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המדריך למשפחה המטיילת
מבחר אתרי ביקור ,נופש ואטרקציות ברחבי ישראל

2018
מבית ארץ וטבע

המדריך
למשפחה המטיילת
מבחר אתרי ביקור ,נופש ואטרקציות ברחבי ישראל

2018

מגזין ארץ הצבי בע"מ

קוראים יקרים,
אנו שמחים להגיש לכם את המדריך החדש למשפחה המטיילת (מהדורה
שלישית) ,הסוקר מבחר אתרי ביקור ,נופש ואטרקציות ברחבי ישראל.
בעמודים הבאים תמצאו מידע בעזרתו תוכלו לתכנן את הטיול המשפחתי
הבא שלכם ,לצד רעיונות להעשרת הביקור באזורים שונים בארץ.
ההאתרים שוסצו לפי אזורים שונים בארץ ,כאשר בכל אזור הם מוינו בסדר
אלפביתי לפי העיר או היישוב בו הם ממוקמים .לצד כל אתר מוביל סמל
המצביע על סיווגו כמוזאון ,אתר מורשת וכיו"ב.
אין אפשרות לכלול את כל אתרי הביקור במדריך אחד .השתדלנו להביא
מגוון אתרים מתוך שפע אתרי הבילוי הפזורים בארץ.
בהכנת המדריך הושקעו שעות רבות ומאמץ לבדיקת אמיתות ודיוק
הפרטים לגבי כל אתר ואתר .מטבע הדברים ייתכנו אי דיוקים ואף טעויות,
יחד עם שינויים עונתיים ואחרים .אנו ממליצים להתקשר לאתרים לפני
היציאה לטיול ולבדוק פרטים .נשמח ,כמובן ,לקבל תיקונים והמלצות
למהדורות הבאות של המדריך.
בילוי נעים
גילה שמריהו,
קבוצת ארץ וטבע
תיירות אקסטרים

מוזאונים

אתרי זיכרון

תיירות חקלאית

גלריות

אתרים יהודיים

אטרקציות לכל
המשפחה :סיורים ,גני
שעשועים ועוד

מקומות לינה

אתר היסטורי
וארכיאולגי

אתרי טבע ,בעלי חיים,
חופים ועוד

אתרים נוצריים

מסעדות

מרכז מבקרים

 קבוצת ארץ וטבע המחלקה המסחרית
מו"ל מגאזין "ארץ הצבי" בע"מ
מנהלת הפרויקט ועורכת המדריך
גילה שמריהו
שירות לקוחות ומחלקת מנויים
טלפון03-6912211 :
פקס03-6091890 :
customerservice@eretz.com

משרדי המערכת :מעבר יבוק  ,5תל אביב .6744007
טלפון.03-6912211 :
כל הזכויות שמורות למגאזין "ארץ הצבי" בע"מ
.2018
המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות.
זמני פעילות נמסרו על ידי האתרים והמערכת
אינה אחראית לשינויים .מומלץ להתקשר לאתרים
לפני הביקור.

תמונות השערים :משפחת רוגל — אורי ,ליהי ,עידו ועינת ,מטיילת ברחבי הארץ
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תוכן המדריך
חברת חשמל
אנ"א
יד ושם

3
5
11

הגולן


אבנ"י אית"ן



אודם



אל־רום



אניעם



בני יהודה



גבעת יואב



גמלא



גשור



חרמון

מרכז מורשת גוש קטיף
חאן אל על
הרפת הרובוטית
הכפר האינדיאני

22
23 ,22
22
23

יקב הר אודם
יער האיילים
חוות הסוס והדובדבן
טריפטראק
קטיף עצמי במושב אודם
ח'אן הר אודם

23
24
24
24
24
24

חוויה מהסרטים

25

נרות נאים
עידנים

מרכז מבקרים אבנובה
אתנחתא באפיק

25
25
25
26

קול שופר
לימונטו — הכל על הלימון

26
26

שמורת טבע גמלא

26

שמן זית ארץ גשור

27

אתר החרמון
שמורת טבע נחל חרמון

27
27



מרום גולן



נוב

מרום גולן
אירוח כפרי מרום גולן

27
28

על הסוס

28



נטור



סוסיתא



עין זיוון

מנדרינה

28

גן לאומי סוסיתא

28

מרכז המבקרים דה קרינה
בראשית

29
29



קדמת צבי



קצרין

חוות בל עפרי
בית הריבות

בית הבד של הגולן
קסם הגולן
הכרכרה של רוז'ה
פארק קצרין העתיקה
ומוזאון עתיקות הגולן
מרכז הזוחלים


רמות

29
30
30
30
30

31
32

אופן נעים
חוות רמות
חדרי גולן

32
32
32

בית אמני הגולן
קסם התבלינים
משק לוי

33
33
33



שעל

סובב כנרת ועמק הירדן


סובב כנרת

36
פארק הירדן
36
עין תאופיק
"אבוקייק" הלונה פארק של הטבע 36

Shooters for brand
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מסביב לכל
אכסניית אנ"א תמצאו

מסביב לכל אכסניית אנ"א תמצאו

מעגל טיולים ישראלי!

אנ"א מזמינה אתכם ליהנות מאירוח איכותי במחירים נוחים ,באחת מאכסניות הרשת הפזורות ברחבי הארץ.
אכסניות אנ"א ממוקמות בסמוך לאתרי מורשת ,שמורות טבע ,מסלולי טיול ,אופניים ו.4x4-
בנוסף באכסניות תוכלו ליהנות מפעילות חינוכית.

אירוח איכותי

בסמוך למסלולי טיול,
אופניים ו4x4-

תוכניות חינוכיות
לכל המשפחה

ארוחות כשרות
ומגוונות

להזמנות מקוונות www.iyha.org.il :או חייגו1-599-510-511 :

לפרטים ומידע אודות אכסניות מונגשות התקשרו02-5945550 :
כשר
WiFi
חינם

חפשו אתנו

רשת אכסניות ישראליות

 | 6ןכות

תיירות עמק הירדן
לונה גל
גשר אריק


אלומות



אפיקים



אלמגור



אשדות יעקב



בית זרע

מצפה הוד
אפיפית

37
38
38
38
38

בוסתן לבונה

39

מוזאון בית רמי ואורי נחושתן
סדנה לטקסטיל
אירוח כפרי נהרא

39
39
40

מתוקאיה
ג'ונגל כיף

כפר הנופש מעגן


40
40

60 ,41

גנוסר

בית יגאל אלון — מוזאון אדם בגליל42
42
מלון נוף גנוסר
42
גנוסר ווילג'

בית גבריאל בכנרת


גשר



דגניה א'



דגניה ב'



האון

רוטנברג

64 ,43
44

44
בית גורדון
44
חצר ראשונים
אתר "גשר הישנה וחוויית נהריים" 45
46
בית "התלם הארוך"
46
קפה ראשונים
גליתא — חוות שוקולד
אירוח כפרי דגניה ב'

46
46

כפר הנופש האון

47



חמת גדר



טבריה

חמת גדר

הבית של דונה גרציה
מרכז מבקרים מורשת הרמב"ם
חומות טבריה
מוזאון גן הפסלים
המלון הסקוטי
"הבור" של טבריה
קברי צדיקים בטבריה
חצר היהודים
פארק ארכיאולוגי טבריה,
פארק ברקו
מדיד מפלס הכנרת
טיילת יגאל אלון ובית הכנסת
רוח על המים
"לגלות אוצר בזמן קצר"
טיבריום
שיט כנרת
לידו כנרת ספינות,
מסעדות ואירועים
ספורט ימי בכנרת
חוף גנים
פארק מים חוף גיא
רימונים חמי טבריה


49 ,47
47
48
48
48
48
48
50
50
51
51
51
52
52
52
52
53
53
53
53

יבנאל

מי ומו — משק קרמק
במושבה יבנאל

54

אתר ירדנית
סכר דגניה

54
54



ירדנית



כנרת ,המושבה

חצר כנרת
רחוב הראשונים
מוזאון האסם
בית קברות כנרת
תמר בכפר


כנרת ,קיבוץ

מוזאון תולדות כנרת
בית המוטור — כנרת

55
55
56
56
56
56
57
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בית שפרירי
סימני דרך
מרכבות הירדן
רוב רוי
אחוזת אוהלו
חוות כנרת

57
57
57
58
58
58

כפר נחום והגן לאומי
אנ"א כרי דשא

58
59



כפר נחום



מעגן



מנחמיה



עין גב



פוריה



צמח



שער הגולן

59
בית הצנחן
60 ,41
כפר הנופש מעגן
60
נוי בכנרת
60
טארט פוינט
סיורים מודרכים בכפר הנופש מעגן 60
חוות "עז-עיז"
בינות תמרים

61
61

בית העוגנים — מוזאון הדייג בכנרת 61
61
גלרייה לאמנות 200
טיולי כנרת — טיולים מאורגנים 62
"דרך הקיבוץ" — סיור רכבת בעין גב62
62
חוף דוגית וחוף גולן
62
כפר הנופש עין גב
יער שווייץ
עין פוריה (עין קדש)
אנ"א פוריה

בית גבריאל בכנרת
מוזיאון התרבות
הירמוכית בשער הגולן
סיורים בקיבוץ שער הגולן
אירוח כפרי "אל מול גולן"

גליל עליון
אגמון החולה

62
63
63

64 ,43
64
65
65
68



איילת השחר



בירייה



בית הלל



ברעם



דן

איילת השחר

חוות בת יער
דרך החלב

68
68
68

גן לאומי ברעם

69

דגי הדן

69

מוזאון השוקולד של שולמן
גלריה כפיים
פארק הדייג
דגי דפנה

69
69
70
70

גן חי קיבוץ הגושרים
הגוש הגלילי
הגושרים — מלון בטבע

70
70
71

חוות הרכיבה ורד הגליל
חוות הנופש ורד הגליל

71
72



דפנה



הגושרים



ורד הגליל



יסוד המעלה



יראון

אחוזת דוברובין

יקב הרי גליל
אגם חי
שלווה על ההר
אכסניית מטיילים כפר בלום


כפר גלעדי

בית השומר והסליק
מלון כפר גלעדי


מטולה



מנרה

בית האיכר
מרכז קנדה
צוק מנרה

73
73
73
73
74
74
75
75
75
75
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מעין ברוך



עמיעד



פרוד



צפת



ראש פינה



רמות נפתלי



תל חי



מוזאון האדם הקדמון

76

אירוח כפרי עמיעד

76

מיני גולף פרוד
שמן זית סבא חביב
אנ"א פקיעין

76
77
77

בית הכנסת האר"י הספרדי
עולם הקבלה
לבנות ולהיבנות
אוצר הסת"ם
קרית האמנים
גבינות המאירי
פארק עמק התכלת

78
78
78
78
78
79
79

בית פיק"א ,בית פרופסור מר
מושבת הראשונים

79
79

טרקטורוני היער והגולן
במושב רמות נפתלי

80

מוזאון חצר תל חי
המוזאון הפתוח לצילום
אנ"א תל חי

81
81
82

גליל מערבי


בית העמק



חניתה



יחיעם



לוחמי הגטאות



מעלות תרשיחא

חאן גליל

84

מוזאון חומה ומגדל
טבע ביחיעם

85

פארק מונפורט

המקדש הכנעני נהריה
גן בוטני זאולוגי
חוף סוקולוב
הכרכרות של נהריה
בית ליברמן — המוזאון לתולדות
נהריה והגלריה העירונית
87
לאומנות של מגדל המים


עכו

מרכז המבקרים בעכו העתיקה
אוצרות בחומה
בית הכנסת הרמח"ל
חמאם אל באשה
הגנים הבהאים
הבזאר הטורקי
מנהרת הטמפלרים
מוזאון אסירי המחתרות
מוזאון עוקשי לאמנות
אנ"א עכו

88
88
88
88
89
89
89
89
90
90

שמורת חוף ראש הנקרה
אנ"א שלומי

91
91



ראש הנקרה

גליל תחתון


אילניה



בית קשת



הסוללים

טמיול
יהודה ורוזה
יער בית קשת

84

בית לוחמי הגטאות

נהריה

85
85

86
86
86
86

94
94
94

ספארי חושים
מרכז המבקרים של מקורות,
96 ,97
בקעת בית נטופה


כפר קמא



כפר תבור

94

המרכז למורשת הצ'רקסים

98

מוזאון המושבה
מוזאון המרציפן

98
98
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לביא



עין דור



נצרת



צומת גולני



ציפורי



שיבלי



שדמות דבורה

מלון קיבוץ לביא
המוזאון הארכיאולוגי בעין דור

מוזאון חומה ומגדל
98
100

99
תיירות נצרת
100
העיר העתיקה — השוק
100
הר הקפיצה
100
כיכר המעין
101
מרכז מרים הבין־לאומי,
מרכז המבקרים החדש "מרים מנצרת"
101
101
כפר נצרת
מוזאון גולני
ריש לקיש

המרכז למורשת הבדואים בגליל
דבורת התבור
מוזאון אדם ותכשיט
דרך העץ

101
102
102
102
102
102

העמקים


עמק בית שאן ,בית שאן



טירת צבי



כפר רופין



עמק המעיינות

יקב בוטיק ויצמן
אנ"א בית שאן
גן לאומי בית שאן

מרכז מבקרים דרך התמר
מקור החסידה

104
104
106
106
106

הגן הלאומי גן-השלושה (הסחנה) 106
107
פארק המעיינות
107
גן גורו
מוזאון לארכיאולוגיה
107
אזורית וים תיכונית



עמק יזרעאל ,אלוני אבא

אופק בשטח
יערת הדבש


אלון תבור



בית לחם הגלילית

מרכז מבקרים תנובה

108
108
108
108

חוות דרך התבלינים
שביל פרות החלב
ספירולינה
אתגרים
נירהל'ה — גלריה כפרית
בית בד גלילי
"סודותיהם של הטמפלרים" :בתים
110
מספרים בבית לחם הגלילית


גלבוע



גניגר



הזורע



יפעת

109
109
109
109
110
110

סקי בגלבוע

110

חמשת הרוחות

111

מוזאון וילפריד ישראל לאמנות ולידיעת
111
המזרח
111
מועדון רוכבי יפעת
המוזאון לראשית ההתיישבות בעמק -
בקיבוץ יפעת ,ע"ש עודד ארצי 112


יקנעם



יקנעם עלית

דג בכפר

יקב מורד


כפר ברוך

ג'יפ בכפר
ברווזים בכפר —
פלא היווצרות חיים


כפר יהושע



מזרע

113
113
113

114

אתר רכבת העמק בכפר יהושע

115

מוזאון וגלריה מזרע הקטנה

115
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פינת חי
אנ"א מעיין חרוד

116
116

החצר הגדולה

117



מרחביה



משמר העמק



נהלל



עין חרוד



קרית טבעון



רמת דוד



שדה יעקב



כפר חסידים

מערת הפלמ"ח

הסליק
משטרת נהלל ההיסטורית
מרכז מבקרים Lavido
בית שטורמן
כפא הנופש עין חרוד איחוד
פארק הקישון
סיור בעקבות אלכסנדר זייד
מישי בוטיק שוקולד גורמה
אוקטגון

משק ז"ק

כרמי זית — משק יונאי

117
117
118
118
119
119
119
119
120
120
120
120

חיפה ,הכרמל,
חוף הכרמל ומנשה


חיפה

מוזאון חיפה לאמנות
מוזאון טיקוטין לאמנות יפנית
המוזאון לפרהיסטוריה ע"ש שטקליס
המוזאון לתולדות המחשב האישי
בישראל
מוזאון ההעפלה וחיל הים
מוזאון הכט
מוזאון רכבת ישראל
בית דגון
מדעטק :המוזאון הלאומי למדע,
טכנולוגיה וחלל
מערת אליהו

122
122
122
122
123
123
123
123
124
124

בית הגפן
מנזר הכרמליתים
המושבה הגרמנית
הגנים הבהאים בחיפה
גן האם
טיילת לואי
גן הפסלים
שוק תלפיות
שוק הוואדי
קסטרא — מרכז לאמנות וקניון
בית רוטנברג
רכבל חיפה
הספינה הכרמלית
מצפור אשכול
אקס פארק
לונה גרנד
דן קארטינג
וירטואל פארק
מסלולי מדרגות בחיפה


נשר



קרית מוצקין



הכרמל וחוף הכרמל



בית אורן

פארק נשר
חי פארק

פארק הכרמל
שמורת טבע חי בר בכרמל

124
124
125
125
125
125
125
126
126
126
126
127
127
127
127
128
128
128
128
129
129
129
130

חווית הרוכבים
מלון בית אורן

130
130

שמורת טבע נחל תנינים

130



בית חנניה



בנימינה



גבעת חביבה



דור-הבונים

פארק ז'בוטינסקי — מצודת שוני 131
131
טיולי אופניים באזור בנימינה
מוזאון יד יערי

מלון חוף נחשולים

131
131

יד ושם
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לדעת את ההיסטוריה,
להתרגש מהסיפורים
מוזיאון לתולדות השואה
תערוכות מתחלפות
מוזיאון לאמנות השואה
הדרכה קולית אישית בשבע שפות
הדרכה מקצועית במגוון שפות ,בהזמנה מראש
הכניסה ליד ושם היא ללא תשלום*
שירותים נוספים במקום :קפיטריה כשרה ,חנות ספרים
שעות פתיחה :ימים א‘-ד‘17:00 - 09:00 :
יום ה‘ 20:00 - 9:00
ימי ו‘ וערבי חג14:00 - 9:00 :
שבת ומועדי ישראל :סגור
טל | 02 - 6443400 :הר הזיכרון ,ירושלים

הכניסה עד שעה לפני שעת הסגירה | הכניסה למוזיאון לתולדות השואה תתאפשר מגיל  10ומעלה
ביקור של קבוצות במוזיאון לתולדות השואה מותנה בתיאום מראש במרכז הזמנות
טל | 02-6443802 :דוא"לgroup.visit@yadvashem.org.il :
*לא כולל שירותי הדרכה

w w w. y a d v a s h e m . o r g
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שמורת טבע חוף דור־הבונים
כפר הנופש דור


דלית אל כרמל



זכרון יעקב



כרם מהר"ל



נחשולים



עוספיא



עין הוד



עתלית



קיסריה

אירוח בדליה

יד למייסדים
רמת הנדיב
בית אהרונסון
האיכרים
בריכת בנימין
יקב התשבי
מוזאון העליה הראשונה
ע"ש משה ושרה אריזון
בית לנגה ובית דניאל
יקבי כרמל
גן בן מאה
בית העלמין זכרון יעקב
גבעת זמארין
חצר ברקוביץ'
בית הכנסת "אוהל יעקב"
מערת המייש
דרך היין
מסעדת קאזה ברונה
מלון בית מימון
חוות מכורה

132
132

מוזאון ראלי


רמות מנשה



שדות ים



אלוני יצחק



עין שמר



תלמי אליעזר

חוות דובי
132

בית חנה סנש
132
133
134
134
134
134

135
136
136
136
136
137
137
137
137
138
138
138
138

מוזאון המזגגה

139

מרכז המורשת הדרוזית
עמים וטעמים

139
139

עין הוד
מוזאון ניסכו לתיבות נגינה
מוזאון ינקו־דאדא

139
140
140

מחנה המעפילים בעתלית

140

גן לאומי קיסריה

141

שמורת אלוני יצחק
החצר הישנה

חוות הצמחים הטורפים

141

143
143
144
144
144

השרון


אייל



בחן



ביתן אהרון



בית ינאי



געש



הרצליה

מוזאון הרכב על שם קרן סהר

146

פארק אוטופיה

146

חוות סוסים ביתן אהרון

146

האגם והגן
חמי געש

בית ראשונים
פארק הרצליה
הבאסה
ספורטק הרצליה
מרינה הרצליה
גן לאומי אפולוניה


חדרה

146
147
147
147
147
148
148
148
148
149
149
149
149

מוזאון הח'אן
מרכז מבקרים נייר חדרה
יער חדרה
פארק נחל חדרה
פארק השרון
מרכז המבקרים של חברת חשמל
150
בחוות "חפצי־בה" ,חדרה
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מרכז המבקרים של חברת החשמל
151
באתר "אורות רבין" ,חדרה


כפר הס



כפר ויתקין



מכמורת



מעברות



נחשונים



נעורים



ניצני עוז



נתניה

חוות התוכים
משק ברגר

152
152

גן לאומי נחל אלכסנדר
פארק איטליה
ח'ירבת סמארה

152
152
153

חוף מכמורת
המרכז הארצי להצלת צבי הים

153
153

המוזאון הארכיאולוגי
מוזאון הסליקים

153
154

פארק נחשונית

154

חוף נעורים

154

ארז חוות חלב

154

גן המלך
יער נתניה
גן השקמה
טיילת ניצה
טיילת המעפילים
טיילת הראשונים
טיילת המצוק
חופי נתניה
החלל המופלא
גן מסילות
ספורטק קרית השרון
סיורים בנתניה
מרכז ביג פולג
קניון השרון
יכין אלכסנדרה סנטר
גו קארטינג פולג



עין ורד



רופין



רעננה



שפיים

מוזאון הטרקטורים בעין ורד

158

חוות הנוי

158

פארק רעננה

159

פארק המים שפיים
גן לאומי חוף השרון
מלון שפיים

תל אביב וגוש דן


155
155
155
156
156
156
156
156
156
157
157
157
157
157
158
158

159
160
160

תל אביב

162
162
162
162

מוזאון תל אביב לאמנות
בית התפוצות
היכל העצמאות
מוזאון נחום גוטמן לאמנות
מרכז המבקרים של
163
דואר ישראל ,תל אביב
164
בית קרן קיימת לישראל
מוזאון בתי האוסף לתולדות צה"ל 164
164
בית ביאליק
164
בית בן־גוריון
165
המוזאון הישראלי במרכז רבין
מוזאון לח"י ע"ש אברהם שטרן 165
165
האנדרטה לזכר יצחק רבין
165
גני יהושע
166
תמונות יפואיות
166
הפלנטריום
166
ממדיון
166
לונה פארק
167
פארק האי
167
פארק גלית
167
פארק מנחם בגין
167
נווה צדק
167
נמל יפו
קמפוס טבע באוניברסיטת תל אביב
168
168
שוק הכרמל
168
שוק הפשפשים
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168
שוק עתיקות ויד שניה
169
שוק בצלאל
169
יריד האמנות בנחלת בנימין
169
שוק לוינסקי
169
שוק הנמל
170
האוטובוס האדום
170
החווה
170
גן לונדון
170
גן ההשכלה
171
גן צ'ארלס קלור
171
גינת דובנוב
171
גן לנדס
171
מרכז סוזן דלל
172
מצפה עזריאלי
172
אייסקייט
172
חופי תל אביב
סיורים מודרכים בעיר תל אביב-יפו172
לטייל בתל אביב יפו על אופניים 173
173
לגעת בטבע
173
אנ"א תל אביב


גוש דן



בני ברק



חולון

פארק איילון ע"ש אריאל שרון

174

מרכז החושים של קוקה־קולה

174

הגן הקוריאני
גני סיפור
קפה גן סיפור
גן הרצל
גן הקקטוסים
הגן היפני
גן הערים התאומות
אייס פארק
פילבוקס
חי חולון
תאטרון חולון — בית יד לבנים
פארק פרס
ספארק המים ימית
חורשת היובל


מוזאון פתח תקוה לאמנות
מוזאון האדם והסביבה
183
בפתח־תקוה
183
מדע במרחק נגיעה
מוזאון ראשונים לתולדות פתח תקוה
184
184
גן חי


המוזאון הישראלי לקריקטורה
174
ולקומיקס
175
מקוה ישראל
176
מוזאון אגד
176
מוזאון הילדים הישראלי
176
בגובה העיניים
177
מוזאון העיצוב
177
מראה מקום
177
מוזאון לתאטרון בובות
177
חווידע טבע
178
מרכז מבקרים אסם
המרכז הישראלי לאמנות דייגיטלית178
178
גן בר לב
178
גן הפסלים של תומרקין
179
גן אשה

פתח תקוה

179
179
179
180
180
180
180
181
181
181
181
182
182
182

ראשון לציון

מוזאון ראשון לציון
יקב כרמל מזרחי
מרכז המבקרים של איגודן
יס פלאנט
גן המושבה
פלאטינום פארק
המבוך בראשון לציון
סינמה סיטי
אקטיבי פארק
חי כיף
סופרלנד


רמת גן

182

184
185
185
185
185
186
186
186
186
187
187

הספארי — המרכז הזואולוגי תל אביב-
187
רמת גן
187
הפארק הלאומי
מוזיאון האדם והחי בפארק הלאומי
188
ברמת–גן
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המוזאון לאמנות המזרח הרחוק

188

שפלת יהודה


שפלת יהודה



בית אלעזרי



בית מאיר



בני דרום



בן שמן



גבעת ברנר



גברעם



גמזו



חפץ חיים



טל שחר



כפר אוריה



כפר טרומן



כפר רות

קברות המכבים
פארק בריטניה
משתלת רגב

190
190
190

המחסן של סבא

190

כד ,מרכז מבקרים לשמן זית
מערת שורק — מערת הנטיפים

191
191

יער בן שמן
פארק ומקלט הקופים
בית האיכר

191
192
193

החווה בגבעה
פינת החי

משק אלטמן
החווה של חוה
שביל עזים
יקב קדמא

האגם הקסום
המוזאון למורשת
עדות ישראל ,לוד
יקב רות
חוות זיתים אלאדין

193
193
193
194
194
194
194

195
196
196



לוד



לכיש



לטרון

פארק השלום

196

אקשן פארק

196

יקב לטרון
יד לשריון ,לטרון
מיני ישראל


מבוא מודיעים



מזכרת בתיה



מצליח

משק חי

מוזאון המושבה
בוסתן שושן


נאות קדומים



נווה מיכאל

נאות קדומים
יקב יפו


נחשון

197
197
198
198
198
199
199
199

יקב נחשון

200

חוות בית ניר

200

או הו לי — מושב ניר ישראל

200

גבעות נס ציונה
גבעת האירוסים
בית ראשונים

200
201
201







ניר

ניר ישראל
נס ציונה

עין צורים

עץ הבקבוקים


צובה



צפרירים

קיפצובה

יקב צפרירים
דקוטה


צרעה

יער צרעה

201
202
202
202
202
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ארץ יהודה


רחובות



רמלה



רמת רזיאל



שדה יואב



שילת

203

מרכז מבקרים תנובה
מרכז המבקרים של
203
מכון ויצמן למדע
204
גן המדע
אתר הפרדסנות ע"ש מינקוב ברחובות
204
מכון איילון — גבעת הקיבוצים ,רחובות
205
מוזאון רמלה
שוק רמלה
מנזר גיאורגיוס הקדוש
בריכת הקשתות
תיירות רמלה
המסגד הגדול
גן הנשיא
הכנסיה הפרנציסקנית
המסגד הלבן
בית הקברות הצבאי הבריטי
בית הכנסת הקראי
נעים במים
חמי יואב

כפר חשמונאי

203

205
206
206
206
207
208
208
208
208
209
209
209
210
210

מישור החוף הדרומי


אשדוד

מוזאון רלקס
מרכז המבקרים של נמל אשדוד
טיילת אשדוד
מוזיאון אשדוד לאמנות
פארק לכיש
המרינה הכחולה
גבעת יונה
הדיונה הגדולה
המוזאון לתרבות הפלשתים

212
212
212
213
214
214
214
214

ע"ש קורין ממן
פארק עד הלום
החלקה על הקרח

215
216
216

אתרי מורשת
תיירות אשקלון
גן לאומי אשקלון
גן שעוני השמש
מרינה אשקלון
טיילת אשקלון
אשקלונה

216
217
218
218
218
218
219



אשקלון



יד מרדכי



ניצנים



פלמחים

משואה לתקומה
בית הדבש והדבורה
סיור בעגלה

219
219
219

שמורת חולות ניצנים

220

מוזאון בית מרים
צריף ראשונים

220
220

ירושלים והסביבה
222
222
222
222

מוזאון ארצות המקרא ,ירושלים
מוזאון האסלאם
מוזאון המדע ע"ש בלומפילד
מרכז שרשרת הדורות
מוזיאון חצר הישוב הישן
223
על שם יצחק קפלן
224
גבעת התחמושת
224
עיר דוד
224
מערת צדקיהו
224
הכיכר הרומית
225
מוזיאון הרצל
226 ,11
יד ושם
227
מוזאון ישראל ,ירושלים
228
הגן הארכיאולוגי
228
טיילת החומות
228
מנהרות הכותל
228
בית הכנסת הגדול
229
הרובע היהודי
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הכנסת

230

בית הכנסת "החורבה"
מגדל דוד — המוזאון לתולדות
ירושלים
תצפית הכותל — כיכר המנורה
כיכר החורבה
מוזאון הטבע ,ירושלים
גן התקומה
תערוכת "לבד על החומות",
כנסיית הניאה
מגדלי קדם
הרובע ההרודיאני ,מוזאון וואהל
לארכיאולוגיה
הקרדו המקורה והקרדו הפתוח
כיכר בתי מחסה
מוזאון הבית השרוף —
בית קתרוס
מוזאון עין יעל ,ירושלים
נחלת שבעה
'בית הרב' קוק
שכונת עין כרם
בית ילין במוצא
שדרות ממילא
מדרחוב בן יהודה
בית ש"י עגנון
שוק מחנה יהודה
פארק רבין
הגן הבוטני האוניברסיטאי
גן הפעמון
גן השושנים
גינות סחרוב
התחנה לחקר ציפורי ירושלים
גן החיות התנ"כי
גן בלומפילד
גן רבינוביץ'
עמק הצבאים
קו  — 99סובב ירושלים
שמורת הר הטייסים
אנ"א רבין
אנ"א אגרון

230

שורש ירוק בהר
מלון רמת רחל
מלון יד השמונה

231
232
232
233
234
234
235
235

חבל בנימין



הרובע היהודי

236
236
237
237
238
238
239
240
240
240
241
241
241
241
242
242
242
242
242
243
243
244
244
244
245
245
246



חבל בנימין



אחיה



ענתות



פסגות

246
247
247

מרכז המבקרים נחלת בנימין
יער נווה צוף

250
250

מרכז המבקרים אחיה
תיירות חבל בנימין

250
251

אברהם נוחם

252

נחלת בנימין
יקב פסגות

252
252

מדבר יהודה


מדבר יהודה



הרודיון

נקודת האפס בדרך לים המלח

254

גן לאומי הרודיון
כפר הנופש אלמוג

254
254

תיירות כפרית,
מועצה אזורית תמר
חוף ביאנקיני
חוף קלי"ה החדש
חוף נווה מדבר
חופי עין בוקק
חוף חמי זוהר

255
256
256
256
256
257



ים המלח



מצדה



נאות הכיכר

257
גן לאומי מצדה
259 ,257
אל מול מצדה
מוזאון מצדה על שם יגאל ידין
259 ,258
תרומת קרן שוקי לוי
258
אנ"א מצדה
אסתי ברק

260
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סייקל אין
ח'אן קסם המדבר
פרא המדבר
שמורת עין גדי
גן לאומי עתיקות עין גדי
(בית הכנסת הקדום)
הגן הבוטני
אנ"א עין גדי
מלון עין גדי

261
261
262
262

שמורת טבע עינות צוקים

264

תיירות ערד
מוזאון ערד המקראית
המוזאון ההיסטורי
מוזאון הזכוכית ערד
אנ"א ערד
מוזאון הבובות
מלון ענבר
גן לאומי תל ערד

263
264
264
265
266
266
267
268

גן לאומי קומראן
כפר הנופש קלי"ה

268
268



עין פשח'ה



ערד



קומראן

260
260
260
261

הנגב


הנגב



אשלים



בארי



באר שבע

גן לאומי אשכול

270

דרור במדבר

270

יער בארי
לה מדווש

270
270

תיירות באר שבע
גן הפעמון
עולם החלל המופלא
העיר העתיקה בבאר שבע
באר אברהם
השוק הבדואי

271
272
272
272
272
272

מוזאון הנגב לאמנות
מוזאון לתרבות האסלאם
ועמי המזרח
אנדרטת חטיבת הנגב
גן לאומי תל באר שבע

273
274
274

שמורת הבשור

274



בשור



גני הדס

273

גני הדס
חוות זית המדבר —
ארץ הקשת בענן

275

שמורת חולות זיקים

276

מוזאון חיל האוויר
ספינת המדבר
יער חצרים

276
276
276



זיקים



חצרים



יבול



כיסופים

גלגלוצה

274

277

ג'יפים לילדים

277

הגלריה של מתי
בחצר של אורה

277
277



כפר מימון



כרמים



להב



מיתר



משאבי שדה



ממשית



מפלסים

פיינטבול כרמים

278

מרכז ג'ו אלון:
המוזאון לתרבות הבדואים

278

שושקולד

278

כפר נופש משאבים

279

חוות הגמלים
המכתש הקטן

279
279

אנדרטת "חץ שחור"

280
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מדריכי מטרופוליס
מדריכי מטרופוליס הם ספרי טיולים עירוניים שנועדו
למטייל האנין .המדריכים מודפסים בפורמט נוח לנשיאה
וכריכה מיוחדת הכוללת מפה .המדריכים מורכבים מפרקי
טיול שנכתבו על ידי טובי המומחים של מטרופוליס,
וכוללים אתרים ואטרקציות ,מסלולי טיולים ,מוזאונים,
בתי מלון ,מסעדות ,חנויות ואתרי בילוי מומלצים.

חדש
מדריכים מותאמים
לטאבלט ולטלפון החכם

מערכת מטרופוליס עמלה בימים
אלו בהסבת מדריכי מטרופוליס
לפורמט דיגיטלי .הכנסו לאתר,
תתעדכנו במדריכים החדשים
שלנו ,ותהנו ממחירים מיוחדים,
חדשנות ונוחות.

לא נוסעים ללא מדריכי מטרופוליס

www.eretzmag.com
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מצפה רמון



נבטים



נתיבות



קדש ברנע



רביבים



רמת נגב



שדה בוקר

מרכז המבקרים מכתש רמון 281 ,280
280
חי רמון
282
חוות האלפקות
282
חץ וקשת מדברי
282
אנ"א מצפה רמון
מרכז מורשת יהדות קוצ'ין

283

קבר הבאבא סאלי

284

בית הדבש

284

מצפה רביבים
ח'אן חי נגב

284
284

גן לאומי עין עבדת
גן לאומי עבדת
אחוזת נווה מדבר
מרכז צפרות רמת נגב
דרך היין ברמת נגב
חוות זוהר במדבר
חוות קורנמל
חוות נעמה
חוות נחל בוקר
חוות צברי אורלי
חוות כרמי עבדת
סוכה במדבר
עזוז

285
285
285
286
286
286
286
286
287
287
287
287
287

צריף בן־גוריון
אחוזת קבר בן־גוריון
"מורשת חיים" ,גלריה-ארכיון
משפחתית ,קיבוץ שובל

288
288

288

ערבה ואילת


אילת

גלריית אמני אילת
מזרקה מוסיקלית
הגן הבוטני של אילת
פלמינגו ,ספורט ימי
סקייטפארק אקסטרים
אייס ספייס
פנינת האלמוגים
ספינת פרדייז
טיולי ג'יפים בהרי אילת
המצפה התת־ימי
פארק הקרח
ריף הדולפינים
טופ  — 94אילת
פארק הצפרות
אנ"א אילת


הערבה ,איילות



אליפז



יטבתה



עיר אובות



צופר

חוות החיות
חוות הגמלים
אירוח בקיבוץ אילות

290
290
290
290
291
291
291
291
291
292
292
292
292
293
293
294
294
294

חופשה בערבה
פארק תמנע

295
295

פונדק יטבתה
שמורת חי־בר יטבתה

295
296

קרוקו לוקו

חוות האנטילופות
ח'אן דרך הבשמים

296
296
296

הגולן

נחל אלעל ,רמת הגולן
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 אבנ"י אית"ן
מרכז מורשת גוש קטיף

המושב "נצר חזני" שפונה מגוש קטיף — בנה את עצמו מחדש
במושב אבנ"י אית"ן .בתמיכת המשפחות המפונות ,הוקם מרכז
המורשת ,המציג את סיפור חייהם של התושבים דרך תערוכת צילומים,
ספרים ,סרט תדמית ופעילות לילדים.
אבנ"י אית"ן ,רמת הגולן
בתיאום מראש
04-6763535

חאן אל על

על מצוק נחל אל על בדרום הגולן תמצאו מתחם אירוח רחב
ידיים למשפחות שאוהבות טבע ושטח .נארח אתכם באהבה
באוהלים משפחתיים ואינדיאניים ,בקמפינג ובחדרי אירוח מאובזרים.
לרשותכם יעמדו מטבחון להכנת אוכל ,פינות ישיבה ,שירותים
ומקלחות חמות.
אטרקציות :טיולי חמורים על מצוק הנחל ,טיולי אופניים בנוף
הפראי ובמעיינות חבויים.
מושב אבני איתן ,רמת הגולן
בתיאום מראש
04-6602569

הרפת הרובוטית

ביקור חווייתי ברפת משוכללת הכולל פעילויות לכל המשפחה,
סדנאות להכנת גבינה צ'רקסית ,חמאה ושוקו מחלב טרי
ואפיית פיתות בטבון .בואו לפגוש דור שלישי של רפתנים ,ללמוד
כיצד מגיע החלב מהפרה למדפים ,איך החליף המחשב את האדם
ומדוע הרפתן המודרני יכול לישון בשקט.
במקום חזיון אור־קולי הממחיש את כל שלבי פעילות הרפת ,סיור
מודרך בחדר הרובוט ,הגמעת עגלים מבקבוק ואפילו כתב חידה וסיור
בנושא איכות הסביבה.
אבנ"י אית"ן ,רמת הגולן
בתיאום מראש

04-6763563
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הכפר האינדיאני

בשמורת נחל אל על תמצאו שקט ושלווה ונקודת מוצא נוחה
לטיולים .במקום אוהלים מונגוליים ,צימרים ,משטח קמפינג,
סככת צל ועוד.
אבנ"י אית"ן ,רמת הגולן

04-6762151

 אודם
יקב הר אודם

במרכז המבקרים של היקב של מושב אודם ,השוכן בלב יער
אלונים ,נחשף סיפורה של משפחת אלפסי ,שהקימה את
המקום בשנת  .2003ניתן להצטרף לסיורים ביקב ,הכוללים ביקור
בכרמים לצד טעימות יין.
מושב אודם ,רמת הגולן

אירוח באוהלי רועים ,מחוממים ומוגנים
מגשם ומרוח .מזרונים וחשמל.
חדרי אירוח מעץ מאובזרים
אירוח באוהלים משפחתיים

04-6871122

בתיאום מראש

הנחייה משימתית בטבע )(ODT
הרפתקה מסעירה תורמת לגיבוש ,פיתוח
מנהיגות חיובית ,חשיבה מקורית.
הפעילות מתאימה לנוער ומבוגרים.
טיולי אופניים ברחבי הגולן
טיולי חמורים מודרכים אל מצוק נחל אל על
עם מדריך מנוסה .לכל הגילאים.
מקום מעולה לשבתות חתן

מושב אבני אית“ן ,רמת הגולן  ,12925טל ,04-6602569 .פקס04-6600071 .
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יער האיילים

פינת החי של יער אודם ,שבצפונה של רמת הגולן .הסיור
המודרך במקום מספק הצצה מקרוב לצבאים ,יעלים ,ואיילים.

מושב אודם ,רמת הגולן

04-8723920

הלינה אתר בתיאום מראש

חוות הסוס והדובדבן

חווית טבע מיוחדת במינה ,הממוקמת במטע דובדבן.
טיולי הסוסים נערכים בליווי מדריכים מקצועיים .קטיף
עצמי של הדובדבנים מתבצע במקביל לעונה (בין השבוע האחרון
של חודש מאי ועד סוף יוני).
מושב אודם ,רמת הגולן

052-3791651

טריפטראק

מיזם להפעלת טיולי ריינג'רים במסלולים המתאימים לקבוצות,
בודדים ולמשפחות עם ילדים בכל הגילאים .בנוסף ,מציע
האתר טיולי ג'יפים במגוון מסלולים ,לרבות כמו טיולי ספארי לצפייה
בחיות הבר ביער אודם וטיולי לילה.
מושב אודם ,רמת הגולן

054-2600322

קטיף עצמי במושב אודם

מיוני ועד סוף ספטמבר ,מתקיים קטיף של פירות היער .באתר
מתקיימות סדנאות להכנת ליקרים ,בית קפה ופינות ישיבה.

מושב אודם ,רמת הגולן

050-8450962

ח'אן הר אודם

ח'אן דרכים במרומי הר אודם שהוסב למתחם למשפחות.
במקום מטבח ,חדר אוכל ,גינה ואינטרנט .הח'אן ממוזג בכל
עונות השנה ונגיש לנכים.
מושב אודם ,רמת הגולן

050-5662673
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 אל־רום
חוויה מהסרטים

מיצג אור־קולי המציג את תהליכי הפקת התרגום והכתוביות
בסרטים ,תאור רגעי הגבורה בקרבות הבלימה של גדוד השריון
עוז  77בעמק הבכא במלחמת יום הכיפורים ,ולהמשיך לקטיף עצמי
של פירות טרופיים.
קיבוץ אל־רום ,רמת הגולן

04-6838016

 אניעם
נרות נאים

סדנה לייצור נרות דקורטיביים .מרכז המבקרים מורכב
מסטודיו ומגלריה ,בו מוזמנים המבקרים ליצור נרות,
ולהשתתף בסדנאות לילדים ולמבוגרים.
מושב אניעם ,רמת הגולן

04-6962298

בתיאום מראש

עידנים

חווה אורגנית־אקולוגית בלב הגולן .סיורים והסברים מודרכים
לקבוצות על הגישות השונות בגידול ירקות ופירות.

מושב אניעם ,רמת הגולן

054-7442773

 בני יהודה
מרכז מבקרים אבנובה

מרכז המבקרים של המפעל המייצר את סדרת מוצרי
קוסמטיקה "אבנובה" .במרכז סרט הסבר על המפעל ומוצריו,
תצפית לנופי הגולן ופינת משחק לילדים.
מתחם התעשייה בני יהודה ,רמת הגולן
בתיאום מראש
04-6763593
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אתנחתא באפיק

אתנחתא באפיק משלבת חדרי אירוח למשפחות ,ספא ייחודי
הבנוי על טהרת אבן הבזלת ,מרחבים ירוקים .המתחם מציע
חדרי אירוח וסוויטות לכל המשפחה ,חדרים זוגיים ,בריכה ,מתקני
ספורט וספא מאובזר וחדשני.
קיבוץ אפיק ,רמת הגולן

073-7594550

zimmer-afik.co.il

 גבעת יואב
קול שופר

מרכז המבקרים של המפעל לייצור שופרות בשיטות מסורתיות
משולבות בטכניקות מודרניות .במקום מוסבר תהליך ייצור
השופרות ,תצוגה של שופרות ויצירות אמנות מקרניים ,לצד מוצגים
בנושאי הלכות שופר ,סוגי קרניים ובתי מזוזה.
גבעת יואב ,רמת הגולן

04-6763307

לימונטו — הכל על הלימון

במרכז המבקרים תגלו את סודות הפרי החמצמץ ,הסבר וסרט
המראה את תהליך הייצור .במקום מייצרים מוצרים שונים
מלימונים :לימונדה ,ליקרים ,מטבלים ורטבים ,ריבות ועוד .במסעדת
הצמודה מוגשות ארוחות חלביות ,קינוחים וטעימות מהמוצרים.
גבעת יואב ,רמת הגולן

054-2258418

בתיאום מראש

 גמלא
שמורת טבע גמלא

שמורת טבע ואתר ארכיאולוגי על מורדות נחל דליות ונחל
גמלא .בשמורה שדה דולמנים ,מושבת נשרים ,מגוון בעלי חיים
ושרידי העיר גמלא.
שמורת טבע גמלא — צפונית לצומת דליות ,רמת הגולן

04-6822282
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 גשור
שמן זית ארץ גשור

סיור חווייתי בעולמו המרתק של שמן הזית .הביקור מיועד לכל
המשפחה ומשלב צפייה בתהליך עצירת השמן האיכותי (בעונת
המסיק) ,ייצור שמן זית ,צפייה בסרט וטעימות ממגוון השמנים.
קבוץ גשור ,רמת הגולן

04-6764169

בתיאום מראש

 חרמון
אתר החרמון

אתר החרמון פעיל כל השנה; בחודשי החורף ניתן לגלוש
במסלולי סקי וסנובורד ,בעוד בקיץ מזג האוויר הנפלא מאפשר
מגוון פעילויות.
הר החרמון ,כביש  ,98רמת הגולן

1-599-550-560

שמורת טבע נחל חרמון

אפשרויות טיול מגוונות ,באזור המעיינות ,באזור השביל התלוי
והמפל .סמוך למעין בניאס עולה שביל מדרגות למערה,
שלצדה חצובות חמש גומחות במצוק — שריד ממקדשו של האל
פאן .בחזית המערה נמצאים שרידי מקדש שבנה המלך הורדוס.
שמורת טבע נחל חרמון ,כביש  ,99רמת הגולן

 מרום גולן
מרום גולן

04-6902577

קיבוץ מרום גולן שוכן בתוך לועו של הר הגעש בנטל ונושק
בקצהו הדרום־מזרחי לשמורת הטבע אביטל .בקיבוץ מבחר
מסעדות ואטרקציות :בית הקפה הגבוה בישראל ,רכיבה על סוסים,
פינת חי ואף בונקר צה"לי הפתוח למבקרים.
צומת יהודיה ,רמת הגולן

04-6735702
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אירוח כפרי מרום גולן

אירוח כפרי מרום גולן נמצא בקיבוץ מרום גולן ,במקום 40
בקתות נופש ו־ 32חדרי אירוח צמודי קרקע .מסעדה כשרה
המתאימה גם לארועים ובית קפה על הר בנטל.
קיבוץ מרום גולן

04-6960267

www.meromgolantourism.co.il/rooms

 נוב
על הסוס

חוות סוסים במושב נוב ,הממוקמת בירידות לוואדי נוב.
במקום תקבלו הדרכה קצרה אודות טיפול ורכיבה על סוסים
ממדריך רכיבה מוסמך ולאחריה ניתן להצטרף לטיול .הטיולים
מתאים לילדים מגיל  10ומעלה.
מושב נוב ,רמת הגולן

052-6477009

 נטור
מנדרינה

הסטודיו של אמנית הזכוכית רינה אפלבוים ,המעצבת תכשיטים
ויודאיקה מזכוכית .המקום מציע סדנאות וקניית תכשיטים.

