
 

"הקריאה לשלום ~ מסע אל אוצרות מצריים ~החיבור לידע 

 הקדמונים 

//22-/2/12/1/1 

  . הקריאה מהדהדת , לצאת אל מקדשי מצריים

  .עיר האור לוקסור פותחת שעריה ומחברת בין ממדי האור אל ממדי הארציות

  לוקסור~ הפרמידות ~קהיר~ גיזה~עמק המלכים
 

 
 . מזמינים אתכם לצאת אל מסע אנרגטי ייחודישערי האור נפתחים , ואנו 

 ....בשיתוף המאסטר ת'ות, אייזיס , קליאופטרה ,בני הכוכבים ועוד

 

המסע הינו , על ספינה מרווחת ונוחה , פרטית לחברי הקבוצה, לאורך הנילוס. עצירה באתרים , עם ליווי 

 . צמוד של שני מדריכים , צוות הספינה, שף אישי , ואבטחה צמודה

 

במסע ילוו אותנו גם המאסטר תות' ואיזיס האהובים ,סרפיס ביי , הכהן הגדול אדמה וצוות גלקטי אשר 

 .נאסף במיוחד למטרת מסע זה

 

בכל יום תתקיים מדיטציה משותפת לקבוצה ונקבל מסרים לידע וצמיחה רב 

  .ממדית

 

 למצריים  הזמנה

  …הסודות מתגלים, האמת מתגלה

המסתורין היו מוסד מאוד סודי. את תורתו של ספר המסתורין מכילה הידע עד לא מזמן בתי ספר 

הפנימי ביותר של חייו ותורתו אלה יש שורשים עמוקים בידע שמאני ישן ודרכים של חוכמה. אמנם ניתן 

 .למצוא במסורות והתורות הללו לאורך ההיסטוריה

 

עולם. החובה העיקרית של בתי הספר בתי ספר המסתורין החזיקו זמן רב ומוגן החוכמה העתיקה של ה

הייתה אמור לשמש את האור ולשמור על הידע העתיק בחיים. כוחות רבים על פני כדור הארץ שניסו 

להסיר או לבטל את הידע הזה מכדור הארץ. למסגרת לימודים אלה הם הסודות הגדולים ביותר 

 … !מין אנושישהעולם ידע אי פעם, את כוח הגדול ביותר שאי פעם היה זמינה ל

 

מות של מסתורין. עם היה זמנים כאשר נהגנו לחיות על פי תורה זו, ולחשוב ולפעול על פי דרכים מסוי

בימי הביניים ובבתי ספר המסתורין נאלצו לרדת למחתרת ," להמונים הד"אב אשר חיים זאת, זו דרך 

 .במטרה לשמר ולשמור את תורתו הקדושה ובטוח העתיקה הללו

 



רות המסיביות באנרגיה המתרחשת על כוכב הלכת שלנו היום, בתי ספר המסתורין עכשיו בגלל המשמ

הם משחררים תורות העתיקות הללו בפעם הראשונה אי פעם לציבור. זה קורה משום שאנחנו כבני 

 .האדם מוכנים כעת. אנחנו יותר התפתחו מבחינה רוחנית יותר מאי פעם בהיסטוריה האנושית שלנו

 

עידן הזהב השביעי , בהם אנו בעלי היכולת לחבר בין הממדים . ולחיות את ימי הזוהר מליבנו אילו ימי ה

  ..המקודש, ימי האור והידע

  .הצטרפו אלינו אל מסע אל חוכמת הקדמונים

 

 סידורי הסעות 

טיסה למצריים ניתן להזמין מתל אביב לקהיר, זאת ניתן להזמין דרך סוכנת הנסיעות 

תשלום . תחת השם "מסע למצריים , טלוס למוריה ישראל " 8333195050 -ורד–שלנו 

  בנפרד.

 התשלום כולל:

 , לינה בספינת Dahabyia Afandina  בחדר.  2פרטית רק לחברי הקבוצה. הלינה 

 אם את/ה מעוניין/ת ללון לבד העלות תהיה יותר גבוהה.           

  .ארוחת בוקר, צהריים , ערב 

  כניסה לכל האתרים 

  חדר פרטי לקבוצה בפרמידות 

  קהיר אסואן – ללוקסור נטוס מקהירהסעות באוטובוס, וטיסות פנימיות, 

 Dahabyia Afandina לספינה לקבוצה מאורגן באוטובוס נסיעה מלוקסור

 כביסה 

  טיפ לאנשי השירות 

 2  אנשי אבטחה צמודים 

  כוכבים בקהיר.  3בתי מלון 

 2  . מדריכים לאתרים המקודשים 

 פעילות של סדנת המסע 

 המשתתפים של ואחריות נוספות הוצאות

 . רישום אישור שקיבלתם ברגע. קהיר – אביב תל,  טיסה כרטיס של רכישות*      

 (.ובריאות מטען)  נסיעות ביטוח רכישת*     

 . ומזכרות אישיות הוצאות עבור כסף*      



 

