שורשים ושבילים בספרד בעקבות המורשת היהודית
ומורשת משפחת קסטל
סיור מיוחד משפחת קסטל לדורותיהם -בעקבות השורשים והסיפורים

מתוך אתר "מורשת קסטל"
על פי הסיפורים העוברים מאב לבן בגירוש הראשון ( )1492הגיעו חמישה אחים מבני משפחת קסטל לארץ ישראל לאחר
מסע ארוך דרך הים והיבשה.
האחים ומשפחותיהם ירדו לחופי העיר עזה ושהו שם עד לשנת  1799עת נפוליאון החל במסעותיו לכיבוש ארץ ישראל
ומשהחלו הפרעות נאלצה משפחת קסטל לעזוב את העיר עזה כשעל כתפיהם שערי בית הכנסת הגדול שהוקם בעיר לעבור
לעיר חברון.
לימים נצר למשפחת קסטל – הרב מאיר קסטל ,היה לנשיא קהילה היהודית בחברון ואף נרצח בפרעות .1929
בסיורנו בספרד ננסה לגלות מאיזה מקום בספרד מקור המשפחה ,הטענות מיוחסות בעיקר לשתי מקומות XATIVA
ו CALATAYUD
השם "קסטל" בספרדית Castilloפירושו טירה -מבצר-כמו כן יכול להצביע על מחוז Castilla
בסיורנו המיוחד בספרד ,כל אחד מהמשתתפים ייקח חלק פעיל בסיור ,ע"י אוסף הסיפורים שכל אחד שמע במשפחתו.
ננצל את הנסיעות והערבים על מנת למלא בתכני משפחת קסטל לדורותיה את המסורת בעל פה שאולי תיהפך לכתובה ...זה
רק תלוי בנו!
מסלול הטיול
16.10 LY395 TLV-MAD 05:25-09:55
טיסות:
)23.10 LY398 MAD-TLV 23:10-04:50(24.10
יום ג  – 16.10.18תל-אביב-מדריד -טולדוTel-Aviv- Madrid- Toledo -
נצא בטיסת בוקר למדריד ועם הגעתנו נתחיל את ביקורינו בעיר.
נצא לסיור פנורמי ראשון בעיר בשדרות המרכזיות של העיר .נמשיך לתצפית על ארמון
המלך במדריד ,נבקר בפלזה דה אוריינטה נראה את מזרקת נפטון ,את מזרקת סיבלס ,
את הספרייה הלאומית ואת פלזה קולון ,נעבור גם דרך תחנת הרכבת אטוצ'ה ואצטדיון
סנטיאגו ברנבאו ..נעזוב את מדריד ונמשיך לטולדו ,ירושלים אשר הייתה בספרד.
ארוחת ערב ולינה בטולדו
Hotel Alfonso VI 4**** / o similar
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יום ד  17.10.18טולדו Toledo -
נתחיל בתצפית על העיר ונשווה בין הנופים של ירושלים וטולדו.
נבקר בסוקודובר-כיכר שוק הבשר,בבית הכנסת אבן שושן -סנטה מריה לה בלנקה ,בבית
הכנסת על שם שמואל הלוי-אבולעפיה -אל טרנזיטו ובמוזיאון היהודי הספרדי.
נעמיק במוטיבים הארכיטקטוניים של בתי הכנסת וגם בדמות מנהיג הקהילה בימי
הביניים ,שמואל הלוי אבולעפיה.
ייתכן מפגש עם הכומר אברהם ,אשר הקים אחווה לחיבור בין יהודים ונוצרים.
נצא בערב למסעדה לארוחת ערב הכוללת מופע פלמנקו.
ארוחת ערב ולינה בטולדו.
Hotel Alfonso VI 4**** / o similar
.
יום ה'  – 18.10.18טולדו -קסטיבה Toledo-- Xativa -
נמשיך בדרכנו לקסטיבה .מקום מוצאם של שבט קסטל לפי אחת המסורות.
העיר היא מוצאם של שני אפיפיריום ממשפחת בורחה.
נסייר בסמטאות הכפר ונעלה אל שרידי המצודה(קסטל?) ומכאן נשקיף על הכפר
ומרחביו ,עד הים.
ביקור במוזיאון המקומי
ארוחת ערב ולינה בקסטיבה.
מפגש ערב סביב סיפורי משפחת קסטל.
ארוחת ערב ולינה בקסטיבה
Hotel Mont Sant 4**** / o similar
יום ו'  – 19.10.18קסטיבה- -ולנסיהXativa-Albacete- Valencia -
אחרי אורחת הבקר ניסע לולנסיה ,עיר הנמל השלישית בגודלה בספרד ,העיר משלבת ישן וחדש ,קלאסי עם מודרני.
עיר הולדתו של הארכיטקט קלטרוה (גשר המיתרים).
נבקר במרכז הארכיטקטוני  ,הבנוי מחמישה מבנים שונים שחושפים את המטייל בהם לרזי המדע  ,האומנות והטבע.
כמו כן נ טייל ברובע העתיק של הקתדראלה ,נראה גם את ארמון הממשל ואת רובע הדייגים העתיק  ,אל קבניאל ,תכשיט של מעמד
הפועלים שנבנה בסגנון ארט נובו.
ארוחת ערב שבת ולינה בולנסיה.
מפגש בערב עם נציגה מהקהילה היהודית בעיר
Hotel Senator Parque Central 4**** / o similar
יום שבת  20.10.18ולנסיה -טרואל -סרגוסהValencia- Zaragoza -
מולנסיה ניסע לעיר טרואל -עיר "מודחארית" בשל המדגלים שנבנו בימי הביניים בסגנון זה ומהווים סמל לחיים יחדיו של יהודים ,
נוצרים ומוסלמים .נסייר בככר המרכזית המשופעת בבתים בסגנון רוקוקו.
נסייר גם ברובע היהודי.
גולת הכותרת של הסיור בעיר זה המואוסולאום של האוהבים – איסבל וחואן דיאגו
נמשיך לעיר זרגוסה ,בירת ארגון .נקיים סיור פנוראמי ראשוני בעור
ארוחת ערב טיפוסית במסעדה שמגישה טאפסים.
ארוחת ערב ולינה בסרגוסה
Hotel Catalonia El Pilar 4**** / o similar