נטור ,רמת הגולן

04-6763619

 סוסיתא
גן לאומי סוסיתא

העיר סוסיתא נוסדה בתקופה ההלניסטית על ראש גבעה
המשקיפה אל הכנרת .עד מלחמת ששת הימים שימש האתר
כמוצב ומאז נערכו בו חפירות בהן נתגלו ממצאים רבים ,ובכללן
מבנה האודיאון — היכל מקורה דמוי תאטרון — היחיד בישראל.
כביש  ,92מול קיבוץ עין גב ,רמת הגולן
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 עין זיוון
מרכז המבקרים דה קרינה

בנוף פסטורלי בלב רמת הגולן שוכן מפעל שוקולד בוטיק “דה
קרינה” .במרכז המבקרים סיורים מודרכים ליחידים ולקבוצות,
סדנאות שוקולד לילדים ,סדנאות שוקולד למבוגרים ,סדנאות ,VIP
סדנאות לארגונים וחברות ,סדנאות גיבוש ,סדנאות ימי הולדת
וסדנאות למנהלים .במקום חנות הבוטיק ובית קפה שוקולד.
קיבוץ עין זיוון ,רמת הגולן

04-6993622

בתיאום מראש

בראשית

במרכז המבקרים של "פירות הגולן" אחד מבתי האריזה לפרי
הגדולים ביותר בארץ .ביקור במקום כולל סיור מודרך בבית
האריזה הגדול והמשוכלל וכולל סרטון המתאר את תהליך הטיפול
בפרי משלב הנטיעה ועד למשלוח לשווקים ולחנויות.
במקום מסעדה כשרה וחנות פירות עם תוצרת מהגליל והגולן.
קיבוץ עין זיוון ,רמת הגולן

04-6961988

 קדמת צבי
חוות בל עפרי

בתיאום מראש

חווה חקלאית הבנויה על פי אורח החיים של תקופת המקרא
ומשחזרת כפר מימי המשנה והתלמוד .במקום בוסתני פרי,
כרם יין ,מטע זיתים ,יקב הממוקם בבונקר סורי נטוש ,גלריה ,פינת
חי ,בית בד ובארות מים.
החווה מציעה סדרת סדנאות "חקלאים צעירים" בחופשת הקיץ
ובחגים .בסדנאות מדגים צוות מדריכי החווה את דרכי הכנת המזון
בתקופת המשנה והתלמוד בשיטות המסורתיות שהתקיימו בארץ
ישראל בתקופה הרומית והביזנטית .המבקרים בחווה יתנסו באפיית
לחם ,חביצת גבינות צאן ,בציר ענבים ,דריכה בגת והפקת יין.
קדמת צבי ,רמת הגולן

052-8805026
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בית הריבות

חנות מפעל הריבות של שרה קוז'יקרו מעוצבת כבוטיק קטן
המקיף בתוכו את העולם המתוק של פירות ארצנו .המבקרים
מוזמנים לטעום ממעל  100טעמים ממיטב הקונפיטורות ,ממתכונים
פשוטים ,מפירות איכותיים וכמובן — מריבות ביתיות הנרקחות
בתהליך מוקפד ובשיטה מסורתית ,ליצירת חוויה קולינרית מיוחדת.
קדמת צבי ,רמת הגולן

052-6485803

בתיאום מראש

 קצרין
בית הבד של הגולן

במרכז המבקרים תוכלו להתרשם ממכונות המפיקות שמן זית,
ללמוד על תהליך עצירת שמן זית ולצפות בסרטון .ברחבת
המרכז מוצבים דגמים עתיקים של בתי בד .במקום חנות.
אזור תעשייה קצרין ,רמת הגולן

04-6850023

סיורים בתשלום ובתיאום

קסם הגולן

מתחם רחב היקף ,המציע אפשרות בילוי לכל המשפחה .במרכז
המבקרים ממוקרן סרט על אודות הגולן ולצדו ניצב מודל מדויק
של הרמה .ב"מבשלת הגולן" תזכו להציץ למבשלה ראשונה מסוגה
בארץ ,המשלבת את מי המעיינות הצחים שבאזור ,וללגום להנאתכם
מהתוצרת המקומית .ב"טעם הגליל והגולן" תיהנו משילוב של חנות
לממכר מוצרי מזון ,בית קפה ומסעדה חלבית בנוסח גלילי.
קצרין ,רמת הגולן

04-6850766

הכרכרה של רוז'ה

רוז'ה מזמין אתכם לטיול טבע קסום .הכרכרה המפוארת רתומה
לשני סוסים ותיקח אתכם לטיול בקצב אחר ובאווירה מיוחדת.
חוויה לכל המשפחה ,לעד תשעה אנשים בכרכרה.
קצרין ,רמת הגולן

04-6820466

בתיאום מראש
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מסע במנהרת הזמן
פארק קצרין העתיקה ומוזאון עתיקות הגולן
בכרטיס אחד

בפארק קצרין בית כנסת עתיק בן  1500שנה ,בית מגורים
משוחזר ובית בד .שיטוט ברחבי הכפר המשוחזר מזמן
למבקרים חוויה של כל החושים.
החוויה התלמודית :צפייה בסרט על  6מסכים ,ר' מאיר ו"אחר"
או תנורו של עכנאי
במוזאון ממצאים נדירים של הגולן מתקופות שונות כולל סיפורו של
היישוב היהודי בגולן .מנורות ,כתובות יהודיות וסיפור המרד בגמלא
שמומחש גם בחזיון אור־קולי מרגש .להעשרת חווית הביקור ניתן
לטבוע את מטבע גמלא במו ידינו .חדש במוזאון משחק משפחתי
קסום "המסע אל הקמיע המכושף"
חוויה אחת טובה מאלף מילים :בקיץ ובחגים פעילויות ססגוניות
לכל המשפחה
פארק קצרין ,04-6962412 :מוזאון04-6964664 :
קצרין ,רמת הגולן
museumag@gmail.com
www.mpkatzrin.org.il
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מרכז הזוחלים

אטרקציה ייחודית ולימודית לכל המשפחה .אולם התצוגה,
הגדול מסוגו בישראל ,תוכנן ונבנה במשך שנה במטרה להקנות
לזוחלים השונים תנאים סביבתיים הקרובים ביותר לבית גידולם
הטבעי .במקום חדר הדרכה המשלב הדרכות והפעלות ,פינת ליטוף
וחנות למכירת זוחלים ,ציוד ומזון .ניתן לקיים אירועים מיוחדים,
חוגים וימי הולדת.
אזור התעשייה קצרין ,רמת הגולן

04-6850680

 רמות
אופן נעים

מרכז רכיבה באופני הרים ,המציע טיולים מודרכים לקבוצות,
משפחות וליחידים .הטיולים נערכים בעיקר במסלולים בצפון־
מזרח הכנרת.
רמות ,רמת הגולן

052-2796151

חוות רמות

חוות סוסים בדרום רמת הגולן ,המציעה טיולי רכיבה באזור
הכנרת .רכיבה לקטנטנים מתקיימת באזור החווה.

רמות ,רמת הגולן

057-7364750/1

חדרי גולן

במושב רמות המשקיף אל הכינרת הוקמו הצימרים של חדרי
גולן .הצימרים מותאמים למשפחות ולזוגות מוקפים בגינה
מטופחת וצופים אל הנוף המרהיב .במקום בריכת שחיה וספא לאורחי
המקום .מסעדת גג לארוחות הבוקר שממנה נשקפת הכנרת.
רחוב פני גולן ,רמות ,רמת הגולן
04-6731814 ,052-3393277
www.ramot-bb.co.il
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 שעל
בית אמני הגולן

גלריה של יצירות אמנות מקוריות של אמנים שגרים ויוצרים
בגולן ,מכל קשת היצירה :סלים קלועים ,תמונות ,צילומים,
הדפסים ,פסלים ,תכשיטים ,מוצרי נייר שימושיים ועוד.
כל הפריטים מוצעים בגלריה הם למכירה .התערוכה מתחלפת
באופן תדיר על מנת להעניק הזדמנות לאמנים שונים להציג את
עבודותיהם.
מרכז תיירות ווסט ,שעל ,רמת הגולן
04-6894774

קסם התבלינים

חוות תבלינים המציעה למבקרים חוויה של טעמים וריחות מול
נוף עוצר נשימה של מרחבי הגולן והחרמון .במרכז תוכלו
למצוא מבחר תבלינים שלמים וטחונים ,צמחי מרפא ,תערובות
לסלט ,חליטות תה ,פירות יבשים מיוחדים ,ריבות וליקרים תוצרת
בית ,חלבות ועוד מגוון טעמים מקוריים .בתיאום מראש ניתן לערוך
סדנה לקבוצות להכנת ליקרים ,תוך הסבר כללי על ייצור יין
ושיכרים.
מרכז תיירות ווסט ,שעל ,רמת הגולן
04-6891544

משק לוי

קטיף עצמי פירות יער ופירות אקזוטיים במושב שעל ,שבצפון
רמת הגולן ,המתקיים מסוף חודש מאי ועד סוף חודש אוגוסט.
באתר מתחם ללינת קמפינג בחושות או אוהלים ,הפתוח כל השנה
וכולל מקלחות חמות ,מקרר ,אזורי מנגל ,פינות ישיבה מוצלות,
קפיטריה ואפשרות לארוחת בוקר בתיאום מראש.
שעל ,רמת הגולן
04-6981651

כל המוצרים של מטרופוליס
במרחק לחיצה אחת

www.eretzmag.com
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סובב כנרת
ועמק הירדן

פארק הירדן ,צפונית לכנרת
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 סובב כנרת
פארק הירדן

פארק המשלב תיירות נופש ואתרים ארכיאולוגים ,המשתרע
על פני שטח של  .1,000בפארק חמישה מסלולי טיול לאורך
הירדן המתאימים לכל המשפחה ,לצד פינות חמד ומדשאות ירוקות
המתאימות לקמפינג .בפארק :חדרי אירוח ממוזגים (,)050-7887018
טיולי עששיות ( ,)052-6517744סיור לילי בצמחיית הנחלים ,טיולים
במים ( ,)050-4000779וטיולי אופניים וקארטינג (.)054-6840021
כביש 888

עין תאופיק

בחורשה הצופה אל הכנרת ,עמק הירדן ומורדות הגולן ,נובע
עין תאופיק (עין עקוב) .תקרתו משמשת כמרפסת תצפית ,ומן
המעין זורמים המים הלאה לבריכות שכשוך קטנות .במקום שרידי
ח'אן עתיק מהתקופה הרומית.
כביש  ,98דרומה למבוא חמה

"אבוקייק" הלונה פארק של הטבע

בפארק הירדן ,בלב הטבע בין
מדשאות מוצלות ,אתר אבוקייק מציע
שייט כייפי למשפחות בקייקים וסירות
(מגיל  )4ובאבובים (מגיל  .)12טיולי רכיבה
באופניים משפחתיים ברחבי הפארק וטיולי
עששיות ליליים באווירה קסומה.
לקבוצות ,ימי כייף בשילוב משחקי משימות — בשייט ,פארק היורה
— מטווח חץ וקשת אתגרי לכל המשפחה .טיולים מודרכים ברחבי
הפארק.
ארוחות כשרות ניתן לאכול לצל עצי האקליפטוס לצד נהר הירדן
הזורם.
פארק הירדן — צפון מזרח הכנרת

04-6921078

www.abukayak.co.il
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עמק הירדן סובב כנרת
חופשה מהנה כל השנה

שביל צופה כנרת

מגוון אפשרויות לינה :מלונות • כפרי נופש • אירוח קיבוצי • צימרים
אטרקציות • פעילויות • סיורים • אופניים • מוזאונים
גלריות • סרטים • תרבות ועוד...


מידע נוסף אודות אפשרויות לינה ,אטרקציות סיורים ועוד בעמק הירדן וסובב כנרת
באתר התיירות www.ekinneret.co.il
לרשותכם הטבות והנחות בחוברת התיירות עמק הירדן סובב כנרת ממזגים הנאות
את החוברת ניתן למצוא במ.מ.ת.ק ,באתרי התיירות סובב כנרת ובאינטרנט.
מ.מ.ת.ק  -מרכז מידע תיירות תעסוקה קליטה
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לונה גל

פארק המים הגדול בצפון משלב מתקני מים ענקיים ,שעשועי
מים וגלישת אבובים.

חוף גולן ,כביש 92

04-6678009

גשר אריק

קצין הצנחנים אריק שמיר ,שנפל בקרבת מקום ,הונצח בשנת
 1969בגשר הנמתח מעל נהר הירדן .בשל מיקומו המיוחד של
הגשר ,ליד שטחי הביצה הפוריים של שמורת בית ציידה ,החל מעונת
הסתיו ועד תחילת עונת האביב מגיעים למקום חובבי צפרות רבים,
הצופים בקורמורנים מסוגים שונים ,באנפות ובעוד מעופפים.
כביש  ,87כקילומטר מצפון לשפך הירדן ,שמורת בית ציידה

 אלומות
מצפה הוד

נקודת תצפית ממנה נשקפת הכנרת במלוא הדרה ,כמו גם הרי
רמת הגולן שברקע .התצפית ,שאליה מגיעים מתחנת דלק
סמוכה ,נערכת מקו גובה פני הים וקרויה על שמו של מוטי הוד,
מפקד חיל האוויר לשעבר .במקום חניה מסודרת ,שילוט והנחייה.
בירידה מקיבוץ אלומות ,על כביש מספר 767

 אפיקים
אפיפית

בעמק הירדן ,בין מטעי הבננות והאבוקדו ,נמצא בית הקפה
"אפיפית" ,המציע ארוחות בוקר ,בראנצ'ים וארוחות חלביות.
המקום משמש כנקודת עצירה מצוינת להפסקה למטיילים בעמק
הירדן.
קיבוץ אפיקים

04-6754210
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בוסתן לבונה

סיור רב חושי בגן עדן ,במדרון
המשקיף לכנרת ולהרי הגולן .בבוסתן,
עצים מיוחדים שהובאו מכל העולם ,חלקם
מניבים וחלקם פורחים .בכל עונה ניתן
לטעום מסוגי הפירות וצמחי התבלין .הסיור
נערך בהדרכתו של יוסי לישנסקי המשלב הסברים מרתקים על
העצים עם סיפורי ההיסטוריה המשפחתית וסיפורי עמים .הסיור
בתשלום ונמשך כשעה וחצי ומלווה בטעימה מפירות הבוסתן,
שתייה קרה ,ליקרים מיוחדים וגלידות בימים חמים .הסיורים
לקבוצות של מינימום עשרה אנשים .בתאום מראש .ניתן לקיים
אירועים פרטיים במקום או להזמין שירותי קייטרינג.
בוסתן לבונה :משפחת לישנסקי ,מושב אלמגור
שישי 052-5385757 :לתאום סיורים ) 050-3220278רחל(
04-6937911
www.levona.co.il
info.levona@gmail.co.il

 אשדות יעקב
מוזאון בית רמי ואורי נחושתן

מוזאון לאמנות עכשווית השם דגש על יצירה ישראלית.
התערוכות המתחלפות בתחומי ציור ,פיסול וצילום .במקום
הפעלות חוויתיות לילדים המעניקות כלים להתבוננות ,ניתוח והנאה
מהאמנות הפלסטית .בנוסף מוצעות הדרכות גם לקבוצות מבוגרים.
קיבוץ אשדות יעקב מאוחד

04-6757737

סדנה לטקסטיל

חוויה ייחודית ,צבעונית ומלהיבה בה ניתן לגעת בצבעים וליצור
פריט לבוש מודפס במבחר דוגמאות מחומרים ידידותיים
לסביבה .במקום מכירת חומרי הדפסה ,בר־קפה ובוטיק אופנה.
קיבוץ אשדות יעקב מאוחד

04-6757910
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אירוח כפרי נהרא

אירוח כפרי נהרא שוכן בעמק הירדן ,מרחק נסיעה קצר
מהאטרקציות המפתות ביותר שיש לאזור הגליל ורמת הגולן
להציע .מתחם האירוח ,הממוקם בקיבוץ אשדות יעקב איחוד ,כולל
 44יחידות נופש מסוגים שונים .המתחם טובל בצמחייה ירוקה
ועשירה ,העצים מרחבי העולם ,מדשאות ירק ושטחים פתוחים ורחבי
ידיים המקיפים אותו וכן טווסים מסתובבים חופשי בגאווה ברחבי
הקיבוץ ויוצרים אווירה רגועה.
קיבוץ אשדות יעקב איחוד

073-7582031

www.nehara.co.il

 בית זרע
מתוקאיה

סדנאות יצירה ופיסול מבצק סוכר ועוגות מעוצבות ,המיועדות
לכל המשפחה ומתקיימות בסופי שבוע ,חגים וחופשות .העבודה
בבצק סוכר משלבת יצירתיות ,סקרנות ,התנסות בחומר ,שילוב צבעים
וחדשנות .כל החומרים אכילים ואהובים על מבוגרים וילדים כאחד.
במקום פועלת חנות לממכר מוצרי בצק סוכר :בצקים שונים ,צבעי
מאכל ,קישוטי עוגה ייחודיים ,סוכריות ,כלי עבודה ועוד.
קיבוץ בית זרע

04-6775422

ג'ונגל כיף

כאן חיים בכיף קופי הסנאי השובבים ,הסוריקטות הביישניות,
התוכים הפטפטניים ,התרנגולות ,הדורבנים ,המארה
הארגנטינאית ,הצב הסודני הענק ,הננדו ,החוטמנים ,עגורי הכתר
השוויצרים ,שועלי הפנק ארוכי האוזניים ,הנחשים ועוד חיות שונות
ומשונות .בפינת הליטוף ניתן לפגוש ארנבות ,שרקנים ואפרוחים,
והחי בר מאכלס מבחר מבעלי החיים הארץ ישראליים.
במקום שפע פעילויות וסדנאות יצירה לילדים וכן מזגני שטח
ענקיים ,המפיצים קרירות נעימה ברחבי הגן.
קיבוץ בית זרע

04-6775063
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יחידות נופש משפחתיות,
בריכות שחייה ומועדון שייט (בעונה) .השכרת אופניים,
שפע של טיולים ואטרקציות בסביבה

כיף לכל המשפחה!

www.maagan.co.il
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 גנוסר
בית יגאל אלון — מוזאון אדם בגליל

בית יגאל אלון הוקם בשנת  1986כחלק מהעמותה להנצחת
מורשתו של יגאל אלון :המצביא ,המדינאי ,אדריכל חברתי
במדינת ישראל ואיש הקיבוץ .תפיסת עולמו וערכיו של אלון מהווים
השראה לפעילות העמותה בשדה החינוך והחברה – מרכז חינוכי
ותוכניות מיוחדות ארוכות טווח ,שדה עיצוב הזיכרון הלאומי –
מוזיאון ותכנית "שימור לדורות" ושדה שיתופי הפעולה בקרב
אזרחים ,ארגונים וקהילות המזדהות עם מטרות העמותה.
המוזאון מעמת את המבקר עם הגליל כאזור בעל נוף והיסטוריה
ייחודיים ,המהווה דגם לדרכה של מדינת ישראל בעבר ,בהווה
ובעתיד .במקום תערוכות מתחלפות של אנשי עמק הירדן ,תכנית
אור־קולית על הקשר בין האדם לנוף ואטרקציה מיוחדת במינה
בדמות סירה בת  2,000שנה שהתגלתה בכנרת ושוחזרה במבצע יוצא
דופן ("הסירה של ישו").
בית יגאל אלון ,קיבוץ גנוסר

04-6727700

מלון נוף גנוסר

נוף גינוסר הינו מלון נופש בצפון הארץ ,על שפת הכנרת.
לשרות ונוחיות האורחים עומדים  170חדרים מפנקים וסוויטות
מפוארות ,חלקם משקיפים אל עבר הכנרת ,מאובזרים במיטב הציוד
לנוחיות ורווחת האורחים.
קיבוץ גנוסר

04-6700300

www.ginosar.co.il/nof-ginosar-hotel

גנוסר ווילג'

סמוך לבית מלון נוף גינוסר ,על שפת הכנרת ,ניצב לו כפר
הנופש גנוסר ווילג' ,כפר נופש קטן ויפיפה בסגנון אירוח כפרי
ובו  75חדרים .בשטחי המלון אין אפשרות להבאת מערכות שמע
והגברה .ניתן לעשות  BBQמחוץ לחדרי הווילג' ובשטחו בלבד.
קיבוץ גנוסר

04-6700300

www.ginosar.co.il/ginosar-village-resort

בית גבריאל בכנרת,

מרכז לתרבות

"בית גבריאל בכנרת" הנושק לשפת האגם
הוקם בשנת  1993ע"י קרן שרובר ,בראשה
הגב' גיטה שרובר ז"ל ובשיתוף פעולה עם
זאב (ולוולה) שור ,מי שהיה ראש המועצה
האזורית עמה"י ,לזכר בנה האהוב ,גבריאל.
המבקרים בבית גבריאל חשים מיד
באווירה המיוחדת המאפיינת את הבית,
המשלב בתכנונו האדריכלי מבנה אבן עם
גינות חמד מוריקות.
המתחמים השונים פתוחים לקהל ומציגים
בתערוכות מתחלפות אמנים ויוצרים
בתחומים רבים.

במקום פועלת מסעדת שף – "תכלת"
המציעה מפגש בין תרבות וקולינריה ,עם
מבחר מנות מצוינות ואנינות טעם אל מול
נוף האגם .המחירים נוחים וחווית הארוחה
משאירה טעם של עוד...
בבית גבריאל אודיטוריום ובו  300מקומות
ישיבה ,המארח אירועים בינלאומיים,
מופעים והצגות ומיטב סרטי הקולנוע.
לצד אולם התיאטרון מוצגים סרטים גם
באולם הקולנוע ,בו  100מקומות ישיבה.
בית גבריאל הוא ארמון רב תפארת על
שפת ים כנרת ,וביקור בו מבטיח למבקרים
חווית תרבות נפלאה אל מול נוף האגם.

www.betgabriel.co.il

טלפון04-6751175 :

 | 44ןדריה קמעו תרנכ בבוס

 גשר
רוטנברג

השף ליאור בחשיאן מציע במסעדת "רוטנברג" שילוב משגע של
המטבח הצרפתי והמטבח הים תיכוני ,תוך שימוש נבון בחומרי גלם
איכותיים .המסעדה נמצאת בין מפעל החשמל ההיסטורי בנהריים לנופי
ממלכת ירדן.
גשר הישנה

04-6752237

 דגניה א'
בית גורדון

מוזיאון לטבע ולידע בקעת כנרות לזכרו ולהנצחת ערכיו של
אהרון דוד גורדון ,איש העבודה והטבע ,מהחשובים והמיוחדים
מבין אנשי העלייה השנייה .במוזיאון שלושה אגפים :אגף הטבע
– פינה לזכרו של גורדון .בתצוגה חפצים אישיים וכתבים מקוריים,
אולם הטבע ובו תצוגה גדולה של טבע הארץ תוך דגש על טבע
האזור .אולם כנרות – תצוגה ארכיאולוגית המקיפה את תולדות
ההתיישבות באזור מהתקופה הפרהיסטורית ועד ימינו .בחצר תצוגת
כלי חקלאות מתקופות קדומות ועד לאחרונה .אולם בעקבות
ראשונים תערוכות מתחלפות העוסקות בנושאי המוזיאון.
קיבוץ דגניה א'

04-6750040

חצר ראשונים

מוזאון צנוע השוכן בחדר האוכל של דגניה א' ,המציג את
קורותיה של הקבוצה ושל ראשוני גרעין ההתיישבות .בין
הנושאים המוצגים במקום" :ראשית" — תקופת אום ג'וני ובניית
הבתים החדשים בנקודת הקבע; "פיתוח המשק" — גיוון הענפים,
מעבר למשק מעורב; "התפתחות הקבוצה" — הווי ,חג ומועד; מפעל
המים ותעשייה; הגנה וביטחון — הקרב על דגניה; "דגניה כיום" —
היישוב והאוכלוסיה ,מוסדות ,ילדים ונוער ,ענפי חקלאות ותעשייה.
קיבוץ דגניה א'

052-3749102

בתיאום מראש
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מיצג תחנת־הכוח "נהריים" ב"גשר הישנה" .צילום :חן לאופולד

אתר "גשר הישנה וחוויית נהריים"

"נהריים" ,תחנת־הכוח ההידרו־אלקטרית הראשונה והיחידה
בארץ ישראל ,נחנכה בשנת  1932במפגש הנהרות הירדן
והירמוך והיתה לנקודת־ציון חלוצית על מפת הארץ .תלאות הקמתה
ו־ 16שנות פעולתה היו דוגמא לחזון שהפך חלום למציאות ,ומופת
לנחישות ולמסירות אין קץ.
תחנת־הכוח "נהריים" ,שייצרה חשמל באמצעות כוח המים ,חדלה
לפעול ערב פרוץ מלחמת העצמאות .סיפורה יוצא הדופן כמו גם
סיפורו של היישוב "תל אור" ,שהוקם לצדה עבור עובדיה והיה
היישוב היהודי היחיד שהוקם בעבר הירדן המזרחי — שזורים
בתולדות קיבוץ גשר וגבורת חבריו ,שנלחמו והגנו בגופם על גבולות
המדינה שאך זה קמה .בביקור במיצג "חוויית נהריים" שבאתר
"גשר הישנה" זוכה המבקר לחווייה דינאמית ומיוחדת של אור ,צבע
וצלילים ,הממחישה את רוח התקופה ,מסבירה את אופן פעולתו של
מפעל החשמל בנהריים ומלמדת על כוחה של מנהיגות בדמותו של
פנחס רוטנברג ,מייסד חברת החשמל.
א'־ה' ,16:00-9:00 :ו' וערבי חג( 14:00-9:00 :מומלץ לתאם הגעה מראש)
04-6752685 ,04-6753336
כביש מס'  ,90ממזרח לצומת קיבוץ גשר
www.naharayim.co.il
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בית "התלם הארוך"

מרכז חינוכי העוסק ברעיון הקבוצה ,הקיבוץ ,חלוציות והגשמה.
הבית מציע מגוון פעילויות מותאמות לילדים ,בני נוער ,חיילים
ומבוגרים ,לרבות תערוכה אינטראקטיבית המגוללת את סיפורם של
החלוצים.
קיבוץ דגניה א'

04-6608124

קפה ראשונים

בחצר ראשונים המקורית ,נפתח בית קפה ומסעדה חלבית,
מוקף מדשאות ואווירה פסטורלית .המקום מעוצב בפשטות
ובאווירה חלוצית ,היכן שהישיבה במרפסת בין אבני האבן והגינות
הפורחות מדמה מסע אל העבר.
קיבוץ דגניה א'

04-6608273

 דגניה ב'
גליתא — חוות שוקולד

מרכז המציע סדנאות שוקולד למבוגרים וילדים .במקום בר
שוקולד הכולל משקאות חמים וקרים ,מנות מתוקות וגלידות
ביתיות המיוצרות בחווה .חנות המפעל ממוקמת בחנות .פתוח כל
השבוע ,כולל שבת.
קיבוץ דגניה ב'

04-6755608

אירוח כפרי דגניה ב'

האירוח בקיבוץ דגניה ב' מציע לאורחים יחידות מאובזרות
ונוחות .באתר יחידות משפחתיות וזוגיות .האירוח הנו על בסיס
לינה וארוחת בוקר .איזור החדרים טובל בירק רב ,עצים ונוי מטופח.
בכל המתחם ניתן למצוא אזורים מוצלים וערסלים המפוזרים לנוחיות
האורחים.
קיבוץ דגניה ב'

04–6755660/758

dganit.co.il
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 האון
כפר הנופש האון

אתר נופש לחופה המזרחי של הכנרת ,המונה  96יחידות אירוח
חדישות .הכפר מציע לאורחיו מגוון פעילויות לכל הגילאים.
החדרים מאובזרים ומתאימים לזוגות ,למשפחות ולקבוצות .ארוחת
הבוקר כלולה במחיר ובמקום מסעדה כשרה הצופה לכנרת.
האון

04-6656555

 חמת גדר
חמת גדר

אתר מרחצאות מרפא ונופש מדרום לרמת הגולן ,המושתת על
ארבעה מעיינות חמים .המרחצאות היו בשימוש בתקופות
קדומות ובמקום נמצאו שרידים מהמאה החמישית .במקום מספר
אטרקציות :בריכות מי מעיינות תרמו־מינרליים ,תותחי עיסוי מים,
פארק מים ,טיפולי ספא ,חוות תנינים ,מופעים לילדים ,מסעדות,
וכמובן מעיינות חמים.
חמת גדר

04-6659999

 טבריה
הבית של דונה גרציה

דונה גרציה ,שנודעה גם בשם חנה נשיא ,נולדה בראשית המאה
ה־ 16למשפחת אנוסים בליסבון .במהלך חייה סייעה למגורשי
ספרד ופורטוגל שביקשו לעלות ארצה ,עודדה אנוסים לשוב ליהדות,
ניהלה רשת עסקים מסועפת ואף החזיקה ברשותה צי אניות משלה.
דרך תיאור דמותה ופועלה של דונה גרציה ,מדגיש המוזאון את
מעורבותן ומרכזיותן של נשים בהיסטוריה ,מעניק ביטוי לתרבות
הלדינו ,ומבליט את מורשת העיר טבריה בתולדות עם ישראל.
הפרחים  ,3טבריה

04-6700930
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מרכז מבקרים מורשת הרמב"ם

חוויה החושפת את אחת מדמויות המופת של היהדות — רבי
משה בן מימון .במקום מוצעת הדרכה על מסכת חייו של
הרמב"ם ,הרצאות על ההיסטוריה של טבריה וסיורים בעיר וסביבתה.
התנאים  ,6טבריה

04-6725280

חומות טבריה

עד תחילת המאה ה־ ,20נקבעו גבולות העיר טבריה על ידי
החומות שבנה במהלך המאה ה־ 18דאהר אל עומר ,שליט הגליל.

טבריה

לשכת התיירות טבריה04-6725666 :

מוזאון גן הפסלים

מתחם פסלים המציג את עברה של טבריה ,השוכן בין המלון
הסקוטי לאגם .בין האמנים המציגים במקום נמנים ילידי העיר
אילנה גור ועמוס ישכיל.
טבריה ,סמטה בין ה"מלון הסקוטי" לכנרת

04-6725666

המלון הסקוטי

מלון בוטיק על חוף הכנרת ,השוכן במבנה אבן שהוקם במאה
ה־ 19כבית חולים של הכנסיה הסקוטית .במלון מסלול
ארכיאולוגי הכולל ממצאים מהתקופות הרומית והביזנטית ומרכז
מבקרים המגולל את סיפורו של בית החולים.
גדוד ברק  ,1טבריה

04-6710710/01

ההכניסה בתשלום ובתיאום מראש

"הבור" של טבריה

הגן הארכיאולוגי של טבריה " -הבור" ,נמצא סמוך לבתי המלון
שעל שפת הכנרת .במקום שרידים מהתקופות הצלבנית
והממלוכית .בלב המתחם מרכז מידע על טבריה .אורחי בתי המלון
נהנים מסיורים מודרכים ללא תשלום ,בימי שבת מהגן הארכיאולוגי.
טבריה

לשכת התיירות טבריה04-6725666 :
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חמת גדר מציגה:

מהיום כבר לא צריך להתלבט היכן לבלות עם כל המשפחה.

בואו ליהנות ממגוון האטרקציות של חמת גדר גם ביום וגם בלילה לצד המרחצאות,
הספא ושאר האירועים והחוויות שיהפכו את הנופש שלכם ליוצא מגדר הרגיל.
פארק מים

מופעי תוכים ותנינים

באנג'י טרמפולינה
כפר האוהלים

פארק דייג

בית מלון למשפחות

סירות פדאלים

מסעדות

ויתר האטרקציות של חמת גדר

לפרטים*6393 :

אתר | www.hamat-gader.com :׳חמת גדר׳ ב-
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קברי צדיקים בטבריה

במהלך השנים בהן נאסרה התיישבות יהודית בצפת הפכה
טבריה למקום מושבם של תלמידי חכמים רבים ,הקבורים כיום
בסביבותיה.
קבר הרמב"ם ,קבר רבי יוחנן בן זכאי וקברי תנאים נוספים נמצאים
במתחם קבר הרמב"ם .קבר רבי מאיר בעל הנס :תלמידו של רבי
עקיבא שהיה ידוע בעשיית נסים.קבר רבי חיים אבולעפיה ,רבה של
איזמיר ,מחדש היישוב היהודי בטבריה.
קבר האמהות :על פי המסורת קבורות בו ציפורה אשת משה ,יוכבד
בת לוי — אמו של משה ,אלישע בת עמינדב — אשת אהרון הכהן,
בלהה וזלפה.
קבר רבי עקיבא :מגדולי התנאים .היה רועה צאן עני שרק בגיל 40
למד לראשונה קרוא וכתוב .תוך שנים מעטות הפך למופלג בתורה
ובחכמה וכל חייו לא הפסיק ללמוד .סגולה :חכמה ,הצלחה בלימודים.
קבר רחל ,אשת רבי עקיבא :אתר עליה לרגל בעיקר בזכות באר
שנמצאת במקום אשר לה — כך על פי המאמינים — סגולות מרפא
ופרנסה.
קבר הרמח"ל :רבי משה חיים לוצאטו .רב ,מקובל ,סופר ,חוקר
רטוריקה ומשורר בן המאה ה.18-
קבר הרמב"ם :מרכז טבריה ,ליד תחנת אגד
קבר רבי מאיר בעל הנס :במעלה ההר בסמוך למרחצאות חמי טבריה
קבר רבי חיים אבולעפיה :בית הקברות העתיק של טבריה
קבר האמהות :שכונת קרית שמואל ,בקצה רחוב השומר
קבר רבי עקיבא :על צלע הר מאחורי שכונת קרית משה
קבר רחל :גבול בין בית הקברות היהודי ובית הקברות המוסלמי
קבר הרמח"ל :בכניסה המערבית לטבריה ,ליד תחנת המשטרה
לשכת התיירות טבריה04-6725666 :
מזח העיר העתיקה ,מאחורי מסגד אלבחרי ,טבריה
לשכת התיירות טבריה04-6725666 :

חצר היהודים

עם הגעתו של רבי חיים אבולעפיה מאיזמיר לטבריה בשנת
 ,1740נבנתה בסיוע השליט הבדואי דאז — דהאר אל עומר —
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שכונת היהודים מוקפת החומה .בשכונה הוקמו בתי כנסת ,בתי מדרש
ומקוואות ,ולימים היא כונתה "עיר היהודים" .במתחם החצר אפשר
לראות את בית הכנסת "עץ החיים" ,מקווה טהרה ,שער המבצר
הצלבני ואנדרטה לזכר בני טבריה שנפלו במערכות ישראל .חלק
מבתי הכנסת עדיין פעילים.

פארק ארכיאולוגי טבריה — פארק ברקו

מתחם המשתרע על פני שטח של למעלה מ־ 120דונם ומשלב
אתר ארכיאולוגי ומרכז בילוי ואטרקציות .לצד ממצאים
ועתיקות החושפים את עברה הקדום של טבריה ,מציע הפארק מתקני
שעשועים וספורט אתגרי לרבות סנפלינג ,גלישה באומגה ,קיר טיפוס,
טיולי אופניים ,טיולי ג'יפים ,מתחם "החלקרח" ,פארק חבלים
מאתגר ,בית קפה ציורי ,מדשאות נרחבות וצמחי מרפא בהשראת
רפואת הרמב"ם.
שדרות אליעזר קפלן ,ליד מלון רימונים ,טבריה

04-6712950

מדיד מפלס הכנרת

פסל סביבתי המתנשא לגובה חמישה מטרים ,הנושק לשפת
הכנרת ומעניק ביטוי צורני למצב מפלס האגם ואף משמש
כמזרקה .מדידת המים ,שבעבר בוצעה באופן ידני ,נעשית באמצעות
מערכת טכנולוגית דייגיטלית מתקדמת ומעניקה תמונת מצב מהימנה
לכמות המים באגם הלאומי.
הקטע הדרומי של טיילת יגאל אלון ,טבריה

טיילת יגאל אלון ובית הכנסת — רוח על המים

הטיילת המרכזית של טבריה מציעה שיטוט נעים לצד המים,
הסירות ומסעדות הדגים .במרכז הטיילת נמצא בית הכנסת
העתיק ומרכז המבקרים "רוח על המים" ,שבו תערוכה
אינטראקטיבית על אודות ההיסטוריה של העיר ,תלבושות היסטוריות,
חנות מזכרות ויודאיקה ,תחנת מידע למטיילים ועוד.
טבריה

054-9770551

תפילות בימי חול ,שבתות וחגים.
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"לגלות אוצר בזמן קצר"

מדי שבת מתקיים טיול רגלי בין בתי הכנסת לכנסיות בטבריה
בהנחיית מדריך הטיולים בועז נורקין .הסיור יוצא מהגן
הארכיאולוגי ברחוב הבנים ,חולף על פני בית הכנסת "עץ החיים" על
שם רבי חיים אבולעפיה ,ממשיך לאורך חומות העיר ומסתיים
בכנסיה הקתולית ובבית החולים הסקוטי .משך הסיור כשעתיים.
הקטע הדרומי של טיילת יגאל אלון ,טבריה

052-4209801

טיבריום

מופע ייחודי של מים ,מוזיקה ואור" .הטיבריום" מורכב מסדרת
מופעי מים בטיילת המרכזית של טבריה ,ומציג את סיפורה של
העיר טבריה והכנרת באמצעות פירוטכניקה משולבת של וידאו,
סאונד ,הקרנה על גבי מסכי מים ענקיים ,מזרקות ,לייזר ,מוסיקה
ועוד .המופע מתקיים מספר פעמים בערב .נכון להיום ,המיזם סגור
לרגל שיפוצים.
טיילת "אלון" טבריה

04-6739585 ,04-6739625

הכניסה חופשית

שיט כנרת

מעל  60שנות ניסיון בשיט על הכנרת .לרשות האורחים
בספינות חברת השיט צוות מיומן ומנוסה בכל ספינה ,המפליג
לאורך חופי הכנרת ומחוף לחוף בכנרת .נמל הבית של החברה נמצא
בעין גב .ההפלגות לקבוצות בלבד.
054-5658023

בתיאום מראש

לידו כנרת ספינות ,מסעדות ואירועים

הפלגה לכל המשפחה ביאכטה על רקע השקיעה בכל ימות
השנה .ניתן לשלב עם ארוחה רומנטית באחת המסעדות
הפועלות ברציף הצמוד.
דרך גדוד ברק חוף לידו ,טבריה

04-6710800
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ספורט ימי בכנרת

מגוון הצעות לפעילות ימית מול הרי הגולן :אופנועי ים ,סירת
מנוע ,רכיבה על בננה ,סקי מים ,שיט בסירת מירוץ (עד שמונה
אנשים) ושיט על אבוב.
טיילת יגאל אלון ,טבריה
052-2692664 ,052-8077790

חוף גנים

החוף שעל שפת הכנרת מציע לציבור רחצה וקמפינג באווירה
רגועה ונעימה .בחוף שירותי הצלה ,מלתחות ,אזור לאוהלים
ולינות לילה עם חיבור חשמל (בתיאום מראש) .ניתן לקיים אירועים
במקום בתיאום מראש.
הכניסה הדרומית לעיר ,טבריה
04-6722278

פארק מים חוף גיא

חוף רחצה המשלב פארק מים ובו שבע סוגי מגלשות ,בריכת
גלים ,בריכת "עולם הילד" ,חוף רחצה פרטי מוכרז ,סככות צל,
כסאות נוח ,מרחבי דשא ומזנון .הפארק פתוח מחודש אפריל ועד
סוף אוקטובר.
דרך המרחצאות ,טבריה
04-6700713

רימונים חמי טבריה

אתר מרחצאות בעל הרכב מים ייחודי ,הכולל קרוב ל־100
מינרלים טבעיים .הטבילה במרחצאות מקובלת בין השאר על
חולי שגרון ,מחלות מערכת העצבים ומחלות עור.
דרך המרחצאות ,מול מלון רימונים ,טבריה
04-6728580
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 יבנאל
מי ומו — משק קרמק במושבה יבנאל

משק קרמר הוא משק ותיק הפועל למעלה מ־ 100שנה .אבי
המשפחה ,עמנואל קרמר ,הקים רפת קטנה שבהמשך התרחבה
והתפתחה ,וכיום פועלות במשק שתי רפתות ,אחת מהן בשיטת
החליבה הרובוטית .הביקור במשק כולל עבודה ברפת ,הגמעת עגלים,
סיור מודרך וסדנת גבינה .במקום אורווה ופינת ליטוף עם לאמות
וארנבים ותערוכת כלים חקלאיים.
יבנאל
04-6708141

 ירדנית
אתר ירדנית

אתר טבילה לצליינים המבקשים ללכת בדרכו של יוחנן
המטביל ,שעל פי המסורת הנוצרית ביצע במקום את טקס
הטבלת ישו.
באתר ,השוכן בצל איקליפטוסים גבוהי צמרת ,נמצא קיר ועליו
לוחות קרמיקה ארמנית ,המציגים טבילת ישו כמתואר בבשורה על פי
מרקוס.
בכניסה לקיבוץ כנרת
04-6759111

סכר דגניה

הסכר נבנה בתחילת שנות ה־ 30של המאה ה־ 20על ידי פנחס
רוטנברג ,מייסדה של חברת החשמל ומנהלה הראשון ,במטרה
לווסת את זרימת מי האגם כדי להפעיל את תחנת הכוח שבמקום.
כיום משמש הסכר להורדת מפלס המים בכנרת על מנת למנוע
הצפות ביישובים הסמוכים.
כביש  90טבריה-צמח ,חניה מסודרת בירדנית ,מרחק של  50מטרים מהמקום.
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 כנרת ,המושבה
חצר כנרת

חצר כנרת הוקמה בשנת  1908על
אדמות דלייקה ואום־ג'וני ,במטרה
להכשיר בה פועלים חקלאיים יהודים
להתיישבות קבע .בחצר התגבשו הניצנים
הראשונים של רעיונות חברתיים ,כמו
הקבוצה ,הקיבוץ והמושב .כאן חיו ופעלו
אישיים מרכזיים בתולדות היישוב בארץ:
א.ד .גורדון ,רחל המשוררת ,האגרונומית חנה מייזל ,ברל כצנלסון,
זלמן שז"ר ועוד.
מה באתר :המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל מפעילה את האתר
ומתקיימים בו סיורים מודרכים והיכרות עם ההיסטוריה המרתקת
של המקום ,האישים והרעיונות שצמחו בו .ניתן להתרשם מעבודות
השיקום והשחזור של מבני החצר ,חדר האוכל ,האסם ,חוות העלמות
והח'אן העתיק .באתר תצוגה חדשה המלווה בסרטים ותמונות ,במבנה
הח'אן קיימת תצוגה העוסקת ב'מנהיגים וערכים' ,ובחוות העלמות
תצוגה המספרת על נשות העליה השניה ותרומתן למדינה שבדרך.
הסיור כולל סרט על רחל המשוררת ,יש אפשרות לבקר באתרים
בולטים נוספים באזור (בית העלמין המפורסם של כנרת ,קבר בובה,
בית המוטור בכניסה לקבוצת כנרת ועוד).
שפות הדרכה :עברית ואנגלית
א'-ה'  ,9:00-16:00ו' ,שבת .כל הביקורים בתיאום מראש
04-6709119
04-6709117
בכניסה למושבה כנרת
h.kineret@gmail.coml

רחוב הראשונים

בראשית ימיה ,הורכבה המושבה משמונה בתים ,כאשר לכל בית
חצר משק מוקפת חומה .ברחוב עמדו גם שני מבני ציבור:
המרפאה (כיום מוזאון המושבה) ובית הספר (כיום בית המועצה).
המושבה כנרת

04-6750108

 | 56ןדריה קמעו תרנכ בבוס

מוזאון האסם

תצוגת כלים של המשק המשפחתי מראשית המאה ה־ .20האסם
שימש כמקום מרכזי לסליקים ולאימונים בנשק של אנשי
המושבה ,ובמקום עבדו ולנו רבים מציבור הפועלים הגלילי ושומריו,
ביניהם ברל כצנלסון ויוסף טרומפלדור.
המושבה כנרת

03-6751172

בית קברות כנרת

דמויות מאנשי העליה הראשונה והשניה נחים כאן את מנוחתם
האחרונה ,ביניהם רחל המשוררת ,ברל כצנלסון ,שאול אביגור
ואברהם הרצפלד .כמו כן קבורים במקום המשוררת אלישבע
ביחובסקי ,ומנהיגים ציונים שנפטרו בגולה ועצמותיהם הועלו ארצה:
משה הס ,דב בר בורוכוב ונחמן סירקין .המשוררת והפזמונאית נעמי
שמר ,שהלכה לעולמה בשנת  ,2004קבורה גם היא בבית הקברות.
המושבה כנרת

03-6751172

תמר בכפר

מרכז מבקרים בין הרפת למטע התמרים ,המביא את סיפורי
כנרת ,משפחת שניידמן והמטעים .ניתן לצפות בסרט ולטעום
ממטעמי החנות.
המושבה כנרת

04-6709954

 כנרת ,קיבוץ
מוזאון תולדות כנרת

סיפור תולדותיה של קבוצת כנרת באמצעות תצוגה המבוססת
על תמונות ומסמכים מקוריים שנאספו במשך השנים ,וכן
מספר מוצגים אותנטיים.
קיבוץ כנרת

04-6759123
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בית המוטור — כנרת

מבנה אבן שסיפורו שזור בסיפורי החלוצים של תחילת המאה
ה־ .20הבית המשוקם והמטופח נבנה בשנת  ,1910ובו הותקנה
משאבה להשקיית השדות .בבית התגוררה בשנים  1930-1912קבוצה
של עולים מתימן.
בכניסה לקיבוץ כנרת
04-6759123

בית שפרירי

בית סבה וסבתה של נעמי שמר ,מראשוני המתיישבים בקבוצת
כנרת ,הלא הוא "בית חלומותי אשר בראש גבעה" .לאחר מותה
של המשוררת הפך המקום לחדר המוסיקה של ילדי הקיבוץ והוא
פתוח לקהל.
קיבוץ כנרת
04-6759123

בתיאום מראש

סימני דרך

סיור מזמר בעקבות שיריה ונופי ילדותה של נעמי שמר .במהלך
הסיור מובא סיפור ראשיתה של קבוצת כנרת בכל וסיפור עלית
הוריה של נעמי שמר .תחנות נוספות כוללות את החצר ,בית הדואר
ושלושת הבתים על הגבעה.
קיבוץ כנרת
04-6759123

בתיאום מראש

מרכבות הירדן

טיולי מרכבות סוסים במשעולים שבין דגניה לכנרת ,בדרכי
עפר לאורך האפיק הדרומי של הירדן.

קיבוץ כנרת
052-3701662
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רוב רוי

שיט בסירות קאנו אינדיאניות בסבך צמחיה עשיר לאורך הירדן
הדרומי .השיט כולל את משחק "הרוח החיה" — משחק
אינדיאני לגילוי חיות הבר.
בכניסה קיבוץ כנרת

052-2413176

בתיאום מראש

אחוזת אוהלו

כפר נופש המציע לאורחיו חופשה כפרית על גדות הכנרת
ולמרגלות הגולן .האתר ממוקם באזור עשיר באטרקציות,
מסלולים ,אתרי טיול ובילוי.
קיבוץ כנרת

04-6675538

חוות כנרת

 18יחידות אירוח מאובזרות ברמה גבוהה ,המתאימות לזוגות
ולמשפחות עד שני ילדים בחדר .החווה מתאימה גם לג'יפאים,
לרוכבי אופניים ולשביליסטים משביל ישראל העובר בסמוך .הכניסה
לבריכת קיבוץ כנרת חופשית (בעונה בלבד).
קיבוץ כנרת

04-6750202

 כפר נחום
כפר נחום והגן לאומי

גן לאומי כפר נחום משקיף על נופי הקסם של חופי הכנרת.
במקום מעיינות ואתרי טבע ,תל מקראי ושרידי כפר יהודי
מימי בית שני ,בית כנסת קדום וכנסיות שהעולם הנוצרי כולו נושא
את עיניו אליהן .על פי הברית החדשה ,לאחר שעזב את נצרת קבע
ישו את מרכז פעילותו בכפר נחום .בחפירות ארכיאולוגיות התגלו
במקום שרידי מבנה מתומן מהמאה ה־ 5לספירה ,שנבנה מסביב
לחדר קדום יותר .המסורת הנוצרית רואה במקום את ביתו של
פטרוס .מעל למבנה הקדום נבנתה בשנת  1990כנסייה חדשה.
צומת כפר נחום ,צפון-מערב הכנרת
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אנ"א כרי דשא

במבנה דמוי ח'אן ,המקיף חצר
ומעוטר בעצי דקל ציוריים ,שוכנת
אכסניית אנ"א כרי דשא ,על חוף ימה
של הכנרת ואל מול גולן .באכסניית
אנ"א כרי דשא  82חדרים ברמה
גבוהה .החדרים ממוזגים עם מקלחות
ושירותים צמודים ,טלוויזיה בלוויין,
מקרר מטיילים ,חדרים לאנשים עם צרכים מיוחדים .ארוחת בוקר
כלולה .במקום אינטרנט אלחוטי חינם.
מסלולים ואטרקציות בקרבת האכסניה :כפר נחום ,טבחה ,הר
האושר ,כורזים ,פארק הירדן ,גמלא ,סוסיתא ,בית יגאל אלון ,אתר
הטבילה "ירדנית"" ,בית גבריאל" ,נחל עמוד תחתון ,ארבל ,מרחצאות
חמים  -חמי טבריה וחמת גדר ,פארק מים  -צמח ,לונה גל.
ד.נ .חבל כורזים 12365

02-5945633

kdeshe@iyha.org.il

חפשו אותנו גם ב-

להזמנות ולפרטים נוספים:

1-599-510-511

www.iyha.org.il

 מעגן
בית הצנחן

במסגרת התנדבות היישוב העברי בארץ ישראל לצבא הבריטי
במלחמת העולם השניה ,התארגנה קבוצת צנחנים שיצאו
לעזרת הקהילות היהודיות .ביניהם היו שלושה חברי קיבוץ מעגן .אחד
מהם ,פרץ גודלשטיין ,לא שב מן המשימה .להנצחת צנחני ההצלה
הוקם המוזאון שעל שפת הכנרת.
מעגן

04-6654726

בתיאום מראש
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כפר הנופש מעגן

כפר הנופש שוכן לחופה הדרומי של הכנרת .בכפר הנופש 148
יחידות משפחתיות וחדרים זוגיים המצויידים במזגן ,מקרר,
טלוויזיה ומרפסת ,ביחידות המשפחתיות גם מטבחון עם פלטת בישול
ומתקן בר-בי-קיו במרפסת .מרחבי דשא ,שתי בריכות שחייה וחוף
רחצה פרטי (בעונה) ,מבנה מרכזי הכולל לובי ,בר ואולמות לכנסים
ואירועים ,חדר משחקים לילדים ,חדר אוכל כשר משקיף לנוף .עוד
במקום — פינת חי .בסביבה שפע של אטרקציות ואתרי בילוי לכל
המשפחה.
04-6654411/00
מעגן
www.maagan.co.il

נוי בכנרת

טיפולים לגוף ולנפש ,המשלבים עיסוי שבדי בשמנים ,שיאצו,
אבנים חמות ,ליברה וקרניו סאקרל (טיפול בנוזל עמוד
השדרה).
מעגן
04-6654720

בתיאום מראש

טארט פוינט

מועדון שיט וגלישה המתמחה בפעילויות ימיות ומעניק
שיעורים בגלישת רוח ,שיט מפרשיות וחתירה בקיאקים .ניתן
לשכור סירות להשטה עצמית.
מעגן

04-6654495

סיורים מודרכים בכפר הנופש מעגן

סיורים וטיולים רגליים לאתרים בטבריה ומסביב לכנרת
הכוללים אתרים יהודיים ואתרים המקודשים לנצרות.