 

 לינה

Dahabyia Afandina   //22-//22 60 nights  

Le Meridien Pyramids hotel  //22-/2/6 60 nights 

 

 מסלול המסע:

22// -קהיר –תל אביב   

נטוס בטיסת צהרים לקהיר. נצא בחצי השני של היום לסיור בקהיר העתיקה מקום ייסוד העיר, על שלל 

איבן עזראאתריה המיוחדים לשלשת הדתות, כולל בית הכנסת העתיק ע"ש  . 

22// -לוקסור -קהיר  

 Dahabiya לאחר ארוחת הבוקר, נטוס ללוקסור , ובאוטובוס קבוצתי ניסע אל מקום עגינת הספינה

“Afandina ספינת פאר ייחודית רק לקבוצה. 

 2888. זהו מקדש המכיל מקדש קרנק –שיאו של הסיור מקיף במקדשי מצריים, גדול המקדשים בעולם 

שנות בנייה ועדויות היסטוריות על קורות העולם העתיק במזרח, כולל אירועים מקראיים מקבילים. 

האל  -המקדש עצמו הינו למעשה מתחם של הרבה מקדשים, כאשר המקדש המרכזי קודש לאל אמון

יר ככל שנחפוץ המקומי שהפך בתקופת הממלכה החדשה לאל מרכזי וחשוב. ברשותנו זמן רב לסי

במקדש המרכזי ובמקדשים מסביבו ושאר הממצאים כולל המזיאון הפתוח. נחזור בצהרים לספינה שלנו 

 .לארוחת צהרים

22// -ביקור במקדשי לוקסור   

משך היומיים הבאים נכיר לעומק את פאר היצירה המצרית מתקופת הזוהר של הממלכה החדשה. נטייל 

 -במדינת האבו, בכפר הפועלים בדיר אל 5-דש המוות של רעמסס הבמק –בגדה המערבית של הנילוס 

בחרי, במספר קברי אצילים, וכמובן בעמק המלכים שם  -מדינה, במקדש המוות המפורסם שבדיר אל

 .נבקר במספר קברים, כולל הקבר של תות אנך אמון. בערב נצא לסיור במקדש לוקסור המואר

22//-עמק המלאכים   

28עד המאה ה 90ם לפרעוני הממלכה החדשה . החל מהמאה העמק ובו נבנו קברי . 

 בעמק המערבי יש קבר אחד בלבד פתוח והוא של הפרעה איי, יורשו של תות' אנך אמון

22//-מקדש אדפו  

נצא בכרכרות סוסים ונבקר במקדש אדפו מהתקופה ההלניסטית, השלם במקדשי מצריים. נחזור 

מקדש התנין. לעת שקיעה נבקר בו, נחזור  -קום אומבו לספינה ונשוט עד הגיענו אחה"צ למקדש

 לספינה ובשעות ערב המאוחרות לאסואן. לינה על הספינה

22//-ביקור במקדש קום אומבו     

  שייט לעבר אסואן

 . כולל ארוחת בוקר ערב צהריים

22// -שייט מקדש פיליי  

 .אל החדר הפרטי וחיבור לאייזיס, לזכות ולקבל ריפוי ותפילה



טיסה לקהיר וצ'ק אין למלון "מרידיאן פרמידה –אחה"צ  " 

222/ -ביקור במוזאון קהיר  

 . מוזאון אנך אמון

את עיקר חלקו שני של היום ננצל לסיור בסקארה ואתריה: פירמידת המדרגות הנחשבת למבנה האבן 

הכל תלוי בזמן–המונומנטלי הקדום בעולם, בקברי האצילים )מצטבות(, ובשאר האתרים  . 

 . נבקר דרומה לסיור בממפיס _מוף המקראית (בירתה הקדומה של מצריים

22// -ספניקס וגיזה  

יום גדוש ומרשים ואחד משיאין של טיול מאורגן למצרים. נצא בבקר מהמלון לאזור גיזה, מיקום 

הפירמידות הגדולות. נערוך שם סיור ונכלול בו ביקור באחת הפירמידות , וכמובן בספינקס ומקדש 

מק של חפרןהע . 

