
9:30 - מרכז המבקרים באר אברהם
על גדת נחל באר שבע המקראי בשערי  העיר העתיקה 

שוכן אתר חדשני המוקדש לדמותו של אברהם אבינו – בעזרת שימוש
בטכנולוגיה התומכת בתכנים חווייתיים, במיצג תלת-מימד. 

סיור רגלי בעיר העתיקה 
המסגד הגדול  גן אלנבי , בית עראף אל עראף , סשיחזור באר אנטיליה ,

 ותחנת הרכבת המשוחזרת קטר הרכבת .

15:00  – מפגש עם קהילת העבריים בדימונה  
סיור , הרצאה והופעת אמן

11:00 - מרכז להנצחת חיילי אנז"ק 
הכנסו לעולמם של הפרשים האוסטרלים ממועד גיוסם בערבות אוסטרליה

 עד לכיבוש העיר באר שבע.המבקר ייחשף לממצאים אותנטיים שנמצאו
ברחבי הנגב, ממצאים שהובאו מאוסטרליה ולאמצעי המחשה ומולטימדיה ייחודיים.

הביקור במרכז הוא חוויה מחכימה ומרגשת.המבקר יכנס לעולמם של פרשי האנז"ק, 
יבין את מהלכי מלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל ויתחבר באופן אישי לפרש, 

לסוס, ולסיפורם המשותף.
הביקור מלווה בכלים אינטראקטיביים ייחודיים ומונחה ע"י צוות הדרכה מקצועי.

בית הקברות הצבאי הבריטי בבאר שבע 
הוקם בשלהי מלחמת העולם הראשונה בבאר שבע, ונטמנו בו 1,240 חללי 

האימפריה הבריטית בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה שנהרגו באזור בעת
כיבוש ארץ ישראל מידי האימפריה העות'מאנית, מהם 206 מאנזא"ק - 

חיל המשלוח האוסטרלי והניו זילנדי. מבחינת כמות הנופלים הקבורים בו,
זהו בית הקברות הצבאי הבריטי הגדול ביותר בארץ ישראל נספר את סיפורו.. 

7:15 - עלייה לאוטבוס 
7:30 - יציאה מנקודת המפגש על דרך נמיר (מקביל לרכבת ארלוזרוב )בקצה מסוף האוטובוסים

                                                                              ליד חניון חנה וסע. ארוחת בוקר ע"ח המטייל.

13:30-14:30  ארוחת צהרים בבאר שבע בגני עומר

16:30- נסיעה חזרה

 טיול סובב באר שבע עבר והווה  
14.1.19 יום שני 

מחיר למשתתף  -  215 ₪ כולל מע"מ – המחיר מותנה במינימום 45 משלמים

מועדון גמלאי הלשכה
שנים5לשכת רואי חשבון בישראל

המחיר כולל:  אוטובוס תיירותי,  מדריך מוסמך,  ארוחת צהרים,  באר אברהם,  מרכז אנזק, קהילת העבריים

יש למלא את טופס ההרשמה ולשלוח ל-שוש רביב 
shosh@icpas.org.il : טל: 03-5116663  פקס: 03-5116670 מייל



טופס הרשמה: טיול סובב באר שבע עבר והווה
 

 14.1.2019 | יום ב‘ 

לכבוד: לשכת רואי חשבון בישראל, רח‘ מונטיפיורי 1, תל-אביב יפו, 6525201
shosh@icpas.org.il :עבור שוש רביב פקס מס‘ 03-5116670 או במייל

שם משפחה: ___________________ שם פרטי: ________________ מס‘ חבר:___________

ת.ז. ______________________

טל‘ נייד:___________________     טל‘ בבית: ______________ פקס: ___________________

דואר אלקטרוני (לא חובה):     _________________________________________________

כתובת למשלוח דואר:_______________________________________________________ 

עיר: __________________   מיקוד: ____________

 הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי (ניתן לשלם בכל כרטיסי אשראי)

שם בעל/ת הכרטיס : ___________________________ת.ז. ____________________________ 

סוג הכרטיס: _________________                     מס‘ הכרטיס: ______________________________

תוקף הכרטיס: ___________      CVV _____  (שלוש ספרות אחרונות בגב הכרטיס)  סה“כ:__________

סה“כ משתתפים: _____________סה“כ לחיוב: ____________ חתימה: ______________

קבלה להוציא על שם: __________________________________________________________

לכתובת: ___________________________________________________________________ 

    

תאריך: ___________                      חתימה: _____________

אירוע יומי

יש להרשם מראש אצל גב‘ שוש רביב
shosh@icpas.org.il | 03-5116670 :טלפון: 03-5116663 | פקס

מועדון גמלאי הלשכה
שנים5לשכת רואי חשבון בישראל