מעגן

04-6654411
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 מנחמיה
חוות "עז-עיז"

חוות עזים משפחתית ,הצופה לנהר הירדן ומוקפת תמרים,
כרמים והרים .בין הפעילויות סיור מודרך בדיר ,סדנאות להכנת
גבינה וארוחת גבינות תוצרת החווה.
מנחמיה

057-7292996

בתיאום מראש

בינות תמרים

שלושה צימרים מרווחים במושבה מנחמיה :יחידה אחת
מותאמת ,ועם גישה מלאה לבעלי מוגבלויות .שני צימרים
מתאימים לזוגות ולמשפחות עם עד שלושה ילדים .בריכת שחיה
בחצר ולאורחים סיורים מודרכים באזור ברכב חשמלי "אקולוגיקר"
 לנהיגה עצמית המכיל ארבעה מקומות ,בהנחה משמעותית.מנחמיה

04-6751269

 עין גב
בית העוגנים — מוזאון הדייג בכנרת

במקום תצוגה ייחודית של ממצאים מהכנרת הקשורים לדייג,
מתקופת המקרא ועד ימינו .בין הפריטים :עוגני אבן ,אבני
קשירה ,אבני פולחן.
קיבוץ עין גב

04-6658008

בתיאום מראש

גלרייה לאמנות 200

הגלריה מארחת חמישה אמנים :סלו שאול ,רוני נתיב ,נאוה
שושני ,דובי הראל וקלרה בן־משה ,המתמחים כל אחד
בטכניקות שונות.
קיבוץ עין גב

04-6659800

הכניסה חופשית
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טיולי כנרת — טיולים מאורגנים

מבחר טיולי כנרת מאורגנים בעוטף כנרת ,בעמק הירדן ובדרום
רמת הגולן בהדרכת מדריכי טיולים מקצועיים ומוסמכים.

קיבוץ עין גב

04-6658008

"דרך הקיבוץ" — סיור רכבת בעין גב

נסיעת רכבת המקשרת בין עבר להווה ,ומגוללת את סיפורם
של המקומות ,האנשים ,הבתים והאווירה בקיבוץ מאז עלייתו
על הקרקע ועד היום .משך הסיור :חצי שעה.
קיבוץ עין גב

04-6658008

חוף דוגית וחוף גולן

צמד החופים ממוקמים בצדה הצפון־מזרחי של הכנרת ,בלב
מפרץ טבעי .במקום שפע פעילויות ספורט ימי ,לקמפינג על
הדשא ,סככות צל ,מקלחות ,תאורה ,מיני מרקט ,מזנונים ומסעדות.
צפונית לקיבוץ עין גב

04-6678000

כפר הנופש עין גב

כפר הנופש עין גב שוכן על שפת הכינרת בצידה המזרחי
ולמרגלות הרי הגולן .האירוח כולל לינה וארוחת בוקר ,החדרים
בכפר הנופש מתאימים לזוגות ,משפחות וקבוצות מאורגנות .החדרים
מוקפים בנוי מטופח ונקי ,מרחבי דשא ופינות חמד ירוקות.
קיבוץ עין גב

04-6659800

hebrew.eingev.com

 פוריה
יער שווייץ

יער ניטע על ידי הקרן הקיימת לישראל ,במדרון היורד מרכס
פוריה לעבר הכנרת ומקיף את טבריה ממערב ומדרום .במקום
דרכי מעבר למטיילים ,חניונים לפיקניקים ומצפורים.
כביש  90מצומת צמח ואחרי המושבה כנרת ,פונים שמאלה בצומת האכסניה
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עין פוריה (עין קדש)

מעין הנמצא במתלול המזרחי של הר פוריה ,כקילומטר מזרחית
לפוריה עלית ,שמימיו נובעים מתוך ניקבה אל לבריכת אגירה.
על פי המסורת נפגשו כאן שליחי דבורה הנביאה עם ברק בן
אבינועם; כיום ,שביל ישראל עובר ליד המעין.
בכביש  90מצומת צמח ואחרי המושבה כנרת ,פונים שמאלה ליער שווייץ.
בצומת הבא שמאלה לכיוון פוריה עלית וכעבור כק"מ יופיע משמאל שילוט לחניון
עין פוריה

אנ"א פוריה

אכסניית אנ"א פוריה
ממוקמת בדד במדרון פראי
המשקיף ממרומי רכס הררי
אל הנופים המרהיבים של
הכנרת והגולן ושומרת על
אופי מיוחד ככפר צימרים.
באכסניית אנ"א פוריה 22
בקתות עץ ולצידן  36חדרים
הצופים אל הנוף .החדרים
ממוזגים עם מקלחות
ושירותים צמודים ,טלוויזיה בלוויין ,מקרר מטיילים ,חדרים לאנשים
עם צרכים מיוחדים .ארוחת בוקר כלולה .במקום אינטרנט אלחוטי
חינם.
ת.ד ,232 .טבריה 1410102

02-5945577

poria@iyha.org.il

חפשו אותנו גם ב-

להזמנות ולפרטים נוספים:

1-599-510-511

www.iyha.org.il
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 צמח
בית גבריאל בכנרת

מרכז אזורי לתרבות ,אמנות וחברה ,המעמיד לרשות אורחיו
שפע אפשרויות בילוי :תאטרון בעל מערכת להקרנת סרטי
קולנוע בתלת ממד ,גלריה לאמנות עם תצוגות מתחלפות ,חדר
עיון ,חדרי ישיבות" ,חדר השלום" — חדר ישיבות מיוחד הצופה
לכנרת ולגולן ,ומסעדה ובית קפה.
אחרי צומת צמח לכיוון קיבוץ מעגן

04-6751175

 שער הגולן
מוזיאון התרבות הירמוכית בשער הגולן

המוזיאון מציג חלק מהממצאים
שנתגלו באתר החפירות שבשדות
הקיבוץ — כפר קדום בן כ־ 8,000שנה,
מהתקופה הניאוליתית — עידן ראשית
החקלאות והקדרות .המוזיאון קנה לו
שם עולמי בזכות כ־ 250צלמיות פריון
שנמצאו באתר ,חלקן מוצגות
במוזיאונים ידועי שם בניו יורק ובפריז.
המבקר במוזיאון נחשף למגוון ממצאים
עשויים מאבני בזלת ,צור ,גיר וחרס,
המתארים תמונה מלאה של חיי היום־
יום ,הרגלי הפולחן והאמנות של הכפר
החקלאי הקדום .הסיור במוזיאון מלווה
בסרטון ייחודי (במבחר שפות) ובהדרכה.
ממרפסת המוזיאון ניתן לצפות בנקודת המפגש שבין הרי הגלעד
ורמת הגולן — מפגש שלושת הגבולות :ירדן ,סוריה וישראל.
קיבוץ שער הגולן
א'-ו'  12:00-9:00שבת וחג 13:00-10:00
www.myc.org.il
04-6677225
04-6677386
 nurit@elmulgolan.co.ilחווה ברייר hava.brayer@gmail.com
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סיורים ייחודיים בקיבוץ שער הגולן

תיירות שער הגולן שמחה להזמינכם לבקר בקיבוץ אמיתי -
שיתופי ,וליהנות ממגוון סיורים:
•סיור קיבוץ
•סיור "ילדי המקלטים"
•סיור בוטני
•סיור חקלאי
ניתן לערוך גם סמינרים ללימוד חקלאות ,בין יום עד עשרה ימים.
בתיאום מראש.
הסיורים מתקיימים בכל שעות היום ,בתיאום מראש בלבד ,לקבוצות מעל  15איש
04-6677545
073-2151888
אירוח כפרי " -אל מול גולן" ,שער הגולן
info@elmulgolan.co.il
 www.agrotour.co.ilלסיורים www.elmulgolan.co.il

אירוח כפרי "אל מול גולן"

אתר האירוח הכפרי שוכן בקצה הקבוץ ,כשממול נשקפים הרי
הגלעד והגולן 500 .מטר מנחל הירמוך שבגבול ירדן ,עשר
דקות נסיעה מהכנרת וחמת גדר ורבע שעה מטבריה .כל החדרים
במרחק צעדים ספורים מהבריכה ,המוזיאון ,חדר האוכל והמינימרקט.
הקבוץ כולו כעין גן בוטני עם עצים נישאים ומיוחדים מרחבי העולם
בו מקננות ציפורים שונות ,מעל  50סוגים ,ביניהן להקת דררות.
קיבוץ שער הגולן

073-2151888

www.elmulgolan.co.il
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מצדה
תהומות אין חקר
הארכיאולוג פרופ' יגאל ידין יצא
למצדה על מנת להוכיח את אמיתות
תיאורו של יוסף בן מתתיהו על
אחרית הלוחמים היהודים במצודה
המדברית המבודדת ,ועל התאבדותם
על מנת לא ליפול שבי בידי הרומאים.
בכישרון רטורי רב הציג ידין עובדות
המאששות את הסיפור הדרמטי.
אולם לא כולם הסכימו עם מסקנות
החפירה של ידין ובמשך חמישים
השנים שעברו מאז החפירה ,בבד
בבד עם פרסום הדוחות המפורטים,
החפירה והמחקר על מצדה נמשכים.
האלבום השני של מטרופוליס קלאסי מוקדש למצדה ולתולדות
החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה .לסיפור החפירות והמחקר
מאז ועד ימינו ,להפיכתה של מצדה לסמל לאומי ישראלי ולתולדות
החברה שהפכה את לימוד עברה של הארץ למאמץ ישראלי כחול-
לבן.

להזמנות

www.eretzmag.com | 03-6912211
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שמורת דן

גליל עליון
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 גליל עליון
אגמון החולה

פארק טבע וצפרות השוכן בלבו של עמק החולה .בעונות
הנדידה חולפות בשטחו למעלה מחצי מיליארד ציפורים נודדות.

עמק החולה ,גליל עליון

04-6817137

 איילת השחר
איילת השחר

מתחם התיירות של קיבוץ איילת השחר מציע שפע אטרקציות
ופעילויות לילדים ,נוער ומבוגרים.

קיבוץ איילת השחר ,גליל עליון

04-6937290

 בירייה
חוות בת יער

החווה הוקמה על ידי תושבי מצפה עמוקה ,שחלומו להקים
מסעדה כפרית וחוות סוסים בסגנון המערב הפרוע .באתר
פארק חבלים אתגרי ,באולינג בטבע ,מטווח פיינטבול ועוד.
יער בירייה ,גליל עליון

04-6822268

בתיאום מראש

 בית הלל
דרך החלב

רפת מודרנית במושב בית הלל .הסיור החוויתי מתאים לכל
המשפחה וכולל חליבה ידנית ,הגמעת עגלים והסברים על
תחנות חיי הפרה — מעגלים בני יומם ועד חיות משק מניבות חלב.
במקום מכירת שמן זית אורגני.
בית הלל גליל עליון

052-4585058

בתיאום מראש

ןוילע לילג | 69

 ברעם
גן לאומי ברעם

שרידי בית הכנסת המפואר מימי התלמוד; מרשימה במיוחד
היא החזית עם גילופי האבן היפים .בסמוך שמורת אלוני ברעם.

גן לאומי ברעם ,גליל עליון

04-6989301

 דן
דגי הדן

חוות דגים פתוחה ,המאפשרת סיור עצמאי ולמידה על תהליך
גידול הדגים ,מדגיגים ועד ליצורי ענק .במקום חנות לממכר
סוגים שונים של דגי פורל טריים ומעושנים.
השער הראשי ,קיבוץ דן ,גליל עליון

04-6902411

הכניסה חופשית

 דפנה
מוזאון השוקולד של שולמן

השוקולטייר דימיטרי שולמן מגלה את סודות הכנת השוקולד,
המיוצר באהבה וביד אומן .במקום מפעל קטן ,חנות עם מוצרים
מקוריים וגולת הכותרת :סדנאות בליווי אנשי מקצוע .הזדמנות נפלאה
לחוות את טכניקת טמפרור השוקולד ,להכיר מקרוב את סודות הכנת
הטראפלס ,וללמוד כיצד להכין פרלינים בעבודת יד ייחודית.
קיבוץ דפנה ,גליל עליון

054-5902198

גלריה כפיים

במה ליוצרים ואמנים המציגים ומוכרים את עבודותיהם .שילוב
מעניין בין סוגים שונים של יצירות אמנות ועבודות יד ,המהווה
מקום לקבלת השראה ,להנאה ולרכישת מתנות ייחודיות.
קיבוץ דפנה ,גליל עליון

054-497090
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פארק הדייג

סמוך לנחל הדן נמצא פארק דייג מוקף עצים ומדשאות,
שולחנות פיקניק ומתקני מנגל ,שם תוכלו לצלות את הדגים
על האש ולעשות פיקניק משפחתי .במקום אתר קמפינג חדש
ומסודר לבילוי יום וללינת לילה.
קיבוץ דפנה ,גליל עליון

052-3992070

דגי דפנה

בבקתת עץ ממוזגת ,מוקפת בעצים וצמחיה באווירה פסטורלית עם
צליליו של נחל מפכפך ונופו המשכר של החרמון ,נמצאת מסעדת
הדגים הכשרה .מלבד דגי הפורל הטריים ,התפריט כולל גם תוספות
עשירות ,מנות פתיחה ומנות צמחוניות.
אתר הדייג דגי דפנה ,כביש  ,99גליל עליון
052-3992100

 הגושרים
גן חי קיבוץ הגושרים

מרכז לטיפול ושיקום בעלי חיים ,עם אגם טבעי שנוצר ממימי
נחל דן .בעלי כנף רבים ,כבשים ,אפרוחים ,ארנבות ,שועלים,
טווסים ועוד .במקום מאהל אירוח על שפת הנחל ובחופשות פועל
מתחם לאפיית פיתות והפעלות נוספות.
קיבוץ הגושרים ,גליל עליון

04-6816000

הגוש הגלילי

בכניסה לקיבוץ הגושרים ,על גדות הנחל תחת עצי התאנה,
נמצאת מסעדת הבשרים המדוברת .ניתן לסעוד בחוץ ליד
המעין או בבקתת עץ פינית .בתפריט (הכשר) מבחר עשיר של
בשרים ודגים ,סלטים ,ארוחות בוקר ועוד.
קיבוץ הגושרים ,גליל עליון

04-6816031
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הגושרים — מלון בטבע

 206חדרים המותאמים ליחידים ,זוגות ומשפחות ,מתוכם 11
סוויטות ו־ 7חדרים נגישים לנכים .בית המלון נבנה על חורבות
ארמון החורף של האמיר פעור ,ששלט בצפון עמק החולה בתקופת
השלטון העות'מאני ,צופה אל הרי הגולן והחרמון המושלג .שילוב
ארכיטקטוני ייחודי של חדש וישן מתמזגים כאן יחדיו ומבטיחים
פינה אידיאלית לנופש המבקש שלווה ומרגוע ,לצד הנאה ממגוון
פעילויות.
קיבוץ הגושרים ,גליל עליון



04-6816000

ורד הגליל

חוות הרכיבה ורד הגליל

חוות הסוסים של ורד הגליל מוציאה טיולי סוסים כבר 50
שנה ,במסלולים יפהפייה על רמת כורזים ,מול נופי גולן
וכנרת ,טיולים של שעה עד מספר ימים בליווי מדריכים מוסמכים
ומקצועיים.
עוד בחווה :שיעור רכיבה בסגנון מערבי.
רכיבה טיפולית (עבודה עם כל קופות החולים).
סדנאות ייחודיות למשפחות וקבוצות בליווי הסוסים.
מופעי רודאו מדהימים לקבוצות ולאורחים בחגים ותאריכים
מיוחדים.
 04-6935785שלוחה  ,2או 050-2382225
ורד הגליל
חוות הנופש ורד הגליל
www.veredhagalil.co.il
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חוות הנופש ורד הגליל

החווה נוסדה בתחילת שנות ה־ 60וממוקמת על גבעה הצופה
לכנרת ,הרי הגולן והגליל .המקום מציע חופשה כפרית בבקתות
נעימות מעץ ואבני בזלת בשטח של כ־ 120דונם ובו צמחיה שופעת,
בוסתנים ושבילי טיול ,נוף לכנרת ולהרי הגליל והגולן.
בלב החווה אורוות סוסים מקצועית וותיקה המציעה טיולי רכיבה
אל הטבע המרשים שסובב אותנו ,שיעורי רכיבה ,סיבוב על פוני
ופעילויות ייחודיות ומבוקשות לקבוצות וחברות .עגלה הרתומה
למיקי הסוס תוביל אתכם למסעדה מנקודות איסוף בחווה בסופי
שבוע ובחגים ללא תשלום.
מסעדת ”טיבי‘ס בורד הגליל“ ,בהנהלת השף חיים טיבי מציעה
תפריט בהשראת ביסטרו כפרי הכולל מגוון מנות רחב.
בחווה גם מתחם ”קרוב לטבע“ לטיפולי גוף מפנקים ,בריכת שחייה
בעונה ,פינות משחק לילדים ועוד.
04-6935785
ורד הגליל
vered@veredhagalil.co.il
חוות הנופש ורד הגליל
www.veredhagalil.co.il
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 יסוד המעלה
אחוזת דוברובין

חצר איכרים מראשית המאה ה־ ,20בה התגוררה משפחת
דוברובין ,שהתיישבה במקום לפני כ־ 100שנה .בחצר ובבית
מוצגים רהיטים ,כלי אוכל ומטבח ,תמונות וספרים של בני המשפחה.
אחוזת דוברובין ,יסוד המעלה ,גליל עליון

04-6937371

 יראון
יקב הרי גליל

היקב שוכן בסמוך לאזור שבו גדלו ענבים עוד בימי קדם .במרכז
המבקרים מוצע סיור מודרך ,סרט המסביר את תהליך היווצרות
היין ותצפית פנורמית אל נופי הגליל .הסיור כולל טעימות יין.
קיבוץ יראון ,גליל עליון

04-6868748

אגם חי

סביב האגם מרחבי דשא מוצלים ,שולחנות פיקניק ומזנון
לארוחות קלות .במקום פינת חי וליטוף בה הקטנים מוזמנים
להכיר את החיות .בריכת השחייה פתוחה בתקופת החופש הגדול וחגי
תשרי (התשלום בנפרד) .ניתן להשתתף בכתב חידה ,לרכוב על סוסי
פוני ,לשוט בסירת פדאלים ולצאת לטיול מודרך בוואדי יראון
בעקבות פו הדב .מתאים למשפחות עם ילדים בני .9-3
קיבוץ יראון ,גליל עליון

04-6868304

שלווה על ההר

חדרי אירוח ממוזגים ומאובזרים בקיבוץ יראון ,המתאימים
למשפחות .החדרים מוקפים מדשאות ,פינות ישיבה ואזורי
מנגלים .במקום ארוחות בוקר ,בריכה ,גני שעשועים וצרכניה.
קיבוץ יראון ,גליל עליון

04-6868394
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אכסניית מטיילים כפר בלום

אכסנייה לטיולי
משפחות וקבוצות:
מ־ 4משפחות ומעלה
במבנה משותף של 6
חדרים ,המאפשרים הלנה
של  5-4אנשים בחדר.
האירוח כולל :מטבחון
 פינת קפה  טלוויזיה
בכבלים  DVD ללא
תשלום  מיזוג אויר בכל חדר  ארוחות לקבוצות בחדר אוכל כשר
 בריכה אולימפית מפנקת (מאפריל עד אוקטובר)  אינטרנט
אלחוטי.
שירותים נוספים :סופרמרקט אקולוגי בסמוך לאכסנייה  בימי שישי
— ארוחת בראנץ' בחד"א (  )9:00-13:00פינת דייג מקסימה ליד
מפל הירדן (כניסה חופשית)  טיפולי ספא במלון (בתיאום מראש)
האכסנייה נמצאת בסמוך למרכזי טיול ובילוי כגון :טיילת הירדן
 אגמון החולה  מרכז קנדה  צוק מנרה  רמת הגולן והחרמון
 אתר הקיאקים  פארק חבלים ואומגה למים בנופש הפעיל
 25%הנחה על מגוון פעילויות נופש למשפחות באתר הקייקים
וב"טופרופ"
כפר בלום
אכסניית כ.בלום

054-7948440 ,04-6948608

טלפקס04-6948431 :

mitkanisport@kbm.org.il

 כפר גלעדי
בית השומר והסליק

מוזאון לתולדות הארגונים "בר־גיורא" ו"השומר" .התצוגה
מתמקדת בשני נושאים :התפתחות כוח המגן בארץ ישראל
וההתיישבות בגליל.
כפר גלעדי ,גליל עליון

04-6941565
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מלון כפר גלעדי

המלון נמצא מול הרי גולן והר חרמון ,למרגלות הרי נפתלי ומשקיף
על עמק החולה .במלון  155חדרי המלון ,בר עשיר ,עמדות אינטרנט
ואינטרנט אלחוטי ,בריכת שחייה מקורה ומחוממת ,בריכת שחייה
חיצונית בעונה ,חדר כושר ,ספא ,אולמות לכנסים ואירועים .תפריט
האוכל עשיר.
קיבוץ כפר גלעדי

04-6900000

www.kfar-giladi.co.il

 מטולה
בית האיכר

האחרון בבתי הראשונים במטולה ,שנשמר בצורתו המקורית
כפי שנבנה בשנת .1896

הראשונים  ,8מטולה ,גליל עליון

04-6940237

בתיאום מראש

מרכז קנדה

אתר נופש וספורט חורף המציע שפע אפשרויות לבילוי
משפחתי תחת קורת גג אחת .מגוון פעילויות ספורט לגילאים
שונים :הכרטיס כולל משטח החלקה אולימפי ,בריכה מקורה ,ספא
מפנק ,באוליג ,מטווח מקצועי ועוד.
הראשונים  ,1מטולה ,גליל עליון

04-6950370

 מנרה
צוק מנרה

רכבל המטפס מהמבואות הדרומיים של קרית שמונה ועד
קיבוץ מנרה שבמרומי רכס נפתלי .כרטיס הנסיעה כולל גישה
לסיורי קק"ל ,למתחם הג'מבורי ולמספר הפעלות :סדנאות טיפוס,
הליכה בטבע בעזרת מקלות ועוד.
קיבוץ מנרה ,גליל עליון

04-6905830
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 מעין ברוך
מוזאון האדם הקדמון

במוזאון שלושה אגפים :הראשון מוקדש לממצאים מהתקופה
ההיסטורית ,שנאספו באדמות מעין ברוך; השני מציג את
האוסף הפרה־היסטורי הגדול שנאסף בעמק החולה ,הכולל ממצאים
מלפני  780אלף שנים; באגף השלישי מצוי אגף האתנוגרפיה ,שבו
אוסף של כלים שכולם עשויים מחומרים אורגניים.
04-6954611

קיבוץ מעין ברוך ,גליל עליון

 עמיעד
אירוח כפרי עמיעד

האירוח הכפרי בקיבוץ עמיעד ,ממוקם בלב הגליל העליון,
ומציע לאורחיו  27חדרי אירוח מפנקים ,נעימים ושקטים.
המקום מתאים לקבוצות ,משפחות וזוגות ,ומציע נגישות מלאה
לנכים .במקום אינטרנט אלחוטי חופשי .סביב מתחם מרחבים
מוריקים ,כרי דשא ושבילי הליכה ,המוארים גם בלילה.
מסעדת ובית קפה "יופי קופי" מגישה ארוחות בוקר ,צהריים וערב
עשירות לאורחי האירוח הכפרי ,וכן למטיילים מזדמנים.
קיבוץ עמיעד

073-7599747

www.amiad-inn.com

 פרוד
מיני גולף פרוד

אתר מיני גולף חדש .באתר  16תחנות משחק ,פיינטבול ,מבחר
משחקי עץ וחשיבה ועוד .המשחק מתאים לילדים מגיל 6
ומעלה .אין צורך בציוד או בניסיון קודם .במקום פינות ישיבה,
באולינג שטח ,משחקיה ומתקן מתנפח.
קיבוץ פרוד ,גליל עליון

050-8697802
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שמן זית סבא חביב

בלב הגליל שוכן בית הבד של סבא חביב ,דור שלישי להפקת שמן
זית גלילי .בית הבד הוא היחיד בארץ המשלב אבני ריחיים בתהליך
הייצור מודרני .ניתן לצפות בסרטון על תהליך הפקת השמן ,או להשתתף
בסיורים מודרכים.
קיבוץ פרוד ,גליל עליון

04-6849074

אנ"א פקיעין

בבקעה הצרה למרגלות הכפר,
שוכנת אכסניית אנ"א פקיעין
מוקפת בוסתנים של עצי זית,
תאנה ,אגוז ושאר מיני עצים
שארץ ישראל התברכה בהם.
באכסניית אנ"א פקיעין 50
חדרים ברמה גבוהה .החדרים
ממוזגים עם מקלחות ושירותים צמודים ,טלוויזיה בלוויין ,מקרר
מטיילים ,חדרים לאנשים עם צרכים מיוחדים .ארוחת בוקר כלולה.
במקום אינטרנט אלחוטי חינם.
מסלולים ואטרקציות בסביבת האכסניה :סיור בפקיעין :מערת ר'
שמעון בר יוחאי ,המעיין ,בית הכנסת העתיק ,שמורת הר מירון ,נחל
כזיב ,נחל בצת ,נחל יחיעם ,נחל בית העמק ,נחל עמוד ,בתי הכנסת
העתיקים :ברעם  ,גוש חלב ,מירון.
ת.ד ,910 .פקיעין 2491400

02-5945677

pkiin@iyha.org.il

חפשו אותנו גם ב-

להזמנות ולפרטים נוספים:

1-599-510-511

www.iyha.org.il
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 צפת
בית הכנסת האר"י הספרדי

בית הכנסת הספרדי העתיק בעיר ,הנקרא על שם רבי יצחק
אשכנזי לוריא ,ראש תורת הנסתר .במקור ,חרב ברעידת
האדמה של שנת  ,1837והוקם מחדש במקומו הנוכחי בשנת .1985
העיר העתיקה ,צפת ,גליל עליון

04-6971722

עולם הקבלה

המתחם שוכן במבנה אבן עתיק משוחזר ומשופץ ,בלב
הסמטאות של העיר העתיקה .חוויה אור־קולית ,הרצאה על
יסודות הקבלה ,מסע אל בטן האדמה לתוך שרידי בתים עתיקים
מהמאה ה־ ,16סדנאות אמנות ברוח המיוחדת של צפת.
העיר העתיקה ,צפת ,גליל עליון

04-6821771

לבנות ולהיבנות

מרכז מבקרים על שם וויליאם ואן קפל מכיל מידע על אודות
סיורים וטיולים בצפת ובסביבה.

סמטת אלקבץ  ,17העיר העתיקה ,צפת ,גליל עליון

04-6924427

אוצר הסת"ם

זהו מרכז יחיד מסוגו ,החושף בפני מבקריו את אומנות סופרי
הסת"ם :כתיבת ספרי תורה ,תפילין ומזוזות.

צפת ,גליל עליון

04-6912000

בתיאום מראש

קרית האמנים

הקריה נוסדה לאחר מלחמת השחרור ,כשקבוצת ציירים ואמנים
התיישבה בבתי הרובע הערבי; המסגד המקומי משמש עתה
כמתחם לתערוכה כללית של אמני צפת.
ט"ו  ,71צפת ,גליל עליון

04-6920087
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גבינות המאירי

בין סמטאות העיר העתיקה של צפת מסתתרת המחלבה
הראשונה בארץ ,המייצרת מזה  170שנה גבינות צאן .הסיור
המודרך נערך מדי יום שישי בשעה  ,12:00ומשלב סיפורים על צפת
ומשפחת המאיר.
04-6921431

העיר העתיקה ,צפת ,גליל עליון

פארק עמק התכלת

פארק עמק התכלת משתרע על כ־ 580דונם במבואות הצפוניים
של צפת ,ובו מעיינות ובוסתנים לנוכח נוף הר מירון הנשקף
כמעט מכל פינה בפארק שבין שביליו רועים איילים ,יעלים ודישונים.
קק"ל בשיתוף עם עיריית צפת ,הכשירה בפארק שבילים ,שיקמה את
המעיינות ,יצרה בריכות מים וטיפחה את הבוסתנים .תוספת מרעננת
לביקור בעיר המקובלים.
כביש  ,8900צפת ,גליל עליון

הכניסה חופשית

 ראש פינה
בית פיק"א ,בית פרופסור מר

בית פיק"א (על שמה של החברה שקיבלה לידיה את החסות על
מושבות הברון רוטשילד) נבנה ב־ 1884ושימש כבית הפקידות
הראשי .היום מוקרן במקום חיזיון אור־קולי המספר את סיפורה של
המושבה מהקמתה ועד ימינו.
ראש פינה ,העיר העתיקה ,גליל עליון

04-6936913

מושבת הראשונים

מוזאון פתוח הכולל את רחוב שנבנה על ידי החלוצים ובו בתי
פקידות הברון רוטשילד וגן הוורדים .בבית הפקידות קיים
ארכיון ומוקרן חזיון אור־קולי המספר את תולדות ראש פינה.
ראש פינה ,גליל עליון

04-6936913

הכניסה חופשית
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ברמה שעוד לא הכרתם ם

טרקטורוני היער והגולן במושב רמות נפתלי

מזמינים אתכם לחוות ולהתרגש עמנו בשטח
טיולי טרקטורונים ,טיולי רנג'רים ורכבי באגי ,טיולי ג'יפים,
הפקת ימי כיף וגיבוש לקבוצות ,טיולים לבר  /בת מצווה,
מסיבות ימי הולדת ואירועים.
מבחר מסלולים ברמות קושי שונות לזוגות ,משפחות ,חברים.
כל טיול והקסם שלו.
כי על בטיחות ואיכות לא מתפשרים
האתר סגור בשבת ,יש לתאם מראש.
טרקטורוני היער והגולן — מושב רמות נפתלי
050-7438018 | 050-7438313
04-6903079
www.yahar.co.il
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 תל חי
מוזאון חצר תל חי

מוזאון המשחזר את החיים במקום ומציג את יום קרב תל חי.
סמוך למוזאון ניצבת אנדרטה בדמות אריה שואג להנצחת
שמונה ממגני היישוב שנפלו בקרב במרס .1920
חצר תל חי ,גליל עליון

04-6951333

בתיאום מראש

'דרמה במוזאון' — פעילות באגף 'צילומדע' ,אגף אינטראקטיבי חדש במוזאון

המוזאון הפתוח לצילום

אתם בגליל — זו ההזדמנות לעשות יחד — קטנים וגדולים
— משהו מיוחד במינו .תערוכות צילום מתחלפות
 צילומדע — אגף אינטראקטיבי לצילום
סדנאות מגוונות  מסע לתוך מצלמת ענק
חוויה רב-גילית מאתגרת ,מפרה ומהנה
ב'-ה'  ,16:00-08:00שבת  ,16:00-10:00ימי ו' (בחופשת הקיץ) 14:00-10:00
פקס04-6950771 :
04-6816705
גן התעשייה תל-חי
www.omuseums.org.il
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אנ"א תל חי

אכסניית אנ"א תל חי בנויה בלב חצר
יפהפייה ומדשאות רחבות ידיים
ומרפסת המשקיפה על צפון עמק
החולה .באכסניית אנ"א תל חי 89
חדרים ברמה גבוהה .החדרים ממוזגים
עם מקלחות ושירותים צמודים,
טלוויזיה בלוויין ,מקרר מטיילים,
חדרים לאנשים עם צרכים מיוחדים ,ואולם כדורסל ,ארוחת בוקר
כלולה .במקום אינטרנט אלחוטי חינם.
מסלולים ואטרקציות באזור :שמורת נחל עיון ומפלי הטחנה והתנור,
מקורות הירדן :שמורת דן ,הבניאס והחצבני ,חצר תל חי ,מוזאון
הצילום בגן התעשייה ,רכבל מנרה ומרכז קנדה במטולה.
ד.נ .גליל עליון 12100

02-5945666

tel-hai@iyha.org.il

חפשו אותנו גם ב-

להזמנות ולפרטים נוספים:

1-599-510-511

www.iyha.org.il

תל חי ,ברחבה למרגלות אנדרטת האריה

גליל מערבי

חומות עכו העתיקה
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בית העמק

חאן הגליל

בית הארחה לקבוצות נופש ,שבתות חתן ואירועים
חאן הגליל נמצא בקיבוץ בית העמק ,בגליל המערבי ,בלב אזור
משופע במסלולי טיול ,אתרי מורשת ,אטרקציות וחופי ים
מרהיבים .מתאים לנופש משפחתי ,שבת חתן )יש במקום בית
כנסת וספר תורה( ,כנסים מקצועים ,סדנאות ועוד.
מבחר אפשרויות לינה לקבוצות
 30חדרי אירוח 6 ,סוויטות ו־ 4אוהלי רועים גדולים.
אוהלי רועים :מתאים למשפחות ולקבוצות עד כ־ 70איש.
אטרקציות | ימי כיף וגיבוש לקבוצות
בחאן הגליל עולם שלם של חוויות ותכנים ,טיולים וסיורים
המתאימים לימי כיף וגיבוש לקבוצות .מגוון סדנאות.
חאן הגליל  -בית העמק
טל'  052-5557395 ,04-6806677אבנר דהן )לא בשבת(

www.chanhagalil.com | chanhagalil@gmail.com

 חניתה
מוזאון חומה ומגדל

בשנת  1960שופץ בית מגורי השומר של חניתה ומאז הוא
משמש כמוזאון .אגף הארכיאולוגיה מכיל כלי זכוכית ,חרס
וקרמיקה ,תצוגת מטבעות מהמטבעה הקדומה של צור וכלי אבן
מתקופות האדם הקדמון .אגף "חומה ומגדל" מציג את כרונולוגיית
ההתרחשויות במקום מ־ 1936ועד מלחמת העצמאות באמצעות
תצלומים ,דגמים ,כלי נשק וכלי עבודה וקטעי ארכיון .חיזיון אור־
קולי בן  18דקות מתאר את עלייתה של חניתה על הקרקע.
קיבוץ חניתה ,גליל מערבי

04-9859677
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 יחיעם
טבע ביחיעם

אירוח כפרי יחיעם שוכן למרגלות מבצר יחיעם ,כ־ 15דקות
נסיעה מנהריה ,במרומי גבעה ירוקה המשקיפה על הים התיכון
והגליל המערבי .במקום  60חדרים ויחידות משפחתיות מרווחות
ובריכת שחיה (בעונה).
קיבוץ יחיעם ,גליל מערבי

04-9524566

www.tevabeyechiam.com

 לוחמי הגטאות
בית לוחמי הגטאות

המוזאון הראשון בעולם להנצחת השואה .הבית מתמקד
בגבורה ,בניצחון רוח האדם וביכולת המופלאה של ניצולי
השואה לבנות את חייהם מחדש במדינת ישראל .לצד המוזאון פועל
המרכז ההומניסטי ,ששם לו למטרה להקנות את הידיעה וההבנה של
השואה ואת היכולת להגיע לדיאלוג וללימוד משותף.
ב־ 1995הוקם אתר "יד לילד" ,המקיים מפגש חווייתי בין המבקרים
הצעירים לבין עולמם של הילדים שחיו תחת הכיבוש הנאצי.
קיבוץ לוחמי הגטאות ,גליל מערבי

04-9958080

 מעלות תרשיחא
פארק מונפורט

פארק בלב הגליל המערבי ,שבלבו אגם בשטח של  50דונם
המוקף מדשאות ומתקני פעילות .במקום מתקיימת פעילות של
שיט קיאקים ופדאלים ,אולם החלקה על הקרח ,פארק שעשועים,
מסלולי קארטינג ,בריכת שחיה קייצית ואתר קמפינג ללינה באוהלים.
האגם מוקף בחורש טבעי המתאים לפיקניקים ,השחיה והדייג אסורים.
מעלות תרשיחא ,גליל מערבי

04-9574004

הכניסה חופשית
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 נהריה
המקדש הכנעני נהריה

על גבעה קטנה בצפון נהריה 900 ,מטרים מנחל הגעתון ,נמצא
האתר החשוב ביותר בין עתיקות נהריה ,המדגים בצורה היפה
ביותר את תהליכי הפולחן של התקופה הכנענית.
המעפילים  ,30נהריה ,גליל מערבי

04-9821516

הכניסה חופשית

גן בוטני זאולוגי

גן מטופח ורחב ידיים ,עם אגמים ,מפלים וביצות מלאכותיים,
המזמין את הילדים להתרוצץ ,לצפות בשקנאים ,חוטמנים ,צבי
ענק ,נחשים וחיות נוספת .הגן משמש גם כמרכז למתעניינים בלימודי
סביבה ואקולוגיה ,צמחיה וקרקע המצויים באזור נהריה והגליל
המערבי .במקום פינת ליטוף וצפריה.
דוד בן גאון  ,8נהריה ,גליל מערבי

04-9517491

חוף סוקולוב

בחוף סככות הצללה ,מלתחות ומקלחות ,שירותי הצלה ,מתקני
שעשועים ומדשאות ומתקני שעשוע לילדים .חוף נפרד למגזר
הדתי פועל בסמוך.
טיילת נהריה ,גליל מערבי

04-9821516

הכרכרות של נהריה

הכניסה חופשית

כרכרות רתומות לסוסים היו מאז ומתמיד סמל מסחרי של
נהריה .משך שנים רבות נהגו הנופשים בעיר לשכור כרכרה
רתומה לסוס ולטייל ברחבי העיר ולאורך קו החוף .לפני מספר שנים
רכשה החברה הכלכלית של העיר כרכרות מסוגננות מבני כת האמיש
מארצות הברית .כיום פועלות הכרכרות בתקופת הקיץ והחגים
ומציעות לנופשים מגוון של מסלולי טיול בעיר.
נהריה ,גליל מערבי

04-987988
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בית ליברמן — המוזאון לתולדות נהריה
והגלריה העירונית לאומנות של מגדל המים
סיפורו של בית ליברמן מתחיל בשנת  ,1935אז רכש פיליפ
ליברמן ,תעשיין עשיר מסטניסלבוב ,חלקת אדמה שהיוותה את
ראשיתה של המושבה לעתיד — נהריה .בשטח פעלו משק חקלאי,
רפת ,מכון חליבה ופרדסים .הבית שימש מאוחר יותר כבסיס יציאה
לפעולות של הפלמ"ח ,לקליטת מעפילים שהגיעו לחופי נהריה
בתקופת ההעפלה ,כבית הבראה לבני נוער ניצולי שואה עם תום
מלחמת העולם השניה וגם כבית הספר התיכון הראשון של היישוב
בשנים .1953-1950
כיום מאכלס המקום את המוזאון העירוני לתולדות נהריה ובו ארכיון
לתולדות המקום ותצוגה המספרת את סיפור הקמת היישוב.
בנוסף ,מומלץ לבקר במגדל המים של נהרייה ,סמלה של העיר ,אשר
הוקם גם הוא בשנת  .1935המגדל שימש לאורך השנים לצרכים שונים
פרט לאספקת מים ,ומאז  2003הוא משמש כגלריה העירונית לאמנות
שבה מוצגות תערוכות מתחלפות.
בית ליברמן
א'־ה',13:00-9:00 :
ג' ו־ה' :גם ,19:00-16:00
שבת14:00-10:00 :
רחוב הגדוד  ,21נהריה
04-9821516
www.nahariya.muni.il

מגדל המים
א'־ה',13:00-9:00 :
ג' ו־ה' :גם ,19:00-16:00
שבת14:00-10:00 :
ז'בוטינסקי  ,12נהריה
04-9923925
www.nahariya.muni.il

(תחת הכותרת מוסדות עירוניים נוספים)

(תחת הכותרת מוסדות עירוניים נוספים)
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 עכו
מרכז המבקרים בעכו העתיקה

מרכז המבקרים מספק מידע לתייר על אזור עכו ,הגליל
המערבי ,הגליל העליון ,חיפה והכרמל .במרכז ניתן להזמין
חדרי אירוח ואטרקציות תיירותיות ולקבל חומר על מסלולי טיול
וסיורים מודרכים .במקום תצוגת קבע של ממצאים ארכיאולוגיים
שנמצאו באולמות האבירים ,ושני אולמות הקרנה ממוזגים.
עכו העתיקה ,גליל מערבי

04-9956706

אוצרות בחומה

מוזאון הממוקם בחומה המזרחית של עכו העתיקה .המבנה
ההיסטורי ,ששימש בעבר את חיילי המשמר העות'מאנים,
מחולק לאולמות מקומרים האוצרים בתוכם אוספים המשקפים את
הווי החיים בגליל משלהי המאה ה־ 19ועד תחילת המאה ה־.20
ויצמן  ,2עכו העתיקה ,גליל מערבי

04-9911004

בית הכנסת הרמח"ל

נמצא ליד רחוב השוק של עכו העתיקה .המקום נקרא על שמו
של רבי משה חיים לוצאטו ,שהגיע לעכו בשנת .1743

שביל רמח''ל ,עכו העתיקה ,גליל מערבי
054-3134702

חמאם אל באשה

חמאם טורקי ,שנבנה בסוף המאה ה־ 18ופעל עד סיום שלטון
המנדט הבריטי .לאחר הקמת המדינה הפך למוזאון
לארכיאולוגיה וכיום מוצגת בו התכנית האור־קולית "סיפורו של הבלן
האחרון" — מפגש דמיוני בין חמשת דורות של מפעילי החמאם.
מדרחוב אל־ג’זאר ,עכו העתיקה ,גליל מערבי
04-9910251
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הגנים הבהאים

מייסד דת הבהאים בהאא אוללה התגורר צפונית לעכו באחוזת
"אל־באהג'ה" ,שם הלך לעולמו ,ושרידיו קבורים במקדש
ה"בהאא אוללה" הסמוך .שני המבנים מוקפים בגנים מרשימים,
מטופחים ורחבי ידיים ,ובמקום פורחים עצי שיקמה ומטע עצי זית
עתיקים .הגנים פתוחים שבעה ימים בשבוע ,אולם מומלץ לבקרם
בימים ו'-ב' בין השעות  9:00ל־ 12:00בצהריים ,שעה שנפתחים
לציבור הגנים הפנימיים והמקדש .יש להתלבש בצניעות.
04-8313131

צומת עכו צפון ,גליל מערבי

הבזאר הטורקי

הבזאר הטורקי נבנה בסוף המאה ה־ 18כשוק עירוני לשירות
האוכלוסיה המקומית .השוק ננטש בשנת  1948עם כיבוש העיר
העתיקה על ידי צה"ל ונפתח לאחרונה כבזאר בעלי מלאכה ואמנות
זעירה.
04-9956707

עכו העתיקה ,גליל מערבי

מנהרת הטמפלרים

 350מטרים של מנהרה מהמצודה הטמפלרית ועד לנמל
המזרחי .על דפנותיה מוקרנים סרטי אנימציה על החיים בעכו
בתקופה הצלבנית.
ההגנה ,עכו העתיקה ,גליל מערבי

1-700-708020

מוזאון אסירי המחתרות

מבצר עות'מאני ששימש את כבית ממשל ובהמשך מחסן נשק
ובתקופת המנדט הבריטי כבית הכלא המרכזי בצפון ,שהאסיר
הראשון שנכלא בו היה זאב ז'בוטינסקי.התצוגה מתארת את נסיבות
כליאתם של לוחמי המחתרות ,אורח חייהם בכלא ,סיפור פריצת כלא
עכו וסיפורם של עולי הגרדום.
ויצמן  ,1עכו ,גליל מערבי

1-700-708020
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מוזאון עוקשי לאמנות

מוזיאון עוקשי הוא מוזיאון לאמנות בעכו העתיקה .ובשמו
המלא "מוזיאון עוקשי לאומנות" .המוזיאון שוכן במבנה
מהתקופה העות'מאנית ,המאופיין בתקרה בעלת קמרונות צולבים,
בסמוך לכלא עכו ומול מסגד אל־ג'זאר .במבנה שכנה בעבר הסדנה
של האמן אבשלום עוקשי ,ממייסדי קבוצת אופקים חדשים .לאחר
מותו ב־ 1980הוסבה הסדנה למוזיאון ,המכיל תצוגת קבע מיצירותיו,
המתמקדות בסצינות מן המקרא ובנופי ארץ ישראל .כן מוצגות
במוזיאון תערוכות מתחלפות.
מדרחוב אל־ג’זאר ,עכו העתיקה ,גליל מערבי

04-9956706

אנ"א עכו

באחת מערי הנמל העתיקות
בעולם ,עכו ,וכהמשך ישיר לנוף
המקומי ניצבת בפתחה של העיר
העתיקה שוכנת אכסניית אנ"א
עכו .האכסניה משמרת בתוכה
שרידים ארכיאולוגיים מרשימים
מתקופות שונות ומציעה
לאורחיה חוויה של הווה ועבר מזרח ומערב המתמזגים זה בזה.
האכסניה ממוקמת בלב העיר עתיקה מרחק הליכה מכל אתרי
התיירות שעכו מציעה .ארוחת בוקר כלולה .במקום אינטרנט אלחוטי
חינם.
רחוב ויצמן ( 2עכו עתיקה) 2430123

02-5945711

akko@iyha.org.il

חפשו אותנו גם ב-

להזמנות ולפרטים נוספים:

1-599-510-511

www.iyha.org.il
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 ראש הנקרה
שמורת חוף ראש הנקרה

שמורת טבע ייחודית ,הנודעת במצוק תלול היורד לתוך הים
ובחוף מפורץ .באתר מסלול טיול בנקרות (המוארות גם
בלילה) ,הרכבל הקצר ביותר בעולם ,מיצג אור־קולי המספר את
סיפור הנקרות.
ראש הנקרה ,גליל מערבי

073-2710100

אנ"א שלומי

אכסניית אנ"א שלומי ,בנויה כולה
לבנים אדומות הטבולות בצמחייה
ירוקה ,בלב שכונת שלומית ולרגלי
רכס חניתה כאשר מעליה מתנשאת
החומה הירוקה והקסומה של רכס
הסולם .באכסניית אנ"א שלומי 100
חדרים ברמה גבוהה .החדרים ממוזגים עם מקלחות ושירותים
צמודים ,טלוויזיה בלוויין ,מקרר מטיילים ,חדרים לאנשים עם צרכים
מיוחדים ומגרש כדורסל .ארוחת בוקר כלולה .במקום אינטרנט
אלחוטי חינם.
מסלולים ואטרקציות באזור :יער חניתה ,רמת אדמית ומערת קשת,
שמורת נחל שרך ובצת ,נחל כזיב ומבצר המונפורט ,נחל יחיעם,
מבצר יחיעם וראש הנקרה.
ת.ד ,2120 .שלומי 2283200

02-5945700

shlomi@iyha.org.il

חפשו אותנו גם ב-

להזמנות ולפרטים נוספים:

1-599-510-511

www.iyha.org.il
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צבי
שבתי
דרכה של תנועה משיחית
בשנת  1666הופיע נביא בעזה,
לראשונה מאז גלות האומה ,ובישר
על הופעתו של המשיח .הידיעה
המרעישה נפוצה תוך זמן קצר ברחבי
העולם היהודי וסחפה את עם ישראל
בתקווה לסיום הגלות וקיבוץ קהילות
לאחר
גם
בארצם.
ישראל
התאסלמותו של שבתי צבי ,אותו
זיהה נתן העזתי כמשיח ,המשיכה
התנועה המשיחית שייסדו השניים
לפעול ברחבי העולם היהודי  -מתימן
ועד אנגליה ,מפולין ועד מרוקו.
בגיליון הזה של "מטרופוליס קלאסי"
מתאר ידין רומן את הרקע ההיסטורי לצמיחתה של השבתאות ואת
הביוגרפיה של מחוללי התנועה .זהו סיפור מסע מרתק בין רעיונות,
חלומות וקהילות יהודיות חדשות שנוסדו ברחבי העולם בעקבות
גירוש ספרד..

להזמנות

www.eretzmag.com | 03-6912211
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גליל תחתון

יער בית קשת

 | 94ןותחת לילג

 אילניה
טמיול

טיולים ממנועים למשפחות עם ילדים ומי שרוצה רכיבה
עצמאית ולהכיר את הצפון בצורה אחרת .הטיולים נערכים
ברכבי "מיול" — כלי רכב קטנים ובטוחים המיועדים לתנאי שטח.
מושב אילניה ,גליל תחתון

052-4625589

יהודה ורוזה

בבית שמור בשכונת המייסדים באילניה ,באווירת ארץ ישראל
הישנה ,שוכנת מסעדת "יהודה ורוזה" .מנות מבשר איכותי ,מומלץ.