2

יום א'  – 21.10.18סרגוסה -קלטיודZaragoza- Calatayud -
סרגוסה  ,בירת אראגון מיוחדת במינה ,מפורסמת עקב שתי הקתדראלות שלה,
הקתדרלה הרשמית והבסיליקה דל פילאר שניזוקה בזמן מלחמת האזרחים  .שתי
הקתדראלות נמצאות באותו מתחם.
נראה גם את הרובע היהודי של זרגוסה .נתוודע לדמותו של הרב חיסדאי קרסקס מבכירי
היהודים באראגון.
אתר נוסף אשר מייחד את זרגוסה זה האלחריפה ,האתר המורי היחידי שבצפון ספרד.
מפגש עם נציגים של קבוצה מקומית העוסקת בשימור המורשת היהודית במקום.
אחר הצהריים נגיע לעיר קלטיוד ,אשר לפי המסורת גם מקור השבט קסטל.
בערב מפגש עם ראש העיר של קלטיוד.
ארוחת ערב ולינה בקלטיוד
Hotel Monasterio Benedictino 4**** / o similar
יום ב'  -22.10.18קלטיוד -שדה התעופה של מדרידCalatayud- Madrid airport -
נסייר הבוקר בקלטיוד.
נבקר בשני בתי כנסת נדירים .בית הכנסת הקטן ( )Menorובית הכנסת הגדול ()Mayor
נמשיך לשדה התעופה של מדריד.
תנאים כללים
 סיור בספרד היהודית של  7ימים מלאים.
 טיסות :טיסות סדירות במסלול ת"א-מדריד-ת"א עם חברת אל-על.
 הדרכה :מדריך ישראלי המתמחה ביעד.
 הדרכה מקומית מורי דרך מקומיים כנדרש בחוק.
 כניסות :לכל האתרים המצוינים בתכנית.
 לינה :בתי מלון בדרגת תיירות טובה.
 כלכלה  :חצי פנסיון.
 ארוחת טאפאס טיפוסית בעיר זרגוסה
 תחבורה :אוטובוס צמוד ממוזג.
 תשר :לנותני שירותים בחו"ל.
 מפגשים -לפי המצוין בתכנית.
 ערב פלמנקו כולל ארוחה בטולדו

מספר מקומות מוגבל

עלות הסיור:בין  20-24נרשמים €1560-לאדם בחדר זוגי
בין  25-29נרשמים €1435-לאדם בחדר זוגי
בין  30-35נרשמים €1375-לאדם בחדר זוגי
תוספת לחדר יחיד€245-
תנאי הרשמה
הרשמה ותשלום המקדמה ע"ס  €300מרגע קבלת הטופס עד 15.07.18 -וזאת על מנת להבטיח את המקום בסיור ובטיסה
עם חברת אל-על.
יתרת התשלום עד התאריך  15.09.18בשני תשלומים ללא ריבית או ביותר עם ריבית של .2%
ניתן לשלם גם בהעברה בנקאית או בצ'קים לפי אותם תנאים.
לפרטים נוספים
לאה נצר
נועה ליבר נחמני
פנינה צרפתי

03-7610658
03-7610734

Sefarad@ofakim.co.il
noal@ofakim.co.il
pnina@castel.org.il
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052-3595950
050-7370690