 . נלמד על מסתורי הפרמידות ונבקר בביקור פרטי לקבוצה במעמקי הפרמידות

//2/חזרה   

 .ארוחת בוקר , ונסיעה לשדה התעופה בקהיר

 

 רישום 

 851553500-ישראל  למוריה  טלוסאם בחרת להשתתף אנא שלח/י את טופס הרישום, ל

 עם ההרשמה. ,  588$לרישום למסע הינו על סך  התשלום 

 . 90138888, חשבון 058ניתן לבצע העברה בנקאית , לטלוס למוריה , סניף 

 .   9/0עד יש לבצע עד לחודש  2588$את יתרת התשלום 

 .85-1553500פקס או  telosiarael@gmail.com:אישור ישלח באמצעות דואר אלקטרוני

 באמצעות טלפון.אם נצטרך ליצור קשר אתך מכל סיבה שהיא הדבר יתבצע 

 

 מדיניות החזר כספי

 אנו מבקשים שלא תרשמו לאירוע בקלות ראש.

לפני ההתחייבות שיקלו זאת ברצינות והיו בטוחים, שאתם מרגישים את הקריאה האמיתית של 

הנשמה לאירוע זה בחייכם . התייעצו עם המדריכים שלכם לפני הרישום והיו בטוחים שתוכלו 

ובדה,שיתכנו מצבים לביטול הנסיעה , במקרה הצורך, נשמח לדבר להשתתף , אנו מכירות בע

 על המצב.

בבקשה קחו לתשומת לבכם, את מדיניות אי ההחזר עבור טיול זה, אם מכל סיבה שהיא הטיול 

 לא יוכל להתקיים המחיר המלא של דמי הרישום יוחזר לכם .

 אנו לא אחראיות עבור ההוצאות האחרות .

 



 החפצים הבאים אתכם :לנוחותכם הביאו את 

 *      נעלי הליכה וטיפוס נוחות ,לא מחליקות.

 *      תרמיל גב קטן

 *      כובע, משקפי שמש וקרם הגנה , מצלמה.

 *      חשוב: שמיכה קטנה או כרית מדיטציה היות ותשבו לעיתים קרובות על האדמה בטבע.

 *      נייר טישו/טואלט

 טל יש בריכה וג'קוזי.*      בגד ים ומגבת חוף במו

 *      עט ונייר לרישום .

  *      בגדים הולמים היות והימים יכולים להיות מאוד חמים והערבים קרירים יותר , ג'קט סוודר 

  קל וחם         

 מכנסיים וחולצות ארוכות .       

 *      קריסטל אישי

 *      בגדים לבנים 

 שמחה וצחוק.*      זכרו לארוז הרבה אהבה , 

 למסע הקריאה לשלום . טופס הרשמה  

 

 //////2-//טופס זה יש לשלוח לטלוס ישראל , לפקס 

 

 הקף בעיגול: ז    נ

 שם פרטי:

 שם משפחה:

 כתובת:

 מיקוד:

 טל' בבית:__________________  טל' נייד:__________________

 אי מייל_____________________________________________

 פרטים למקרה חירום :

 עליך לדאוג באופן עצמאי לביטוח רפואי.

 אנא מלא את הפרטים לפניה במקרה חירום .

 שם:________________

 כתובת:______________________________________________________



 טל' בבית:____________________________________________________

 ____________________________________________טל' נייד:_________

 קרבה:______________________________________________________

 

הנני מצהירה שקראתי את התנאים והמדיניות , כמו כן , על ידי חתימתי על המסמך אני 
מלון, מצהירה שקראתי והבנתי וקבלתי כל התנאים שנכתבו. בנושא הרישום למלון , הגעה ל

 תזונה בצהריים, וקוד התנהגות .

 אמצעי תשלום :

 אית לחשבון :העברה בנק

 9013888/8, יהוד, מס' חשבון : 058טלוס למוריה, סניף  

את הצ'ק לאחר ששלחת בפקס את החתימה , ואת ח בבקשה, שלאם התשלום נעשה בצ'ק , 
 הצ'ק יש לשלוח רק בדואר רשום.

 

 הצהרה:

 פיזי או פציעה כזו או אחרת ,או תמורה נפשית , הובא לידיעתי , שכל נזק

 שמתרחשת במהלך הסדנה,היא באחריותי המלאה .

  .  , אהובה בנבנשתי , שריי גלבאילת סגל, נורית טבנקין

 בשום צורה ואופן.

 כמשתתף בסדנת החניכה ,הובאו לידיעתי כל הכללים והאיסורים וכן תחומי האחריות

 החלים עלי.

 מאשר את  הבנתי וקבלתי של הכתוב מעלה ואני מקבל באופן מלאבחתימתי זו ,אני 

 את הכללים, החוקים ותחומי האחריות

 חתימה תאריך ______________________________

 אנא השאר העתק של הסכם זו ברשותך.

 

 )הסכם זה נכתב בלשון זכר, אך התוכן והכוונה מופנית ,באותה מידה, גם בלשון נקבה(

 הגדול והמשמעותי בגלגול זההכונו לשינוי 

 בברכת אור ואהבה 

 צוות הלב 

 …ישראל למוריה טלוס 