מושב אילניה

04-6769159

 בית קשת
יער בית קשת

חורש טבעי למדרונות הרי נצרת ,המשקיף אל נופיהם של
הגליל התחתון ועמק יזרעאל .בחורף ובאביב ניתן לראות ביער
מרבדי פריחות .במרכז היער עוברת דרך משולטת ובה חניונים,
שבילי הליכה ואופניים ,מצפורים וחניונים .בשטח היער ניצב תל גובל
— היישוב המקראי "אזנות תבור" המוזכר בספר יהושע.
כביש  ,65דרך קיבוץ בית קשת

 הסוללים
ספארי חושים

פארק המפעיל את חושיו של המבקר במגע והתקרבות לבעלי
חיים שנמצאים במקום .באתר מדגרה שקופה המאפשרת צפייה
בתהליך הבקיעה ,תיבות מישוש בעלי חיים ,פינות ליטוף והאכלה,
תצוגת זוחלים ,אזור לתוכים ובעלי כנף ,סדנה לאפיית פיתות ועוד.
קיבוץ הסוללים ,גליל תחתון

04-6406541

יער בית קשת
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מרכז המבקרים של מקורות ,בקעת בית נטופה
"מקורות" ,חברת המים הלאומית של ישראל ,מספקת כ־ 80%ממי
השתייה לתושבי מדינת ישראל כבר למעלה מ־ 75שנה .איכות
המים ,זמינותם ובטחונם הם הנושאים הבוערים בעורקיה של
"מקורות".

בבקעת נטופה ,לצד מאגרי המים הכחולים של אתר אשכול,
הקימה עבורכם חברת "מקורות" מרכז מבקרים חדשני לכל
המשפחה .בואו להיסחף במסע אל מקורות המים של ישראל ,אל
המרכז שמאפשר לגלות את שעושה טיפת המים מהכנרת אל הברז
בבתכם.
מרכז המבקרים הוקם בלבו של אתר אשכול — מפעל הסינון המרכזי
של מי הכנרת ,היחידי מסוגו בישראל והרביעי בגודלו בעולם ,הקרוי
על שמו של ראש הממשלה לשעבר ומייסד "מקורות" ,לוי אשכול.
המפעל נחנך בשנת  2009כדי לשפר את איכותם של מי הכנרת
המסופקים לצרכנים ,והוא משלב טכנולוגיות ,שיטות הנדסיות
ותהליכי תפעול מתקדמים ביותר.
בתום תהליך הסינון מגיעים מי הכנרת לרמת צלילות העומדת
בתקנים המחמירים ביותר .סטנדרטים אלו הציבו את ישראל בשורה
הראשונה של מדינות העולם המערבי מבחינת הטיפול במי השתייה.
המסע במרכז המבקרים מתחיל במיצג מרהיב של מים ,צלילים,
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אורות וצבעים .בהמשך ,זוכים המבקרים להסבר על מקורות המים
במדינה ,על הטיפול בהם ועל הובלתם עד לפתח היישובים בארץ
באמצעות סרטונים ,אנימציות ,דגמים מוארים ומפות .לאחר מכן,
מוזמנים המבקרים להשתתף במשחק טריוויה מאתגר בו הם הופכים
לרגע לעובדי "מקורות" ולוקחים על עצמם משימה מאתגרת :אספקת
מים איכותיים לתושבי המדינה בעזרת מכשירי קשר ומסכי מגע.
המשחק מתקיים על מפה ענקית של ארץ ישראל ,שצופה אל המים
הכחולים של מאגרי אשכול.
בחלק אחר של הסיור המתקיים באודיטוריום ,מוקרן סרט המתאר
בצורה מרתקת את התהליך שעוברת טיפת המים מהכנרת ,ממי
התהום או מהים — עד שהיא מגיעה לבתים .לסיום ,מסיירים
המבקרים בשטח האתר המשקיף על בקעת בית נטופה ,על מאגרי
אשכול ועל מפעל הסינון.
"אתר אשכול" — חוויה מיוחדת באתר ייחודי!
הביקורים במרכז המבקרים מתקיימים ללא תשלום ,בתיאום מראש .לקבוצות
מאורגנות בימים א'-ה' ,בין השעות  08:30-15:00בחגים ובחופשים — גם למשפחות
ולבודדים בתיאום מראש .משך הסיור כשעה וחצי
מוהליבר  ,6ירושלים
 ,04-6500664חיוג חינם1-800-250-270 :
הביקור מומלץ לגילאי  10ומעלה

 | 98ןותחת לילג

 כפר קמא
המרכז למורשת הצ'רקסים

מרכז אודות ההיסטוריה והתרבות של העם הצ'רקסי ,סיבת
הגעתם לצפון ישראל ,סיפורי המנהגים המיוחדים של הקהילה

ועוד.
כפר קמא ,גליל תחתון

050-5857640

 כפר תבור
מוזאון המושבה

מוצגים ,מסמכים ייחודיים ותמונות מחיי הקהילה .צמוד
למוזאון אפשר להתרשם מחצרות אותנטיות של איכרים
ולהתוודע אל אורח חייהם.
כפר תבור ,כביש הגישה הצפוני ,גליל תחתון

04-6765844

מוזאון המרציפן

מרכז המבקרים של מפעל "שקד תבור" לייצור מוצרי שקד
ומרציפן מארח תערוכת פיסול במרציפן מרשימה ומרכז
פעילות ויצירה.
חוות היין ,שדרות קק"ל ,כפר תבור ,גליל תחתון

04-6772111

 לביא
מלון קיבוץ לביא

מלון קיבוץ לביא מאפשר לכל אורחיו ליהנות מהנופים
המרהיבים בהם התברכה ארצנו ,בקרבת הכנרת והגולן ,נטוע
בתוך צמחייה עשירה ושדות מוריקים מסביב .המלון מיועד לציבור
הדתי ,וכל מתקניו מוקפדים על פי כל פסקי ההלכה.
קיבוץ לביא ,גליל תחתון

073-7598820

hotel.lavi.co.il
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˙Â˘„Á ˙Â„·ÂÚ

‰˜È˙Ú‰ ˙¯ˆ ÏÚ
˙Á˙Ù˙Ó ÔÈÈÚÓ‰ ¯ÂÊ‡· Æ±
Live ÌÚ ¨‰ÏÈÏ ÈÈÁ ˙Â·¯˙
¨‰˜˘ÓÂ ‰Ù˜ ¨·ÂË ÏÎÂ‡ ¨Music
Ô˘È ∫Ô‘ÊÂÈÙ
ÊÂÈÙ ˙¯ÈÂÂ‡· ÏÂÎ‰Â
ÆÁ¯ÊÓÂ ·¯ÚÓ ¨˘„ÁÂ
ÌÈ¯ÂÙÈˆ ˙Â·˜Ú· ÌÈ¯ÂÈÒ Æ≤
≠ ¯ÈÚ‰ ÍÂ˙· ˙Â˜Ó‰
°È„ÂÁÈÈÂ ˜≠˙≠¯≠Ó
ÌÈ˜˙¯Ó ¨ÌÈÂ˘ ÌÈ¯ÂÈÒ Æ≥
ÌÚË·Â È˘È‡ ˘‚„· ¨ÌÈ˘‚¯ÓÂ
È˙· ˙Â·˜Ú·∫Ï˘ÓÏ ÆÈ˙È·
ÔÓ ˙Â¯ÈÂˆÓ˙Â¯˜˙ ÌÚ ˙Â„ÈÓ
Æ±π≠ ‰ ‰‡Ó‰
ÌÈÁÂ˙Ù
Â˙Ù ˙ÂÈ¯Ï‚Â ÌÈÈ˙È· ÂÈ„ÂËÒ Æ¥
Æ¯Â˜È·Ï
˙ÂÈˆ˜¯Ë‡Â ˙Â·¯˙ ÈÊÎ¯Ó Æµ
ÌÈÈÓÊÓ ÌÈÂÂ‚Ó ÌÈÓÂÁ˙·
Æ˙Â‡„ÒÂ ˙ÂÎÂ¯Ú˙ ¨¯Â˜È·Ï
˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂÈË˙Â‡‰ „È‰ ˙Â„Â·Ú Æ∂
Æ˙Â˙Ó‰ ÌÂÁ˙· ˙Â·ÎÎÓÂ
ÌÈÁ˙Ù ÌÈ˘„Á ‰Á¯‡‰ È˙· Æ∑
ÁÂ¯È‡ ÌÈÚÈˆÓÂ ÌÈ˜È˙Ú ÌÈÈÈ··
Æ‰ÓÂÒ˜ ‰¯ÈÂÂ‡·
¯ÈÚ· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ˙ÚÏ ˙ÚÓ Æ∏
∫Ï˘ÓÏ© ÌÈÓ· ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÚÂ¯È‡
˜Â˘ ¨ÌÈÙÒ‡ È·Î¯ ‚ÈÙ‰
Æ®ÒÓËÒÈ¯Î‰
ÌÈ‡· ÌÈÈ·È·‡≠Ï˙ ÌÈÙŒ˘ Æπ
˙¯ˆ Ï˘ ‰Ó¯Â‚‰ ˙Â„ÚÒÓÏ
°˙ÂÂÈÚ¯ Ï·˜ÏÂ „ÂÓÏÏ
·Â˘Ï ·ÂË „ÈÓ˙ Æ±∞
±∞
¨ÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰‰ ÌÈ¯˙‡· ¯˜·ÏÂ
ÌÒ˜Â ‰¯ÂË˜ËÈÎ¯‡‰ ÈÈÙ
Æ˜Â˘‰
˙¯ˆ· ˙ÈÓÂÏÁ ‰˘ÙÂÁ
˙ÂÏ·Ï
·Ï Â‡Â· ¨˙ÈÏÈÏ‚‰
Æ˙Â‰ÏÂ

˙Ú„È‰

˙¯ˆ ˙˙ÂÓÚ
˙Â¯ÈÈ˙Â ˙Â·¯˙Ï
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 עין דור
המוזאון הארכיאולוגי בעין דור

הממצאים בתצוגת הקבע חושפים את חייו של האדם באזור
החל מהתקופות הפרהיסטוריות ועד לימינו.

קיבוץ עין דור ,גליל תחתון

04-6770333

 נצרת
העיר העתיקה — השוק

השוק של נצרת הינו שוק ערבי אותנטי המציע מגוון של חנויות
וסחורות ומבנים ארכיטקטוניים מהתקופה העות'מאנית .זהו
מתחם הכולל את שווקי הבדים ,האריגים והתופרים ,שוק הסוחרים
(מזון ,בדים ,ספרים ועוד) ושוקי הפירות ,הירקות ,הבשר והדגים.
נצרת
א'-ה' ,17:00-9:00 :ו' ,שבת14:00-9:00 :
עמותת נצרת לתרבות ותיירות04-6106611 :

הר הקפיצה

ממרומי הר הקפיצה תצפית על עמק יזרעאל ,הכרמל ,התבור
וגם לכיוון הרי גלעד .המקום מוסדר למבקרים ומציע שפע
מקומות ישיבה .ההר נחשב במסורת הנוצרית כמקום שממנו קפץ ישו
וניצל מידי רודפיו .במקום שביל הליכה היורד מן ההר ומתחבר לכביש.
18:00-6:00

נצרת

עמותת נצרת לתרבות ותיירות04-6106611 :

כיכר המעין

בכיכר המעין נמצא הרהט ("סביל" בערבית) הידוע בשם באר
מרים או מעין מרים .על-פי המסורת נהגה מרים ,אמו של ישו,
לשאוב מים באזור זה .בעבר היה המעין מקור המים היחיד של העיר.
הכיכר והרהט שופצו ושוחזרו לקראת שנת  2000ובחפירות שנערכו
במקום נמצאו שרידים של תעלות ובריכות מים מתקופות שונות.
נצרת

04-6106611

www.nazarethinfo.org
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מרכז מרים הבין־לאומי,

מרכז המבקרים החדש "מרים מנצרת"
מרכז מבקרים חדש העוסק בדמותה של מרים הנצרתית ,אמו
של ישו ,ומציג את סיפורה בסצינות אור־קוליות ובאמצעי
מולטימדיה מגוונים .על גג המבנה הוקמה כנסיה ,בה מוצגים ממצאים
ארכיאולוגיים חשובים מתחילת ימי הספירה ,וסביבה נשתלו גנים
מיוחדים עם צמחיה מקראית .קהל היעד המובהק הוא צליינים ,אך
בני כל הדתות מוזמנים ליהנות מן המבנה המרשים ,הטכנולוגיה,
הסיפור ההיסטורי העומד מאחורי האמונה ,הגנים והנוף.
פתוח לקהל לסיורים לקבוצות וליחידים בתיאום מראש
www.mariedenazareth.com 03-6461266
נצרת

כפר נצרת

אטרקציה ייחודית המיועדת לילדים ומבוגרים כאחד .הכפר משחזר
את החיים בנצרת בראשית התקופה הרומית ומדגים את חיי
היומיום בתקופתו של ישו .במקום ניתן ללמוד על שיטות החקלאות
הקדומות בארץ על צורות הבנייה ,המגורים ,הלבוש ,המאכלים וכד' .צוות
שחקנים המגלם דמויות שונות מן העבר ,על לבושם האותנטי ,ממחיש
למבקרים את החיים במאה הראשונה לספירה .במקום תצוגה אור־קולית,
כמו גם חנות מזכרות .המקום מציע סיורים מודרכים לבתי ספר וקבוצות,
סיורי לילה לאור מנורות שמן ותכניות מיוחדות בחגים.
נצרת

04-64560426

www.nazarethvillage.co

 צומת גולני
מוזאון גולני

אתר ההנצחה ומוזיאון חטיבת גולני הוא מוזיאון ,אתר הנצחה
ומורשת קרב לחטיבת גולני הממוקם במחלף גולני .המוזיאון
תוכנן על ידי האדריכל והאמן יוסף אסא .אנדרטת האבן לזכר נופלי
תש"ח תוכננה על ידי האדריכל אשר חירם ,שהיה אדריכל הבית של
היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון.
צומת גולני ,גליל תחתון

04-6767215
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 ציפורי
ריש לקיש

בית בד במבנה הבנוי בשיטה הירוקה (קש וטיט) .במקום חנות
למוצרים מעץ הזית ,עבודות עץ ועוד.

ציפורי ,גליל תחתון

04-6555245

הכניסה חופשית

 שיבלי
המרכז למורשת הבדואים בגליל

במרכז אוהל בדואי גלילי שמסביבו מוצגים מהווי החיים של
הבדואים בגליל .התנסויות בפעילויות שונות.

שיבלי ,גליל תחתון

04-6765585

 שדמות דבורה
דבורת התבור

מרכז מבקרים בנושאי גידול דבורים ורדיית דבש .בתחנת היצירה
יכינו הילדים שוקולד דבש אינדיאני ,נר דונג ריחני ,ועוד.

שדמות דבורה ,גליל תחתון

04-6769598

מוזאון אדם ותכשיט

מתחם התבוננות והתנסות העוסק ב־ 12אלף שנות תרבות אדם
בהשראת ממצאים ארכיאולוגים בראי האומנות.

שדמות דבורה ,גליל תחתון

050-8484940

דרך העץ

בתיאום מראש

באתר מבוך ענק בעל דרגות קושי ,מעגל מתופפים ,סדנה בעץ,
מיני גולף ,באולינג ,מכוניות פדאלים ,מתחם משחקי עץ ועוד.

שדמות דבורה ,גליל תחתון

04-6620606
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העמקים

הסחנה
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 עמק בית שאן ,בית שאן
יקב בוטיק ויצמן

מרכז מבקרים חווייתי השוכן במרתף בית המשפחה .המבקרים
מוזמנים להרצאה על ההיסטוריה של היקב ,תהליך ייצור היין
וסיור הכולל טעימות.
בן־גוריון  ,27בית שאן

04-6581123

בתיאום מראש

אנ"א בית שאן

במבנה ארכיטקטוני יפיפייה ,הבנוי
במרקם של קירות אבן המשובצות אבנים
שחורות המרמזות על סלעי הבזלת
הנפוצים באזור ,שוכנת אכסניית אנ"א
בית שאן הצופה על עמק הירדן והרי
גלעד .באכסניית אנ"א בית שאן 62
חדרים ברמה גבוהה .החדרים ממוזגים עם
מקלחות ושירותים צמודים ,טלוויזיה בלוויין ,מקרר מטיילים ,חדרים
לאנשים עם צרכים מיוחדים .במקום בריכת שחייה פתוחה בעונה.
ארוחת בוקר כלולה .במקום אינטרנט אלחוטי חינם.
מסלולים ואטרקציות בקרבת האכסניה :טיילת בסמוך לבית ההארחה
המשקיפה על הרי הגלעד ,עתיקות בית שאן ומרכז המבקרים
ה"סארייה" ,פארק מים  -מעיין חרוד ,גני חוגה ,גן השלושה ,גן גורו
(גן חיות אוסטרליות) ,בית הכנסת העתיק בבית אלפא ,חצר גשר
הישנה והרי הגלבוע.
שדרות מנחם בגין  129ת.ד 863 .בית שאן 1171602
beitshean@iyha.org.il
02-5945644
חפשו אותנו גם ב-

להזמנות ולפרטים נוספים:

1-599-510-511

www.iyha.org.il

גן לאומי בית שאן
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גן לאומי בית שאן

העיר העתיקה בית שאן משתרעת על כ־ 1,500דונם .בין
האתרים המרכזיים שנגלו נמצא תל שאן המקראי שמתנשא
לגובה  50מטרים ,תאטרון רומאי בן  7,000מושבים ,בית מרחץ
מהתקופה הביזנטית ,רחוב עמודים מרכזי ,אמפיתאטרון ששימש
למופעי גלדיאטורים ועוד מתחמים רבים ,שחלקם הגדול עדיין לא
נחשף .אל תחמיצו את החיזיון האור־קולי "לילות שאן" (יש להירשם
מראש).
עמק בית שאן

04-6587189

 טירת צבי
מרכז מבקרים דרך התמר

חוויה לימודית המשלבת פעילות עצמאית וסיור במטעי
התמרים ,תוך הנאה ממתק פירותיו של העץ.

קיבוץ טירת צבי ,עמק בית שאן

04-6078771

 כפר רופין
מקור החסידה

מרכז אירוח חוויתי בטבע ,המשלב צפרות ,טבע ונופש ,יחד עם
שמירת הטבע והשתלבות בקהילה ובמרחב החקלאי .סיורים
מודרכים בנופי העמק.
כפר רופין ,בעמק בית שאן

04-6068396

 עמק המעיינות
הגן הלאומי גן-השלושה (הסחנה)

גן השלושה שוכן למרגלות הגלבוע ונחשב לאחד מאתרי הקייט
והנופש הנודעים ביותר בארץ.

בכביש  ,669עמק בית שאן

04-6586219
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פארק המעיינות

עין חומה ועין מגדל ,מקורותיו של נחל הקיבוצים ,מהווים את
לב פארק המעינות שבעמק בית שאן .בפארק אתרים
היסטורים ומעינות נוספים ,בינהם" :תל שוכה" — גבעה רמה ובראשה
מגדל בטון ,שממנו תצפית על האזור .עין שוקק — המעין יוצר בריכה
גדולה עם מים צלולים ,מוקפת עצים .המעין מתחיל את דרכו באמת
מים מודרנית ובתחנה התחתונה חלקים עתיקים ששרדו.
עין מודע — מעין גדול עם חורשת אקליפטוס וחניון .בין המעיינות,
האתרים ההיסטוריים והשטחים החקלאיים נסללו דרכים למעבר נוח.
ניתן לרכוב בפארק על אופניים ,להשכיר רכבי גולף ,לסייר ברגל
ולערוך פיקניק בצל החורשות.
כביש  ,669עמק בית שאן

04-6586219

גן גורו

גן גורו הוא פארק אוסטרלי ייחודי ובו בעלי חיים וצמחיה
מאוסטרליה .בגן מסתובבים קנגורואים חופשיים מסוגים שונים
אותם אפשר ללטף וגם להאכיל מכף היד .בחווה האוסטרלית תמצאו
חיות חווה האופייניות ליבשת ופינת ליטוף בה ניתן ללטף ,להאכיל
ולסרק עיזים ננסיות ובעלי חיים מעניינים נוספים — קואלות
מתוקות ,קזואר ,אמו ,שועלים מעופפים ,מיני זוחלים ועוד.
בכביש  669בכניסה לגן השלושה ,עמק בית שאן
04-6488952

מוזאון לארכיאולוגיה אזורית וים תיכונית

במוזאון אוסף נדיר מאמנות יוון הקדומה ,תערוכה מהתרבות
האטרוסקית ,ממצאים מהתקופה הפרסית ,פריטים מהתקופה
המצרית ותצוגה של ממצאים ארכיאולוגים מחפירות שנערכו בעמק
בית שאן .באתר גן ארכיאולוגי ובו אוסף אבני מיל ,סרקופגים וכן
בית בד וגת משוחזרים .באגף הנוער נערכות פעילויות המדגימות את
אורח החיים בימי קדם את השימוש בטכנולוגיות עתיקות כגון ייצור
שמן זית והפקת לחם מחיטה.
גן השלושה ,עמק בית שאן

04-6586352
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מוזאון חומה ומגדל

שחזור בגודל טבעי של "תל עמל" — ראשון יישובי חומה
ומגדל ,בו הומצאה ובוצעה לראשונה שיטה זו .הביקור ממחיש
כיצד קמו  57יישובים בשנים  1939-1936תחת השלטון הבריטי
(חלקם בעמק בית שאן) ,ובאילו תנאים חיו החלוצים .באתר מוקרן
סרטון היסטורי ומתקיימות בו שורה של הפעלות למשפחות.
גן השלושה ,עמק בית שאן

04-6581017

 עמק יזרעאל ,אלוני אבא
אופק בשטח

טיולי ג'יפים וטיולי אופניים בנופים ובאתרים המקסימים של
עמק יזרעאל וראשית ההתיישבות .נסיעת שטח בין נחלים,
גבעות ,מעיינות ועוד.
אלוני אבא ,עמק יזרעאל

04-9500915

יערת הדבש

מרכז מבקרים בו ניתן לצפות בסרט על חיי הדבורים ,לקבל
הסברים ,לטעום סוגי דבש ויערות ,לשוחח עם הדבוראי על
עבודתו ולרכוש דבש ומוצרי דבש.
אזור תעשייה אלוני אבא ,עמק יזרעאל

054-4437402

 אלון תבור
מרכז מבקרים תנובה

במרכז המבקרים של תנובה סיור הנותן הצצה למתקני
המחלבה ,תצפית על אולם הייצור ,צפייה בסרטון הסוקר את
ההיסטוריה של תנובה ,פגישה עם משפחה של פרות מזמרות ושחזור
הייצור ,האוטומציה ,והרובוטיקה של הרפת.
אזור התעשייה אלון תבור ,עמק יזרעאל

־1-800-221422

בתיאום מראש
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 בית לחם הגלילית
חוות דרך התבלינים

חווה לגידול ומכירת תבלינים וצמחי מרפא .מרכז המבקרים
הסמוך מארח קבוצות ויחידים להרצאות וסדנאות על הפקת
תועלת מתבלינים שקיימים בסביבתנו והדרכה על תבלינים וצמחי
מרפא ,רפואה העממית ועוד.
בית לחם הגלילית ,עמק יזרעאל

04-9533405

שביל פרות החלב

פעילות חוויתית למשפחות וקבוצות ילדים ברפת אמיתית.
חולבים בידיים ,מאכילים את העגלים בבקבוק ,מכינים ונהנים
משוקו וחמאה טריים ומבקרים ברפת ההי־טק ,שם רואים את הרובוט
חולב לבד את הפרות.ניתן לשלב גם את מסלול החיטה שמתחיל
בשיבולת החיטה דרך טחינה ביד ניפוי ואפיית פיתות.
בית לחם הגלילית ,עמק יזרעאל

04-9832437

בתיאום מראש

ספירולינה

בית פתוח למעוניינים להכין סבון בעצמם .ניתן לרכוש סבונים
ומוצרי טיפוח המכילים שמנים אתריים ,שמניים צמחיים וצמחי
מרפא .במקום סדנאות הכנת סבונים ,פעילויות והעשרות נוספות.
בית לחם הגלילית ,עמק יזרעאל

04-9534842

אתגרים

טיולי שטח לקבוצות או למשפחות וימי כיף .מעבר לחוויה
הרפתקנית ומאתגרת תיהנו מיחס אישי ,מפנק וחם באווירה
מהנה ומשפחתית .החברה מציעה מגוון מסלולי טיול ,טיולי ג'יפים,
טיולי ריינג'רים ,פעילויות ,סדנאות ,ארוחות בשטח ועוד .כל הכלים
מבוטחים ובעלי רישיונות .הנסיעה בליווי מדריך מקצועי.
בית לחם הגלילית ,עמק יזרעאל

077-7080299
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נירהל'ה — גלריה כפרית

במבנה רפת ישנה נמצאת הגלריה־סטודיו־קפה .במקום מוצגות
תערוכות קבוצתיות מתחלפות (מדי חודשיים) של אמנים מכל
הארץ .הגלריה נותנת במה ובית ליוצרים מתחומים שונים להציג
ולמכור את עבודותיהם .צמוד למתחם בצמוד נמצא הסטודיו של
בעלת הבית ,שיוצרת בחימר כלים שימושיים וצבעוניים .נגיש לנכים.
בית לחם הגלילית ,עמק יזרעאל

04-9931594

בית בד גלילי

מרכז המבקרים של בית הבד האקולוגי פתוח בכל שישי ושבת
ומאפשר לטעום מזני הזית ושמני הזית השונים.

בית לחם הגלילית ,עמק יזרעאל

04-6899779

"סודותיהם של הטמפלרים":

בתים מספרים בבית לחם הגלילית
סיור במושבה הטמפלרית עם שחקן ומורה דרך בעקבות
הטמפלרים הגרמנים ,שהגיעו לארץ ישראל לפני כ־ 100שנה,
במטרה להכין את הארץ לבא המשיח .הסיור עובר במושבות הגליליות
שהקימו בעמק יזרעאל — בית לחם הגלילית ואלוני אבא.
בית לחם הגלילית ,עמק יזרעאל

 גלבוע
סקי בגלבוע

052-3556939

אתר הסקי המלאכותי הראשון בישראל ,השוכן על המדרונות
הצפוניים של הר הגלבוע .במקום שפע אטרקציות :גלישת סקי
בכל תנאי מזג האוויר ,טיולי ג'יפים ואופניים ,סדנאות בנושאי טבע
ובריאות לכל המשפחה במתחם ,משחק לייזר טאג ,מסעדות ,בתי
קפה ,שדרת חנויות בוטיק ועוד.
כביש 675

073-2510000
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 גניגר
חמשת הרוחות

מרכז לפעילות אקולוגית ,חינוכית וחברתית ,העוסק בחינוך
לעצמאות ואחריות סביבתית ,תוך כדי התנסות חוויתית
היוצרת איזון בין האדם לסביבתו הטבעית .המרכז מציע הדרכת טיולי
שטח ,ג'יפים ,טיולי משפחות ,אירועים משפחתיים ומגוון פעילויות
רחב לקהלים רבים ברחבי עמק יזרעאל.
קיבוץ גניגר ,עמק יזרעאל



052-3556201

הזורע

מוזאון וילפריד ישראל לאמנות ולידיעת המזרח

המוזאון התבסס על אוספיו של וילפריד ישראל ,בנו של סוחר
גרמני־יהודי אמיד ונינו של הרב הראשי באנגליה .בזמן מלחמת
העולם השניה פעל למען הוצאת יהודים מאירופה ,עד שב־ 1943הופל
מטוסו על ידי הוורמאכט .לאחרונה נוסף למוזאון אוסף ארכיאולוגיה
שנחפר ונחקר על ידי חבר הקיבוץ.
קיבוץ הזורע ,עמק יזרעאל

04-9899566

 יפעת
מועדון רוכבי יפעת

טיולי הרכיבה מותאמים לגילאים  9ומעלה,כאשר ניתן להגיע
עם נסיון או ללא נסיון כאשר הנסיון יירכש במקום .טיולי
הרכיבה מגוונים ומותאמים לסוגים שונים ביניהם רומנטים לזוגות
הכולל רכיבה בת שעה או שעתיים אשר מלווה בעצירה לארוחה קלה
ומפנקת בחיק הטבע  .נוסף על כך ,טיולי רכיבה למשפחות הכולל
רכיבה בת שעה בשדות ומטעי עמק יזרעאל .ניתן גם לערוך במקום
ימי הולדת המלווים בפעילות עם סוסים ומשחקי בוקרים.
קיבוץ יפעת ,עמק יזרעאל

050-8690530
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המוזאון לראשית ההתיישבות בעמק -
בקיבוץ יפעת ,ע"ש עודד ארצי
המוזאון לראשית ההתיישבות בקיבוץ
יפעת מתעד ,מציג ומספר את סיפורם
המופלא של מתיישבי העמק ,החלוצים
שהתיישבו בו בשנות העשרים של המאה
העשרים ,ועד הקמת המדינה.
המוזאון לראשית ההתיישבות בעמק מתרכז
בסיפורם של הקיבוצים והמושבים בעמק,
שמעשיהם היוו אות ומופת להתפתחות
החברה הישראלית ,ולעיצוב דמותה ותרבותה
טרם הקמת המדינה.
במוזאון הדרכות לקבוצות ,בתי ספר ,גמלאים ,אירועי תרבות ושירה
בציבור ,פעילות למשפחות בחגים ושבתות ואירועים פרטיים.
א'-ה' ;15:00-9:00 :שבת וחג14:00-11:00 :
לקבוצות בהזמנה מראש — בכל יום ובכל שעה.
קיבוץ יפעת
04-6548129
04-6548974
yifmuseu@yifat.org.il
www.pioneers.co.il
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 יקנעם
דג בכפר

פארק הממוקם בסביבה עשירה בפריחות ,יערות ופלגי מים,
המעניק תחושה ביתית לאורחיו .באתר :בריכות דייג ,פינת
ליטוף ,מתקנים מתנפחים ,בריכת דגיגונים וג'מבורי .לרשות
המבקרים עומדים שטחי פיקניק רחבים ,אזורי מנגל וחניון.
פארק רמת מנשה ,יקנעם ,עמק יזרעאל
04-9894095

 יקנעם עלית
יקב מורד

מרכז המבקרים של היקב המשפחתי מציע סדרת טעימות
ממגוון השיכרים והליקרים המיוצרים במקום ,צפייה בסרטון
תדמית וביקור בחנות המפעל הסמוכה .גלריית היקב מספרת את
תולדות המקום באמצעות צילומים וכלי עבודה ישנים ומודרניים.
מעת לעת מארחת הגלריה סדנאות והרצאות .הכניסה חופשית.
הייטק פארק ,יקנעם עלית ,עמק יזרעאל
בתיאום מראש
04-9597125

 כפר ברוך
ג'יפ בכפר

טיולי ג'יפים בני שעתיים עד יום שלם במגוון מסלולים בעמק:
נחל ציפורי ,גבעת זייד ,גבעת השועלים ,תל שימרון ,נחל
השופט ,עמק השלום ומסלולים אטרקטיביים נוספים .הטיולים
כוללים הסברים וסיפורי מקום ,עצירות ותצפיות ובמהלכם מוגשים
משקאות קלים וחמים.
כפר ברוך ,עמק יזרעאל
04-6546917
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ברווזים בכפר — פלא היווצרות חיים
סיור מודרך ומקצועי וחוויתי במיוחד

בסיור נכיר את עופות המים ,מבנה
גופם והתאמתם לשחייה ,לתעופה,
ולתנאי היבשה .נאסוף ביצים ובמדגרה
נעקוב ע"י שיקוף עם פנס אחר
התפתחות האפרוח בתוך הביצה ,נשמע
ציוצים ראשונים מתוך הביצה ,נצפה
מקרוב בשלבי הבקיעה ובואו של
האפרוח לאוויר העולם .נחווה את תהליך ההחתמה ונלווה את האפרוח
עד הגיעו לבגרות.
חוויה מדהימה — הכל חי ואמיתי !!!
בפינת הליטוף נוכל לגעת לחוש וללטף את האפרוחים,
בפינת היצירה ניצור מגוון עבודות בנושא הברווז ,הביצה והנוצה.
הביקור למשפחות ולקבוצות בתיאום
נשמח לארח אתכם !
04-6540882 ,052-3221357
כפר ברוך ,עמק יזרעאל
iris-l-@zahav.net.il
www.barvazimbakfar.co.il
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 כפר יהושוע
אתר רכבת העמק בכפר יהושע

סמוך לכניסה למושב כפר
יהושע ,בחלקו המערבי של
עמק יזרעאל ,שוכנת אחת התחנות
הראשיות והמרשימות של "רכבת
העמק" המיתולוגית אשר פעלה במשך
 50שנה ,תחנת "תל אל־שמאם".
את האתר מפעילה המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.
מה באתר :שבעה מבנים היסטוריים משוקמים בסגנון טמפלרי .בשטח
האתר שלושה קרונות :אחד מתקופת הטורקים ושניים מתקופת
המנדט הבריטי .מרכז מבקרים :באחד המבנים המשוקמים ,קיימת
תצוגה מרהיבה המשחזרת את סיפורה של רכבת העמק באמצעות
רכבת מיניאטורית נוסעת וסרט קצר .לקהל הרחב :באתר ובסביבתו
מתקיימים סיורים מודרכים ,במעגלי מורשת במרחבי העמק.
לילדים :פעילויות מגוונות בנושא רכבות מכל הזמנים כגון סדנאות
יצירה ,משחקי שולחן ,שעת סיפור מומחז בהתאמה לגילאים השונים.
שפות הדרכה :עברית ,אנגלית ,רוסית ,ספרדית ,ערבית.
א'-ה'  ,9:00-15:00ו' ,שבת לקבוצות בלבד ,בתיאום מראש
04-9534226 ,04-9866196
בכניסה לכפר יהושע ,עמק יזרעאל
shimon@shimur.org.il | rachelh@shimur.org.il

 מזרע
מוזאון וגלריה מזרע הקטנה

04-9533843

מסע בזמן דרך החפצים ,המקומות והדמויות שהעלו את קיבוץ
מזרע על הקרקע .בביקור מסדנאות והדרכות שונות :הרכבת
צעצועים ,התקנת ארוחת חלוצים ,אפיית עוגות שמרים בסיר פלא על
פתיליה ואף סלילת שבילים .בתיאום מראש ניתן גם לבקר בסליק
המקומי .הגלריה הסמוכה עבודותיהם של אמני ואומני הקיבוץ.
קיבוץ מזרע ,עמק יזרעאל

04-6429804
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פינת חי

סוסי פוני ,חמורים ,ארנבות ,צבים ,ברווזים ,תוכים ועוד חיות
ממשק הקיבוץ ממתינות בפינת הליטוף של הקיבוץ .האורחים
מוזמנים לצפות בזמן החליבה ברפת הקיבוצית.
קיבוץ מזרע ,עמק יזרעאל
057-9418863

אנ"א מעיין חרוד

אכסניית אנ"א מעיין חרוד שוכנת
בצל הקיר הזקוף והיפה של הר
הגלבוע כשמצד שני ,ממש מעבר
לגדר ,שוכן גן לאומי מעיין חרוד.
באכסניית אנ"א מעין חרוד 34
חדרים ברמה גבוהה .החדרים
ממוזגים עם מקלחות ושירותים
צמודים ,טלוויזיה בלוויין ,מקרר
מטיילים ,חדרים לאנשים עם צרכים מיוחדים .ארוחת בוקר כלולה.
במקום אינטרנט אלחוטי חינם.
מסלולים ואטרקציות הסמוכים לאכסניה :בית הכנסת העתיק בבית
אלפא ,מוזאון "בית שטורמן" בעין חרוד ,חומה ומגדל בניר דוד,
פארק מים  -מעיין חרוד ,גן השלושה (סחנה) ,פארק המים גני חוגה,
גן גורו .מסלולי טיול בגלבוע :הר ברקן" ,העמק הנעלם" ,נחל יצפור,
גבעת המורה ,התבור ,המבצר הצלבני כוכב הירדן ,עתיקות בית שאן.
ת.ד ,863 .בית שאן 1171602

02-5945588

mayanh@iyha.org.il

חפשו אותנו גם ב-

להזמנות ולפרטים נוספים:

1-599-510-511

www.iyha.org.il
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 מרחביה
החצר הגדולה

בשלהי שנת  1910נוסד היישוב העברי הראשון בעמק יזרעאל
והקואופרציה החקלאית הראשונה בארץ ישראל .המתיישבים
התרכזו סביב חצר משותפת ,שכונתה "החצר הגדולה" ,עד התפרקותה
בשנת  .1918שנתיים לאחר מכן הגיעה למקום קבוצה מתנועת "השומר
הצעיר" והקימה את הקיבוץ .החצר היא אתר היסטורי ומרכז מבקרים.
מרחביה ,עמק יזרעאל
בתיאום מראש
04-6598882

 משמר העמק
מערת הפלמ"ח

אתר המורשת היחיד בארץ המשלב תוכן ערכי עם פעילות
אקסטרים אתגרית .לצד מוצגים על ייסוד הפלמ"ח ,הקוד האתי
וערכיו ,פועל פארק אתגרי עם פעילות טבע כגון פארק חבלים,
אומגה וקיר טיפוס.
קיבוץ משמר העמק ,עמק יזרעאל

 נהלל
הסליק

04-9898946

סיפורה של משפחת אבידב מתועד במוזאון ייחודי בצל עץ
התמר .דרך מוצגים וקטעי ארכיון מתוארים הבנייה והתפעול
של סליק ההגנה בחצר המשק ,נפילתו של איתן אבידב בעת מבצע
להעלאת יהודים מאירופה ,הברחת  75אלף חוטרי תמרים מעיראק
לישראל על ידי יאני אבידב ,ומעורבת בני המשפחה במפעל ההעפלה
של יהודי סוריה ,עיראק ,איראן ,טורקיה ,יוון וצפון אפריקה.
משק  ,27נהלל ,עמק יזרעאל
בתיאום מראש
04-6415660
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משטרת נהלל ההיסטורית

בלב עמק יזרעאל
נמצאת משטרת נהלל
ההיסטורית .המשטרה היא
ציון דרך בגיבוש כוח המגן
העברי בא"י ,תפקידה של
המשטרה היה להגן על
האוכלוסיה האזרחית בעמק
— היהודית והערבית ועל
אנשי השלטון הבריטי.
תחנת משטרת נהלל ,שנבנתה לפי תכנון של האדריכל הבריטי אוסטן
הריסון ,הושלמה בתחילת שנת  .1936בעקבות מאורעות "המרד
הערבי" ,בשנים  ,1936-1939ועל פי המלצות סר צ'רלס טגארט ,נבנו
מספר תוספות לצרכי ביטחון ,שבנייתן הושלמה בשנת .1940
בפיקודו האישי של סרג'נט יצחק שבילי ,הפכה התחנה ל"צומת סיוע"
מרכזי למערך הביטחון והמודיעין של ה"הגנה" ,ושל יחידות הנוטרים
בגוש נהלל .במלחמת העצמאות שימשה התחנה כמתקן מעצר
לשבויים.
מה באתר :מרכז הדרכה ומבקרים למורשת השומר והנוטר העברי
בארץ ישראל ,המופעל על ידי המועצה לשימור אתרי מורשת
בישראל ומציע סיור במבנה ובמוצגים ההיסטוריים ,כולל צפייה בסרט
הנוטרים ,סיפורי המקום ופעילויות ייחודיות ,ערבי שירה בחצר וימי
עיון.
שפות הדרכה :עברית
בסמוך לרמת ישי

א'-ה'  ,9:00-15:00בתיאום מראש
nahalal@shimur.org.il

מרכז מבקרים Lavido

04-6415073

חברת  Lavidoמתמחה בקוסמטיקה טבעית ואורגנית .במקום
חנות מפעל ,כיתת הדרכה ,סככה הפונה לשדות נהלל וגן
צמחים.
משק  ,9נהלל ,עמק יזרעאל

04-6515132
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 עין חרוד
בית שטורמן

המוזאון מספר את סיפור תולדות היישוב בעמק ומציג אוסף
ייחודי וגדול של החי והצומח באזור ,ממצאים ארכיאולוגיים
וכלי נשק ששימשו להגנת היישוב .במקום מוצגות תערוכות בנושאי
אמנות ,טבע ומדע .בנוסף ,מקדיש המוזאון מקום לסיפורה של
משפחת שטורמן.
קיבוץ עין חרוד ,עמק יזרעאל

04-6486328

כפא הנופש עין חרוד איחוד

בקיבוץ עין חרוד מתחם הנופש בו אפשרויות מגוונות לאירוח ולינה
ב= 3סוגי צימרים :בקתות עץ ,סוויטות מאובזרות וחדרי אירוח
קיבוצי .האזור הפורח והשופע במעיינות ופעילויות של עמק חרוד
והרי הגלבוע מאפשר לשלב טיולים רגליים ,טיולי אופניים ,טיולי
ג'יפים ואטרקציות נוספות.
קיבוץ עין חרוד איחוד

046486083

www.ein-harod.co.il

 קרית טבעון
פארק הקישון

שכיית חמדה שקטה ומבודדת ובה מדשאות רחבות ,עצי איקליפטוס
ומתקני משחקים .בפתח הפארק נמצא קטע ממסילת רכבת העמק.

קרית טבעון ,עמק יזרעאל

הכניסה חופשית ,נגיש לנכים

סיור בעקבות אלכסנדר זייד

הסיור מביא את סיפורם של "אנשי בראשית" ,מהעליה לארץ ב־,1904
דרך הקמת קיבוץ כפר גלעדי ועד רצח רצח זייד ב־.1938

בית זייד ,קרית טבעון ,עמק יזרעאל
050-6848105
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מישי בוטיק שוקולד גורמה

הקונדיטור והשוקולטייר מישי בלוג מציע בבוטיק שלו שוקולד
גורמה בעבודת יד ,פרלינים במבחר טעמים ,סדנאות שוקולד
מקצועיות ועוד תופינים.
מרכז מסחרי זייד ,קרית טבעון ,עמק יזרעאל

04-9835755

 רמת דוד
אוקטגון

מסעדה כפרית הבנויה מעץ המיובא מדרום אפריקה .התפריט
מחבר את המטבח עם חקלאי ויצרני העמק והסביבה ,ומורכב
מבשר מיושן ,דגים ופירות ים טריים וירקות עסיסיים.
ליד בסיס רמת דוד ,עמק יזרעאל

04-6415333

 שדה יעקב
משק ז"ק

משק משפחתי המציע בין אפריל לספטמבר קטיף עצמי של
פירות העונה .מלבד הקטיף במקום נמצאת גינת תבלינים,
ובכניסה יעניקו לכם הבעלים הסבר על תוצרת המשק.
שדה יעקב ,עמק יזרעאל

04-9832539

 כפר חסידים
כרמי זית — משק יונאי

ארוחות בוקר מפנקות ,חלביות וכשרות ,בבוסתן משק הזיתים
ובצל מגדל השמירה ,או ברפת משוחזרת וממוזגת .הרצאות
וסיורי סיפורים מרתקים באזור .בחודשים אוקטובר-דצמבר מתקיימת
פעילויות מסיק.
כפר חסידים ,עמק זבולון

04-9846053

חיפה ,הכרמל,
חוף הכרמל ומנשה

חווית הרוכבים ,בית אורן
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 חיפה
מוזאון חיפה לאמנות

שלוש קומות מאכלסות אלפי עבודות עכשוויות בתחומי מדיה
שונים ובשלל טכניקות .לפני כמה שנים נוסד במקום מרכז
למדיה חדשה ,המציג עבודות שחלקן מוגדרות "מחוץ לזרם" .מעת
לעת נערכים במוזאון ימי עיון נושאיים ,הרצאות ,הצגות ,מופעים,
קונצרטים ותערוכות מתחלפות.
04-9115991

שבתאי לוי  ,26חיפה

מוזאון טיקוטין לאמנות יפנית

מוזאון יחיד מסוגו במזרח התיכון ,והוא נועד ,בין השאר ,להפיץ
את תרבות יפן ,על כל רבדיה השונים .זאת באמצעות הצגת
חפצי אמנות ועריכת פעילויות חינוכיות ואירועים שונים .בנוסף,
מציע המוזאון ערבי הרצאות ,הקרנת סרטים יפניים ,טקסי תה כמיטב
המסורת ופסטיבלים מיוחדים.
שדרות הנשיא  ,89חיפה

04-8383554

המוזאון לפרהיסטוריה ע"ש שטקליס

הצצה לימיה הראשונים של האנושות ולהתפתחות אורח חייו של
האדם הקדמון .תערוכות מתחלפות ותצוגות הקבע מתארות את
המאפיינים השונים של התקופות הפרהיסטוריות בעזרת ממצאים
רבים במערות ברכס הכרמל ,הכוללים צלמיות ,כלי צור ועוד.
התשבי  ,124חיפה

04-8371833

המוזאון לתולדות המחשב האישי בישראל

בין אם שיחקתם באטארי או נולדתם אל תוך עידן האינטרנט,
ביקור במוזאון יעניק לכם חוויה נוסטלגית .במקום עשרות
מחשבים משנות ה־ ,90-70כולם פעילים ותקינים ,ובעזרתם נחשפת
האבולוציה הטכנולוגית המרתקת של המחשב האישי.
שדרות ההסתדרות  ,46חיפה

074-7600781

הכניסה חופשית
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מוזאון ההעפלה וחיל הים

באגף ההעפלה במוזאון מוצגים מסמכים ,קטעי עיתונות,
צילומים ודגמים המשחזרים את התקופה .האגף השני מוקדש
לתולדות החיל מאז הקמתו .את הדור החדש של ספינות חיל הים
מייצגות ספינת הטילים אח"י "מבטח" והצוללת אח"י "גל".
04-8536249

דרך אלנבי  ,204חיפה

מוזאון הכט

מוזאון ארכיאולוגי החוקר את התרבות החומרית של ארץ
ישראל מן התקופה הכנענית ועד לשלהי התקופה הביזנטית.
האוסף נחלק לשלושה אגפים מרכזיים :פיניקים בחוף הצפוני של
ארץ ישראל בתקופת המקרא ,תעשיות ומלאכות קדומות והספינה
העתיקה ממעגן מיכאל .במוזאון קיים אגף לאמנות ,שבו מוצגות
יצירות מאוסף האמנות של משפחת הכט עם דגש על האימפרסיוניזם.
אוניברסיטת חיפה ,הר הכרמל ,חיפה

04-8240308

מוזאון רכבת ישראל

המוזאון שוכן בינות לבנייני האבן ההיסטוריים של תחנת רכבת
העמק המיתולוגית .במקום מגוון רחב של מוצגים המספרים
את תולדות הרכבות בארץ ישראל ,מאז קו הרכבת הראשון בשנת
 1892בין יפו לירושלים ועד לתכניות הפיתוח העתידיות.
דרך חטיבת גולני  ,1חיפה

04-8564293

בית דגון

מזה כ־ 50שנה פועל במסוף הגרעינים הנמלי של מדינת ישראל
מוזאון ארכאולוגי לתולדות החקלאות בימי קדם ,ובו תצוגת
כלי עבודה חקלאיים משוחזרים ,אוסף מטבעות ,כדים עתיקים
לאגירת שמן ובירה ,צלמיות פריון ,אבני ריחיים ואוסף אתנולוגי על
מקומו של הלחם ביהדות .הביקור נערך במסגרת הסיור המודרך
בלבד ,מדי יום בשעה .10:30
העצמאות  ,75חיפה

04-8664221
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מדעטק :המוזאון הלאומי למדע ,טכנולוגיה וחלל

מעל  20תערוכות ,בהן מעל  600מוצגים אינטראקטיביים,
הפרושות על פני שלוש קומות בבניין ההיסטורי של הטכניון.
מטרת המוזאון היא לקרב את המדע והטכנולוגיה בדרך חוויתית,
מהנה ואינטראקטיבית לילדים ולבני נוער .לאחרונה נפתח במקום
ה"סינמטרי :"Xאולם קולנוע מתקדם הכולל הקרנה תלת ממדית.
04-8614444

בלפור  ,12חיפה

מערת אליהו

מערה בצלע הר הכרמל בחיפה ,שבה ,לפי המסורת ,הסתתר
אליהו הנביא בברחו מפני איזבל .מערת אליהו קדושה ליהודים
ומהווה אתר ביקור בעיקר לבני עדות המזרח מחיפה ,מטבריה ומצפת
בחודש אב ,ביום ראשון שאחרי שבת נחמו .לאורך ההיסטוריה ,יהודים
תלו פרוכות על הקיר הדרומי ,שבו קיים שקע ,בדומה למיקום ארון
הקודש .בקירות המערה נוהגים להטמין פתקים .מחוץ למערה נוהגים
להדליק נרות ולהתפלל לשלום חולים ,לזיווגים ולפרי בטן.
דרך אלנבי  ,230חיפה

04-8527430

בית הגפן

בית הגפן נבנה בסוף המאה ה־ .19בשנת  1963שינה את
ייעודו והפך למרכז יהודי־ערבי.

