמה מבוקשת אתם שואלים?  

מרלי וג'ימי הנדריקס  בחופיה בוב  נהגו לבלות 60-ובכן, בשנות ה

 האייקונים! 

נתחיל את סיורנו בעיר העתיקה שם נטייל בין בתי מלאכה מסורתיים ונראה   

נצעד ברחובות הצרים והמפותלים של   את דרכי עיבוד עצי הערער האדום.

העיר ונפגוש בבתים הצבועים בכחול ואדום, גלריות אמנות וחנויות קטנות 

של אמנים ומגלפי עץ. נטייל ב"מלאח" היהודי שרחובותיו יובילו אותנו עד 

לנמל הדייגים של אסווירה, נמל 'סקאלה', המוקף במצודות שמירה עתיקות. 



רטוגזית, שריד היסטורי מימיה הקדומים של אסאווירה ונשקיף על העיר  מהנמל נעלה אל המצודה הפו

 בתום סיורנו נחזור למרקש אל מלונינו.הפרושה תחתינו. 

 
 מפלי האוזוד –תצפיות להרי האטלסבעמק האוריקה וטיול ג'יפים יום ה', |  4יום 

ההרים הגבוה ביותר בצפון  טיול בהרי האטלס, רכס מהמלון בשיירת ג'יפים לאחר ארוחת בוקר נצא ל

 בצלע ההר מבנים הבנויים . העמק מאופיין ע"ישוויץ של מרוקו  -מכונה האוריקה הירוק ולעמק  אפריקה

פזורים כפרים ברברים, שפרנסתם מגידול עצי פרי נשירים: תפוח,  ומעליו בחימר בצבעים חום ורדרד

עמק הירוק ונגיע אל קברו של אחד הרבנים נחצה את הדובדבן, שזיף, אפרסק, משמש, אגוז מלך ושקדים. 

בקר בבית ברברי נ המפורסמים של העמק, רבי שמעון בלחנס ונשמע את האגדה הקשורה אליו. בהמשך

ונצפה על אוסף  נמשיך בנסיעה בג'יפים  .טיפוסי שיספק לנו טעימה מהתרבות המקומית באזור מיוחד זה

כפר ציורי המחולק על ידי נהר. מעבר לנהר, נמצאים  אל אזור הכפר סטי פאטמה, ונגיענופים פראיים 

ם מוריקים. נמשיך בנסיעה בהרי האטלס ונגיע אל הנקודה מספר בתי קפה, ושבילים העולים אל רכסי הרי

 הגבוהה בסיורינו, סמוך לאתר הסקי אום אל קיידן ממנה נשקף נוף נפלא של הרי האטלס והעמק. 

 ליפים ושנחשבים במרוקו ביותר הגבוהים המפלים, אוזוד מפלי אלסע בתום סיורנו נחבור אל האוטובוס ונ

 שמתפתל נחל, עביד אל נהר  קניון אל ונשפכים מטר 100-כ של מגובה צונחים המרשימים המפלים. ביותר

 זיתים הוא בברברית" אוזוד "  המילה פירוש . מטרים 400  של לגובה מתנשאים שקירותיו  צר בקניון לאיטו

 הוא בברברית אוזוד המילה פירוש ) באזור הגדלים זית עצי ריבוי  בשל" אוזוד"  לשמם זכו המפלים  ואכן

 קטנות  מרוקניות ומסעדות בוסתנים, המים י"ע המופעלות קמח תחנות  קיימות המפלים בסביבת(. זיתים 

 .והשובבים המתוקים האטלנטי המקוק קופי את לפגוש  נוכל מזלנו יתמזל ואם ושלוות

 לאחר טיולנו בטבע של מרוקו נסע אל מלוננו באחת מהעיירות שבאיזור.  

 
 

 יום 5 | יום ו'. מפלי אוזוד – פס 

 

  פס. -הגדולה, הנחשבת לבירתה הדתית והתרבותית של מרוקו העיר  נסע אל, בוקר ארוחת לאחר

 מלוננו ונתכונן לקראת שבת. לינה בפס.סע אל עם הגיענו נערוך סיור פנורמי להכרות עם פס ולאחר מכן נ

 

   שבת מנוחה, חפלה מרוקאית | 6יום 

 שבת מנוחה. 

נצא למופע פולקלור/חפלה מרוקאית, בו נוכל לרקוד כמיטב המסורת ובאווירה אותנטית   במוצאי שבת

 ואפילו נחזה בטקס חינה מסורתי.  סכנהוג בפ

 

 



 

 

 פסיום א', |  7יום 

קדיש את היום לסיור בפס. נסייר בעיר העתיקה של פס  שהייתה בעברה מטרופולין יהודי. בפס התיישבה נ

גדולה, חלקה התגבשה במקום וחלקה הגדול  אוכלוסייה יהודית 

יותר היה ממגורשי ספרד. כאן פעלו חלק גדול מהמנהיגים, 

הסופרים והרבנים היהודים במרוקו, ברובע ששמו היה בעבר 

יהודי'. העיר פס גדלה להיות בית חם עבור -'פנדק אל

האוכלוסייה היהודית במרוקו. לא מעט צדיקים יהודים כתבו את 

קוריש, ר' דונש - הבלשן והפייטן יהודה בן-בעיר שמם ופועלם 

יעקב אלפסי )הרי"ף( -לברט, ר' יהודה חייג', ר'יצחק בן-בן

,הרמב"ם גם הוא עבר לעיר עם משפחתו ועוד צדיקים רבים שחרטו את שמם ופועלם בעיר פס, סמל הדת 

סות בעצמינו ביצור והתרבות היהודית של מרוקו. ניסע למפעל קרמיקה הייחודי לעיר פס ונוכל להתנ

  הקרמיקה.