הגפן  ,2חיפה

04-8525252

מנזר הכרמליתים

כנסיית סטלה מאריס ומנזר הכרמליתים ממוקמים על ראש הר
הכרמל ונחשבים לאחד מהמנזרים היפים בארץ .סטלה מאריס
הוא המנזר הקדוש והחשוב מבין מנזרי הכרמליתים בעולם ומהווה
מרכז עולמי של המסדר .האולם הראשי של הכנסיה בנוי כצלב ותקרתו
מעוטרת בציורים צבעוניים ובמוטיבים מהתנ"ך ומהברית החדשה.
דרך סטלה מאריס ,חיפה

04-8337758

השנמו למרכה ףוח ,למרכה ,הפיח | 125

המושבה הגרמנית

שכונה במערב העיר התחתית ,שנבנתה על ידי הטמפלרים
בשנת  .1868המושבה משתרעת לאורך שדרות בו גוריון
וסביבתה ובתיה ,המאופיינים בגגות רעפים ותריסי עץ ,בערוגות
ובעצי נוי ,שומרו ושוחזרו בהתאם לאדריכלות מהתקופה.
חיפה

1-800-305090

הגנים הבהאים בחיפה

 19גנים מדורגים ,המתחילים בראש הר הכרמל ומסתיימים
למרגלותיו .בלב הגנים ניצב מקדש הבאב בעל כיפת הזהב,
מקום מנוחתו של הנביא־המבשר של הדת הבהאית .ניתן לגלות את
הגנים באופן עצמאי ,או להצטרף לסיורים המודרכים החופשיים.
כל השבוע  ,17:00-9:00גנים פנימיים עד 12:00
04-8313131

שדרות הציונות  ,80חיפה

גן האם

גן במרכז הכרמל ובו טיילת ,מדשאות ירוקות ,שבילי טיול ,אזורי
משחק ,מקום לפיקניק ובתי קפה .בלב הגן נמצא אמפי פתוח ובו
מתקיימות הופעות בחודשי הקיץ .בשטחי הגן מצויים המכון הזואולוגי
והמוזאון לפרהיסטוריה .שמו של המקום הוא ביטוי הוקרה לכל האמהות.
שדרות הנשיא ,חיפה

הכניסה חופשית

טיילת לואי

הטיילת הוקמה ב־ 1992לאורך רחוב יפה נוף בחיפה ונמשכת
ממלון נוף עד אנדרטת הקיסר.

גן הפסלים

פינת חמד שהוקמה בשנות ה־ 60ומשקיפה על מפרץ חיפה .בגן 29
פסלי ברונזה ,שנתרמו לעיר על ידי הפסלת אורסולה מלבין.

שד' הציונות פינת  2בנובמבר ,חיפה

הכניסה חופשית
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שוק תלפיות

שוק תלפיות הוא שוק בנוי השוכן בשכונת הדר הכרמל בחיפה
שנבנה בסוף שנות ה־ 30של המאה ה־ .20המבנה נבנה בסגנון
הבינלאומי .מטרת הקמת השוק הייתה להחליף את השווקים שפעלו
בעיר התחתית ,ובמיוחד את שוק "אל־חסבה" שהיה השוק המרכזי של
חיפה ,ושכן בסמוך למבנה הסראיה ,בשטח שבין כיכר חמרה ממערב
ומסגד אל־ג'רינה ממזרח .המבנה הוכרז כמבנה לשימור על ידי
המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.
החלוץ ,חיפה

שוק הוואדי

סמטה צרה וסביבה כמה חנויות קטנות .הדוכנים בשוק פועלים
בו עשרות שנים ,לעתים עוברים מדור לדור .בין הפירות
והירקות הטריים מסתתרות פנינים של ממש.
יוחנן הקדוש  ,38-26חיפה

קסטרא — מרכז לאמנות וקניון

אמנות ,מסחר ובילוי תחת קורת גג אחת .אמנים מציגים את
יצירותיהם בגלריות .לצד הגלריות פועלים שני מוזאונים:
לארכיאולוגיה ולבובות.
פלימן  ,8חיפה
04-8590001

בית רוטנברג

פנחס רוטנברג ,מחלוצי התעשייה בארץ ישראל ומייסד חברת
החשמל ,בנה את הבית הזה בחיפה ,שבו שתי קומות
המאכלסות אולמות רחבי ידיים וספרייה .בית האבן המוקף בחורשה
מטופחת ונאה משמש כיום מרכז חינוך והדרכה לנוער ,כפי שביקש
רוטנברג בצוואתו.
שדרות הנשיא  ,77חיפה
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רכבל חיפה

רכבל המחבר בין טיילת בת גלים לתצפית סטלה מאריס.
הנסיעה נעשית בשלושה כדורים שקופים מול הנוף המרהיב של
חוף הים ,המפרץ והכרמל.
טיילת בת גלים (תחנה תחתונה) ,סטלה מאריס (תחנה עליונה) ,חיפה
04-8535582 ,04-8335970

הספינה הכרמלית

שייט במפרץ חיפה ,על גבי ספינה היכולה לשאת עד 220
נוסעים ,הכולל הסברים ופעילויות שונות על גבי הסיפון כגון:
ימי הולדת ,בר-מצווה,מסיבות סיום ,ברביקיו ועוד .מסלול השייט
מתחיל ממעגן הדייג ,דרך מספנות ישראל ,נמל הקישון ,מעגני חיל
הים ויציאה לים הפתוח וניתן לראות במהלכו מקרוב את ספינות חיל
הים ולעיתים גם משחתות ענק אמריקאיות שקופצות לביקור.
חיפה

04-8418765

מצפור אשכול

מרפסת תצפית הממוקמת בקומה ה־ 30של "מגדל אשכול"
— המבנה המרכזי של אוניברסיטת חיפה — אשר עצמו נמצא
על רכס בגובה של כ־ 570מטר מעל פני הים .מכאן ניבטים העיר
חיפה ,רכסי ויערות הכרמל ,רמות מנשה ,חלקים מעמק יזרעאל,
מרחבי מישור החוף ,וכמובן הים הכחול במערב.
אוניברסיטת חיפה ,חיפה

אקס פארק

פארק אתגרי עם מגוון אטרקציות לכל המשפחה ,בו נמצא קיר
הטיפוס הגדול והמקצועי ביותר בישראל ,המתנשא לגובה של
 16מטרים יחד עם אומגת אקסטרים ,גשרי חבלים ,מתחם פיינטבול,
טרמפולינת באנג'י וג'מבורי.
מתחם מרכז הקונגרסים ,חיפה

1-599-524-400
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לונה גרנד

פארק שעשועים מקורה ,המשתרע על פני  5000מ"ר .בין
המתקנים :רכבת הרים ,סימולטור טיסה ,מכוניות מתנגשות,
טרמפולינות באנג'י ,קנגורו קופץ ,קרוסלת סוסים ,ג'מבורי ,רכבת
ריו־גראנדה ,אומגות ,גלגל ענק ,מתנפחים ועוד.
גרנד קניון ,חיפה

04-8221000

דן קארטינג

מסלול הקארטינג הגדול ביותר בישראל בתוך קניון עזריאלי
בחיפה .המסלולים מקצועיים והנהיגה היא ברכבים מאובטחים
מהמתקדמים ביותר בעולם .לפני תחילת הפעילות תקבלו הדרכה
ובגמר הנהיגה תקבלו דף נתונים עם הישגיכם .בנוסף יש במקום חדר
סימולציה מודרני שאפשר לערוך בו תחרויות מרוצים ולהתנסות
בנהיגה מתקדמת.
קניון עזריאלי ,חיפה

04-8501060

וירטואל פארק

פארק משחקים וירטואלי ,הראשון מסוגו בישראל .בפארק ניתן
ליהנות ממבחר משחקי וידאו בקונסולות מסוגים שונים.
במקום סימולטורים של מירוצי מכוניות ,משטחי ריקודים משוכללים,
מסכי ענק ,מכונות קריוקי ועוד.
דרך פיק"א  ,8חיפה

04-8254985

מסלולי מדרגות בחיפה

לאחרונה נחנכו בחיפה ארבעה מסלולי טיול מדרגות .כל
המסלולים מתחילים מגרם מדרגות המכונה "גדרה" ,שממנו הם
מתפצלים למושבה הגרמנית ,לוואדי ניסנאס ולכיכר פריס .כל מסלול
מונה כאלף מדרגות.
חיפה

הכניסה חופשית
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 נשר
פארק נשר

פארק בשטח של  275דונם ,על מורדותיו הצפון־מזרחיים של
הכרמל .בשנת  2004הוקם מעל הנחל גשר תלוי באורך של 70
מטרים ,הנישא על ידי כבלי פלדה ובקצהו מרפסת תצפית .מאוחר יותר
הוקם גשר תלוי נוסף ,וסומנו מסלולי הליכה משני צדדיו של אפיק הנחל.
השבילים מוצלים ועוברים ליד שתי מערות ,שבאחת מהן נתגלו סימני
התיישבות קדומה.
רחוב החרוב ,נשר

1-800-350-550

 קרית מוצקין
חי פארק

גן החיות של קרית מוצקין משתרע על פני שטח רחב ,ובו מדשאות
וצמחיה עשירה ובעלי חיים החיים בבתי גידול המדמים את
סביבתם הטבעית .מלבד כלובי החיות ,יש במקום מיני לונה פארק ,אמפי
פארק גדול ,פינת ליטוף ,אגם ברבורים ,שבילי טיול רחבים ,מתקני
מתנפחים בדמויות בעלי חיים ועוד.
החשמונאים  ,79קרית מוצקין

04-8764500

 הכרמל וחוף הכרמל
פארק הכרמל

רצף של גנים לאומיים ושמורות טבע המרכיבים יחדיו את הגדול
בגנים הלאומיים בישראל — כ־ 84אלף דונם .בפארק שבילים
מיוחדים לטיולי אופניים ,ג'יפים וטרקטורונים ,תצפיות נוף מרהיבות,
חורש טבעי ,בעלי חיים ,צמחי בר ושרידים ארכיאולוגיים .בשטח הפארק
זורמים מספר נחלים :נחל מערות ,נחל גלים ונחל כלח.
04-8228983
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שמורת טבע חי בר בכרמל

 6,000דונם של חורש למרגלות הכרמל ,אליהם הושבו בעלי
חיים מקומיים שנכחדו .מרכז מידע המספר את סיפור הבאתן
מחדש של חיות הבר ,וכן מידע אודותן ולצפות בכבש הבר ,בעז הבר,
ביחמור המצוי ,באייל הכרמל בנשרים ובדורסים נוספים .אל תחמיצו
את הסרט ופינת הישיבה ליד מכלאת היחמורים.
כביש 672

04-8320648

 בית אורן
חווית הרוכבים

חוות סוסים גדולה ,טיולים ברכב מסוג טום קאר ועוד .הרכיבה
מגיל  11ומעלה ,הקטנטנים מוזמנים לסיבוב קצר על סוס
במתחם החווה .באתר מסעדה כפרית באווירת המערב הפרוע.
בית אורן

04-8248474

בתיאום מראש

מלון בית אורן

מלון נופש בלב יערות הכרמל ,המיועד לזוגות ומשפחות וכולל
 42יחידות נופש ושלושה סוגי סוויטות .בין יחידות הנופש
דשאים ,פינות חמד ונקודות .בריכת שחיה בעונה.
בית אורן

04-8307444

 בית חנניה
שמורת טבע נחל תנינים

התמסחים אמנם נעלמו מן הנחל בראשית המאה ה־ ,20אך
במימיו המלוחים עדיין שורצים ציפורי מים ,שפמנונים וצבים.
זהו הנחל היחיד מבין נחלי מישור החוף שלא זוהם במימי ביוב,
ונשאר נקי עד היום.
בית חנניה

04-6265151
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 בנימינה
פארק ז'בוטינסקי — מצודת שוני

בתקופת המנדט שימש המקום כבסיס ההדרכה המרכזי של
האצ"ל .כיום ,זהו פארק ירוק המשמש כאתר נופש ,בו מוזאון
לוחמי האצ"ל ,מוזאון אחיעם לפיסול ,אורכסטרה ותאטרון מהתקופה
הרומית מהמאה השלישית לספירה ,מוזאון לתולדות ההתיישבות
הבית"רית ומוזאון ארכיאולוגי.
כביש  ,652צפונית לבנימינה

04-6389730

טיולי אופניים באזור בנימינה

למבקשים לטייל עם אופניים באזור בנימינה ,בקעת הנדיב
ונחל תנינים מוצעת האפשרות לשכור אופניים בתחנת הרכבת.
המסלולים משולטים וחוצים דרכי עפר וכורכר ,בהתאם לרמת הרוכב.
הכרמל  ,51בנימינה

04-6388239

בתיאום מראש

 גבעת חביבה
מוזאון יד יערי

מוזאון המוקדש להיסטוריה של תנועת הנוער "השומר הצעיר".
תערוכת המציגה את מעורבות התנועה בהתיישבות וב"הגנה",
התפתחותה למפלגה ,פעילות התנועה במלחמת העולם השניה ועוד.
גבעת חביבה

04-6309232

 דור-הבונים
מלון חוף נחשולים

לחופו של הים התיכון ,על רצועת החול של חוף דור ,שוכן בית
המלון .במקום  89חדרי אירוח מרווחים ו= 39יחידות אירוח
כפרי .מסעדת המלון מגישה מזנון כשר ועשיר באווירה נעימה.
חוף דור — טנטורה

04-6399533
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שמורת טבע חוף דור־הבונים

מפרצונים ,שוניות ,מערות ומזרקות גלים שעוצבו ברוח ובגלים.
על קו המים שוכנים יצורים החיים בין הגאות לשפל ,צמחיה
ייחודית פורחת על גבעות הכורכר .בחוף אין שירותי הצלה והרחצה
בים אסורה.
דור-הבונים

04-6390912

כפר הנופש דור

כפר נופש דור שוכן למרגלות הכרמל ,בין מדשאות ועצי דקל
ועל חופו של הים התיכון .מבנים ממוזגים עם מטבחון ,פינת
ישיבה ופינת מנגל ,חוף ים צמוד ,טיילת ,נמל דייגים ,פעילות לכל
המשפחה בחגים ובקיץ .מועדון לילדים ,אמפיתאטרון.
מושב דור

04-6397180

www.dortantura.co.il

 דלית אל כרמל
אירוח בדליה

אירוח דרוזי אותנטי בדלית אל כרמל בצימרים של משפחת
חלבי .סוויטות גדולות ומאובזרות המתאימות לאירוח זוגי
ומשפחתי .בכל חדר פינת ישיבה ,טלוויזיה בכבלים וג'קוזי .האורחים
ייהנו מתבשילי המטבח הדרוזי.
דלית אל כרמל

052-2826650

 זכרון יעקב
יד למייסדים

בכניסה הדרומית לזכרון יעקב שוכן מוזאון "יד למייסדים"
המנציח את המושבה ומשפחות החלוצים ,שהגיעו ארצה עם
העליה הראשונה.
המייסדים פינת ההגנה ,זכרון יעקב

04-6398811
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בית אהרונסון

מוזאון להנצחת משפחת אהרונסון ומחתרת ניל"י .בתצוגה
תצלומים ,מסמכים ,מפות וחפצים אישיים של אהרן אהרונסון,
בולי זכרון של חברי ניל"י ,מכתבה האחרון של שרה אהרונסון ונרתיק
האקדח שבו התאבדה .הספריה מכילה ספרים העוסקים בתולדות
ארץ ישראל ובבוטניקה .במקום נמצא גם הסליק הראשון בארץ
ישראל ,ששימש מחבוא לנשקם חברי המחתרת.
המייסדים  ,40זכרון יעקב

04-6390120

האיכרים

במרכז המבקרים של משק משפחת לבוביץ גולת הכותרת היא
הקטיף העצמי של פירות העונה ,לצד סיורי קטיף וטעימות
במטעי הרימונים .שמעו על ההיסטוריה של המשפחה השומרת על
המסורת החקלאית כבר שש דורות ,למדו על שיטות הגידול במשק,
והשתתפו בהדרכות בנושאי בריאות ,יין וסגולות פרי הרימון ומוצריו.
דרך האהרון ,זכרון יעקב

050-4414509

בתיאום מראש

בריכת בנימין

מאגר מים שנבנה בשנת  ,1891שנקרא על שם בנימין דה
רוטשילד .בביקורו הראשון במושבה ,הבחין הברון בקשיי
התושבים בהובלת מים בעגלות עם חביות והחליט לסייע להם על ידי
הקמת הבריכה .בגג המבנה נקודת תצפית.
המייסדים  ,45זכרון יעקב

הכניסה חופשית

יקב התשבי

יקב משפחתי בעל מסורת של חמישה דורות של מגדלי ענבים.
במקום מרכז מבקרים ,מסעדה חלבית כשרה וחנות יין
ושוקולד ,סיורים מודרכים ביקב כוללים טעימות והמעוניינים
מוזמנים להביא עמם בקבוקים ריקים ולמלא אותם בתוצרת
המקומית היישר מן החבית.
המייסדים  ,33זכרון יעקב

04-6380434

בתיאום מראש
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מוזאון העליה הראשונה,

ע"ש משה ושרה אריזון

במבנה היסטורי מפואר בלבה של המושבה הציורית זכרון
יעקב ,ששימש כבית הפקידות של הברון רוטשילד ,שוכן
מוזאון העליה הראשונה אשר מחזיר את המבקר אל ראשית ימי
ההתיישבות היהודית בארץ ישראל .סיפורה של התקופה מובא בסדרה
של סרטים עלילתיים ותיעודיים המספרים על הקשיים ,המחלות
והלבטים ולצידם הנחישות ,הגבורה והשמחות של החלוצים העלומים,
בוני המושבות.
מול המוזאון נמצא גן המושבה ובו מגרש משחקים ייחודי ,בריכת נוי,
פינות צל ושולחנות פיקניק.
המוזאון מותאם לדוברי עברית ואנגלית ,ובמקום זמינות חוברות
הדרכה בשש שפות .ניתן להזמין מראש סיור מודרכים לקבוצות ,עם
אפשרות לסיור מומחז .מומלץ צילום משפחתי בלבוש תקופתי.
פעילות למשפחות בחופשות בית ספר .התקשרו לקבלת פרטים.
ב'-ה' ,9:00-16:00 :ו' ,9:00-14:00 :א' ושבת :סגור .ביקורי קבוצות בתיאום
04-6294224
04-6294777
רחוב הנדיב  ,2זכרון יעקב
museum@zy1882.co.il
www.museon1.datinet.co.il
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בית לנגה ובית דניאל

סיפורו של בית לנגה הוא גם סיפורן של ניטה וליליאן בנטוויץ',
שתי אחיות מאנגליה ,שהחליטו לעלות ארצה .בשנת  1912עלתה
לארץ ניטה עם בעלה ,מיכאל לנגה ,והשניים הקימו את ביתם המרשים.
עם פטירתם ,ירשה ליליאן את האחוזה .בעקבות מותו המפתיע של בנה
דניאל ,ביקשה להגשים את משאלתו להקים מושבת אמנים באחוזה,
ובשנת  1938נחנך "בית דניאל" — משכן למוזיקאים ולאמנים.
04-6399001

הברושים  ,1זכרון יעקב

יקבי כרמל

מרכז המבקרים משלב סיורים ,סדנאות וטעימות יין ביקב
ההיסטורי ,המציג את הסיפור המרתק של תעשיית היין
בישראל ,מראשיתה ועד הלום .הסיור במקום עובר בחצר היקב ,בה
פזורים מכשירים ומתקנים מסוף המאה ה־ ,19ובמרתפי האבן
העתיקים ,שבהם מציגים חביות עץ אלון מזמנו של הברון רוטשילד.
היין  ,2זכרון יעקב

04-6391788

גן בן מאה

הגן ממוקם בלב המושבה צמוד למוזאון העליה הראשונה .הגן
ניטע בשנים  1888-1886על ידי פקיד הברון .בגן צמחיה ,עצי
נוי ודשא .הגן מקושט בספסלים ,במגרש משחקים ,בבריכת נוי
ובשולחנות לפיקניק .בימי שישי בבוקר מתקיים במקום שוק אמנים.
הנדיב  ,2זכרון יעקב

הכניסה חופשית

בית העלמין זכרון יעקב

בית העלמין הישן של המושבה ,בו נחים מנוחת עולמים חלוצי
זכרון יעקב ,מראשוני חדרה ,ילדים ותינוקות שחלו ומתו
ממחלות ומרעב ונקברו ללא ציון שמם ,ידועי שם כמו ד"ר הלל יפה,
שרה אהרונסון ,ניטה לנגה ,דוד רמז ועוד .גישה חלקית לנכים.
המייסדים  ,1זכרון יעקב

04-6398811

הכניסה חופשית
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גבעת זמארין

הנקודה הראשונה אליה הגיעו משפחות החלוצים בשנת .1882
הגבעה נקנתה על ידי חובבי ציון מאפנדי ערבי־נוצרי תושב
חיפה ובספטמבר אותה שנה הגיעו אליה מרומניה בדרך הים 450
המתיישבים הראשונים .כאן הקים הברון את היקב של כרמל מזרחי,
ובחצרו ניתן לראות את מכונות הייצור הישנות .על הגבעה בעיקר
נקודת תצפית מרהיבה אל הים מחד והכרמל מאידך.
מעלה הראשונים ,זכרון יעקב

חצר ברקוביץ'

מעונם של בני משפחת ברקוביץ' עלה על הקרקע בשנת .1883
חצר הבית השתמרה בצורה אותנטית ומציג אוסף כלים
חקלאיים ישנים ,בוסתן ומבני המשק .המבקרים מוזמנים להקשיב
לסיפורי המשפחה מאותם ימים ולרכוש תוצרת חקלאית מתנובת
המקום :גבינות עזים ,דבש ושמן זית.
המייסדים  ,46זכרון יעקב

04-6399308

בתיאום מראש

בית הכנסת "אוהל יעקב"

בית הכנסת נבנה בשנת  1886על ידי הברון ג'יימס דה רוטשילד
לזכר אביו .זהו בית הכנסת המפואר והגדול ביותר מכל בתי
הכנסת שהקים הברון ,אולם גג המבנה הוקם בחפזון מחשש
שהטורקים לא יתירו את המשך בנייתו .אולם התפילה הגדול כולל
שני טורי עמודים ושני חלונות ויטראז' ,המייצגים מחצית מ־12
השבטים .בחזית מותקן שעון אותיות.
הנדיב  ,19זכרון יעקב

מערת המייש

04-6399003

מערת נטיפים הנמצאת בפאתי זכרון יעקב .אורכה כ־ 40מטר
ושמה ניתן לה הודות לעץ מייש בן מאה שנים שצומח בתוכה.

דרך אהרון  ,4זכרון יעקב
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דרך היין

קטע מדרחוב ברחובה הראשי של המושבה ,ששופץ ושוחזר
בהתאם לסגנון הבינוי המיוחד שהיה אופייני למושבות הברון.
חזיתות הבתים שוחזרו ושולבו בהן אלמנטים אופיניים כגון חלונות
עץ ,גגות רעפים ,גדרות אבן ועץ ,פנסי רחוב ועוד .לאורך הדרך
נמצאים רוב אתריה ההיסטוריים של זכרון יעקב :בית משפחת
אהרונסון ,בית הפקידות ,מוזאון העליה השניה ועוד .כמו כן ,פזורות
בו חצרות פנימיות ,בתי קפה ציוריים ,גלריות ומסעדות.
המייסדים ,זכרון יעקב

מסעדת קאזה ברונה

מן הצלע המערבית של זכרון יעקב משקיפה המסעדה לנוף הים,
בריכות הדגים ומטעי הבננות .תפריט המסעדה מורכב ממנות
בסגנון ספרדי־ים תיכוני.
צה"ל  ,4זכרון יעקב

04-6290999

מלון בית מימון

מלון בוטיק בסגנון כפרי ,השוכן על הרכס המערבי של זכרון
יעקב .במלון  25חדרים ,ג'קוזי חיצוני גדול ,בריכת שחייה
(בעונה).
צה"ל  ,4זכרון יעקב
04-6290390

 כרם מהר"ל
חוות מכורה

חווה לגידול בקר המונה כ־ 30סוסים וכוללת מרכז רכיבה.
בחווה מגוון שירותים בתחום הטיולים לרבות לימודי רכיבה
לבני  8ומעלה ,אילוף ופנסיון.
כרם מהר"ל

04-9842735
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 נחשולים
מוזאון המזגגה

בית חרושת לזכוכית שהקים הברון רוטשילד .המפעל לא
החזיק מעמד .כיום משמש הבניין כמוזאון לארכיאולוגיה ימית
ולחפירות תל דור.
קיבוץ נחשולים

04-6390950

 עוספיא
מרכז המורשת הדרוזית

חוויה תרבותית ,אמנותית וקולינרית ,המורכבת מביקור בבית
בד עתיק בתוך מערה ,סיור סמטאות בגרעין הכפר העתיק,
תצוגה מעניינת של אלמנטים מחיי היום יום של העדה בעבר ובהווה,
הרצאות על חלוצים וחלוצות מהכפר ואפשרות לחבילת אירוח דרוזית.
כיכר אל־מנזול ,הרובע העתיק ,עוספיא

04-8391025

עמים וטעמים

סיור מודרך בכפר עוספיא שכולל ביקור בבית אחת המשפחות,
הסברים על אורח החיים הדרוזי ,גלגולי נשמות והדת הדרוזית.
בהמשך המטיילים מוזמנים לארוחה דרוזית משולבת מופע פולקלור.
עוספיא

052-4535100

 עין הוד
עין הוד

לקבוצות בלבד ,.בתיאום מראש

כפר האמנים היחיד בישראל .בכפר בתי אמנים וסדנאות,
מוזאון ינקו־דאדא ,המציג תערוכת קבע של יצירות מרסל ינקו,
לצד תערוכות מתחלפות של אמנים עכשוויים" .יד גרטרוד קראוס"
מכיל את הארכיון המקומי.
עין הוד

04-9842029
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מוזאון ניסכו לתיבות נגינה

המייסד ,ניסים ניסכו ,אסף במשך  45שנה תיבות נגינה .בין
הפריטים :תיבות נגינה בנות עשרות שנים" ,הורדי גורדי" ,עוגב
עתיק ופסנתר אוטומטי המשחזר ניגונים של פסנתרנים ידועים.
סיורים מודרכים כל שעה עגולה.
עין הוד

052-4755313

מוזאון ינקו־דאדא

מרסל ינקו היה ממייסדי זרם הדאדא באמנות וממנהיגי
הקונסטרוקטיביזם במזרח אירופה .המוזאון כולל מספר חללי
תצוגה :תצוגת הקבע המוקדשת ליצירתו של ינקו; גלריה המיועדת
לאמנים צעירים ולפרויקטים מיוחדים; גלריה לאמנות עכשווית; חלל
לתצוגת עבודות במדיה דייגיטלית; והסטודיו של מרסל ינקו.
עין הוד

04-9842350

 עתלית
מחנה המעפילים בעתלית

סיפורו של מחנה המעפילים
בעתלית הינו סיפורו של מקום,
סיפורה של תקופה ,אך יותר מכל זהו
סיפורם של אנשים .בין השנים
 1934-1948בעת כה קשה ,בה אדמת
אירופה בוערת לאחר עליית היטלר
לשלטון בגרמניה ,שלטון המנדט
הבריטי בארץ ישראל מגביל ומצמצם את רישיונות העליה .הגבלה זו,
מצמיחה מתוכה תופעה הרואית ייחודית — 'ההעפלה' ,או העליה
הבלתי לגאלית לארץ ישראל .השלטון הבריטי נאבק במבקשים
לעלות ארצה ללא אשרות כניסה ובמסגרת זו מקים בארץ ישראל
ומחוצה לה ,מחנות מעצר למעפילים .מחנה המעצר למעפילים
בעתלית היה מחנה המעצר המרכזי בארץ ישראל ופעל בין השנים
 .1939-1948בין גדרות המחנה וצריפיו הוחזקו במשך השנים הללו,
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עשרות אלפי מעפילים שלאחר כל התלאות שעברו בדרכם לארץ
ישראל מצאו עצמם שוב מאחורי סורג ובריח ,והפעם על אדמת ארץ
ישראל .בשלהי שנות ה־ 70פורק המחנה כמעט לחלוטין .בשנת ,1987
במעמד נשיא המדינה מר חיים הרצוג ,ואישים רבים ,הוכרז המחנה
כאתר לאומי ,המופעל על ידי המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.
מה באתר :כיום מחנה המעפילים הוא אתר חינוכי פעיל ,השוזר
בפעילויות הרבות המתקיימות בו סיפור היסטורי וסיפור אנושי.
במקום סיורים מודרכים בין צריפיו המקוריים והמשוחזרים של
המחנה ,מפגש עם מאגר מידע מרתק החושף סיפורי מסע בדרכי הים,
האוויר והיבשה ,מיצג ייחודי — אוניה המדמה אוניית מעפילים ומופע
מרגש המביא את סיפורם המופלא של 'ילדי טהרן' שהגיעו למחנה
המעפילים בעתלית בחודש פברואר ובחודש אוגוסט בשנת ,1943
לאחר שנים של נדודים.
שפות הדרכה :עברית ואנגלית
א'-ה'  ,9:00-17:00ו' וערבי חג  ,9:00-13:00הסיורים בתיאום מראש בלבד
atlit@shimur.org.il
04-9841980
עתלית

 קיסריה
גן לאומי קיסריה

העיר שנוסדה על ידי המלך הורדוס אשר הקים בה שווקים,
רחובות גדולים ,מרחצאות ,מקדשים ומבנים ציבוריים מפוארים.

קיסריה

04-6267080

מוזאון ראלי

באוסף יצירות מן המאה ה־ ,20חלקן של אמנים ידועים,
לדוגמה סלבדור דאלי .בקומה התחתונה שוכן מוזאון
ארכיאולוגי ובו ממצאים שונים ,כגון סדרת מדליונים שנטבעו בצרפת
במאה ה־ ,20שעליהם קלסתרי ציירים ,סופרים וממציאים .באגף
""זכרון ספרד" מוצגים ציורים מקראיים־קלאסיים מן המאות ה־16
עד ה־.18
שדרות רוטשילד ,קיסריה

04-6261013

הכניסה חופשית
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גן לאומי קיסריה
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 רמות מנשה
חוות דובי

חוות דובי הינה חוות
סוסים ותיקה בסגנון
בוקרים המתמחה בתקשורת
בין האדם לסוס.
החווה שוכנת בגבעות רמת
מנשה בנוף עדרי הבקר ומהווה
אטרקציה אותנטית ,מקצועית
וחוויתית מיוחדת במינה .בחווה
תוכלו ליהנות מיציאה לסיורי
שטח רכובים בין הפריחות
ולאורך נחל דליה ונחל שלף ,טיולי משפחות ,טיולים רומנטיים,
מתחם משחקי בוקרים ,ימי גיבוש וימי הולדת בסגנון המערב הישן
 .להרפתקנים שבניכם יום כייף ייחודי בהעברת עדר בקר ,פינת
קפה ותה והכל באווירה מקצועית ומשפחתית.
אין צורך בניסיון רכיבה .צוות הסוסים מאולף היטב וצוות
המדריכים מוסמך ,ותיק ומנוסה.
נשמח לראותכם בין פרשינו!
להזמנות — בתיאום מראש.
04-9895743
קיבוץ רמות מנשה

 שדות ים
בית חנה סנש

  www.dubiranch.co.il

במוזאון מתוארים קורות חייה של חנה סנש ,שיצאה בשנת
 1944למשימת הצלה של יהודים באירופה ,נתפסה על ידי
הנאצים ,עונתה והוצאה להורג.
קבוץ שדות ים

04-6364444
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 אלוני יצחק
שמורת אלוני יצחק

שמורת אלוני יצחק היא שמורת טבע השוכנת בין גבעת עדה
מצפון לכפר גליקסון מדרום .השמורה עשירה בעצי אלון
התבור ,עצי לבנה רפואי ועוד.
אלוני יצחק

 עין שמר
החצר הישנה

מוזיאון החצר הישנה בקיבוץ עין שמר הוא מוזיאון פעיל עם
אטרקציות לילדים שמחזיר את המבקרים בחזרה לזמן
באמצעות פעילות חווייתית לילדים הכוללת אפיית לחמניות במאפיה
המשוחזרת של הקיבוץ ,סיור ברכבת מימי התורכים ,טיול בעגלת
הטרקטור ,תצוגת טרקטורים ,סיור פעיל בבית הבד ופעילויות יצירה
מיוחדות בחגים בהתאם לנושא החג.
בכל שבת לרשות המבקרים :הדרכה במוזיאון הממחיש איך חיו
חלוצי הקיבוץ בימים שעוד לפני הקוקו והסרפן ,סרטון קצר ,אפיית
לחמניות ,סיור בטרקטור וברכבת (יוצא מידי שבת בין 12:30-13:00
ואורכו כשעה).
קיבוץ עין שמר

04-6374327

 תלמי אליעזר
חוות הצמחים הטורפים

חצר ביתה של עדה ברק מכילה מגוון רחב של צמחים טורפים
וזוחלים .אפשר ללמוד איך הצמח לוכד ומעכל את הטרף ואף
להשתתף במופע האכלת צמחים טורפים .לנועזים — מסאז' נחשים.
מושב תלמי אליעזר

04-6373473

בתיאום מראש
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השרון
הרצליה
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 אייל
מוזאון הרכב על שם קרן סהר

אוסף נדיר של מכוניות קלאסיות ששוחזרו בקפידה .רוב כלי
הרכב תוצרת בריטניה ,משנות ה־ .50-30במקום במכוניות
בשלבים שונים של עבודה.
קיבוץ אייל

09-7493628

הכניסה חופשית

 בחן
פארק אוטופיה

גן בוטני־אקולוגי בו פורחים סחלבים ,צמחים טורפים ,בעלי
כנף ,דגים ,צמחי מים וצמחיה טרופית בתנאי יערות גשם.
בפארק מבוכים אתגריים ,גן תבלינים ,מפלי מים וגן קקטוסים.
קיבוץ בחן

09-8782191

 ביתן אהרון
חוות סוסים ביתן אהרון

במרכז הארץ ,בלב פרדסי השרון ,שוכנת חוות הסוסים של ביתן
אהרון ,המשלבת מגוון רחב של מסלולי טיול במושב .אפשר
לצאת לטיולי רכיבה ייחודים ארוכים יותר.
מושב ביתן אהרון

 בית ינאי
האגם והגן

09-8669555

בריכה מלאכותית של מי ים ,המוקפת ירק בפתחו של מושב
בית ינאי .טיילת עץ שהוקמה באגם מגוון צמחי מים פורחים.
מול האגם שוכן גן הצוק ,שהוקם על מנת לשמור על המרחב הציבורי.
בית ינאי
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 געש
חמי געש

אתר מרחצאות המציע למבקריו טבילה בבריכות מים תרמו־
מינרליים ,המגיעים מעומק האדמה בטמפרטורות של  37עד 40
מעלות .באתר פועל מכון ספא ובו  13חדרי טיפולים מרווחים.
קיבוץ געש

09-9529404

 הרצליה
בית ראשונים

המוזאון לתולדות הרצליה ,המנציח את שנותיה הראשונות של
המושבה שהפכה לעיר .בתצוגה :צריף המסמל את ראשית
ההתיישבות ,חדר משוחזר משנות ה־ ,30דיורמה של ראשוני הרצליה,
הדגמת העבודות הראשונות במושבה ומדור מיוחד על אודות הקשר
בין חזונו של הרצל לכרך הנושא את שמו .חדר מיוחד מתאר את
פיתוח האזור המערבי של הרצליה וממצאים ארכיאולוגיים מאפולוניה.
הנדיב  ,8הרצליה

09-9504270

פארק הרצליה

מרחב ירוק באזור המחבר בין מזרח הרצליה למערבה ,המשתרע
על פני  120דונם .דגש מיוחד הושם על שימור ערכי הסביבה
לצד בילוי ועידוד ספורט עממי .בפארק שבילים להולכי רגל ,שביל
אופניים ושביל ריצה ייעודי באורך קילומטר.
יוסף נבו ,הרצליה

09-9555081

הכניסה חופשית

הבאסה

שלולית החורף של הרצליה ,אחד מהשרידים האחרונים לשטחי
ההצפה של מישור החוף ,שמהווה משאב אקולוגי ייחודי ,המכיל
אוצרות טבע נדירים.
יוסף נבו ,הרצליה

09-9555082

הכניסה חופשית
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ספורטק הרצליה

מתחם ספורט עירוני ,הכולל מספר מגרשים משולבים למשחק
קט־רגל וכדורסל ,מתקני שעשועים ,מדשאות ,שולחנות טניס
שולחן ,מתקני כושר ,מסלול הליכה ומגרש החלקה על רולר־בליידס.
בצמוד תמצאו את ה"סקייטפארק" ,מסלול החלקה על סקייטבורד.
ז'בוטינסקי פינת יוסף נבו ,הרצליה

09-9565374

הכניסה חופשית

מרינה הרצליה

חובבי הים יכולים ליהנות ממגוון רחב של אטרקציות :שיט
קיאקים ,אופנועי ים ,סירות מירוץ ,הפלגה ביאכטות ועוד.
במרינה כ־ 580כלי שיט.
הצדף  ,1הרצליה

גן לאומי אפולוניה

חורבותיה של עיר צלבנית .בגן פזורים אלמנטים ארכיטקטוניים
מתקופות שונות ,אבל השניים המרכזים הם  -וילה רומית
מסוף המאה הראשונה ומבצר צלבני השוכן במרומי מצוק הכורכר,
המוקף חפיר רחב ידיים וממנו תצפית על מרחבי מישור החוף.
ווינגייט ,הרצליה

09-9550929

 חדרה
מוזאון הח'אן

במבנה האבן הראשון של חדרה נפרש עברה של המושבה
שהיתה לעיר .בחדרי התצוגה מוצגות התקופות השונות
בהיסטוריה של העיר ,מסוף המאה ה־ ,19דרך ימי מלחמת העולם
הראשונה וכלה בתקופת הצנע .במקום חדר אורחים משנות ה־,30
רחוב מימי ראשית המדינה וגם צריף מעברה של משפחת עולים.
במקום גם הדרכה אישית לקבוצות ,המשלבת בתוכה מופעי שחקנים.
הגיבורים  ,74חדרה

04-6322330
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מרכז מבקרים נייר חדרה

במרכז מוצג תהליך ייצור הנייר ומחזורו .הסברים על חשיבות
המחזור בדגש על נייר קרטון ועיתון ,באמצעות שילוב אלמנטים
של מיצגים ופעילות אינטראקטיבית .בסיור מתואר סיפור תולדות
הנייר — מהפפירוס במצרים ועד ייצור הנייר בימינו ,תצפית על מערך
ייצור ניירות אריזה ממוחזרים וסדנת ייצור ידני של נייר ממוחזר.
פרידלנדר  ,14א.ת .צפוני ,חדרה

04-6349749

יער חדרה

היער ניטע בשנת  1896על ידי החלוצים במימון הברון
רוטשילד .במקום עצי אלון ,חרוב ואיקליפטוס .בחורף
מתמלאת שלולית המקיימת סביבת גידול של צמחי ביצה ,צפרדעים
ועופות מים .שביל ישראל חוצה את היער לאורכו מצפון לדרום.
הכניסה המערבית של חדרה

פארק נחל חדרה

ריאה ירוקה בחלקו המערבי של נחל חדרה ,בה נטעו בשנות
ה־ 30חורשות איקליפטוס ,שבצמרותיהם מקוננות להקת
קורמורונים .בחורשה המרוחקת מהגדה מצויים שולחנות פיקניק
ומתקני משחק לילדים .בגדה הדרומית נמצאת חוות "חפצי־בה"
ולאורכה הוקמה טיילת היורדת עד חוף הים.
פרידלנדר  ,14א.ת .צפוני ,חדרה

פארק השרון

04-6211866

 6,000דונם של חורש טבעי ,החוצץ בין הגוש היישובי של חדרה
לנתניה ומהווה שריד ליער אלונים גדול שכיסה פעם את האזור.
בשטח הפארק ניצבים עצי איקליפטוס רבים מתחילת המאה ה־,20
עדות לביצות ששלטו במקום; בחודשי החורף מצטברים מי הגשמים
לשלולית המושכת אליה עופות מים.
כביש  ,4חדרה
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ילדים בביקור בבית המשאבות ב"חפצי־בה"

מרכז המבקרים של חברת חשמל
בחוות "חפצי־בה" ,חדרה

בגדה הדרומית של נחל חדרה שוכנת חוות "חפצי־בה",
המגוללת את סיפורה המרתק של ההתיישבות המחודשת בארץ
ישראל .שטחי החווה נרכשו בשנת  1891ע"י יהושע חנקין ובשנת
 1906אוישו בידי חלוצים נחושים ודבקי משימה ,שהפיחו חיים במקום
על ידי נטיעת פרדסים ,כרמי זיתים ואקליפטוסים .למרות המאמצים
הכבירים גרמו פגעי טבע והשלכות מלחמת העולם הראשונה קשיים
רבים ,והחלוצים נאלצו לנטוש את המקום לאחר כעשרים שנה.
בשנות ה־ '80של המאה הקודמת רכשה חברת החשמל את השטח
ושיקמה אותו .כיום ניתן לבקר במרכז המבקרים שנבנה במקום
ובבית המשאבות המשוקם ,המספרים את הסיפורים המרתקים של
המקום בראשית המאה הקודמת ,ולטייל ברחוב הפועלים ששוחזר,
המאפשר לצועדים בו לחוות את תחושת החלוצים .למרכז המבקרים
הפועל במקום ניתן להגיע לביקור בימים א'-ה' בתיאום מראש ,אולם
שטחי החווה פתוחים לציבור הרחב בכל ימות השבוע ומתאימים
לטיולי משפחות ולרגיעה בחיק הטבע.
חוות "חפצי־בה" ,חדרה
www.iec.co.il

 ,04-6348742/4מוקד התיאום הארצי 07-686-44-333
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מרכז המבקרים של חברת החשמל
באתר "אורות רבין" ,חדרה
אתר "אורות רבין" בחדרה הוא אתר ייצור החשמל הגדול
במדינה .כאן תוכלו לראות את ערימות הפחם" ,היהלום
השחור" ,המשמש כחומר גלם עיקרי לייצור החשמל באתר; לשמוע
על תכונותיו ועל פריקתו באמצעות המזח הימי ,הגולש כשני
קילומטרים לעומק הים ושממנו הוא מובל על ידי מסוע ימי אל אתר
המ ַשקעים האלקטרו־סטטיים המותקנים
האחסון .כאן תשמעו גם על ְ
בתחנה ,כדי לצמצם את פליטות המזהמים לאוויר בתום תהליך
שריפת הדלק וייצור החשמל; תוכלו להכיר מקרוב את מערך פריסת
רשת החשמל בכל רחבי הארץ ,ללמוד על מגוון הפרויקטים
הסביבתיים של חברת החשמל ועל מחזור חומרי הפסולת הנותרים
מתהליך ייצור החשמל .באתר "אורות רבין" מוקם בימים אלה ממש
פרויקט הדגל של חברת החשמל להפחתת פליטות המזהמים
מתחנות־הכוח הפחמיות ותוכלו לשמוע אודותיו ממקור ראשון.
אתר תחנות־הכוח "אורות רבין" ,חדרה
 ,04-6241063מוקד התיאום הארצי 07-686-44-333
www.iec.co.il
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 כפר הס
חוות התוכים

בילוי משפחתי המבוסס על מגע עם בעלי חיים .ניתן להחזיק
ולשחק עם התוכים המאולפים ,ללמוד על שלבי ההתפתחות
מביצה לגוזל ואפרוח ,ללטף ולהאכיל חיות משק ולרכוב על סוסים.
כפר הס

09-7961957

משק ברגר

משק משפחתי המייצר כ־ 600אלף ליטר חלב בשנה .ניתן לבקר
במכון חליבה ,בדיר כבשים ,לרכוב על סוסים ,ולפגוש את
החיות בפינות הליטוף וההאכלה .מדי שעה עגולה נערך סיור מודרך.
כפר הס

050-2646925

 כפר ויתקין
גן לאומי נחל אלכסנדר

הגן מלווה את הנחל בארבעת הקילומטרים המערביים שלו ,עד
שפיכתו לים בחוף ינאי .גדות הנחל מעוטרים בקנה מצוי ,סוף
מצוי ופטל קדוש .הגדה גם משמשת כאתר הטלה לצב הרך .מצפון לשפך
הנחל נמצא תל מכמורת ,שריד ליישוב עתיק ליד מפרץ טבעי קטן.
כפר ויתקין

09-8664238

פארק איטליה

שכיית חמדה על גדת נחל אלכסנדר ,בה פותחו חניונים
ומסלולי טיול להולכי רגל ,לרוכבי אופניים ולנוהגים ברכב
שטח .גולת הכותרת במקום היא "גשר הצבים" ,שנבנה בשנת 1935
ותחתיו מתקבצים פרטים רבים של הצב הרך המצוי ,שארוכו כ־1.2
מטר .במקום אמפיתאטרון קטן ומגדל תצפית.
ליד כפר ויתקין
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ח'ירבת סמארה

מבנה אבן מסוף המאה ה־ ,19השוכן על גבעה צפונית לנחל
אלכסנדר .דרומית־מערבית למבנה נחשפו שרידיה של חווה
חקלאית ביזנטית.
נחל אלכסנדר

 מכמורת
חוף מכמורת

רצועת חועם מפרצים טבעיים .חובבי הצלילה מוזמנים לחלק
הדרומי של החוף ,בו מצויים סלעי כורכר גדולים וביניהם מגוון
עשיר של בעלי חיים .אחת למספר שבועות מתקיימים במקום
אירועים מיוחדים כגון בניית ארמונות בחול.
מכמורת

09-8666093

המרכז הארצי להצלת צבי הים

המרכז הוקם על ידי רשות הטבע והגנים במטרה להגן על
אוכלוסיית צבי הים בחופי ישראל .המרכז מטפל בצבי ים
פגועים שנפלטו אל החוף .ההדרכה באתר כוללת מצגת בנושא מחזור
חייהם של הצבים.
מבואות ים

* 3639

בתיאום מראש

 מעברות
המוזאון הארכיאולוגי

האוסף הארכיאולוגי מוצג במבנה קטן על מערת קבורה
מתקופת הברונזה התיכונה .במרוצת השנים נחשפו בקיבוץ
כ־ 20מערות קבורה ובהן שרידי שלדים מן התקופה הכנענית
וממצאים נוספים מן התקופה הכלקוליתית ועד הפרסית־הלניסטית.
מעברות

09-8982836
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מוזאון הסליקים

כלי נשק רבים הוחבאו מפני ממשלת המנדט בקיבוץ מעברות,
מתחת לקו צינור מים ראשי .לאחר מלחמת השחרור נמסר
הנשק לצה"ל ,אולם חלק מהסליקים נשכחו והתגלו באקראי לאחר
שנים רבות — דוגמת זה המוצג במוזאון הסליקים שבקיבוץ.
מעברות

09-8982668

 נחשונים
פארק נחשונית

פארק אטרקציות לכל המשפחה המשלב מסלולי פארק מוטורי,
מתקני הרפתקאות ופארק מים .באתר המוטורי ממסלולי
מכוניות מתנגשות ,קארטינג ,מכוניות חשמליותועוד .בפארק המים
בריכות ,מגלשות ומתקני מים המתאימים לילדים ולמבוגרים כאחד.
כביש  ,471צומת נחשונים

03-9386444

 נעורים
חוף נעורים

חוף מצוקי ים ,הידוע גם בשם חוף "נעורים" ,נושק לרצועת חוף
ים סלעית ונקרא על שם כפר הנופש המשטרתי השוכן למרגלותיו.

נעורים

 ניצני עוז
ארז חוות חלב

משק משוכלל ואקולוגי ,המשלב תיירות חקלאית עם דאגה
לחיי הפרות .סיור באורך שעתייםבו רואים רובוט חליבה,
החולב ללא מגע יד אדם ומתנסים בחליבה מסורתית.
ניצני עוז

054-6629666

המקום פעיל בשבת.
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 נתניה
גן המלך

הגן נחנך בשנת  1937בנוכחות הנציב העליון ונקרא "גן המלך
ג'ורג' השישי" .כיום הגן מהווה חלק מרצף הטיילות לאורך
המצוק ובתחומו שוכנים אמפיתאטרון ,מצפה נוף ,שעון שמש ובריכת
דגים .עצי אשל נטועים סביב לגן ומגנים על המבקרים מרוחות הים.
באזור הגן פינות ישיבה ומסעדות.
דוד המלך ,נתניה

יער נתניה

חורשה הממוקמת בין שכונת קרית השרון לשכונת קרית רבין.
על אף שבמקום נסללו מספר שבילי הליכה ,הוצבו ספסלים
ופנסים והוכשרו פינות משחק ופיקניק ,שמרה החורשה על צביונה
הטבעי.
שמה השני של החורשה — חורשת הסרג'נטים — ניתן לה בעקבות
פרשת חטיפתם של שני סמלים (סרג'נטים) בריטים בשנת  1947על
ידי האצ"ל ותלייתם .עם זאת ,קיים ספק אם אכן נתלו הסרג'נטים
בחורשה הנ"ל.
יוסף קלאוזנר ,נתניה

גן השקמה

נמצא בצדה המזרחי של נתניה .הגן הוקם סביב עץ השקמה,
שנחשב לעץ העתיק בארץ .העץ מתנשא לגובה של כעשרה
מטרים וקוטר נופו כ־ 25מטרים .גיל העץ מוערך ב־ 1,200-600שנים.
לפי האגדה המקומית ,צבא נפוליאון חנה בקרבת העץ בשנת 1799
במהלך מסעותיו מיפו לעכו .עוד מספרים ,שמשה מונטיפיורי ואשתו
ישבו לנוח בצלו של העץ בסיורם באזור בשנת  .18391839הגן כולל
מקומות לישיבה ,שבילים ,עבודות גינון נרחבות ,תאורה וגם
אמפיתאטרון קטן.
מינץ  ,8נתניה
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טיילת ניצה

הטיילת הצפונית ביותר נתניה ,המשתרעת בקטע שבין ה"מיני
גולף" למלון "גליל" .לאורך הטיילת אזורי משחק וישיבה,
מדשאות ,שביל לרוכבי אופניים ומתקני משחק.

טיילת המעפילים

בטיילת כיכר אמנויות ,שבמרכזה הגלריה העירונית ,המציגה
תערוכות של מיטב אמני ישראל .כמו כן מצויות בכיכר גלריות
פרטיות ,משטח החלקה מגודר לגלגיליות ,פינות משחקים ופינות ישיבה.

טיילת הראשונים

לאורך הטיילת מדשאות מטופחות ,גינות חמד ותשע פרגולות
מעוצבות בסגנון ים תיכוני .שורת מסעדות משקיפות אל הים
ומושכות אליהן תיירים ותושבים במשך כל ימות השנה .האטרקציה
המרכזית בטיילת היא "המעלית לים" ,פלא ראשון מסוגו בארץ,
המאפשרת ירידה מן הנוף אל החוף ב־ 20שניות בלבד.

טיילת המצוק

מדשאות הטיילת מתפתלות לאורך המצוק ובהן משובצות
פינות ישיבה ונקודות תצפית המזמינות את המטיילים לשבת
ולהתבונן בגלים .במרכז הטיילת פועל גן משחקים לכל המשפחה.

חופי נתניה

מעל  13קילומטרים של חוף ים מעטרים את גבולה המערבי של
נתניה .בחופי הים מסעדות ,מתקני רחצה ,מגרשי ספורט ,שוברי
גלים ושירותים למתרחצים .בין החופים :חוף אמפי; חוף צאנז — חוף
נפרד; חוף הרצל; חוף סירונית — למרגלות טיילת הראשונים; חוף פולג.

החלל המופלא

משחקיה רחבת ידיים ובה בריכת כדורים ,מתקני ג'מבורי,
רכבת קטנה ,קיר טיפוס ,בית בובות ,פינת משחק ויצירה,
מתקנים מתנפחים ועוד.
גיבורי ישראל  ,17יכין סנטר ,א.ת .פולג נתניה

09-8852695
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גן מסילות

גינה ציבורית בשכונת רמת ידין ,שעברה שדרוג והתקנת מתקני
אקסטרים ייחודיים .כמו כן ,הושמו בגן נדנדות לקטנטנים,
מתחם כושר ,שבילי אופניים ,פינות פיקניק ותאורה חדשה .המקום
הונגש לנכים.
יונה הנביא  ,7נתניה

ספורטק קרית השרון

פארק ספורט עשיר במתקנים ובפעילויות ,המשתרע על שטח
של  35דונם .במקום מגרשי ספורט משולבים של כדורסל
וקט־רגל ,מגרש גלגיליות ,מתקני משחק לילדים ,מתקני כושר
ושבילים לאופניים ולהולכי רגל.
האר"י פינת דרך דגניה ,נתניה

סיורים בנתניה

האגודה לעידוד התיירות בנתניה עורכת סיורים מודרכים
ברחבי העיר ,ברגל או באוטובוס.

נתניה

09-8603324

מרכז ביג פולג

מרכז קניות ובילוי בפארק התעסוקה והטכנולוגיות ספיר,
המאגד יחדיו חנויות מותגים שונות בתחום ההלבשה וכן מרכז
עסקים פורה .במקום מתחם ג'מבורי גדול לילדים.
א.ת .פולג ,נתניה

09-8356033

קניון השרון

מרכז הקניות הראשון שהוקם בנתניה .במקום מגוון חנויות
ומתחם מסעדות ובתי קפה .החניה מקורה ובתשלום.

הרצל  ,60נתניה

09-8620707
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יכין אלכסנדרה סנטר

מרכז בילוי וקניות ייחודי המשתרע על פני שטח של כ־40
דונם .במתחם מרכז עסקים ,בנייני משרדים ,מסעדות ועוד.

גיבורי ישראל ,א.ת .פולג ,נתניה.

גו קארטינג פולג

פעילות אתגרית ,המתאימה לילדים בני תשע ומעלה ,הכוללת
נהיגה קצרה בליווי מדריך ,המקנה למשתתף יסודות וטכניקות
בסיסיות בנהיגת מירוצים דוגמת כניסה לפניות ,האצה ,בלימה נכונה
ועוד .מקומם של המבוגרים לא נשכח ולרשותם עומד מסלול עם
רכבי מירוץ מקצועיים .ניתן לקיים אירועים.
גיבורי ישראל  24א.ת .פולג ,נתניה

09-8854477

 עין ורד
מוזאון הטרקטורים בעין ורד

אוסף טרקטורים לחובבי מנועים ,טרקטורים ונוסטלגיה .האוסף
כולל כלים חקלאיים מראשית המאה הקודמת .חלק מהכלים
שימשו את חקלאי הארץ מראשית ההתיישבות.
קיבוץ עין ורד

052-2452457

 רופין
חוות הנוי

כ־ 1,000מינים של עצים ,שיחים ,מטפסים וצמחים אחרים
שהובאו מיפן ,מאוסטרליה ,ממורדות ההימלאיה ומאמריקה
משגשגים ופורחים בחווה ,המשתרעת על פני כ־ 40דונם .באגף
הפתוח לציבור ניתן לקבל הדרכה לקבוצות או לשוטט לבד בשבילים
המוריקים.
צמוד למכללה האקדמית רופין

09-8988103
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 רעננה
פארק רעננה

פארק ציבורי בשטח של  200דונם ,שבמרכזו אגם מלאוכתי
בצורת עלה תלתן .בחלקו הצפון־מערבי של הפארק שוכן
אמפיתאטרון .במקום מופעל פרויקט "פארק חברים" ,שבו מתקנים
המיועדים לילדים בעלי קשיי נגישות .עוד בפארק :שבילי הליכה
ורכיבה על אופניים ,מגרשי ספורט ,פינת חי ועוד.
דרך ירושלים  ,7רעננה



09-7713275

הכניסה חופשית

שפיים

עומרי ושחר לאור בפארק המים שפים

פארק המים שפיים

מעל  20מתקני מים ואטרקציות לכל המשפחה :מגלשות ,שיט
אבובים ,בריכת גלים ,בריכת שחייה אולימפית וגולת הכותרת
— "עולם הילד" ,מתחם חדש עם שפע אטרקציות .הפארק פתוח
בחודשים מאי-אוקטובר.
קיבוץ שפיים

09-9595756
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גן לאומי חוף השרון

הגן הלאומי משתרע על רצועה צרה וארוכה ,מהיישוב ארסוף
בדרום עד מכון וינגייט בצפון ,לאורך מצוק הכורכר החופי,
ממנו נשקפות תצפיות נוף מרשימות .בעורף המצוק נמצא אזור חולי
המהווה את עיקר הגן .רשות הטבע והגנים הסדירה במקום מסלולי
הליכה מעגליים ונוחים להליכה ,משולטים ומתאימים לכל גיל,
העוברים בינות חיות הבר והצמחיה העשירה.
בין ארסוף לווינגייט ,כניסה מקיבוץ שפיים

מלון שפיים

 15דקות מתל אביב ממתינה פינת חמד טובלת במדשאות עם
פריחה צבעונית ונוף של ים .במלון חדרים זוגיים ומשפחתיים,
מסעדה כשרה מציעה מגוון תפריטים עשירים ,בר/קפיטריה חלביים,
חנות מזכרות ,בית כנסת ,מרכז כנסים לימי עיון ,כנסים ותערוכות ,גן
אירועים .בעונה ,חינם לאורחי המלון פארק המים שפיים ומתקניו,
חוויה מרעננת לכל המשפחה .אורחי המלון מקבלים כניסה יומית
אחת חינם לכל אורח לפארק המים.
בנוסף במלון קיים חדר כושר .בעונת הקיץ ובחגים שפע של
פעילויות בידור וספורט למבוגרים ולילדים.
קיבוץ שפיים

09-9595595

www.shefhotel.co.il
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תל אביב וגוש דן

עומרי ושחר לאור בחוף
הילטון ,תל אביב
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 תל אביב
מוזאון תל אביב לאמנות

אחד ממוזאוני האמנות הגדולים והחשובים בישראל ,שפתח את
שעריו ב־ .1932המוזאון מחולק למחלקות לאמנות ישראלית,
לאמנות מודרנית ,לאמנות עכשווית ,לצילום ,לרישום ,להדפסים,
לעיצוב ,לאדריכלות ולאמנות מהמאה ה־ 16עד המאה ה־ .19בנובמבר
 2011נחנך בניין חדש ,המציג אוסף מקיף של אמנות ישראלית.
שד' שאול המלך  ,27תל אביב

03-6077020

בית התפוצות

מוזאון העם היהודי ,המגולל את סיפורו הייחודי לאורך הדורות.
תצוגת הקבע מקיפה שלל נושאים :המשפחה ,הקהילה ,האמונה,
היצירה ,הגלות והשיבה לארץ ישראל .בקומת הכניסה מוצגות
תערוכות מתחלפות לצד תערוכות צילום ואמנות יהודית.
אוניברסיטת תל אביב (שער  ,)2רמת אביב

03-7457808

היכל העצמאות

ביום שישי ,ה' באייר תש"ח ,בשעה  16:00התכנסו באולם
מוזאון תל אביב לאמנות חברי מועצת העם ומנהלת העם
והאזינו לדוד בן־גוריון מכריז על עצמאותה של מדינת ישראל .הבית,
שהיה מעונו של ראש העיר הראשון של תל אביב ,מאיר דיזנגוף,
נתרם על ידו לשם הפיכתו למוזאון.
שדרות רוטשילד  ,16תל אביב

03-5173942

מוזאון נחום גוטמן לאמנות

מוזאון נחום גוטמן לאמנות שוכן במבנה שהוקם בשנת .1887
בין השנים  1907ו־ ,1914שימש המבנה כמוקד ספרותי וכבית
לסופרים עבריים .כיום מונה המוזאון  2אגפים ובהם גלריות המציגות
בנוסף לתצוגת הקבע מיצירות האמן ,גם אמנות עכשווית.
שמעון רוקח  ,21נווה צדק ,תל אביב

5161970-03
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מרכז המבקרים של דואר ישראל ,תל אביב
מתאים לכם בול!
מרכז המבקרים של דואר ישראל שוכן בתל אביב ,בבית המיון
הגדול ביותר בארץ .כולנו מקבלים מדי יום מכתבים אך לא
כולנו מכירים את הדרך אותם הם עוברים מרגע שליחתם ועד רגע
קבלתם לידי הנמען.
המבקרים במרכז יחשפו אל מאחורי הקלעים של בית המיון ,ויגלו את
הקסם שבמיון הדואר בעידן הטכנולוגי.
במהלך שעתיים ישחקו המבקרים במשחקים אינטראקטיביים ,יתנסו
במיון וחלוקת מכתבים ,ויחשפו אל עולם הבולאות וסודותיו.
הסיור טומן בחובו הפתעות נוספות.
הסיורים במרכז המבקרים מתאימים לקשת רחבה של קהלי יעד
ומועברים על ידי מדריכים מנוסים במקצועיות ובאהבה.
א'-ה' ,10:00-20:00 :הביקור בתשלום ובתיאום מראש
 171שלוחה  1תת שלוחה 1
דרך ההגנה  ,137תל אביב
visit@postil.com
www.israelpost.co.il
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בית קרן קיימת לישראל

חלון הראווה של קק"ל ,המציג את הרצף ההיסטורי שהוביל
להקמת המדינה ,מהקונגרס הציוני הראשון ,דרך כ"ט בנובמבר
וכלה במלחמת השחרור — מנקודת המבט של הקרן הקיימת .במקום
אוסף ייחודי של "קופסאות כחולות" ובולי קק"ל.
צבי הרמן שפירא  ,11תל אביב

03-52611467

מוזאון בתי האוסף לתולדות צה"ל

ההיסטוריה הצבאית של מדינת ישראל מוצגת באתר תחנת
הרכבת ההיסטורית שהובילה מיפו לירושלים .במקום אוסף של
אמצעי לחימה שונים ,החל מימי המחתרות ועד אמצעי לחימה
חדישים .חילות צה"ל מיוצגים בביתנים המתארים את היסטוריית
החיל ,תמונות ואף פינת הנצחה לאישיות ביטחונית בכירה.
יחזקאל קויפמן פינת המרד ,תל אביב

03-5172913

בית ביאליק

מעונו של המשורר הלאומי ,שהפך אחרי מותו לאתר הנצחה
לפועלו .בבית ארכיון הכולל כתבי יד מקוריים של ביאליק ,לצד
כתבי יד שנשלחו לעיונו ,דברי דפוס שונים שנשמרו בעזבונו ופרקים
נבחרים בחייו .במקום ציורים ופסלים של אמנים ישראלים .אריחי
הקרמיקה המעוטרים בכניסה מתארים פרקים בתולדות ישראל.
ביאליק  ,22תל אביב

03-5254530

בית בן־גוריון

מעונם של פולה ודוד בן־גוריון ,בו התגוררו עד התיישבותם
בשדה בוקר ,נותר כפי שהיה בחייהם .בבית זה נכתב הנוסח
הסופי של מגילת העצמאות ,ומכאן יצא בן־גוריון לבית דיזנגוף
להכריז על הקמת המדינה .הביקור בבית מאפשר היכרות עם דמותו
ואורח חייו של דוד בן־גוריון.
שדרות בן־גוריון  ,17תל אביב

03-5221010
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המוזאון הישראלי במרכז רבין

מרכז יצחק רבין לחקר ישראל הוא מכון חינוכי־היסטורי,
שהוקם להנצחת זכרו של ראש הממשלה המנוח .במקום
מתוארים חייו ופועלו של יצחק רבין במקביל לסיפורה של מדינת
ישראל ,משנות ה־ 20של המאה הקודמת ועד הרצח .המוזאון מורכב
מעשרה חללי תצוגה ,המתארים תקופות בהתפתחות החברה בישראל.
חיים לבנון  ,8רמת אביב

03-7453358

מוזאון לח"י ע"ש אברהם שטרן

המוזאון שוכן בבית שבו נרצח "יאיר" ,מנהיג מחתרת לח"י ,בו
נשמר מראה הדירה ורהיטיה .התצוגה מתארת את תולדות
המחתרת ,המאבק נגד השלטון הבריטי ולהקמת המדינה ,חלקו של
לח"י במלחמת העצמאות והשתלבות יוצאי לח"י בצה"ל .חדר אחד
מוקדש להנצחת חללי לח"י ולעולי הגרדום.
שטרן  ,8תל אביב

03-6820288

האנדרטה לזכר יצחק רבין

האנדרטה לזכר יצחק רבין הוקמה ליד בניין עיריית תל אביב,
מקום הירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין ב־ 4בנובמבר
 .1995האנדרטה מורכבת משש עשרה אבני בזלת שהובאו מרמת
הגולן .ליד האנדרטה מוצב פסל של יצחק רבין .לאחר הרצח כוסו
קירות העירייה בציורי גרפיטי שביקשו למחות ,להתאבל ולהביע את
רגשותיהם .חלק מציורי הגרפיטי נשמרו במקום ,כזכר לרצח.
רחוב אבן גבירול ליד בניין עיריית תל אביב

גני יהושע

פארק המשתרע על פני שטח של כ־ 3,500דונם ,משכונת הדר
יוסף ועד שפך הירקון .לצד המדשאות ,מתקני הספורט ואגם
מלאכותי ,מספר אתרים היסטוריים כגון שבע טחנות ותל נפוליאון
שדרות רוקח ,תל אביב
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תמונות יפואיות

מרכז המבקרים של יפו העתיקה ,המביא את סיפורה של העיר
לאורך  4,000שנות היסטוריה בעזרת תצוגה ארכיאולוגית ,ציר
זמן ומסלול הליכה בתוך העתיקות .במרכז מרכז המבקרים שוכן בית
יהודי שנחרב בזמן המרד הגדול ושרידי מבנה הלניסטי מרשים.
במקום מוקרן סרט אנימציה על סיפור אנדרומדה ומיצג דינמי על
אודות תולדות העיר.
כיכר קדומים ,יפו העתיקה

03-6037700

הפלנטריום

הפלנטריום נמצא במוזאון ארץ ישראל .המבקרים במקום
יושבים על במה מסתובבת המפיקה פעלולי קול ,לייזר ותאורה,
רצפה נעה ומושבי טייס ,וצופים במסך  360של מעלות ,המקרין את
מפת הרקיע .בכניסה למקום מוצבת עמדת הנצחה לאסטרונאוט
הישראלי המנוח אילן רמון .הפלנטריום מונגש.
חיים לבנון  ,2רמת אביב

03-6415244

ממדיון

פארק מים הנמצא בתחומי גני יהושע ,המשתרע על פני  100דונם
של מדשאות ירוקות ,שטחים מוצלים ופינות ישיבה .בממדיון
שלוש מגלשות מים תלולות ,מגלשות מים לוליניות ,מסלולי אבובים,
בריכת הגלים הראשונה בישראל ואזור המוקדש לילדים עד גיל .10
שדרות רוקח ,תל אביב

03-6422777

לונה פארק

פארק שעשועים פופולארי במתחם גני התערוכה ,המונה כ־30
מתקנים :קרוסלות ,ראלי ספארי ,מגלשות מים ,מכוניות
מתנגשות ,גלגל ענק ורכבת ההרים ,ואנקונדה ,טופ ספין וסקיי־לופ
לגדולים.
שדרות רוקח ,תל אביב

03-6427080

ןד שוגו ביבא לת | 167

פארק האי

פארק שעשועים אתגרי הממוקם על גג קניון עזריאלי ,תחת
כיפת השמיים .המקום מעוצב כאי טרופי וכולל שפע מתקנים:
מגלשות מים ,מזרקות ,טרמפולינה ,מסלול הליכה אתגרי ועוד.
מנחם בגין  ,132תל אביב

1-700-504150

פארק גלית

גן עדן לחובבי הסקייטבורד והרולר בליידס .במרכז הפארק
מותקן משטח החלקה מבטון ברמה מקצועית בין־לאומית.

וינגייט  ,2תל אביב.

1-700-504150

הכניסה חופשית

פארק מנחם בגין

פארק גדול בדרום תל אביב ,המשתרע כל פני  500ובו נמצא
המתקן היחיד בישראל לסקי מים בעזרת כבלים .בפארק אזורי
מנגל ,פינת חי ,אגם מלאכותי ,מדשאות ומשטח החלקה על גלגיליות.
בירנית ,תל אביב

03-7302770

הכניסה חופשית

נווה צדק

השכונה היהודית הראשונה מחוץ ליפו ,שנוסדה ב־ ,1887שינתה
את פניה מקצה לקצה בעשורים האחרונים .בתים רבים שופצו
או נבנו מחדש ורחוב שבזי הפך לעורק עירוני שוקק חיים ובו חנויות
מעצבי בגדים וכלי בית ,גלריות לאמנות ,בתי קפה ,מסעדות ופאבים.
לצד שכונת נווה צדק נמצא "מתחם התחנה" — מתחם בילויים ופנאי.

נמל יפו

נמל יפו מהווה כיום אתר היסטורי ותיירותי .בין הרציפים
הישנים ניתן למצוא אטרקציות כגון סיורים מודרכים ,הפלגות
קבוצתיות ,מסעדות וברים ,גלריות קבועות ומתחלפות ,מרכז עירוני
לחינוך ימי ושבט צופי ים יפו ,השוכן ליד הכניסה הצפונית לנמל.
בעתיד מתוכנן הנמל להשתלב ברצף הטיילות של חופי של אביב.
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קמפוס טבע באוניברסיטת תל אביב

ייחודו של קמפוס טבע הוא בשילוב אוספי טבע לאומיים,
שבהם מתקיים איסוף ותיעוד המגוון הביולוגי של ישראל
והאזור ,גן מחקר זואולוגי ,הכולל את האוסף הגדול ביותר של בעלי
החיים מהארץ ,וגנים בוטניים שבהם סיורים ולהכרת צמחים מהעולם.
המחלקה לזואולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב ,רמת אביב
בתיאום מראש

03-6405148

שוק הכרמל

אחד השווקים הידועים בארץ ,שנחנך כבר ב־ .1920במרכז
השוק שדרת דוכנים הומה של מזון וביגוד ,ממנה נפרשת רשת
סמטאות המקיפה גם את שכונת כרם התימנים הסמוכה ואת מדרחוב
נחלת בנימין .בין הדוכנים והחנויות פזורות עשרות מסעדות.
הכרמל  ,35תל אביב

שוק הפשפשים

מוקד משיכה למבקרים ,לתיירים ולחובבי מציאות וחפצי יד
שניה .סוחרי השוק מציעים בגדים ונעליים ,ענתיקות ,כלי בית,
רהיטים ,תקליטים ,ספרים ושלל גרוטאות לא נחוצות .השוק עבר
שיפוץ ,נפתחו בו בתי קפה ,ברים ומסעדות ,גלריות וחדרי סטודיו של
אמנים .בחודשי הקיץ נערך במקום "הפשפשוק" — שוק לילי המשלב
קניות ,תאטרון רחוב ,הופעות מוזיקליות ,תערוכות וסיורים מודרכים.
עולי ציון ,יפו

03-5100337

שוק עתיקות ויד שניה

מדי יום שלישי ברחבת כיכר דיזנגוף מתקיים שוק וינטג' ,בו
מוצעים למכירה אביזרי יד שניה ,חפצי אמנות ,פריטי אספנות,
שטרות ומטבעות ,צעצועים ישנים ,כרזות ,גלויות ,מצלמות ,תכשיטים
ישנים ,ספרים נדירים ועוד .הגיעו במצב רוח למקח.
כיכר דיזנגוף ,תל אביב
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שוק בצלאל

מתחם מסחרי במרכז תל אביב .בעבר התפרסם האזור בזכות
דוכני הפלאפל שלו ,שעם השנים פינו את מקומם לטובת
חנויות ודוכני ביגוד ,הנעלה ,כלי בית ומוצרים שונים.
בית לחם  ,1תל אביב

יריד האמנות בנחלת בנימין

לצד שוק הכרמל ורחוב שינקין המודרני נמצא מדרחוב נחלת
בנימין הציורי ,שבקצהו הצפוני ,הנושק לכיכר מגן דוד ולשוק
הכרמל ,מתקיים מדי שלישי ושישי יריד אומנים .במקום עשרות
דוכנים המציעים יצירות אמנות מקוריות ,מזכרות ,תמונות
ותכשיטים .לאורך המדרחוב פועלות חנויות לממכר בדים ,בתי קפה
ומסעדות ,מופעי תאטרון רחוב והופעות נגנים או להטוטנים.
נחלת בנימין  ,1תל אביב

03-5162037

שוק לוינסקי

שוק התבלינים של תל אביב ,בו ניתן למצוא גם חנויות
ייחודיות של קפה ותה ,פיצוחים ,פירות יבשים ,גבינות
ומאפיות בסגנון הבלקן ,לצד עשרות מסעדות המתמחות בעיקר
באוכל מזרח אירופי ,טורקי ופרסי .ניתן לבקר עצמאית בשוק או
להצטרף לסיור מודרך בן שלוש שעות ,הכולל טעימות ממיטב
הדוכנים והיכרות עם אתרים נוספים בסביבה.
רחוב לוינסקי ,תל אביב

שוק הנמל

055-6646684

שוק מקורה הפועל בנמל תל אביב בימים שני-שבת ובו ניתן
למצוא דוכנים של אוכל גורמה ושוק איכרים ,המציע מפגש
בלתי מתווך בין החקלאים ותוצרתם הטרייה לצרכנים .מעת לעת
נערכות במקום סדנאות ופעילויות שונות.
האנגר  ,12תל אביב
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האוטובוס האדום

האוטובוס החוויתי הפתוח של חברת "דן" מיועד לתיירים
הרוצים להכיר את תל אביב .הסיור עובר דרך נמל תל אביב,
טיילת חוף הים ,מוזאון האצ"ל ,תל אביב הקטנה ,יפו העתיקה ,כיכר
רבין ,האוניברסיטה ועוד.
03-6394444

החווה

מתחם המציע  70דונם של טבע ,בילוי בטבע כגון קייטנות,
חוגים ,מבוך פיקוסים ,חלקות לגידול תוצרת עצמית ,ופעילויות
לכל המשפחה.
מתחם ראש ציפור ,גני יהושע ,תל אביב

03-6138286

גן לונדון

כיכר במרכז תל אביב ,הבנויה כספינה גדולה המשקיפה אל
הים .לקראת שנת  2000שופץ המקום והפך לרחבה פתוחה
ועטור בצמחיה .הגן מהווה אתר הנצחה למפעל ההעפלה ובמרכזו
ניצבת אנדרטה בדמות שתי "צלליות" של ספינות מעפילים ,וקיר
דמוי גל המורכב משישה לוחות ,שעליו מסופר במלל ובתמונות
סיפורן של אוניות המעפילים.
הירקון פינת בוגרשוב ,תל אביב

גן ההשכלה

גן אקולוגי ,ידידותי לאדם ולסביבה .במקום צמחיה מגוונת
המושכת אליה בעלי חיים עירוניים כגון ציפורים ,פרפרים,
קיפודים ולטאות .הגן מואר בעזרת אנרגיה סולארית ופינות ישיבה
שבו ממוקמות בצל ובשמש ,כאשר על שולחנות הפיקניק מוטבעים
סיפורי ילדים וקטעים מתוך חיבורים יהודיים מתקופת ההשכלה.
מתקני השעשועים ייחודיים אף הם ובנויים כערסלים וככורסאות.
שדרות ההשכלה ,תל אביב
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גן צ'ארלס קלור

פארק צ'ארלס קלור הוקם על הריסויתיה של שכונת מנשייה
בקצה הדרום־מערבי של תל אביב ,הנושק לשפת הים .הפארק
ניטע בתחילת שנות השבעים ,שופץ בשלהי העשור הראשון של המאה
ה־ 21ומשתלב בטיילת של חופי תל אביב .בגן מדשאות ושבילים
מפותלים ,מתקני שעשועים לילדים ופסלי חוצות ועוד .הפארק נקרא
על שמו של הנדבן צ'ארלס קלור.
יחזקאל קויפמן ,בין הרחובות יוסף הלוי לשנקר ,תל אביב

גינת דובנוב

פינה ירוקה מאחורי המשכן לאמנויות הבמה ,עם מדשאות
מטופחות ,שבילים ,מתקני שעשועים ,מתקן ה"איגלו" המשלב
קירות טיפוס ,סביבון משופע ,סולם חבלים ומגלשת צינורות.
דובנוב פינת רחוב מאנה ,תל אביב

גן לנדס

הגן ממוקם בדרום־מזרח העיר ,על גבעה מלאכותית עם
סלעים ,שנועדה לבודד את הפינה הירוקה מהפרעות הסביבה.
מצדה האחד של הגבעה עומדת מזרקה הפונה אל הצומת ומאחוריה
פרושות המדשאות השקטות.
יצחק שדה פינת יגאל אלון ,תל אביב

מרכז סוזן דלל

מרכז למחול ולתאטרון ,המשמש בית לשתי להקות מחול
מודרני מקצועיות :להקת בת שבע ולהקת מחול ענבל .המרכז
מארח מדי שנה כ־ 600אירועי תרבות לקהל צופים נאמן ,המתרחב
וגדל בהתמדה .במקום פועל תאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער ,וכן
סדנת "גילה" בתנועה ואמנות הבמה ,המיועדת לנשים בנות 50
ומעלה.
יחיאלי  ,5תל אביב

03-5105656
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מצפה עזריאלי

בראש הבניין העגול של מגדלי עזריאלי ,במרומי הקומה ה־,49
נמצא המצפה הגבוה במדינה ,ממנו נשקף נוף עוצר נשימה של
העיר תל אביב וקו החוף .במקום בר־מסעדה "על גג העולם".
דרך מנחם בגין  ,132תל אביב

03-6081179

אייסקייט

 500מ"ר של קרח אמיתי ,במתחם מקורה המסוגל להכיל
עשרות מחליקים .הההחלקה מתאימה למשפחות ולקבוצות
בגילאים שונים וברמות שונות ,ומדריכים מקצועיים מסייעים
למתקדמים להתפתח קדימה .כל מבקר מקבל ציוד החלקה מלא.
הכניסה למשטח ההחלקה מגיל שש ומגובה  1.10מטר.
שדרות רוקח ,תל אביב ,תל אביב

03-6427080

חופי תל אביב

 14קילומטרים של חוף ים מקשטים את גבולה המערבי של תל
אביב .בעונת הרחצה פועלים  12חופים מוכרזים ,מחוף הצוק
שבגבול הרצליה בצפון עד חוף עליה היפואי בדרום ,שיחד עם
הטיילת הארוכה מהוות אלמנט מרכזי בהוויית העיר ובדימויה של תל
אביב כעיר ים תיכונית .מרבית החופים מוגנים בשוברי גלים וכוללים
שירותים למתרחצים.

סיורים מודרכים בעיר תל אביב-יפו

העמותה לתיירות תל אביב מארגנת  27סיורים מודרכים בעיר
במגוון נושאים ,החושפים עיר מורכבת שלא תמיד רואים
ממבט ראשון .בין הסיורים המומלצים" :תעביר את החומוס" — סיור
טעימות ברחובותיה של יפו; "גרפיטי בדרום העיר" — מסע במבוך
הנגריות של שכונת פלורנטין; "לילה ברוטשילד" — סיפורם של
הבתים בשדרה הוותיקה; ו"בתי קוביה לבנים" — סיור בעקבות
הבאוהאוס בעיר הלבנה.
03-5166188
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לטייל בתל אביב יפו על אופניים

ברחבי העיר תל אביב הוכשרו מסלולי אופניים והותקנו מתקני
חניה לאופניים .חלק מהשבילים בתוך העיר על מדרכות וחלקם
מחוץ למרכז העיר ,בשכונות ובפארקים .כמו כן ,לעידוד הרכיבה על
אופניים התקינה העירייה עמדות להשכרת אופניים בתשלום.

לגעת בטבע

מתחם חקלאי־תיירותי הממוקם בכפר הירוק ומציע סיורי טבע
וחקלאות ,טיול בעגלת נוסעים רתומה לטרקטור ,האכלת חיות
משק וסיור מודרך ברפת ובלול .במקום מתקנים מתנפחים לילדים
ומגרש שעשועים .פעילויות קטיף עצמי בשדות האזור מתקיימות
בהתאם לעונה (בתשלום נוסף).
משה סנה  ,2תל אביב

052-6620253

אנ"א תל אביב

אכסניית אנ"א תל אביב בתל אביב
שוכנת על גדת הירקון ,מקום שקט
ושליו מחד ופסיעה מנמל תל אביב
התוסס מאידך ,והכל באכסניה אחת.
באכסניית אנ"א תל אביב  69חדרים
מאובזרים וממוזגים עם מקלחות
ושירותים צמודים ,טלוויזיה מקרר
מטיילים וקפיטריה .ארוחת בוקר
כלולה .במקום אינטרנט אלחוטי חינם.
רחוב בני דן  ,36תל אביב 6226016

02-5945655

telaviv@iyha.org.il

חפשו אותנו גם ב-

להזמנות ולפרטים נוספים:

1-599-510-511

www.iyha.org.il
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 גוש דן
פארק איילון ע"ש אריאל שרון

פארק ענק הכולל שטחים פתוחים ,שדות ,נחלים ,אגמים ושפע
פעילויות טבע ופנאי ,המשתרע באזור שבין דרום תל אביב,
אור יהודה ,רמת גן ,חולון ואזור .הפארק כולל את תל חירייה ומרכז
המחזור ,בני ברק העתיקה ,פארק מנחם בגין (פארק דרום) ובית
הספר החקלאי מקווה ישראל.
הקמת הפארק מבוסס על עקרונות אקולוגיים ובראשם עקרון
הקיימות .כל חומרי הבנייה ממוחזרים ,בריכות אגירה ישמשו לאצירת
מים בחורף ,ולהשקיית העצים והצמחיה בקיץ וכיו"ב.
03-7398999

כביש  4צפונית למחלף גנות

 בני ברק
מרכז החושים של קוקה־קולה

במרכז המבקרים מצפה לאורחים חוויה ייחודית ,המשתרעת על
פני עשרה אולמות שונים ומגוונים ,ומועברת בצורה אישית על
ידי מדריכים מוסמכים .הביקור מורכב מהתנסות אינטראקטיבית,
הכוללת חשיפה לתהליכי הייצור המתקדמים ביותר בעולם.
הרב כהנמן  ,129בני ברק

03-6712226

 חולון
המוזאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס

הקומיקס נתפש לא אחת כאמנות ילדותית ושטחית .המוזאון
בא לתקן רושם שגוי זה על ידי חשיפת המבקרים לאמנויות
הקריקטורה והקומיקס על איכויותיהן והקשרן התרבותי ,בד בבד עם
קידום ההבנה בקיומה ונחיצותה של הקריקטורה ככלי ביקורתי ,ושל
הקומיקס כסוגה ספרותית עמוקה.
ויצמן  ,61חולון

03-6521849
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מקוה ישראל

בית הספר החקלאי הראשון בארץ ,פנינה ירוקה נדירה
שנשתמרה כפי שהיא ,על עציה העתיקים ומבניה דמויי כפר
צרפתי מן המאה ה־ .19מקוה ישראל הוקם בשנת  1870על ידי חברת
כי"ח — "כל ישראל חברים" (אליאנס מצרפת ,ביוזמתו של קרל נטר,
מנהלו הראשון של בית הספר ,ומשמש כבית ספר פעיל מאז הקמתו
ועד היום.
מה באתר :במקום מרכז מבקרים המופעל על ידי המועצה לשימור
אתרי מורשת בישראל ,ומתקיימים בו סיורים מודרכים מותאמים
לקהלי היעד המגוונים בכל הגילאים.
אתרי הביקור :שער ירושלים ופסל הרצל; שדרת הדקלים; בית
הכנסת מהראשונים שנבנו בארץ בשלהי המאה ה־ ;19מרתפי היקב
החצובים בסלע הכורכר; המסגרייה בה יוצרה מרגמת ה"דוידק'ה";
הפיקוס הבנגלי העתיק; מערת נטר וקברו של מייסד הכפר; הגן
הבוטני הייחודי ועוד.
סיור בטרקטור ,סרט "לאורך שדרת הדקלים" בכיכובו של גורי אלפי.
הביקור לקבוצות בתיאום מראש ,ביקור של משפחות בימי חוה"מ
סוכות ופסח.
שפות הדרכה :עברית ואנגלית
א'-ה'  ,8:30-16:00ו'  ,8:30-13:00בתיאום מראש
orly@shimur.org.il
03-5030489

בכניסה הצפונית של חולון
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מוזאון אגד

סיפור ההיסטוריה הארץ־ישראלית דרך התפתחותה של
התחבורה הציבורית ,מהתקופה שבה משאיות של הצבא הבריטי
הוסבו לרכבי נוסעים וכלה באוטובוסים הממוזגים של ימינו .בתערוכה
מוצגים למעלה מ־ 60אוטובוסים ,משנות ה־ 30עד המאה ה־,21
המתארים את האמצעים ששירתו את הנהג העברי במשימותיו לאורך
השנים .האוטובוסים שופצו וחודשו ,תוך שימת דגש על הפרטים
הקטנים ,הצבעים המקוריים והאבזור האותנטי ,והמבקרים מוזמנים
לעלות עליהם ולהתרשם מהתהפוכות שהביא עמו הזמן.
משה דיין ,חולון

03-9143761

הכניסה חופשית

מוזאון הילדים הישראלי

מסע חוויתי במסגרתו יוצאים הילדים להרפתקאות מרתקות
ובעלות ערך חינוכי .המסלולים הם בעצם סיפור ,כשהילד
מהווה דמות פעילה בעלילה; כאן מותר ואף רצוי לגעת במוצגים,
לחוש את מרקם החומרים ואף להיכנס לתוכם .במוזאון מסלולים
המיועדים לגילאים שונים ,משנתיים וחצי עד  .12כמו כן ,המבקרים
ייהנו מגלריית צעצועים ,סדנאות .שתי תערוכות קבע מיודעות לקהל
בוגר יותר" :דיאלוג בחשיכה" — סיור לא שגרתי בחושך מוחלט
המודרך על ידי מדריכים עיוורים ,ו"הזמנה לשקט" — מסע תקשורתי
בהנחיית מדריכים חירשים.
מפרץ שלמה  ,1פארק פרס ,חולון

1-599-585858

בגובה העיניים

מרכז אמנות חווייתי שנמצא במתחם מוזאון הילדים .המקום
מעוצב באופן מיוחד :כל חדר מוקדש לענף יצירה שונה —
תאטרון ,מוזיקה ,מחול ואמנות פלסטית — ובכל שנה התערוכה
מבוססת על נושא מיוחד .הביקור מורכב משני מסלולים :תאטרון או
מוזיקה ,כאשר התערוכה מכילה יצירות של אמנים מהארץ ומחו"ל
והילדים .הפעילות מלווה במדריכים מקצועיים
מפרץ שלמה ,חולון ,פארק פרס

03-5039139
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מוזאון העיצוב

המוזאון משתרע על פני שטח של  3,700מ"ר .שני אולמות תצוגה
מרכזיים מאפשרים מגוון רחב של תערוכות מתחלפות .עיצוב
הפנים של אולמות התצוגה הינו שגרתי ,על מנת לאפשר למבקרים
להתמקד בתצוגה עצמה ולהרחיב את תפישתם לגבי עולם העיצוב
והאופן שבו הוא משפיע על חיי היומיום ועל הסביבה האורבנית.
פנחס איילון  ,8חולון

073-2151515

מראה מקום

מיצב ייחודי ,המשלב אמנות והיסטוריה .האתר כולל פסלים
בנושא תולדות המדינה והוא הוקם לרגל שנת היובל למדינה,
וכהוקרה למפעליה הגדולים של ישראל :העליה ,קיבוץ הגלויות,
פיתוח הארץ ,המלחמות והשגת השלום.
שדרות קוגל ,חולון

הכניסה חופשית

מוזאון לתאטרון בובות

המרכז מהווה בית לאמנים ,ליוצרים ולחוקרים בתחום תאטרון
הבובות .המוזאון מציג את תולדות הבובנאות בישראל
באמצעות אוסף של בובות ומסכות מהארץ ומהעולם ,ומארח
תערוכות מתחלפות מחו"ל .במקום ספריה ,חנות מזכרות ,פינת שעת
סיפור ועוד.
דוד רמז ,13חולון

03-6516848

חווידע טבע

מוזאון מדע חוויתי לילדים .המרכז מעודד את המבקרים לגעת
כדי לדעת ומסביר תופעות מדעיות מוכרות על ידי מוצגים
פשוטים לתפעול שגורמים לילד חוויה חיובית ומהנה .במקום מבחר
תערוכות ,פעילויות ,מעבדות ,הדרכות ,סדנאות להורים ולילדים
וחוגי מדע.
ירמיהו  ,16חולון

03-5582394
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מרכז מבקרים אסם

"הבית של במבה" כולל את כל מה שרציתם לדעת והרבה
מעבר לכך על אחד החטיפים הפופולאריים בישראל .בסיור
מוסבר תהליך הכנת הבמבה ,מוקרן סרט תלת־ממדי ,נערך ביקור
בקווי הייצור וכמובן — הרבה הרבה טעימות.
בסוכות ,בחנוכה ובחופש הגדול הסיור מוצע לקהל הרחב .בשאר
השנה מרכז המבקרים של אסם פתוח לביקורי קבוצות תלמידים
בלבד.
המלאכה  ,55א.ת .חולון

1-700-707676

המרכז הישראלי לאמנות דייגיטלית

מרכז לאמנות עכשווית ,קהילתית ,פוליטית וחדשנית ,שמהווה
פלטפורמה דינמית למחקר ,חשיבה ,הפקה והצגה של אמנות
בת זמננו ,כמו גם נקודת מפגש להחלפת דעות וידע בין אמנים,
אוצרים ,מבקרים והציבור הרחב.
במרכז מוצגות תערוכות נושא מתחלפות של אמנים מהארץ ומחו"ל,
אירועי אמנות ,סאונד ומוזיקה חדשה ,ארכיון וידאו ,תכנית אמן
אורח ,הרצאות ועוד.
ירמיהו  ,16חולון
03-5568792

גן בר לב

הגן בנוי משני מפלסים ומכיכר עליונה ותחתונה ,וכולל מפלי
מים ,מזרקות ,מגרש משחקים ,מדשאות ופינות ישיבה.

פינת הרחובות בר לב ומשה דיין ,חולון

גן הפסלים של תומרקין

גן ציבורי הכולל אוסף של  22פסלים שונים ממתכת ואבן
מיצירות הפסל יגאל תומרקין.

ויצמן  ,61חולון
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גן אשה

שמונה פסלי האבן המוצבים בגן נוצרו כחלק מסימפוזיון בן
שבועיים שנערך במסגרת "פסטיבל אשה  ."2001במסגרת
הפסטיבל הוטל על האמנים ליצור פסל גדול ממדים במשטח
האספלט הסמוך לקניון חולון ,כאשר העוברים והשבים נטלו חלק
בהפקה ,מי ברעיון ומי בעזרה מעשית .בסיום תהליך היצירה הועברו
הפסלים למשכן הקבע הנוכחי.
מקווה ישראל  ,6-4חולון

הגן הקוריאני

הגן הוקם לציון קשרי הידידות בין העיר חולון והעיר אנדונג
שבדרום קוריאה .בגן היחיד מסוגו בארץ ניצבים  13גזעי עץ
מפוסלים ומגולבים (טוטמים) בדמות אדם ,המאפיינים את המסורת
הקוריאנית ,אשר תוכננו על ידי אמנים קוריאנים שהגיעו לארץ .הגן
עצמו תוכנן ובוצע על פי התרשים שהכינו האמנים.
פינת הרחובות ברקת ורמז ,חולון

גני סיפור

פרויקט ייחודי של עיריית חולון ,שעיקרו גנים ציבוריים
שדמויות מפוסלות מסיפורי הילדים במרכזם .מיטב אמני הארץ
עיצבו את הגנים בהשראת האגדות 37 .גני סיפור פזורים בחולון .בכל
גן הושקעו עבודות פיתוח ,גינון והותקנו ספסלים ומתקני משחקים.
בין הגנים" :איה פלוטו"" ,האוצר של צ'מבלו"" ,הביצה שהתחפשה"
ו"הכינה נחמה"; רשימת הגנים מופיעה באתר האינטרנט העירוני.