בסיורינו ונעלה לעמדת תצפית נהדרת מן   נמשיך 

הדרומי של העיר ונשקיף על העיר העתיקה.  המגדל  

ב"מדינה" הבנויה כרשת רחובות מפותלים,  נטייל  

חיים ועובדים אלפי אנשים. נטייל בין  מבוך גדול בו  

ונבקר במפעל לצביעה ועיבוד עורות על פי  הסמטאות  

הנהוגות מאות שנים וגם במפעל רועי  שיטות  

הנחושת שגם הוא משמר מסורות עתיקות יומין. נצפה על ארמון המלך ועל שעון המים הנודע של הרמב"ם, 

ואחר כך נטייל ב"מלאח" היהודי. נבקר בבית הכנסת ההיסטורי 'איבן דאנן' ובבית העלמין היהודי, שם 

ל הצדקת 'ללה סוליקה'. נבקר גם בבית הכנסת אבן דנן מהמאה נפקוד את קברם של ר' יהודה בן עטר וש 

 .שנה 1200, בבית שבו התגורר הרמב"ם בשהותו הקצרה במרוקו ובעיר העתיקה הקיימת מזה 17-ה

 בתום סיורנו נחזור למלוננו בפס.  

 

 

 

 

 

 



 רבאט -מקנס', ב יום|  8 יום

  והיא מרוקו של"  הקיסריות הערים" מארבע אחת שהיא, מקנס העיר אל  נסע  הבוקר ארוחת לאחר

.  1996 בשנת עולמי מורשת כאתר הוכרזה  היא. מפוארים בגנים המוקף, שלה המלכותי בארמון מפורסמת

 בימי, בעבר. העיר את שהקים הברברי" מקנסה" שבט של  משמו נגזר ושמה 10-ה במאה נוסדה מקנס

 המאפיינים המונומנטאליים הבניינים נבנו זו ובתקופה המדינה בירת הייתה העיר, מרוקו מלך אסמאעיל

 העיר של  ההיסטורי החלק. מפוארת יהודית קהילה צמחה גם בעיר אך, ברברים הם תושביה רוב. אותה

 על  חותמם וטבעו 1492 בשנת מקנס אל הגיעו ספרד מגורשי(. היהודית  השכונה) המלאח את גם כולל

 בקרבת שכונה להם והקים  הערבית שבעיר" מלאח" מה היהודים את העביר אסמאעיל המלך. הקהילה

 מקנס של  החשובים ובאתרים בעיר נסייר, מקנס של" הישן  המלאח"  ונקראת  היום עד שקיימת, ארמונו

  בתרגום רבאט של שמה  פירוש . בעיר סיור ונערוך רבאט -מרוקו של הבירה עיר נסע אל  סיורינו ובתום

 ההיסטורית העיר מצודת של שמה על", המצודה" - הוא ממרוקאית

  שושלת לוחמי של הראשית כמפקדה ושימשה במרכזה שהוקמה

  12-ה במאה שם אי, בספרד הממושכים למאבקיהם המוואחדון

 אתרים נפגוש  חיים והשוקקת המודרנית הבירה בעיר בסיורנו. לספירה

  ההיסטורי הצביון לצד. מורשת סיפורי ושופעי עין משובבי היסטוריים

  בסגנונות  ומבנים מוריקים גנים מעט לא  גם נמצא,  רבאט של

 . מגוונים ארכיטקטוניים

, הכלכלית ובירתה במרוקו הגדולה העיר אל  נסע ברבאט סיורנו בתום

 .קזבלנקה

  של החוף קו לאורך המתפרשת המקסימה הטיילת של לאורכה ונצעד קזבלנקה  של הטיילת אל  נצא בערב

 המותגים מיטב ובו במרוקו ביותר והגדול המפואר הקניון", מרוקו קניון"ב גם ונבקר האטלנטי האוקיינוס

 . והחנויות

 א"ת – מרקש   – קזבלנקה', ג יום|   9 יום

 .קזבלנקה הנמל בעיר לסיור יוקש  הבוקר

 וצמתים במיוחד מודרניים וקניונים בניינים, רחבות בשדרות ומאופיינת צרפתי סגנון פי על בנויה זבלנקהק

  הגיענו עם. היפהפייה לקזבלנקה שניתן הכינוי זהו" הלבנה העיר. "פריז של לצמתים בדומה - כוכב בצורת

 . בעיר מקיף בסיור נתחיל



  הנחשב המלך של מימיו עוד  בעיר ביותר השאפתני  הבנייה פרויקט כנראה, 2  – ה חסן מסגד  את ראהנ

 במכה המסגדים אחרי בעולם בגודלו והשלישי במרוקו ביותר הגדול המסגד. המקומיים של הרוחני למנהיגם

 .  ובמדינה

 מוקפת הכיכר. בעיר הראשיים הרחובות מסתעפים ממנה 5-ה מוחמד כיכר את  ונראה בעיר לסייר נמשיך

  הדואר בניין על נצפה מסביבה, מפוארת מזרקה ניצבת ובמרכזה בגנים

 מרשימים מבנים שלל ועוד הצרפתית הקונסוליה, המשפטים ארמון, הראשי

 בין נשוטט שם בעיר ביותר העתיק החלק, קזבלנקה  של" המדינה" אל נמשיך.

 אותנטיים תבלינים של  משכרים ריחות ננשום, הצרות הסמטאות מבוך

 (.  בכלל רעים לא במחירים) מקומית ויצירה אמנות בפריטי ונפגוש 

 .א"לת ישירות ונטוס מרקש  של התעופה לשדה נסע בעיר סיורנו בתום

 
  ת"א|  10יום 

 !  בנתב"ג. תם ונשלם טיולנו במרוקו לאחר חצותננחת  

 