קפה גן סיפור

בהמשך לפרויקט "גני סיפור" ,הוקם במרכזו של גן סיפור,
המכיל שמונה גנים ,מסעדה חלבית לילדים .במקום ספרים
וחוברות לילדים ,תפריט מנוקד ,ומתנה למזמיני ארוחת הבוקר .ניתן
לקנות ספרים יד שניה במחיר מוזל.
מוטה גור  ,15חולון

03-5011596
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גן הרצל

הגן הוקם עוד בשנות ה־ 40ושימש את ותיקי העיר ותושבי
שכונת קרית עבודה ,אחת מחמש השכונות הראשונות של חולון.
הגן שוקם וחודש תוך שמירה על הצמחיה המקורית לצד מדשאות
ושבילי הליכה ומתקני משחק צבעוניים .המתקנים עוצבו כמפלצות
ויצורים ימיים ומאפשרים משחקי מחבואים והפעלת הדמיון.
חומה ומגדל פינת ויצמן

03-5027422

גן הקקטוסים

הגן נקרא על שמם של נחום ויהודית ארזי ,שתרמו לציבור
הרחב את אוסף הקקטוסים שלהם .הגן ייחודי וכולל אוסף של
צמחי קקטוסים וחלבלובים ,והוא משלב פסלים שונים .בגן פינות
ישיבה ,מפל מים ותצוגת תוכים .בחודשים יולי ואוגוסט ניתן לערוך
ביקור לילי במקום בימים שני ורביעי בין השעות .21:00-18:00
שדרות ירושלים  ,85חולון

03-5569962

הגן היפני

גן קטן הבנוי בסגנון יפני מסורתי עם מפל מים קטן שזורם בין
פרגולות ,פינות ישיבה ,עץ דובדבן הפורח כל שנה וצמחיה
מיוחדת .במרכז הגן נמצא אגם קטן עם פגודה והמעבר נעשה על גבי
גשרון .צמחיה מיוחדת מפרידה בין הגן לכביש הסואן.
שדרות ירושלים  ,39חולון

גן הערים התאומות

הגן הוקם כאות הוקרה לערים שחתמו על הסכם ידידות עם
העיר חולון .במרכז הגן פסל מזרקה ,פינות ישיבה וסמלי
הערים התאומות ,המפוסלים ובנויים בגובה חמישה מטרים מעל כיכר
הכניסה לעיר .ברחבה מותקן שלט המפרט את הקשרים בין העיר
חולון והערים התאומות.
כיכר קוגל פינת מקווה ישראל ,חולון
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אייס פארק

מרכז החלקה מתקדם בתקן חצי אולימפי .ההיכל משמש כמרכז
להחלקה אמנותית על הקרח ,אימוני הוקי קרח וכמרכז
אטרקציות המשלב פעילות ספורטיבית .לילדים ניתן לשכור מתקן
מיוחד לסיוע .במקום בית ספר מקצועי להחלקה על הקרח.
מפרץ שלמה  ,1פארק פרס ,חולון

03-5323008

פילבוקס

הפארק הוקם על שטח ששימש כעמדה ערבית בתקופת
מלחמת השחרור על הדרך הראשית בין יפו לירושלים .באתר
מדשאות ,חורשות לפיקניק ,פינות ישיבה ,נקודת הנצחה,
אמפיתאטרון וגן מפלי מים .המבנים ההיסטוריים שבמקום שומרו
ולצדם הוקם אתר להנצחת הנופלים בקרב.
המצודה ,תל גיבורים ,חולון

הכניסה חופשית

חי חולון

פינת חי שמחה ומלבבת עם ארנבונים ,שרקנים ,צבים ,עזים,
מתחם תוכים וביתן זוחלים .קיימת פינת ליטוף בה הילדים
מקבלים הדרכה על בעלי החיים .בחופשת הקיץ ובחול המועד
מתקיימות סדנאות וקייטנות.
פרופסור שור ,30.חולון

03-5021422

תאטרון חולון — בית יד לבנים

מרכז תרבות ואמנות המארח על במתו הצגות ,הופעות
ואירועים .בתאטרון מגוון פעילויות לילדים דוגמת הצגות,
קונצרטים ,חוגים וסרטים .במהלך השנה נערכים במקום פסטיבלים
ייחודיים" :פסטיבל אשה"" ,ימי זמר"" ,צלילי ילדות" ו"פסטיבל
ישראל" .כמו כן ,תאטרון חולון משמש כבית יד לבנים ובחדר הזכרון
קיימת פינת הנצחה קבועה לבני חולון שנפלו במערכות ישראל.
שדרות קוגל  ,11חולון

03-5023000
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פארק פרס

בפרק פעילויות לכל המשפחה :מתקני שעשועים ,מגרשי
ספורט ,גן נגיש לילדים עם צרכים מיוחדים ,מדשאות ושבילי
הליכה ,מתחם פיקניק ,עץ המוצצים ועוד ...בפארק אגם מלאכותי עם
תאורה ומזרקות כולל שייט .סביב האגם מתחם מסעדות ,חנויות,
פעלטון ,גן מוסיקלי ומתקני לונה פארק מותאם לילדים.
03-5588591

שד' ירושלים  ,216-218חולון

www.lapark.co.il

ספארק המים ימית

פארק מים מהמתקדמים בעולם ,המתפרש על פני  60דונם
וכולל שורת בריכות לקטנים ולגדולים :בריכת שעשועים
בצורת לוויתן ענק ,משטח התזה ייחודי ,מתחם מפלי מים ,חביות
ומשאבות שעשוע ,מגלשות ילדים ,מעברי זחילה במים ומטריית מים.
מפרץ שלמה פינת הר הצופים ,חולון

1-700-506060

חורשת היובל

עצי החורשה ניטעו בט"ו בשבט  1986על ידי ראש העיר פנחס
אילון ז"ל לציון שנת היובל לחולון והיא כוללת שבילי הליכה,
מערכת תאורה ,ספסלי ישיבה ,שולחנות לפיקניק ומגרש כדורסל.
בשנת  2008שולבו בחורשה ארבעה גני סיפור" :המטריה הגדולה של
אבא"" ,הדינוזאור של דודו"" ,הנסיך הקטן" ו"איתמר פוגש ארנב".
שדרות משה דיין  ,12חולון

 פתח תקוה
מוזאון פתח תקוה לאמנות

מקורו של אוסף האמנות הישראלית של המוזאון ,המונה
כ־ 3,188פריטים ,הוא ביצירות שנוצרו ונאספו עבור מבנה בית
"יד לבנים" ,אשר נפתח בשנת  1952והיה מבנה ההנצחה הראשון
מסוג זה בישראל.
ארלוזורוב  ,30פתח תקוה

03-9286300
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מוזאון האדם והסביבה בפתח־תקוה
מדע במרחק נגיעה
מוזאון מדע המאפשר הצצה אל העולם המורכב של גוף האדם
והסביבה בה הוא חי .אנטומיה ופיסיולוגיה ,חושים ותחושות,
חינוך לבריאות ,קיימות
והגנת הסביבה.
התערוכות במוזאון
 אינטראקטיביות להפעלה עצמית וללמידה חוויתית.
 מותאמות לכל המשפחה (החל מגיל .)5
 תערוכת "לב העניין"  תערוכת "אוויר"  תערוכת "מים"
 תערוכת "אדם בתנועה"  מה קורה?   What’s upתערוכת
"מתחדשים" — אנרגיה ירוקה
הדרכת קבוצות — בתאום מראש
במוזאון מתקיימים חוגי מדע שנתיים | המוזאון מוכר על ידי משרדי
החינוך והתרבות
א'-ה' ,8:30-13:00 :ג' גם ,18:30-16:00 :שבת( 14:00-10:00 :בשבת ללא תשלום)
רחוב שרת  ,16פתח תקוה
שישי וערב חג :סגור
03-9219201
03-9286900
adams@ptikva.org.il
www.adamsviva-pt.org.il
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מוזאון ראשונים לתולדות פתח תקוה

ההיסטוריה ,המורשת ההיסטורית והווי החיים של האבות
המייסדים של "אם המושבות" נגלים למבקרים דרך תצוגות
מגוונות ,סיורים חוויתיים ,מצגות ,משחקים ,פעילויות ,סרטים,
משחקים והדרכות תאטרליות.
ארלוזורוב  ,30פתח תקוה

03-9286304

גן חי

בגן החיות הצנוע של פתח תקוה מגוררים זה לצד זה מינים
רבים של יונקים ,עופות וזוחלים .מבנה הכלובים מאפשר צפייה
מקרוב בבעלי החיים; בין מתחמי הציפורים והקופים ניתן ללכת
במנהרה מרושתת ,חדר הזוחלים הקטן מציג נחשים ואיגואנות וגם יש
מוזאון עם אוסף פוחלצים .במרכז הגן משתרע אגם ,שבו חיים עשרות
מיני עופות מים ייחודים ונדירים .אפשר לצפות בהתנהגותם של בעלי
הכנף :האכלה ,חיזור ,הטלה ,דגירה וקינון .בשבת אין מכירת
כרטיסים.
משה שרת  ,10פתח תקוה

03-9223930

 ראשון לציון
מוזאון ראשון לציון

מוזאון פתוח המשלב מסלול לסיור עצמי ,מסומן ומשולט ,עם
מוזאון במרכזו .המתחם מתפרש על פני כחמישה דונם ,עליהם
ניצבים שבעה מבנים היסטוריים ,המשמשים כאתרים לתצוגות הקבע.
הסיור מתחיל במתחם היסטורי; כאן המקום לחוות את הרוח ,היזמות
והחלוציות של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל :לחזור להנפת דגל
הלאום הראשונה ,לגלות את סיפורו של ההמנון הלאומי במרתף בו
התגורר נפתלי הרץ אימבר ,כיצד קמה השפה העברית לתחיה ,איך
למדו בבית הספר העברי הראשון ועוד תערוכות ,אוספים ואוספים
המגוללים את סיפורה ההיסטורי של המושבה שהפכה לעיר.
אחד העם  ,2כיכר המייסדים ,ראשון לציון

03-9598890
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יקב כרמל מזרחי

הביקור ביקב מגולל את סיפורו של המקום — מהבקבוק
הראשון עד ליקב הגדול ביותר בישראל .הסיור המודרך כולל
צפייה בתכנית אור־קולית ,סיור בגת משוחזרת מהתקופה הישראלית
הקדומה ,דריכת ענבים בגת בתקופת הבציר ,מעקב אחר תהליך ייצור
היין ,ביקור במרתפי היקב ובבקבוקייה ,וכמובן טעימת יין וקבלת שי.
הכרמל פינת הרצל ,ראשון לציון

03-9488888/9

מרכז המבקרים של איגודן

מרכז המבקרים של מכון טיהור שפכי גוש דן (שפד"ן) ממוקם
בלבו של מפעל המכון במערב ראשון לציון ,ומהווה מרכז
אקולוגי המחויב להרחבת החינוך הסביבתי .במהלך הביקור במרכז
נחשפים המבקרים לחיים מתחת לאדמה במטרופולין גוש דן
באמצעות חוויה אינטראקטיבית המשלבת סרטונים לימודיים ,הדמיה
של סיור בצינור תת־קרקעי והיכרות עם תהליכי מחזור המים .מסלול
מיוחד המיועד לילדים בני  8-5כולל בין היתר שימוש בפאזלים,
חוברות הפעלה ומשחקי רמזים.
שדרות מרילנד ,ראשון לציון

03-9555222

יס פלאנט

מתחם בידור ובילוי ,הכולל  26אולמות קולנוע ,אולם IMAX

בעל מסך רחב המשתווה לבניין בעל בן ארבע קומות ומתחם
גדול של מסעדות ובתי קפה.
המאה ועשרים  ,4ראשון לציון

גן המושבה

03-6286666

פינה ירוקה במרכז העיר ובה מתקני משחק ,מדשאות ,בריכה
ומפלי מים ,מזרקות ,פינות ישיבה ,גשרונים ושדרת דקלים
מפורסמת.
הרצל ,ראשון לציון
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פלאטינום פארק

פארק משחקים וירטואליים המופעלים על ידי זיהוי תנועה ללא
מגע וללא שלט .במתחם משחקים והפעלות לילדים :משחקי
רצפה ,שולחנות מולטי־טאץ ,מנהרת התעתועים ,בימבות לילדים,
ג'מבורי ועוד .הפעילות מותאמת לתינוקות עד ילדים בני .12
סחרוב  ,21קניו הזהב ,ראשון לציון

03-9624665

המבוך בראשון לציון

אטרקציה לילדים שלא מפחדים בקלות .המבוך בנוי בצורת
מנהרה חשוכה ,המוארת רק בנורות אדומות ומלאה בדברים
מפחידים ומפתיעים .מיועד לגילאי  8ומעלה ,בני  12ומטה חייבים
בליווי הורים.
דרך המכבים  ,8א.ת .הישן ,ראשון לציון
054-4762369

סינמה סיטי

שמונה שנים לאחר פתיחת הסניף המקורי ברמת השרון ,נפתח
הסינמה סיטי בראשון לציון — בית הקולנוע הגדול בישראל.
המתחם כולל  26אולמות קולנוע (לרבות שני אולמות רומנטיים
ושלושה אולמות אח"מים) ,מסעדות ,משחקיה וחנויות .מחוץ למבנה
מוצגת תערוכת בובות ענק של בעלי חיים פרהיסטוריים כגון
דינוזאורים ,תנינים וממותות.
משה דיין  ,32ראשון לציון

1-700-702255

אקטיבי פארק

מתחם בילוי לכל המשפחה ,הכולל קארטינג חשמלי לילדים
בגילאי  ,14-4מתקנים מתנפחים ,אופניים משפחתיים ,אומגה,
מגלשות ,נדנדות ,מתקני כושר ועוד .בפארק מדשאות ,עצים ,פינות
ישיבה מוצלות ופינות ברביקיו.
פארק נאות שקמה פינת בר לב ,ראשון לציון
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חי כיף

גן החיות של ראשון לציון ,המשמש בית עבור כ־ 1,000בעלי
חיים ממינים שונים .בין השבילים המטופחים ניתן להתרשם
מאריות ,זברות ,ג'ירפות ,קנגרואים ,עופות דורסים ,צבים ענקיים ועוד.
שדרות גולדה מאיר ,ראשון לציון

03-9615942

סופרלנד

פארק שעשועים ,מהפופולאריים בישראל ,המשתרע על שטח
של  94דונם .במקום שורת מתקנים משוכללים ברמה גבוהה:
הגלגל הענק הגדול בארץ ,רכבות הרים ,שיט אבובים ,ספינת
פיראטים מתהפכת ,סירה אינדיאנית ועוד .לקטנים מוצעים מתקנים
מגוונים כמו רכבל ,סירות באגם המלאכותי ורכבת הרים לגיל הרך.
מרילנד  ,5ראשון לציון

03-9619065

 רמת גן
הספארי — המרכז הזואולוגי תל אביב-רמת גן

פילים ,אריות ,קרנפים ,ג'ירפות ,יענים ,נמרים ,שימפנזות,
פינגווינים ועוד יצורים מופלאים מחכים לכם בגן החיות הגדול
בארץ .המקום מחולק לשני אתרים :מתחם פתוח בו מתגוררים בעלי
החיים בצורה המדמה את סביבתם הטבעית ,ולצדו גן רחב ידיים.
בלילות נערך סיור מודרך מיוחד ברכבת פתוחה.
שדרת הצבי  ,1רמת גן

03-6305328

הפארק הלאומי

הפארק העירוני השני בגודלו בישראל אחרי פארק הירקון.
בפארק שבילי הליכה ,מדשאות רחבות ,מתקני משחק ,פינת
כושר ,גן ורדים ופינות לעריכת פיקניק .במרכזו נמצא אגם מלאכותי
עם מזרקות המוארות בלילה.
אחד העם  ,3רמת גן

03-6313964
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מוזיאון האדם והחי בפארק הלאומי ברמת–גן

מזמין אתכם לצאת מהשגרה ולהגיע אלינו — מוזאון טבע בלב
ריאה ירוקה .במוזאון שלל תערוכות ,תצוגות ,פעילויות ,סיורים
מודרכים וחוויות מהנות .המוזיאון מספר את סיפורו המלהיב של
עולם החי והאדם ,באמצעים חדישים ומרתקים ,מראשית האבולוציה
של היצורים החיים על פני כדור הארץ כולל דינוזאורים דרך רבייה
ותורשה עד לבעלי החיים ,בתי הגידול שלהם והתאמתם לסביבתם
וכמובן היבטים שונים הקשורים לאדם ,אורח חייו והשפעת האדם על
סביבתו .המוזאון מציע מגוון של פעילויות למערכת החינוך ולקהל
הרחב :סיורים מודרכים ,סדנאות ,ימי הולדת ועוד.
א'-ה'  ,14:00-9:00ו' סגור ,שבת 17:00-10:00
בחודשים אוקטובר עד יוני ,בשבת הראשונה והשלישית בכל חודש
בשעות  12:00ו– 13:00סיור מודרך לקהל ללא תשלום נוסף על מחיר הכניסה
www.adamvechai.org.il
03-6315010
הפארק הלאומי ברמת גן
* המוזאון נתמך ע"י עיריית רמת–גן ,משרד התרבות והספורט ומשרד החינוך

המוזאון לאמנות המזרח הרחוק

יחיאל נהרי ,אספן חובב של אמנות ממזרח אסיה ,הוריש לאחר
מותו לעיריית רמת גן אוסף המורכב מפריטים מהמאה ה־13
ועד המאה ה־ ,20מרביתם מסין ומיפן .בתערוכה מוצגים כלי חרסינה,
כלי מתכת דקורטיביים ,פסלוני שנהב ,רהיטים וגילופי עץ ואבן.
חיבת ציון  ,18רמת גן

03-6188243

שפלת יהודה

פארק הקופים ,בן שמן
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 שפלת יהודה
קברות המכבים

בקרבת מודיעין ממוקמות שתי שורות של קברים ומערת
קבורה קטנה .העובדה שקברים אלה נראים כשייכים למשפחה
אחת הובילו לסברה שהמכבים אכן נקברו כאן.
כביש  ,443סימן ק"מ 12

פארק בריטניה

שמורת טבע באזור שפלת יהודה המשתרעת על פני  40אלף דונם
של יערות נטועים וחורש טבעי .בפארק שפע של צמחים ,בעלי
חיים ,מסלולי הליכה ואופניים ,אתרים ארכיאולוגיים .מגדל התצפית
"משואה" ,המתנשא לגובה  372מטרים ,מספק נוף עוצר נשימה.
כביש  ,383מערבית לצומת עזקה

 בית אלעזרי
משתלת רגב

מרכז המבקרים מכיל אוסף קקטוסים בן  5,000פריטים ,אוסף
של כ־ 500עצי בונסאי ושני גנים יפניים .הסיור במשתלה
מתחיל בצפייה בסרט על אודות פריחת הקקטוסים ,וממשיך בביקור
בחממה ,שם ניתנים סברים על סוגי הצמחים השונים.
התמר  ,138בית אלעזרי

08-9411133

 בית מאיר
המחסן של סבא

מקום שבו כל חפץ הופך לסיפור מיוחד .סבא יעקב ,מספר
סיפורים במקצועו ,יחזיר את המבקרים אחורה בזמן ,אל
תקופת הקמת המדינה בעזרת אלפי מסמכים וחפצים.
מושב בית מאיר

02-5344745

בתיאום מראש
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 בני דרום
כד ,מרכז מבקרים לשמן זית

מרכז מבקרים לזית ולשמן הזית בבית בד .הביקור כולל סיור
בבית ראשונים — מוזאון היסטורי המגולל את סיפור מושב בני
דרום ,סיור בבית הבד המשוחזר ובבית הבד המודרני ,הרצאה על
סגולותיו של שמן הזית ,טעימות ממגוון מוצרי המקום ,וצפייה בסרט
אור־קולי קצר המסביר על שיטת הסינולאה — שיטה עצירת שמן זית
הייחודית לבני דרום.
בני דרום

08-8515548

מערת שורק — מערת הנטיפים

מערת נטיפים בשמורת אבשלום ,שאורכה כ־ 82מטרים ורוחבה
כ־ 60מטרים .במערה זוהו נטיפים וזקיפים שגילם מוערך ב־300
אלף שנים לפחות .מלבדם ,ניתן למצוא במערה צורות השקעה
נוספות כמו אלמוגי מערה ,הלקטיטים ,מדפים ואשכולות .אזורים
רבים במערה פעילים והנטיפים והזקיפים עדיין גדלים בהם .הירידה
למערה נעשית דרך כ־ 150מדרגות ואורכת כעשר דקות; מעקה אחיזה
ומקומות ישיבה מקלים על המסע למתקשים.
כביש 3855

02-9911117

 בן שמן
יער בן שמן

אחד היערות הגדולים בארץת .ביער ,שניטע כבר בתחילת
המאה ה־ ,20שלל אתרי פיקניק ,חניונים ,מתקני מנגל ,אתרים
היסטוריים ,ואטרקציות לילדים כמו גן מוזיקלי ,חניון התקווה ,דרך
החשמל עם פסלי ברזל ואבן ועוד .במקום חניון מיוחד לעיוורים ,שבו
מסלול מתוחם עם הסברים בכתב ברייל ,ואפילו פגודה תאילנדית
צבעונית שצצה באמצע היער .בחלקו הצפוני של היער נמצאת שמורת
נאות קדומים.
כביש 443

1800-350-550

הכניסה חופשית
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פארק ומקלט הקופים —
המרכז להצלה שיקום וחינוך
פארק הקופים ממוקם ביער בן שמן
ליד כפר דניאל ,בפארק ניתן להכיר
עשרות קופים ממינים שונים החיים בסביבה
טבעית ובנוסף להינות מפינת יצירה ,ספורט
אתגרי וג'ימבורי ענק .פעילות הצלה ושיקום
הקופים נעשית מחוץ לאזור המבקרים
במקלט מקצועי אליו מגיעים קופים הזקוקים לעזרה.
כל פעילות המרכז על פניו השונים הינה ללא מטרות רווח.
איך מגיעים :כביש מספר  1ירידה במחלף ראש העין איזור בן שמן
ומשם בשילוט לכפר דניאל.
קיץ א'-ה' ושבת :כניסה ( 10:00-16:00ניתן להשאר עד ,)18:00
חורף א'-ה' ושבת :כניסה ( 10:00-15:00ניתן להשאר עד ,)17:00
ו' וערבי חג ,בכל השנה :כניסה ( 10:00-14:00ניתן להשאר עד )16:00
www.monkeypark.co.il
08-9285888
יער בן שמן ליד כפר דניאל

מרכז הצלה וחינוך

הדוהי תלפש | 193

בית האיכר

בית האיכר מציע פעילויות לילדים :חליבת עז וייצור גבינה,
עולם זוחלים ,רכיבה על גמלים (מגיל  8ומעלה) ,מפגש עם יונים
נדירות ,משחקי אתגר ,טרמפולינות ,אפיית פיתות ,מאהל בדואי ועוד.
08-9266453

כפר הנוער בן שמן

 גבעת ברנר
החווה בגבעה

בפינת החי בקיבוץ גבעת ברנר ניתן לצפות בברבורים ,אתונות,
פרות ,תרנגולות ,קופים ,עזים ועוד .במקום הפעלות לילדים כגון
פינת ליטוף ואפיית פיתות .החווה בגבעה פעילה בשבתות.
בחגים מתקיימות פעילויות יצירה לילדים.
גבעת ברנר

08-9443440

 גברעם
פינת החי

במקום פינת ליטוף ארנבונים ,שרקנים וצבים ,פינת יצירה
מוצלת על ידי עץ התות הגדול וסדנה להכנת פיתות .בחדר
הטבע ניתן לצפות בסרט או לראות בעלי חיים קטנים ,או להשאיר
את הקטנים בארגז החול .בחגים מופעלת פינת יצירה לילדים.
שבתות וחגים

גברעם

054-7701586

 גמזו
משק אלטמן

משק משפחתי המציע קטיף עצמאי של פירות הפרדס בליווי
הסברים על גידול עצי פרי .מחוץ לעונת ההדרים מתקיימת פעילות
במשתלת המושב ,בה מכירים מקרוב צמחים למאכל ,לתיבול ולמרפא.
מושב גמזו

054-6209010

בתיאום מראש
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 חפץ חיים
החווה של חוה

מגוון פעילויות לילדים בחווה ,המשלבת יציאה לטבע עם חוויה
והנאה משפחתית .בחווה מגוון עופות ,חיות משק ועוד בעלי
חיים ,המשוטטים בין השבילים.
כביש  ,40בין גדרה לקרית מלאכי

08-8593876

בתיאום מראש

 טל שחר
שביל עזים

משק משפחתי עם מחלבת בוטיק ,מרכז מבקרים ,מעדנייה
כפרית ומסעדה .המבקרים נהנים מטעימות ,סדנה להכנת
גבינות פעילויות וארוחות.
משק  ,17טל שחר

08-9495964

 כפר אוריה
יקב קדמא

סיורים וטעימות ביקב משפחתי המשלב ידע עדכני עם
טכנולוגיות ייצור יין שהיו נהוגות בארץ ישראל בעת העתיקה.
כל יין עובר תסיסה והשריה בכדי חרס המיוצרים בעבודת יד.
משק  ,45כפר אוריה

02-9992732

 כפר טרומן
האגם הקסום

מתקני שעשועים ,פינת חי ופינת ליטוף ,רכיבה על סוסי פוני,
מתנפחים ,סדנאות יצירה ,אגם לשחייה ,שיט בסירות פדאלים,
פארק דייג והפעלות נוספות מחכות למבקרים במקום.
משק  ,42כפר טרומן

03-9730475
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המוזאון למורשת עדות ישראל ,לוד

המוזאון מציג את מורשת התרבות,
האמנות והפולקלור של עדות ישראל
השונות ,ובהן קהילות יהדות צפון אפריקה,
רוסיה ,אתיופיה ,בוכרה ,הודו ,בולגריה
והעיירה היהודית באירופה .במקום תערוכה
הכוללת מאות מוצגים יקרים ונדירים
שנאספו מרחבי העולם ,ובהם :בגדים
מסורתיים ,תכשיטים ,דגמית בתי כנסת
שנחרבו בשואה ,פסלי העיירה היהודית של
לוקה וקס ומיירנץ ,חפצי נוי ,ציורים,
תשמישי קדושה :ספרי תורה ,מגילות אסתר ,חנוכיות ,הגדות של פסח,
גביעים לקידוש ומעילים לספרי תורה ועוד .המוזאון מחזיק גם באוסף בן
 100כתובות הכולל כתובות גרוזיניות נדירות.
במוזאון נערכות סדנאות לילדים.
א'-ה'  ,14:00-9:00ו' בתאום מראש
שדרות המלך דוד  ,20לוד
08-9249466
08-9244569
haberman@012.net.il
www.museum.dpages.co.il
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 כפר רות
יקב רות

יקב בוטיק קטן המפיק יינות אדומים איכותיים וכשרים.
המקום פתוח בימי שישי לטעימות יין וגבינות.

כפר רות

08-9761800

חוות זיתים אלאדין

בחווה עצי זית אורגניים וביניהם גדל צמח האזוב ,אשר ממנו
מופק הזעתר .מלבד הפקת שמן הזית ,מתקיימים במקום
סיורים לילדים ,המלווים בפעילויות מגוונות :מסיק זיתים ,טחינת
חיטה לקמח ואפיית פיתות ,האכלת תרנגולות ,קטיף אזוב ועוד.
כפר רות

054-3141822

בתיאום מראש

 לוד
פארק השלום

באתר מרוכזים האתרים המרכזים בלוד :בית הכנסת "שער
השמיים" ,המרכז הקהילתי הנוצרי ,מסגד "אל־עומרי" ,כנסיית
"סנט ג'ורג'" והמנזר" ,פסל השלום" — יצירתו של הפסל יגאל
תומרקין ,בית הבד המזרחי" ,תאן חילו" ובית הבד המערבי.
לוד

 לכיש
אקשן פארק

פארק על שטח של  30דונם בלב חורשת איקליפוסים ,ובו שפע
מתקנים :מיני אומגה ,קרוסלה ,רכבת לקטנים ,מתנפחי מים
(בעונה) ,בריכות שכשוך (בעונה) ,סירות פדאלים ,מסלול לאופני
הרים ,משחקייה ועוד.
מושב לכיש

08-6818818

פתוח בחופש הגדול ובחגים ,סגור בשבתות

הדוהי תלפש | 197

 לטרון
יקב לטרון

קבוצת הנזירים שהקימה את מנזר השתקנים בלטרון משתייכת
לכת הטרפיסטים .היקב במקום מייצר  300אלף בקבוקים
בשנה ,לצד שמני זית ,סוגי חומץ השונים וברנדי משובח.
מנזר לטרון

08-9220065

יד לשריון ,לטרון

אתר ההנצחה הגבורה והמורשת של חיל השריוןחוויה
משפחתית — לא מפספסים

•הנצחת גבורת לוחמי השריון :כתל השמות ,גלעד תולדות
החיים ,חדר הגבורה ותצוגות.
•מיצג אור־קולי מרהיב "רעות ועוצמה".
•עוצמת השריון הישראלי — מוזאון הטנקים והרכבים הקרביים
המשוריינים המגוון בעולם.
•מוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השניה.
•פארק עוצבות השריון.
•סיורים מודרכים ברחבי האתר.
א'-ה'  ,8:30-16:30ו' וערבי חג  8:30-12:30שבת 9:00-16:00
res@yadlashiryon.com
08-9784321
לטרון
 www.yadlashiryon.comמסעדת נוף לטרון (כשרה)
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מיני ישראל

מיני ישראל הוא פארק מיניאטורות הממוקם על כביש 424
בעמק איילון ,בקרבת לטרון .באתר מוצגים דגמים של
מקומות ,אזורים ,ובניינים שונים מהחשובים והמוכרים בישראל .כל
הדגמים שבפארק בנויים בקנה מידה אחיד  ,1:25 -כלומר ,כל מטר
במציאות הוא ארבעה סנטימטרים בדגם שבפארק.
שבילי הפארק סלולים בערך בצורת מגן דוד .כל אזור התחום
בשבילים הוא חלק אחר בישראל ובו המבנים המצויים בו ,כך
שהמבנים אינם פזורים באקראיות ברחבי האתר אלא מסודרים
באזורים :צפון הארץ ,קו החוף ,המרכז ,ירושלים ודרום הארץ.
צומת לטרון

1-700-559559

 מבוא מודיעים
משק חי

אתר המשמר מלאכות קדומות כגון חליבת עזים ,טחינת קמח,
הכנת גבינות והפקת שמן זית בבית בד .המשק הומה חיות
ועשיר בצמחיה; ניתן לשלב את הביקור עם סיור מודרך במושב,
המשמר את מורשת הרב שלמה קרליבך.
מבוא מודיעים

08-9264680

בתיאום מראש

 מזכרת בתיה
מוזאון המושבה

המוזאון מספר את תולדות מזכרת בתיה ,בת העליה הראשונה.
במוזאון מוקרן סרטון קצר ,המלווה בתצוגה הכוללת מפגש
אינטימי עם בגדים ,כלים של בעלי מלאכה ,צעצועים ,ספרי ילדים
וחפצי קודש ,המציירים את תמונת העולם של מזכרת בתיה משנת
 1883ואילך .מבאר האנטילה תוכלו להעלות מים ,ברפת תראו אוסף
כלים חקלאיים ייחודים .מומלץ להזמין הדרכה מראש.
רוטשילד  ,40מזכרת בתיה

08-9349525
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 מצליח
בוסתן שושן

בוסתן קסום מלא עצי פרי אקזוטיים מכל פינות העולם.
המבקרים מוזמנים לטייל בין העצים ,לשמוע הרצאות ,לעבור
הפעלות יצירתיות או סתם לצפות בשקיעה תוך כדי טעימה מן
הפירות העסיסיים מול בריכת המים .במרכז המבקרים מוקרנים
סרטים המגוללים את מעשה הקמת הבוסתן והמסבירים על אודות
עצי הפרי השונים.
משק  ,87מצליח

08-9217087

 נאות קדומים
נאות קדומים

שמורה לאומית בפאתי יער בן שמן ,ששמה לה כמטרה לשמר
את הצמחיה ,הטבע והחקלאות של ארץ ישראל כפי שהיו
בתקופת התנ"ך .לצד מיני צמחים אופייניים ומספר בריכות קטנות,
השמורה כוללת גם שחזורים של גת ,בית בד ומבנים עתיקים נוספים.
בשמורה קיים מרכז למנהיגות המפעיל סדנאות חוויתיות ,ומדי
שנה נערכות במקום קייטנות לילדים וסיורים מודרכים לבתי ספר,
לקבוצות מאורגנות ,למשפחות ולבודדים.
כביש 443

08-9770777

 נווה מיכאל
יקב יפו

יקב בוטיק משפחתי בעמק האלה .המקום מציע מפגש אחר עם
עולם היין דרך אירוח של כארבע שעות ביקב ,סיור בכרם בהרי
ירושלים ,סיור בחדר החביות וכמובן טעימה של חמשת יינות היקב,
בליווי הסברים מפי יינן היקב ופלטת גבינות ,לחמים וירקות .הסיור
מיועד לקבוצות של עד  25אנשים.
נווה מיכאל

054-4523201
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 נחשון
יקב נחשון

מרכז המבקרים בחצר היקב מקיים סיורים להכרת נושא היין.
הסיור כולל הסברים על תעשיית היין הקדומה ועל תהליך
הפקתו בימינו.
נחשון

08-9278641

 ניר
חוות בית ניר

מרכז לרכיבה על סוסים בקיבוץ ניר שבחבל לכיש .במקום
מגוון הצעות לטיולי רכיבה בפארק בריטניה ,עמק האלה
והסביבה .הרכיבה מתבצעת על סוסים מאומנים עם צוות מקצועי .אין
צורך בניסיון או ידע קודם .לבני  10ומעלה.
קיבוץ ניר

08-6874439

 ניר ישראל
או הו לי — מושב ניר ישראל

בין הכרמים ,המטעים והשדות נמצא מתחם המשלב בית קפה,
מרכז קלייה ובוטיק מעצבים לבגדי ילדים ותינוקות .תחת
קורת גג אחת ניתן לערוך סיור בבית הקלייה ,לשחק עם הילדים
במתקנים ,לרכוש מכונות קפה ,ולטעום מעוגות ועוגיות תוצרת בית.
הרימון  ,47ניר ישראל

 נס ציונה
גבעות נס ציונה

08-6755095

רכס כורכר שבו גבעות ועמקים פסטורליים ממערב לנס ציונה.
בחורף פורחים כלניות ,סחלבים ואירוסים ,באביב רותם
המדבר .מומלץ להגיע לגבעות בימי חול בעונות הקרירות של השנה.

הדוהי תלפש | 201

גבעת האירוסים

גבעת כורכר ,שופעת בפריחה בעיקר בחודשים פברואר ומרס,
המתנשאת לגובה של כ־ 50מטרים מעל פני הים ומוקפת
בפרדסים ושדות .בחורף פורחים במקום רותם ,קידה שעירה ,כלנית
מצויה ,חמציץ נטוי ,רקפת מצויה ,חרצית ,סביון וקחוון ,לצד אירוס
הארגמן ,שהעניק לגבעה את שמה .בקיץ מאופיינת הגבעה בצמחיה
קוצנית .במקום חרקים רבים וצבי יבשה ,ומינים רבים של ציפורים.
שביל מסומן אחד של החברה להגנת הטבע חוצה את הגבעה.
כביש 412

בית ראשונים

המוזאון מתעד את ראשיתה של נס ציונה ומדגיש את ייחודם
של ראשוני המושבה .במוזאון מוצג אוסף עשיר של פריטים
המסודרים לפי נושאים :ציוד וכלים חקלאיים ,תצוגת כלי בית
מתקופות שונות ,התפתחות ענף המכוורת באזור ,הפעמון הראשון
של המושבה ואוסף אישי של משפחת המייסד ושל ראשוני המושבה.
חזיון אור־קולי בן  20דקות על תולדות המושבה מוקרן במקום.
בבית מתקיימים חוגים ,הרצאות וטיולים מודרכים .לרשות המבקרים
עומדים ארכיון וספרייה ,המתעדים את תולדות ההתיישבות.
תל אביב  ,19נס ציונה

08-9400157

 עין צורים
עץ הבקבוקים

מרכז מבקרים ובו מפעל לייצור בשמים ,חנות וסדנאות
לילדים .בביקור במקום מקבלים הסבר על גידול הלימון בתוך
בקבוקים על פי מסורת עתיקה וצופים על ייצור התמציות הטבעיות.
בנוסף ,הביקור כולל הצצה מלווה בהסבר ובתמונות לסטודיו המשי
המקומי ועל עבודת אמנית המציירת על בד משי .במקום סדנאות
לילדים :הכנת נר הבדלה ,עבודה על עץ ,זכוכית ומשי ועוד .הכניסה
ליחידים חופשית ,הפעילויות בתשלום.
עין צורים

08-8588399

בתיאום מראש
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 צובה
קיפצובה

פארק שעשועים המיועד לתינוקות זוחלים בני שנה עד בני
נוער בני  .13האתר מחולק לשני אזורים מרכזיים :חצר
מתנפחים ובה מתקנים רבים ,ג'מבורי ,מכוניות מתנגשות ומבוך ענק
תלת קומתי; ומשחקיה מקורה וממוזגת.
02-5347952

קיבוץ צובה

 צפרירים
יקב צפרירים

הכרמים המובחרים מהם מגיעים הענבים ליקב הבוטיק נטועים
בעמקים סביב למושב צפרירים .בטעמי היין באים לידי ביטוי
מיקום הכרמים ,ייחודיות האזור ותכונותיו הטבעיות הטובות.
צפרירים

052-4493042

קבוצות מוזמנות לטעימות בתיאום מראש

דקוטה

חוות סוסים בה אפשר לצאת לטיולי רכיבה עצמאיים או בליווי
מדריכים .במקום פינת חי קטנה וסדנה להעברת תרגילי
התעמלות על גב הסוס (״וולטינג״).
צפרירים

054-5541889

 צרעה
יער צרעה

היער — הידוע גם כ"יער הנשיא" — משתרע על פני  11אלף
דונם .בלבו תל מקראי שממנו תצפית לסביבה .שתי דרכים
חוצות את היער :דרך הפסלים המשובצת בפיסול סביבתי ,ושביל רכס
צרעה ,שבעונות החורף מתכסה בפרחים.
כביש  ,44בין צומת נחשון לצומת שמשון

1-800-350550

הדוהי תלפש | 203

ארץ יהודה

חווה פרטית השוכנת בלב חורש עצי חרוב ובנויה כשמורת
טבע .במקום צבאים ,דורבנים ,שפני סלע וברווזים לצד חיות
משק ,עופות וזחלים ,המשוטטים בינות האגם מלאכותי לפינות החמד
המוצלות.
צרעה

050-2002288

 רחובות
מרכז מבקרים תנובה

מסע רב חושי בעקבות תהליכי הייצור של משקאות ומוצרי
החלב .במרכז המבקרים אפשר ללמוד על ייצור החלב.

יצחק פניגר  ,2רחובות
1-800-221422

מרכז המבקרים של מכון ויצמן למדע

בשנת  2012נפתח מרכז
המבקרים החדש של מכון ויצמן
למדע ,המאפשר להתוודע לעולמם
המרתק של מדענים החושפים את
סודות הטבע ומפענחים את צפונות
היקום .המרכז מבוסס על טכנולוגיות
מתקדמות ואינטראקטיביות ,תכנים
מתקדמים ועיצוב חדשני .בית ויצמן,
ביתו של נשיא המדינה הראשון ,ד"ר חיים ויצמן ,פתוח לביקורי קהל.
א'-ה' ,16:00-9:00 :הכניסה חופשית
הרצל  ,224רחובות
08-9344499
www.weizmann.ac.il/visitors
לתיאום ביקור בבית ויצמן ,באמצעות מרכז המבקרים על-שם לוינסון
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גן המדע

גן המדע על-שם קלור הינו מוזאון מדע
ייחודי הנמצא תחת כיפת השמיים,
המתפרש על פני עשרה דונם של מדשאות
ירוקות ובהן כ־ 90מוצגים המדגימים את חוקי
הפיזיקה ,שימוש באנרגית השמש והמים
ותופעות טבע רבות אחרות .ניתן להתרשם מן
המוצגים הממחישים עקרונות מדעיים ותופעות טבע תוך כדי משחק
והתנסות ,לצד מגוון פעילויות לקבוצות :סיורים מודרכים ,פעילויות
לארגונים וימי הולדת .בחגים ובחופשות מתקיימות בגן פעילויות
מיוחדות למשפחות ולציבור הרחב .בגן המדע ובסביבתו נערכות גם
רבות מהפעילויות של פסטיבל המדע — חגיגה של מדע ,תרבות
וטכנולוגיה.
א'-ה' 17:00-10:00 :ו 14:00-10:00 ':בחודשי הקיץ :א'-ו',20:00-16:00 13:00-8:30 :
08-9344401
הרצל  ,224רחובות
ו'13:00-8:30 :
www.weizmann.ac.il/garden

אתר הפרדסנות ע"ש מינקוב ברחובות

אתר הפרדסנות ע"ש מינקוב מופעל על ידי המועצה לשימור
אתרי מורשת בישראל .במקור היה זה הפרדס הראשון
ברחובות ,שניטע על ידי זלמן מינקוב בשנת  .1904בפרדס עבדו
אנשי העליה השניה ,בהם אישים ידועים ,שהחיו את העבודה העברית
והשפה העברית .כאן ,בחצר הרחבה ,המוקפת חומה ,נחווה את סיפור
מפעל הפרדסנות העברית בארץ ישראל .מה באתר :סיורים מודרכים
לקבוצות ולבודדים ,הכוללים סיור בפרדס ,בבית האריזה ובבריכת
האגירה אודותיה כתב ס .יזהר את סיפורו "רחצה בבריכה" ,ובאר
המים המכוסה רצפת זכוכית ולה מנוע משוחזר ,בית הפרדסן,
"טרזינות" (קרוניות להובלת פרי) ,תעלות השקיה וסרט באורווה
המשוחזרת .לילדים :סיורים ופעילויות ייחודיות .שפות הדרכה:
עברית ,ערבית ואנגלית.
א'-ה'  ,8:30-16:00שישי  ,9:00-13:00שבת ( 10:00-15:00שישי ושבת בתיאום מראש)
08-9469197
בצפון רחובות בסמוך למכון ויצמן
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מכון איילון — גבעת הקיבוצים ,רחובות

מפעל סודי שהוקם בשנת ,1945
בעקבות חשש "ההגנה" כי
לכוחותינו תחסר חמושת במאבק מול
מדינות ערב.
בתוך פחות מחודש נבנה מתחת
לאדמה ,בעומק של שמונה מטרים
ובגודל של מגרש טניס ,מפעל שכלל
את כל תהליך הייצור של כדורי 9
מ"מ .מכון איילון פעל בין  1946עד  1948והיה המפעל הגדול ביותר
של "תעש" במחתרת 45 .איש שעבדו בסתר במהלך תקופה זו ייצרו
למעלה משלושה מיליון כדורים לתת מקלע סטן ,שהיה נשקם העיקרי
של לוחמי תש"ח.
מה באתר :כיום המקום הינו אתר מורשת המופעל על ידי המועצה
לשימור אתרי מורשת בישראל .הביקור כולל צפייה בסרט המספר את
סיפורו של המקום ,וסיור במפעל בו עדיין נמצאות פועלות המכונות
המקוריות.
שפות הדרכה :עברית ואנגלית
א'-ה'  ,8:30-16:00ו'  ,8:30-14:00שבת  ,9:00-16:00הסיורים בתיאום מראש
08-9406552
קרית המדע ברחובות ,רחוב פייקס 1
הסיור בתשלום
ayalon@shimur.org.il

 רמלה
מוזאון רמלה

המוזאון העירוני נחנך בשנת  ,2001בבניין ששימש כבית
העירייה בתקופת המנדט וכבית הדואר .בקומה התחתונה
מוצגת תצוגת הקבע הכוללת ממצאים המתעדים את העיר בימי
הביניים ,אוסף מטבעות הכולל שלושה מטמונים שנמצאו בעיר וכן
מטבעות שנטבעו בה במאות  .11-8באגף המודרני תצוגה המוקדשת
למלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל ,אוהל מעברה משוחזר
משנות ה־ 50וחדר המציג את תכניות הפיתוח של רמלה בעתיד.
הרצל  ,112רמלה

08-9292650
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שוק רמלה

הזדמנות לקנות תבלינים שלא נמצאים בסופרמרקט הקרוב,
עתיקות בסגנון מזרחי ,פירות טריים ,בגדים ועוד .השוק קיים
למעלה מ־ 100שנים והוקם בסוף התקופה העות'מאנית .בשוק
ובסביבתו דוכני מזון ושתייה ,והפעילות בו רוחשת בכל ימות השבוע
למעט שבת.
ז'בוטינסקי ,רמלה

08-9771780

מנזר גיאורגיוס הקדוש

המנזר נוסד במאה ה־ 12ומהווה מרכז דתי לתושבים בני העדה
היוונית־אורתודוכסית .בתחומי המנזר שוכנת כנסיה נאה מן
המאה ה־ 19המוקדשת לגיאורגיוס הקדוש ,שנולד לפי המסורת בלוד
הסמוכה ועל פי האמונה הגן על העיר מפני דרקון .תבליט חקוק על
משקוף הכנסיה מתאר את גיאורגיוס הקדוש רכוב על סוס ,שעה
שהוא נועץ את חניתו בלוע הדרקון.
קהילת דטרויט ,רמלה

08-9221174

בריכת הקשתות

בתיאום מראש

מאגר מים תת־קרקעי ,שנבנה בשנת  789בימי שלטון הח'ליף
הארון אל ראשיד .המאגר ניזון כנראה מנביעה קטנה בתחתיתו,
ממי גשמים ומאמת מים ,שסיפקה לבריכה מים מכיוון המגדל הלבן.
התושבים הנוצרים מכנים את הבריכה "בריכת הלנה הקדושה",
בהסתמך על מסורת הטוענת שהלנה ,אמו של הקיסר הרומי
קונסטנטינוס ה־ ,1היא שיזמה את חפירתה .הבריכה ידועה גם בכינוי
"ברכת אל ענזיה" (בריכת העזים) ,ובעבר נהגו להשקות את הבהמות
במימיה.
הבריכה היא המבנה השלם היחיד ששרד בארץ מימי הח'ליפים
העבאסים (מאות  .)10-8תקרת הבריכה נתמכת על ידי עמודי אבן
ענקיים וביניהם קשתות האופייניות לסגנון ולתקופה שבה נבנו.
רחוב טרומפלדור פינת רחוב ההגנה ,רמלה
08-9221174

רמלה קרובה ללב שלך

עיר עם קסם מיוחד

רוצים להתבונן בציור אמיתי ששווה מיליונים? את הארי פוטר שברמלה כבר ביקרתם?
רוצים לשוּט בסירה תחת פני העיר? מסקרן אתכם לעלות על מגדל בן  700שנה? בא לכם
על מטמון מטבעות זהב אמיתי? רעבים?
כיאה לעיר בעלת היסטוריה עתיקה ומפוארת ,נשתמרו ברמלה שכיות חמדה בעלות ערך ארכיאולוגי ,היסטורי ותיירותי,
המלמדות על מעמדה החשוב בימי קדם .במחוזותיה התהלכו גדולי המצביאים ,החל בריצ'רד לב הארי מאנגליה הצלבנית
וכלה בנפוליאון בונפרטה ,קיסר צרפת .כל הבא בשעריה חש את הכנסת האורחים החמה והלבבית שאין דומה לה .סיור
באתריה ההיסטוריים של רמלה ,בשוקיה התוססים והצבעוניים ובמסעדותיה המגוונות יעניק למטייל חוויה יוצאת דופן.

מוזאון רמלה ומטמון הזהב

מוזאון רמלה הסמוך לשוק העירוני מספר את
סיפורה של העיר למן הקמתה ועד ימינו.
רח' הרצל  112טלפון08-9292650 :

אין נאה ממנו :המגדל הלבן

טיפוס על מגדל בן  700שנה המועמד לשימור
ע"י אונסקו .תצפית פנורמית על תל אביב והרי יהודה.
רח' דני מס08-9216873 ,

חסמב"ה בבריכת הקשתות

שייט בסירות בבריכת מים נדירה
ועתיקה בת  1,300שנים.
רח' ההגנה .טלפון08-9216873 :

תבלינים ,בגדים ושוק תוסס וצבעוני

שוק רמלה :חוויית קנייה מיוחדת בשוק עשיר ורבגוני ,מלא כל טוב.
ניתן לרכוש באתר התיירות כרטיס טעימות אישי...
רח' ז'בוטינסקי סמוך למוזאון העירוני.

המנזר היווני אורתודוקסי
ע"ש גאורגיוס הקדוש

על משקוף הכנסייה במנזר חקוק התבליט
המתאר את גיאורגיוס הקדוש רוכב על סוסו.
רח' קהילת דטרויט08-9221220 ,

בית הקברות הצבאי הבריטי

בין אלפי המצבות ניתן לזהות את נכדו של הברון רוטשילד ,כמו גם
החייל האלמוני העונה
לשם הארי פוטר...
רח' התקווה

בואו לגלות את רמלה ,ליהנות
ולהתרגש מעיר בעלת קסם מיוחד!

המרכז הקראי העולמי

המרכז הקראי העולמי ובו בית כנסת קראי צבעוני ומרתק .רח'
קלאוזנר .טלפון08-9249104 :

המנזר הקתולי — יוסף ונקדימון

בכנסייה ניתן למצוא את ציורו המקורי והמפורסם של צייר הרנסנס
טיציאן" ,הורדת ישו מהצלב" ,ואת חדרו של נפוליאון ,אשר ביקר
במקום בשנת .1799
רח' ביאליק .טלפון08-9127200 :

המסגד הגדול של רמלה

המסגד הגדול הסמוך לשוק יושב במבנה אשר
שימש במקור ככנסיה הצלבנית הגדולה בישראל.

תיאום ביקורי קבוצות (כולל הדרכה אם נדרש) ומידע נוסף במרכז המבקרים טלפון  ,08-9292650פקס 08-9292450
מידע נוסף כולל שעות ביקור ,מחירי כניסה ועוד באתר www.goramla.com
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המסגד הגדול

המסגד הגדול הוא אחד מהמבנים הצלבניים היחידים בארץ
ששרדו כמעט בשלמותם .המבנה הוקם באמצע המאה ה־12
ככנסייה נוצרית ,והכותרות המצויות במסגד אכן מתאימות למאה
ה־ .12התוכנית הכללית של המבנה היא שלושה אולמות מקבילים,
אולם תווך ושתי סיטראות .זהו מבנה בזיליקאי קלאסי .עם הכיבוש
הממלוכי בשנת  1266הוסב המבנה למסגד ,ונוספו לו צריח למואזין
וגומחת תפילה .בכניסה למסגד ישנה כתובת שבה פסוק מהקוראן,
סורה  9איה  .18כן מצוין בה שבייברס בנה את המסגד בשנת .1268
שלמה המלך ,רמלה

08-9225081

גן הנשיא

פינה ירוקה על שם הנשיא הראשון של מדינת ישראל ,חיים
וייצמן .הגן נמצא ליד מוזאון רמלה וניצבת בו אנדרטה להנצחת
חללי העיר.
הרצל  ,112רמלה

הכנסיה הפרנציסקנית

נבנתה בסוף המאה ה־ 14ושימשה כאכסניה לצליינים (בה
נפוליאון לן בביקורו בעיר) וכנסיה על שמו של יוסף הרמתי.
בשנת  1902נחנכה במקום כנסיה חדשה ,וליד המנזר נבנה בית הספר
"טרה סנטה" — השם בו מוכר המבנה עד היום .הכנסיה ידועה בזכות
ציור מקורי של טיציאן ,המתאר את ההורדה מהצלב של ישו .משני
צדדיו קבועים חלונות ויטראז' ,משמאל לאפסיס ניצב פסלו של
יוסף הרמתי ומימין עומד פסלו של ניקודמוס.
ה ביאליק ,רמלה

המסגד הלבן

מבנה אסלאמי קדום ,ששורשיו נעוצים בראשית המאה
השמינית .שמו המדויק הוא "מסגד ארבעים הלוחמים" ,שעל פי
המסורת נקברו בתחומיו .המגדל הלבן ,שהוקם בשנת  1318בפקודת
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צלאח אל דין ,הוא מהאלמנטים הבולטים בנופה של רמלה .בחצר
המתחם שלושה מאגרי מים תת־קרקעיים.
דני מס ,רמלה

08-9207586

בית הקברות הצבאי הבריטי

בית הקברות הצבאי הגדול בארץ ,שבו נחים מנוחת עולמים
חיילים בריטים שנפלו במערכה על ארץ ישראל במלחמת
העולם הראשונה ובתקופת המנדט .המקום שמור ומטופח ובסיור בין
השבילים ניתן לזהות מצבות אחדות המעוטרות במגן דוד ,את קבר
נכדו של הברון אדמונד דרוטשילד וכן קבר של חייל בעל השם
המפתיע ,הארי פוטר.
דוכיפת פינת התקווה ,רמלה

08-9221220

הכניסה חופשית

בית הכנסת הקראי

מרכז היהודים הקראים בישראל ,הכולל את בית הכנסת המרכזי
של בני העדה .בבית הכנסת הקראי אין ספסלים ושולחנות,
הרצפה מרופדת שטיחים ומקפידים בו מאוד בנושא הטהרה .הכניסה
בבגדים נקיים וללא נעליים .ניתן לערוך סיור מודרך בן כשעה.
קלאוזנר ,רמלה
בתיאום מראש

08-9249104

 רמת רזיאל
נעים במים

חוות גידול לדגי נוי במרומי הרי יהודה ,בה מוצגים לראווה
(ולמכירה) מגוון עצום של שוכני מעמקים בכ־ 160אקווריומים.
החווה מייבאת דגים מיוחדים שאינם ניתנים לריבוי בארץ ,דוגמת דגי
אמנון אפריקאים ודגים מדרום אמריקה .במקום פועלת מעבדה
מקצועית לבדיקת מחלות דגים.
משק  ,7רמת רזיאל

02-5702211
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שדה יואב

חמי יואב

אתר ספא מחודש ומעוצב ,עם מים תרמו־מינרליים ,הכולל
בריכת מים תרמו־מינרליים טבעיים ועשירים בגופרית" ,בריכת
המפלים" — מתקן עיסוי מימי ,סאונות ,ג'קוזי ועוד .גן מקיף את
מתחם הספא ובו בריכות נוי ובריכת גופרית ,שבילים ופרגולות
למנוחה .ניתן ליהנות מהנוף הפסטורלי סביב האגם והטיילת ,לשבת
בספסלים הפזורים במרחבים או להשתזף במיטות השיזוף .ניתן
לשכור תאי שמירת חפצים ,חלוקים ומגבות .ליד האגם יש מסעדה
בשרית בשירות עצמי עם שתיה חמה .בחנות המקומית מגוון
מוצרים :חלוקים ,מגבות ,בגדי ים ,מוצרי קוסמטיקה טבעית ,מתנות
ומזכרות.
קיבוץ שדה יואב

08-6721150

 שילת
כפר חשמונאי

הכפר מתאר את אורח החיים בישראל בתקופה העתיקה.
במקום נווה מדבר עם צמחיה ואוהלים עתיקים ,דרך רומית
משולטת ,כרם ענבים ,מטע זיתים ,מערת מסתור וכפר חשמונאי עם
מבני מגורים ,בתי בד פעילים וגת עתיקה .במקום מתקיימות סדנאות
יצירה ,בהתאם לעונה החקלאית .ניתן לצאת לסיורים מודרכים ,או
לטייל עצמאית בשטח.
שילת

08-9761617
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גן לאומי אשקלון

מישור החוף הדרומי
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 אשדוד
מוזאון רלקס

בכניסה לאשדוד הקים רפי הרשקוביץ מוסך למכוניות מתוצרת
יפן .מבחוץ ,נראה המקום כעוד מוסך ,אבל בפנים נגלה עולם
מוטורי אחר .במקביל לתיקון מכוניות ,החל הרשקוביץ לשפץ
מכוניות קלאסיות ולבנות רכבי מירוץ .כאשר ראה כי טוב ,הקים
במקום תצוגה קבועה של עשרות מכוניות משופצות שהיו נפוצות
בארץ ,לצד כלי רכב נדירים כדון סברה ,יגואר ורולס רולס.
הסיור כולל הסברים על המכוניות העתיקות ,על המנועים
המשוכללים ועל חלקי החילוף .ניתן לראות דגם מכונית מירוץ
אמיתית בבנייה עצמית .בעליית הגג פועל בית קפה קטן ובו זוכים
המבקרים לקבל קפה ושתייה קלה על חשבון הבית.
צומת הנמל ,אשדוד

08-8522470

הכניסה חופשית

בתיאום מראש

מרכז המבקרים של נמל אשדוד

מסע הפותח צוהר לעולם המרתק של נמלי הים ומשלב מסלול
חוויתי במרכז המבקרים וסיור רכוב בנמל .המסלול חושף את
ההיסטוריה של הנמל ואת מכלול הפעילויות המתרחשות בו  24שעות
ביממה .הביקור במרכז המבקרים ממחיש את האתגרים הניצבים בפני
עובדי הנמל :החל מהכנסתן הבטוחה של אניות הענק וכלה בפריקה
וטעינה של מאות אלפי מכולות ומטענים .בתום הביקור נערך סיור
בנמל עצמו ,המספק הצצה לעבודת הסוורים העמלים בבטן האנייה
ועל הרציפים ,למנופי הענק ולספינות.
נמל אשדוד

08-8517564/8

טיילת אשדוד

באשדוד ששה חופי רחצה מוסדרים ללא תשלום .בשני החופים
הצפוניים ,חוף מי עמי וחוף לידו ,טיילת נוחה בגובה החול.
חלק מהטיילת מוגדר כטיילת ספורט ובה מתקני אימון .סביבה בתי
הקפה ומדשאות.
החופים הצפוניים ,חוף מי עמי וחוף לידו ,אשדוד
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יעל עמית

אילן ספירא

מוזיאון אשדוד לאמנות

מוזיאון אשדוד לאמנות ,נחשב לאחד מהמוזיאונים המוערכים
בשדה האמנות הישראלי .המוזיאון מציג תערוכות מתחלפות
של אמנות מודרנית ועכשווית ,ישראלית ובינלאומית במבנה מיוחד
במינו המאפשר חוויית צפייה שונה ומאתגרת.
א' ,ג' ,ד' ,ה'  ,9:00-16:00ב'  ,9:00-20:00ו' ושבת,10:30-13:30 :
בערבי חג וחג המוזיאון סגור למבקרים
דרך ארץ  ,8אשדוד
 ,08-8545180/1לשיווק ותיאומי קבוצות ,אבירם054-4867420 ,08-8679720 :
www.ashdodartmuseum.org.il
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פארק לכיש

הפארק ממוקם בגדה הדרומית־מזרחית של נחל לכיש ,ומשתרע
על פני  650דונם .הפארק נחלק לשניים :בחלקו המזרחי השבילים
אינם סלולים ופורחת בו צמחיית נחלים ענפה טבעית הכוללת שיטה
מלבינה ,אקליפטוס ,סוף ,פטל ,רותם המדבר ,לענה ,אטד ,תאנה וקיקיון.
החלק המערבי של הפארק כולל מדשאות מטופחות ,פינות ישיבה וגן
חיות קטן .במקום פועל פארק אתגרי לילדים עד גיל  ,14וכן מרכז
צפרות ,בו ניתן לצפות בסיקסק ,אגמית ,שלדג לבן־חזה ,בז מצוי
ושלדג גמדי .מומלץ להצטרף לסיור מודרך במקום (בתיאום מראש).
דרך לסקוב ,אשדוד

08-8545481

המרינה הכחולה

המרינה באשדוד שוכנת לצדו של הנמל .היא בנויה בצורת
מנורה ,כאשר כל קן מייצג רציף ,עליהם מגנים שני שוברי גלים
קשתיים .במרינה מקומות רבים לעגינת כלי שיט ,מספנה לתיקון
ואחזקת סירות וספינות ומרכז מסחרי גדול.
בין רחובות ליל וואלוס ,אשדוד

גבעת יונה

אתר ארכיאולוגי על רכס כורכר המתנשא ל־ 53מטרים .בגבעה
נתגלו שרידי יישובים מתקופות שונות ,שרידי מתקנים וקברים
ושרידים מקברו של נבי יונס ,שעל פי המסורת הערבית הוא קברו
של הנביא יונה .מהתצפית על הגבעה ניתן לראות את אשקלון ,קיבוץ
פלמחים והרי יהודה .בראש הגבעה ניצב מגדלור.
בין רחובות יפה נוף ואורט ,אשדוד

הדיונה הגדולה

שריד לחולות הנודדים של מישור החוף .הדיונה נכללת בתחומי
פארק החולות בדרום־מזרח אשדוד .במקום מסלול הליכה
מעגלי.
חניון השקמים ,הכניסה הדרומית לאשדוד

הכניסה חופשית
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אבישי פינקלשטיין

אילן ספרא

המוזאון לתרבות הפלשתים ע"ש קורין ממן

המוזאון לתרבות הפלשתים ע"ש קורין ממן הינו המוזאון הארכיאולוגי
היחיד בארץ ובעולם המיוחד לתרבות הפלשתית ,תרבות קדומה
שחיה בערי כנען וביניהן בעיר אשדוד .המוזאון מציג את תרבותם של
הפלשתים בצורה חדשנית ומקורית.
' עולמם של הפלשתים' ־ תערוכת קבע חדשנית בה ניתן
להתחקות אחר פלישתו והסתגלותו של העם הפלשתי בארץ
כנען .התערוכה מציגה ממצאים ארכיאולוגיים באמצעים חדשניים
וחווייתיים .אוצרת :גלית ליטני.
' סירי מולדת — זיכרונות ממטבחה של סבתא' ־ הגלריה
לתערוכות מתחלפות .סיפורי חיים מרגשים של אנשים מאחורי כלי
הבישול ,הסירים והמתכונים .נעילה :מרץ  ,2016אוצרת :יעל ויזל.
' המשתה הפלשתי' ־ חלל המעוצב בהשראת ארמון קנוסוס
בכרתים והמציע לכם להכיר את הפלשתים דרך חוש הטעם :להתלבש
כפלשתים וליהנות מארוחה פלשתית כיד המלך.
א ,ג-ה  ,9:00-16:00יום ב  ,9:00-20:00שישי  ,10:30-13:30שבת 10:30-13:30
רח' השייטים  ,16ת"ד  ,2693אשדוד
   ערבי וימי חג ־ המוזאון סגור
6224725-08
טלפון קבלה ,6224799-08 :לתיאום ביקורים8679720-08 :
info@phcm.co.il
www.phcm.co.il
המוזאון לתרבות הפלשתים
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פארק עד הלום

פארק עד הלום מציין את פיצוץ גשר נחל לכיש ,במבואותיה
הדרומיים של אשדוד ,על מנת שהמצרים לא ימשיכו בדהרתם
צפונה .גשר עד הלום נבנה בשלהי המאה ה־ 19ע"י העות'מאנים על
יסודות גשר רומי עתיק ,הוא מורכב משלושה קמרונות ,מתוכם פוצץ
האמצעי שנבנה מחדש .ליד הגשר ניצבת מצדית (פילבוקס) נקובת
כדורים ,ולידה אנדרטה לזכר חיילי גבעתי שנפלו בקרבות באזור.
מעט ממערב לגשר עומדת אנדרטה דמוית אובליסק שהקימה
ממשלת מצרים לזכר חיילי צבא מצרים שנפלו במלחמת .1948
כביש  ,4מחלף עד הלום

החלקה על הקרח ,קניון לב אשדוד

משטח חדיש הממוקם במרכז קומת האוכל של הקניון וכולל
 330מ"ר של קרח אמיתי ,המסוגל להכיל עשרות מחליקים
במקביל .לצד המשטח מתחם להתארגנות ,עמדת מוזיקה קבועה
להנאת המחליקים ,בתי אוכל ומזון.
בלפור  ,14אשדוד

08-9562273

 אשקלון
אתרי מורשת

אשקלון בת  4,000שנה ,ובתחומה אתרים משלל תקופות:
הכנענית ,הרומית ,הביזנטית ,הצלבנית והמוסלמית ,ומימי
עות'מאנים והבריטים 83 .אתרים היסטוריים בעיר הוכרזו כאתרים
לשימור .בין האתרים שכדאי לבקר בהם ישנה "חצר הסרקופגים"
המצויה בגן הארכיאולוגי באפרידר ליד בית העם ההיסטורי ,ובה
ניצבים בין שאר הממצאים הארכיאולוגיים ,שני סרקופגים מגולפים
מאבן מאמצע המאה השלישית לספירה .עוד אתר מן התקופה הרומית
הוא הקבר הרומי המעוטר ,המכונה גם "קבר הנימפות" .הוא נמצא על
גבעת חול ברחוב יפה נוף ,וכיום ניתן לבקר בו רק בתיאום מוקדם
עם מדריכים מוסמכים.
אשקלון

08-6734019
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גן לאומי אשקלון

הגן הלאומי אשקלון הוא גן לאומי השוכן על רכס הכורכר
שלחופו של הים התיכון בדרום=מערבה של העיר אשקלון .על
העיר שלטו בזה אחר זה שמונה עמים  -כנענים ,פלשתים ,פיניקים,
הממלכות ההלניסטיות ,רומאים ,ביזנטים ,ערבים וצלבנים  -וכולם
הותירו את חותמם באתר .בגן סוללה עתיקה ,שבראשה שרידי חומה
שהוקמה באמצע המאה ה־ .12בחלקו הצפון־מזרחי של הגן שער
מקושת הקדום ביותר בעולם ,שנבנה בשנת  1,800לפנה"ס לערך.
דרך הטייסים ,אשקלון

08-6736444

גן שעוני השמש

סמוך לגן הארכיאולוגי ,ניצב פסל גדול של האמן יגאל
תומרקין .הפסל עשוי בטון לבן וברזל שחור ,ולצדו עומדים
שני עמודי שיש ,שהובאו מאתר עתיקות אחר בעיר.
הנשיא  ,2אשקלון

מרינה אשקלון

המרינה ממוקמת בין חוף "דלילה" לחוף "בר כוכבא" ונחשבת
לאחת היפות בארץ .המרינה הוכרזה כנמל בין־לאומי והוכשרו
בה מקומות עגינה.
יפה נוף ,אשקלון

08-6733780

טיילת אשקלון

טיילת שלאורכה מדשאות ועצים ,ספסלי אבן ועוד .במרכז
הטיילת גן משחקים ופסלי ענק של זנבות לווייתנים .מכל פינה
בטיילת נשקף מראה חוף בר כוכבא והמרינה .בטיילת קיים מגדל
תצפית מעוצב ובו ספסלי מנוחה.
בר כוכבא ,אשקלון

אשקלונה

פארק מים ובו מגלשות קמיקזה ,סללום ,בריכת שחיה
אולימפית ,בריכת לגונה ובועת סנפלינג .לקטנים ממיני
מגלשות ובריכת שחייה מקורה.
חוף דלילה ,אשקלון
08-6739970/1

 יד מרדכי
משואה לתקומה

מוזאון העוסק ביהדות ורשה ובסיפור חייו של מרדכי אנילביץ',
מנהיג המרד בגטו (שעל שמו נקרא הקיבוץ) .חלקו השני של
המוזאון עוסק במלחמת העצמאות ביד מרדכי ובהתיישבות בנגב.
מלבד התצוגה במבנה המוזאון ,כולל הביקור סיור בשדה הקרב
וסביבתו בשטח הקיבוץ.
קיבוץ יד מרדכי
08-6720559

בית הדבש והדבורה

מרכז המבקרים של קיבוץ יד מרדכי מעניק מבט מבפנים אל
הכוורת ועל עבודתם של הדבוראים ,ייצור הדבש והרדייה,
וטעימות מוצרי דבש.
קיבוץ יד מרדכי

08-6720559

סיור בעגלה

סיור מהנה ברחבי הקיבוץ באמצעות עגלה רתומה לטרקטור.
הסיור עובר בין שדות הקיבוץ ובין ענפי המשק.

קיבוץ יד מרדכי

08-6720559
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 ניצנים
שמורת חולות ניצנים

שמורת חולות ניצנים (או חולות אשדוד) הוא מתחם המשתרע
על פני  30אלף דונמים דרומית לאשדוד וצפונית לאשקלון ,על
חוף הים התיכון .החולות הוכרזו כשמורת טבע על מנת להגן על
הדיונות המעטות שקיימות בארץ ישראל .החולות בניצנים מאופיינים
בקרקע הכורכר הטיפוסית למישור החוף הדרומי .בשמורה יש מגוון
צמחים ובעלי חיים הכוללים צבי מצוי ארצישראלי ,צב יבשה מצוי ,תן
זהוב ,חזיר בר ,שועל מצוי ,ארנבות ,נמיות וחוגלות.
כביש  ,611צומת אשכולות

 פלמחים
מוזאון בית מרים

המוזאון הארכיאולוגי לעתיקות ואקולוגיה ימית בקיבוץ
פלמחים .המוזאון נקרא על שמה של חברת הקיבוץ מרים
ליפשיץ ,שליקטה את החרסים הראשונים .המוזאון מגולל את סיפור
ההתיישבות במקום.
קיבוץ פלמחים

03-9538281

צריף ראשונים

הצריף עלה על הקרקע בשנת  1950ומאז הספיק לשמש
כספרייה ,כחדר מרכז משק ,כחדר מזכיר ,כחדר חושך ,כחדר
סידור העבודה ,ככלבו של הקיבוץ וכארכיון .כיום הצריף משמש
כמוזאון ובו תצוגה המייצגת נושאים מחיי הקיבוץ :ענפי הכלכלה
השונים ,מוצגים מכובע גרב וסטן ועד מחברת לשומרת הלילה ותקנון
המעבר מלינה משותפת ללינה משפחתית .בצריף עומדת ספרייה
ברוח שנות ה־ ,50טקסטים מעלוני הקיבוץ ,תמונות ומסמכים .ניתן
לבקר באופן עצמאי או במסגרת הדרכה והפעלות ,כולל דיון בנושאים
הקשורים לחיי הקיבוץ וסיורים בחצר המשק.
קיבוץ פלמחים

03-9538147
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ירושלים והסביבה
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מוזאון ארצות המקרא ,ירושלים

מוזאון ארצות המקרא ירושלים ,שבו מוצג אחד מאוספי
העתיקות החשובים בעולם של ממצאים מהמזרח הקרוב
הקדום ,ממוקם במבנה הבנוי כמו תל ארכיאולוגי במרכזה של
ירושלים .המוצגים חושפים לעיני המבקר את פארן ועוצמתן של
תרבויות העבר ואת העולם התרבותי שבו צמחו עם ישראל והדתות
המונותיאיסטיות הגדולות .המבקר יכול לעקוב אחר התפתחותן של
חברות קדומות ,ללמוד על חיי היום יום שלהן ,לחוות את עוצמתם
של פולחנים דתיים ,ולהתרשם מיכולתם האמנותית של הקדמונים.
אברהם גרנות  ,23שדרת המוזיאונים ,ירושלים

02-5611066

מוזאון האסלאם

אוסף של אמנות אסלאמית ,מן המאה השביעית ועד המאה
ה־ .19אל תחמיצו את אוסף השעונים המרהיב.

הפלמ"ח  ,2ירושלים

02-5661291

מוזאון המדע ע"ש בלומפילד

המוזאון מעורר את הסקרנות ומעמיק את הבנת המבקרים
בעולם הטבע והטכנולוגיה .התערוכות מציגות את המדע כחלק
בלתי נפרד מן התרבות המודרנית ומקשר אותו לתופעות מחיי
היום־יום .במוקד תערוכות של מוצגים אינטראקטיביים ,המופעלים
על ידי המבקרים ויוצרים חוויה מהנה וחיונית כאחד
המוזאונים  ,3ירושלים

02-6544888

מרכז שרשרת הדורות

מוזאון העוסק בשרשרת הדורות של העם היהודי ובמרכזיותה של
ירושלים בשרשרת זו ,מימי אברהם אבינו וכלה במלחמות ישראל.
הפרויקט בנוי במספר חללים תת־קרקעיים ,ובהם יצירות מפוסלות
בזכוכית ,משחקי תאורה ,עשן ,קול ,הולוגרמות ומוצגים ארכיאולוגיים.
הסיור מומלץ לבני נוער מגיל  13ומעלה.
הכותל  ,1ירושלים

1-599-515888

בתיאום מראש
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מוזיאון חצר הישוב הישן ע"ש יצחק קפלן
The Isaac Kaplan Old Yishuv Court Museum

מוזיאון חצר הישוב הישן
ע"ש יצחק קפלן

מוזיאון חצר הישוב הישן ע"ש יצחק קפלן נמצא בבית עתיק בן
כ־ 500שנה ברובע היהודי בירושלים .המוזיאון מאפשר הצצה
נדירה על הווי החיים של אנשי הישוב הישן בירושלים .מבעד
לחפצים עולה סיפורם של בעליהם וקורם עור וגידים :על נישואין
ולידה ,על שמחות ועצב ,על התמודדות יומיומית עם קשיי החיים,
ההסתפקות במועט והאמונה בבורא עולם.
המוזיאון מקיים תצוגת קבע ותערוכות מתחלפות השופכות אור על הווי החיים
בירושלים מהתקופה העות'מאנית ועד לנפילת הרובע בתש"ח.
בחופשות בתי הספר מתקיימות פעילויות חווייתיות לכל המשפחה.המוזיאון מקיים
סיורים ,ימי עיון ,סדנאות במגוון נושאים ,מופעי תאטרון ,מספרי סיפורים ,פיוט ,ועוד.

טלפקס | 02-6284636 .טל052-4002478 | 02-6276319 .
www.facebook.com/oyc.museum

אור החיים  ,6הרובע היהודי ,ירושלים

www.oyc.co.il
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גבעת התחמושת

בנקודה בה התחולל אחד הקרבות הקשים של מלחמת ששת
הימים ,פועל כיום אתר הנצחה ממלכתי .המוזאון במקום מתאר
את היחידות שהשתתפו במלחמה בגזרת ירושלים ,מציג יצירות
אמנות מעזבונות הנופלים ,כלי נשק ,סרטי הנצחה וצילומי קרבות.
באתר הקרב ניתן לבקר בתעלות ובבונקרים המקוריים.
זלמן שרגאי  ,5ירושלים

02-5828442

עיר דוד

אתר ארכיאולוגי על גבעה הממוקמת מדרום חומות העיר
העתיקה ,שבו שכנה ירושלים הקדומה החל מראשית ימיה.
סביב האתר ,הנכלל בתחומי הגן הלאומי "סובב חומות ירושלים",
נקשרו כמה מן הסיפורים המכוננים של היהדות .ביקור במקום כולל
תצפית על הבירה ,חומות וביצורים עתיקים ,טבילה במעין הגיחון
וצעידה לאור פנסים במנהרת המים הקדומה נקבת חזקיהו.
כפר שילוח ,ירושלים
ֿ02-6268700

מערת צדקיהו

מתחת לבתי בעיר העתיקה מסתתרת המערה המלאכותית
הגדולה בישראל ,שטחה הוא כ־ 9,000מ"ר .פתחה של המערה
קטן יחסית ,והוא שוכן בין שער שכם לשער הפרחים .למערה נקשרו
מסורות רבות ,והמפורסמת בהן קשורה במנוסתו של צדקיהו מלך
יהודה מפני הבבלים.
שער שכם ,ירושלים

02-6277550

הכיכר הרומית

לאחר חורבן ירושלים במרד בר כוכבא ,בנה הקיסר אדריאנוס
במקומה עיר רומית .כיכר העיר הרומית של ירושלים נחשפה
מתחת לשער שכם.
סולמן  ,1ירושלים

02-6277550

מטיילים עם החזון
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מוזאון הרצל הינו מייצג אורקולי מרהיב המפגיש את המבקר עם חוזה
מדינת היהודים .מעניק שעה של מבט מעורר מחשבה והשראה על מצבו
של העם היהודי כפי שניתח אותו בנימין זאב הרצל.
הביקור במוזאון חושף את המבקר תוך כדי תנועה ,לאירועים היסטורים
משמעותיים לשאיפותיו הנועזות של הרצל ולמסעו האישי הסוער.

מוזאון הרצל מיסודה של
ההסתדרות הציונית העולמית,
נמצא בכניסה להר הרצל
בירושלים.

הביקור במוזאון בשפות עברית,
אנגלית ,רוסית ,צרפתית ,ספרדית,
גרמנית ואמהרית .מתאים גם
למשפחות .כניסה בתיאום בלבד.

 120שנות ציונות

“הציונות היא אידיאל אינסופי”
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יד ושם

מוסד ההנצחה הרשמי
לשואה ולגבורה של העם
היהודי נוסד ב־ 1953על פי חוק
שנתקבל בכנסת להנצחת זכרם
של ששת מיליוני היהודים
שנרצחו בשואה .יד ושם הוא
מקום עליה לרגל למבקרים
מישראל ומכל קצוות העולם,
יהודים ושאינם יהודים כאחד.
האתר הוא אבן שואבת לכל
המבקש ללמוד ,להתייחד ולזכור.
במקום מכלול מוזיאוני שבמרכזו
המוזאון לתולדות השואה .בעזרת
 2,500מוצגים ,יותר מ־ 100מסכי
וידאו ובהם עדויות וסרטים מקוריים ,כ־ 280יצירות אמנות ושפע
תצלומים ומסמכים ,פורש המוזאון את סיפור השואה — נקודת מפנה
בהיסטוריה של העם היהודי ושל האנושות כולה .המוזאון הוא הגדול
מסוגו בעולם ומתאר את השואה מן הזווית היהודית בדרך של סיפור
מתפתח לאורך ציר כרונולוגי־נושאי ותוך מתן דגש על הסיפור
האנושי והאישי.
ביד ושם האוסף הגדול ביותר בעולם של אמנות שייצרו יהודים
בתקופת השואה וחלקו מוצג במוזאון לאמנות השואה .בבית הכנסת
ביד ושם מוצגים תשמישי קדושה וארונות קודש מבתי כנסת שנחרבו
או שנפגעו בשואה ,מתקיימות בו תפילות והוא גם מצבת זכרון
לאותם בתי כנסת .בביתן לתערוכות מוצגת תערוכות מתחלפות.
במרכז הצפייה עשרות עמדות הקרנה ומאגר מידע של סרטים
ועדויות מצולמות .בנוסף למכלול המוזיאוני ,על הר הזכרון אתרי
הנצחה ייחודיים כמו :בקעת הקהילות ,אוהל יזכור ,יד לילד ,ועוד.
א'-ד' ,17:00-9:00 :ה' ,20:00-9:00 :ו' וערבי חג14:00-9:00 :
02-6443400
הר הזכרון ,ירושלים
group.visit@yadvashem.org.il
www.yadvashem.org
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מוזאון ישראל ,ירושלים

מוזאון ישראל הוא מוסד התרבות הגדול ביותר במדינת ישראל
ונמנה עם המוזיאונים לאמנות ולארכיאולוגיה המובילים בעולם.
המוזאון נוסד בשנת  ,1965וב־ 45שנות קיומו הצליח לבנות אוסף
נרחב ומגוון הכולל כחצי מיליון פריטים המשקפים את מלוא המגוון
של התרבות החומרית .בקיץ  2010הושלם מיזם בן שלוש שנים של
חידוש ,שדרוג והרחבה ,הגדול מסוגו בתולדותיו של המוזאון .מטרתו
של המיזם להעצים את חוויית המבקרים במוזאון ,ובמהלכו עוצבו
מחדש הגלריות הקיימות באגפי האמנות והארכיאולוגיה ובאגף
לאמנות ותרבות יהודית ,ואף התווספו גלריות חדשות ,הוגדלו מתקני
הכניסה ונבנו מעברים נגישים ומרחבים ציבוריים .בין גולות הכותרת
של המוזאון :היכל הספר ,משכנן של מגילות מדבר יהודה ,דגם
ירושלים בימי הבית השני וגן האמנות על־שם בילי רוז ,שנחשב לאחד
מגני הפסלים היפים במאה ה־ .20כמו כן ,מוזאון ישראל אחראי
לניהולם של שני אתרים נוספים בירושלים :מוזאון רוקפלר
לארכיאולוגיה ובית טיכו ,המהווה מרכז לאמנות.
א' ,ב' ,ד' ,ה'  ,17:00-10:00ג' ,21:00-16:00
ו' וערבי חג  ,14:00-10:00שבתות וחגים 17:00-10:00
02-6708811
שדרות רופין  ,11הקריה ,ירושלים
www.imj.org.il
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הגן הארכיאולוגי

בצפון הגבעה עליה שוכנת עיר דוד ,משתרע האתר הכולל ממצאים
ארכיאולגיים מתקופת הברונזה לפני ועד לראשית המאה ה־.20
ייחודו העיקרי נובע משפע המבנים והממצאים מימי בית שני ובראשם
הרחוב ההרודיאני וקשת רובינסון .בקצהו הדרום־מערבי של הגן הוקם
"מרכז דוידסון" — מוזאון ארכיאולגי המציג על פי סדר כרונולוגי ממצאים
בני תקופות שונות שהתגלו ברחבי האתר ובסביבתו.
בין שער האשפות לכותל המערבי ,ירושלים

02-6277550

טיילת החומות

מסלול הסיור עובר לאורך כל החומה — להוציא את מתחם הר
הבית — והוא מחולק לשניים :הקטע הצפוני ,שמתחיל בשער
יפו דרך השער החדש ושער הפרחים עד לשער האריות ועובר מעל
הרובע הנוצרי והרובע המוסלמי ,והקטע הדרומי ,המתחיל אף הוא
בשער יפו ועובד מעל הרובע הארמני והרובע היהודי.
שער יפו ,ירושלים

02-6277550

מנהרות הכותל

מחילות תת־קרקעיות מתקופות שונות לאורך תוואי הכותל
המערבי ,מתחת לבתי הרובע המוסלמי .במתחם מבנים מתקופת
בית שני ,מימי הביניים ומהעת החדשה .באתר דגמים מונעים וסרטי
אנימציה המתארים את הר הבית ובית המקדש בתקופות השונות.
02-6271333

בתיאום מראש

בית הכנסת הגדול

מאז חנוכתו בשנת  1982משמש בית הכנסת כמרכז רוחני ודתי,
המושך אליו תיירים ומבקרים .אולם התפילה רחב הידיים ,שבו
כ־ 1,400מושבים ,מעוטר בלוחות שיש ,בנברשות זכוכית ,בחלונות
צבעוניים ובעבודות עץ מגולף .היצירה הבולטת מכולן היא הוויטראז'
שמעל ארון הקודש בחזית האולם ,שעוצב על ידי האמנית רגינה היים.
המלך ג'ורג' 58 ,ירושלים

02-6230628

סיורים מודרכים בתיאום מראש

הביבסהו םילשורי | 229

 | 230הביבסהו םילשורי

הכנסת

מרכז המבקרים של בית המחוקקים של מדינת ישראל מציע
לקהל הרחב סיורים ופעילויות במגוון רחב של נושאים ,ומזמין
את הציבור ליהנות מחוויית הדמוקרטיה .הסיור עוסק במהות
הדמוקרטיה הישראלית ,בתפקידיה ובעבודתה של הכנסת ובפריטי
האמנות במשכן .הסיור עובר בין ועדות הכנסת ,אולם המליאה,
טרקלין שאגאל ועמדת מגילת העצמאות; ברי המזל יזכו לפגוש את
פואד במזנון .הסיורים נערכים בימים ראשון וחמישי בשעות
 14:00-8:30ואורכם כשעה.
קרית בן־גוריון ,ירושלים
הכניסה חופשית

02-6753396

 הרובע היהודי
בית הכנסת "החורבה"

בית הכנסת נבנה לראשונה בשנת  1700ע"י חסידי רבי יהודה,
נשרף ב־ 1720ונחרב עד היסוד .הוא הוקם מחדש ב־ 1864והפך
לסמל התחדשות היישוב בארץ ישראל .בית הכנסת נחרב בשנית
ב־ 1948ע"י הירדנים .לאחר ששב הרובע היהודי למדינת ישראל,
הוקמה קשת הנצחה זמנית מעל לחורבות בית הכנסת והפכה לסמל
התחדשות היישוב ברובע היהודי .לאחר שחזור ובנייה מורכבים מאז
שנת  ,2006נסתיימה בניית בית הכנסת "החורבה" בערב ראש חודש
ניסן תש"ע ,הנחשב לאחד מהיפים בעולם ,וכיום צלליתו מפארת את
קו הרקיע של ירושלים .סביב כיפת בית הכנסת מוזמנים המסיירים
לתצפית ירושלים  360המשקיפה על העיר העתיקה והחדשה
הסיורים :א'-ה' ,17:00-9:00 :ו' וערבי חג ,13:00-9:00 :בתיאום מראש בלבד
לבוש צנוע .משך הסיור כשעה
רח' היהודים ,הרובע היהודי ,ירושלים
מח' הזמנות החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים:
02-6278824
02-6265906
 ₪ילד 15 :ש"ח ,מבוגר 25 :ש"ח
www.rova-yehudi.org.il
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מגדל דוד — המוזאון לתולדות ירושלים
בואו לפגוש את הקסם של פעם בקצב של היום —
ביקור יומי במוזאון ובילוי לילי בחיזיון

מוזאון מגדל דוד שוכן בכניסה לעיר העתיקה בתוך מצודה
עתיקה ומשוחזרת .תצוגת הקבע מספרת את סיפור העיר
במהלך  4000שנה ומציגה את האירועים המרכזיים בכל תקופה.
לצד תערוכת הקבע מתקיימים במהלך השנה אירועי תרבות,
תערוכות מתחלפות ,סיורים מודרכים ופעילויות לכל המשפחה.
ממגדל המצודה נשקפת תצפית מרהיבה של  360מעלות אל כל חלקי
ירושלים.
בערב מתקיים החיזיון הלילי — סיפורה של ירושלים במופע תלת
ממד מרהיב העוטף את הצופה בחוויה רב חושית יחידה מסוגה .דימויי
ענק עוצרי נשימה על חומות המצודה מלווים במוזיקה מקורית תחת
כיפת השמים.
מגדל דוד — ביום וגם בלילה
ינואר-יוני :א'-ה' ,16:00-9:00 :שבת ,14:00-9:00 :ו' :סגור
יולי-אוגוסט א'-ה' ושבת ,17:00-9:00 :ו'14:00-9:00 :
ספטמבר-דצמבר :א'-ה' ,16:00-9:00 :שבת ,14:00-9:00 :ו' :סגור
שער יפו ,ירושלים
 02-6265333כרטיסים לחיזיון הלילי בהזמנה מראש2884* :
www.towerofdavid.org.il
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תצפית הכותל — כיכר המנורה

בשנת  2008הועבר דגם מנורת המקדש מהקרדו אל מקום קבע
חדש בתצפית הדרומית מול הכותל והר הבית .ההעברה
התבצעה במבצע הנדסי ומורכב ע"י החל"פ הרובע היהודי ,בשיתוף
עם רשות העתיקות ומכון המקדש.
משקל המנורה המוצבת בכיכר הינו כחצי טון ,והיא עשויה מכ־ 45ק"ג
של זהב  24קארט .שוויה מוערך בכ־ 3מיליון דולר.
שחזור המנורה ע"י חוקרי מכון המקדש התבצע על סמך מחקר
של שנים רבות ובין השאר על פי תיאורו של יוסף בן מתתיהו ועל
פי דגם המנורה שבשער טיטוס .הכיכר בה עומדת המנורה נקראת
ע"ש התורם ואדים רבינוביץ .בכיכר גם טבלאות שילוט תלת ממדי
המאפשר הכרות עם הנוף הנשקף מתצפית ייחודית זו אל הר הבית
והר הזיתים.
פתוח בכל עת.
רחבת מנורת הזהב (מעלות ר' יהודה הלוי) ,ירושלים
מח' הזמנות החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים:
02-6278824
02-6265906
 ₪כניסה ללא תשלום
www.rova-yehudi.org.il

כיכר החורבה

הכיכר השוקקת והמרכזית של הרובע יהודי .בתי הקפה,
המזללות והמסעדות ניצבים על האבנים ההיסטוריות
והמקוריות ששימשו את תושבי ירושלים בתקופה הרומית .בכיכר
פזורים ממצאים ארכיאולוגיים שונים ומדי פעם בפעם מתקיימים בה
אירועים שונים.
פתוח בכל עת ,ללא תשלום
בין בית הכנסת החורבה לרח' היהודים ,ירושלים
מח' הזמנות החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים:
02-6265906
02-6278824
www.rova-yehudi.org.il
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מוזאון הטבע ,ירושלים

נווה טבע במושבה הגרמנית ,המזמן
למבקרים מגוון פעילויות טבע וחוויות
תרבות ,מחנכות ומהנות .מוזאון הטבע הוא
מעבר למוזאון שגרתי :מוסד קהילתי ,חוויתי־
פעלתני ,המשרת ילדים ומבוגרים מכל
שכבות הציבור.
במוזאון מוצגים נושאים מן התחומים השונים
של מדעי הטבע ,תוך מתן דגש על החי בארץ
ישראל בעבר ובהווה .בין התצוגות בולטות
במיוחד הדיורמות — שחזור בתי גידול של
עופות ,יונקים וזוחלים .כמו כן מוצגות
מערכות גוף האדם ,תערוכת דינוזאורים
ואוסף אבני חן.
המוזאון נפתח לקהל ב־ 1962ושוכן במבנה
מיוחד ,וילה דקאן ,שהוקם על ידי סוחר
ארמני בסוף המאה ה־ 19כבית מגורים .הבניין
עבר לרשות התורכים ושימש את המושל.
לאחר מלחמת העולם הראשונה הפך למועדון
קצינים של הממשל הבריטי ועם קום המדינה
ננטש — עד פתיחת המוזאון.
סביב המבנה ההיסטורי משתרעת חצר קסומה
ובה גן בוטני.

א' ,ג' ,ה';14:00-8:30 :
ב' ,ד' ;18:00-8:30 :ו' :סגור;
שבת14:00-10:00 :
מוהליבר  ,6ירושלים
02-5631116
02-5660666
tevah@netvision.net.il
www.tevamuseum
110mb.com
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גן התקומה

גן התקומה מנציח את שיבת
העם היהודי לירושלים העתיקה
ולרובע היהודי במיוחד .בגן ,השוכן
למרגלות חומת העיר העתיקה,
מתקני שעשועים ,אמפיתאטרון
מרהיב תחת כיפת השמים ובו כ־500
מקומות ישיבה ובמה בנויה .הגן
ממוקם מעל שרידי "בריכת הקמרונות" הביזנטית ובו פינות נהדרות
מוצלות רוב ימי השנה .משני צידי הגן יורדים במדרגות מתונות
יחסית ,בשתי הכניסות ניתן לרדת גם עם עגלות תינוקות .המקום
נגיש לעריכת טקסים ,מופעים ופרישת כיבוד בתיאום מראש.
פתוח בכל עת
מדרום לרחוב חב"ד מתחת לאזור החנייה של הרובע ,ירושלים
מח' הזמנות החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים:
 ₪ 02-6278824כניסה ללא תשלום
02-6265906
www.rova-yehudi.org.il

תערוכת "לבד על החומות",

תיעוד נפילת הרובע היהודי בתש"ח
תיעוד נדיר של ימיו האחרונים של הרובע במלחמת העצמאות
באמצעות צילומיו הדוקומנטריים של ג'ון פיליפס :ההרס,
הביזה ,הכניעה והיציאה לשבי ,וסרט חדש המביא את סיפורם של
לוחמי תש"ח.
א'-ה' ;17:00-09:00 :ו' וערבי חג13:00-9:00 :
הקרדו ,הרובע היהודי ,ירושלים
מח' הזמנות החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים:
02-6278824
02-6265906
 ₪מבוגר ,12₪ :ילד/סטודנט/נכה/כוחות הביטחון10₪ :
הנחות בכרטיס משולב :כ־ 30%הנחה בכניסה לבית השרוף-בית קתרוס ו/או הרובע
ההרודיאני-מוזאון וואהל לארכיאולוגיה
www.rova-yehudi.org.il
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כנסיית הניאה

שרידים מרשימים של כנסיית מרים החדשה שנבנתה במחצית
המאה השישית לספירה על ידי הקיסר הביזנטי יוסטיניאנוס,
שנחשפו במרתף של בית ברובע היהודי.
בית בסמטה ברחוב נחמו ליד כיכר בתי מחסה,
בתיאום מראש בלבד.
ירושלים מח' הזמנות החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה
בירושלים02-6265906 :
02-6278824
www.rova-yehudi.org.il

מגדלי קדם

הביצורים המונומנטאליים שהגנו על
ירושלים בתקופת בית המקדש
הראשון מול ממלכת אשור (לפני כ־2800
שנים) ובימי החשמונאים בתקופת הבית
השני (לפני כ־ 2100שנים) מול ממלכת יוון.
צמד מגדלי השמירה על ירושלים נבנו על
ידי מלכי יהודה בהפרש של כ 500-שנה
להגנה מפני אויבי הצפון והם צמודים זה
לזה כמו נתנו כתף משותפת להגנת העיר.
האתר מהווה את אחד האתרים הארכיאולוגים והארכיטקטוניים
השמורים והנדירים מתקופתו.
המגדל הישראלי ,שהגן על נקודת התורפה של העיר כחלק מהחומה
הרחבה (חומת חזקיהו) ,עמד במצור סנחריב ( 701לפנה"ס) ,כשל
בפני נבוכדנצר ( 586לפנה"ס) ונבנה מחדש ע"י החשמונאים (המאות
 1-2לפנה"ס) .את המשך הביצורים החשמונאים ניתן לראות בקרדו.
הממצאים ,שהשתמרו להפליא ,מספרים את סיפור חוסנה של
ירושלים ומקימים לחיים דמויות מאז ימי המלכים ועד לחורבן בית
המקדש השני.
רח' פלוגות הכותל ,ירושלים
בתיאום מראש.
מח' הזמנות החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים:
 ₪ 02-6278824כניסה ללא תשלום
02-6265906
www.rova-yehudi.org.il
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הרובע ההרודיאני ,מוזאון וואהל
לארכיאולוגיה

סיור בעיר של מעלה — במעמקי
האדמה..
שכונת הפאר של עשירי וכהני ירושלים
בימי הבית השני שהפכה למוזאון מדהים
ולאתר הארכיאולוגי המקורה הגדול
בישראל.
באתר — התחריט העתיק ביותר של מנורת המקדש ,שרידי אפר
שריפת העיר משנת  70לשריפה ,מקוואות טהרה ,רצפות פסיפס
מרהיבות ,ציורי קיר ,כלי בית וקודש ועוד.
מדריך קולי עצמאי ,ללא תשלום נוסף ,בעברית/אנגלית ,יש לבקש
בעת רכישת הכרטיס בקופת המוזאון.
א'-ה' ;17:00-09:00 :ו' וערבי חג13:00-09:00 :
רח' הקראים  ,1הרובע היהודי ,ירושלים
מח' הזמנות החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים:
 ₪ 02-6278824הכניסה בתשלום
02-6265906
www.rova-yehudi.org.il

הקרדו המקורה והקרדו הפתוח

רחובה הראשי של העיר הרומית
הנוצרית ,איליה קפיטולינה.
כיום פועלות כאן חנויות יודאיקה ,אמנות
ומזכרות .במקום שרידים ארכיאולוגיים
מרשימים והעתק מפת מידבא בה נראה
בבירור הקרדו .ציור קיר בגודל ענק
ממחיש את הווי החיים בקרדו בתקופה הרומית ,וברחבה שלידו ניתן
לקיים אירועים שונים ,פרישת כיבוד וארוחות בתיאום מראש.
הקרדו המקורה והמתחם המסחרי :א'-ה' ;18:00-8:00 :ו' וערבי חג16:00-8:00 :
הקרדו הפתוח :האתר פתוח בכל ימות השנה כל שעות היממה
מח' הזמנות החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים:
 ₪ 02-6278824כניסה ללא בתשלום
02-6265906
www.rova-yehudi.org.il
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כיכר בתי מחסה

המתחם נקרא ע"ש ה"שיכון" הראשון בארץ ישראל ,שנבנה כאן
במטרה לספק בתי מחסה לעניים (מעין "דיור מוגן") .במתחם
פעלו מאה דירות אשר הוקמו ברמת חיים גבוהה יחסית למקובל אז
בירושלים .המתחם היה החצר האחרונה שנותרה בידי מגני הרובע
היהודי ב־ 1948ומכאן יצאו לשבי הלגיון הירדני .בחצר המבנה ,בפינת
רחוב גלעד ,נקברו בקבר אחים הנופלים על הגנת הרובע ,מאחר שלא
ניתן היה לקברם מחוץ לחומות הרובע הנצור.
ביום כ"ז תמוז תשכ"ז ( 4באוגוסט  )1967עם שחרור הרובע ,הובאו
הנופלים בטקס ממלכתי למנוחת עולמים ונטמנו במרומי הר הזיתים,
בקבר-אחים גדול ,הנשקף לעבר הרובע בו לחמו ונפלו .עם שיקום
הרובע הוצבו בכיכר ממצאים ארכיאולוגיים שנמצאו בחפירות ביניהם
עמודי אבן מרשימים שפיארו את ירושלים בתקופה הרומית .מדי
פעם בפעם מתקיימים בכיכר אירועים שונים.
פתוח בכל עת.
הכיכר ההיסטורית של הרובע היהודי ,ממוקמת למרגלות בית רוטשילד ,ירושלים
מח' הזמנות החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים:
 ₪ 02-6278824כניסה ללא תשלום
02-6265906
www.rova-yehudi.org.il

מוזאון הבית השרוף — בית קתרוס

"הבית השרוף" הוא מבנה מפואר שהתגלה בזמן חפירות "העיר
העליונה" ,וזכה לשמו עקב היותו עדות מיוחדת במינה לתקופת
חורבן ירושלים במאה הראשונה ושריפתה על ידי הרומאים.
מיצג אור־קולי המתאר וממחיש את החיים בתקופה סוערת בימים
שלפני החורבן .הסרט מוקרן מדי  40דקות החל מהשעה  9:00בשפות:
עברית ,אנגלית ,ספרדית וצרפתית.
א'-ה' ;17:00-9:00 :ו'13:00-9:00 :
רח' תפארת ישראל  ,2הרובע היהודי ,ירושלים
מח' הזמנות החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים:
02-6278824
02-6265906
 ₪מבוגר ,₪ 25 :סטודנט/ילד/נכה/כוחות ביטחון₪ 20 :
www.rova-yehudi.org.il
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מוזאון עין יעל ,ירושלים

בנחל רפאים בירושלים,
בחיק הטבע שוכן מוזאון
פעיל עין יעל.
טרסות קדומות ,מעיין ,בוסתנים
ומתקנים חקלאיים מתגלים
בפינות קסומות באתר .בלב האתר
פסיפסים מרהיבים ושרידי חווה
חקלאית מהתקופה הרומית.
המוזאון מציע מפגש מרתק עם השרידים העתיקים שנמצאו
במקום והתנסות במגוון רחב של פעילויות וסדנאות כגון :מלאכת
הפסיפס ,מלאכת האריגה ,מלאכת הקדרות ,ציורי הפרסקו ,בנייה,
קליעה ופעילויות נוספות שבאמצעותן מתוודע המבקר להיסטוריה
של המקום ולאורח החיים של תושביו בימי קדם.
בחופשות ובימי חול המועד מתקיימים במוזאון פסטיבלים עם
הצגות ילדים ,סדנאות ,סיורים מומחזים ,שחקנים ,נגנים ,בעלי
מלאכה ועוד שלל פעילויות.
במהלך כל השנה מוזאון עין יעל פתוח לקבוצות מאורגנות
ובתיאום מראש.
במהלך הקיץ ובימי חול המועד בין השעות 10:00-
 ,16:00בשאר עונות השנה — בתיאום קבוצות מראש
מול תחנת הרכבת של גן החיות (על יד קניון מלחה),
.www.einyael.co.il
02-6451866
ירושלים

נחלת שבעה

שכונה במרכז ירושלים שהוקמה בסוף המאה ה־ 19כחלק
מתהליך התפתחות העיר מחוץ לחומות .במרוצת השנים סבלה
השכונה נטישת אוכלוסיה ומהידרדרות ברמת התשתיות .בפברואר
 1989יצאה לפועל תכנית שימור ,שיקום ושיחזור ,שבסיומה הפכה
השכונה לאחד ממוקדי הבילוי של העיר ,וברחובותיה הצרים ניתן
למצוא מסעדות ,חנויות ובתי קפה רבים ,וכן מבנים היסטורים כמו:
בית הכנסת הספרדי אוהל יצחק ובית הכנסת האשכנזי נחלת יעקב
שהיה בית הכנסת הראשון שנבנה מחוץ לחומות העיר העתיקה.
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'בית הרב' קוק

'בית הרב' משמש כמרכז
חינוכי תרבותי המשמר את
ביתו ,מורשתו ומפעליו של הרב קוק ופועל להפצתם.
במקום מרכז מבקרים:
•ביקור בבית וצפיה בחזיון אור קולי
•ביקור בתצוגה חדשה ומרהיבה בשילוב מולטימדיה
•מרכז תיעודי
•אירועים ושיעורים קבועים
•סיורים בירושלים וביפו
א'-ה' ,16:00-9:00 :ו'12:00-9:00 :
הרב קוק  ,9ירושלים
02-6232560
betharav@zahav.net.il
www.beit-harav.org.il
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שכונת עין כרם

עין כרם ,היא שכונה ציורית השוכנת למרגלות הר אורה שבהרי
יהודה .בשכונה סמטאות צרות ,מעיינות מים ,בתי אבן ,כנסיות,
בתי קפה ומסעדות .לשכונה ,אופי כפרי ,בשל ניתוקה היחסי מהעיר,
היותה מוקפת הרים ,עמקים ויערות .עין כרם נחשבת כמקום מקודש
לנצרות ואתר צליינות ,במקום מספר כנסיות ומנזרים.

בית ילין במוצא

בית ילין במוצא הוא אתר מורשת קסום במיקום פסטורלי במבואות
ירושלים ,אשר נבנה ב־ 1890ושימש כביתם של יהושע ילין ורעייתו
שרח לבית יהודה ,המשפחה הראשונה שהתיישבה במקום .הבית שוקם
ושומר באופן מוקפד כמו גם סביבתו — המרתף ששימש כרפת ,הבוסתן
החקלאי והכרם ,עצי הפרי ,חלקת התבלינים ועוד .ניתן לצאת מכאן
לסיורים מרתקים בסביבה.
על כביש מס'  1מירושלים לת"א
yellin@shimur.org.il

לתיאום ביקורים02-5345443 :

שדרות ממילא

קניון פתוח בו בתי העסק שוכנים במבנים היסטוריים יפים,
שבזכות סמיכותו לשער יפו ומגדל דוד הפך לאחד ממוקדי
הקניות המרכזיים בעיר .במתחם חנויות יוקרה ,סניפים של רשתות
בין־לאומיות ,גלריות אמנות ,בוטיקים ,מלונות ,מסעדות ובתי קפה.
בצדי השדרה מוצבים פסלים וציורים של אמנים מקומיים וזרים
ובמקום מתקיימים אירועי תרבות ,תערוכות פתוחות ומופעי רחוב.
בין צומת אגרון לגיא בן הינום ,ירושלים

02-6360000

הביבסהו םילשורי | 241

מדרחוב בן יהודה

בשנת  1983נאסרה תנועה כלי רכב באחד הרחובות הראשיים
במרכז העיר ותוך עשור הפך המדרחוב למרכז מסחרי מצליח
ולאבן שואבת של תושבים ותיירים רבים .המדרחוב כולל ,מלבד את
רחוב בן יהודה עצמו ,גם את רחוב בן הלל ,רחוב לונץ ורחוב דורות
ראשונים .מדי קיץ מקיימים במקום אירועי "חוצות העיר".
בן יהודה ,ירושלים

בית ש"י עגנון

ההיסטוריה של התרבות העברית והיישוב היהודי בארץ ישראל
נחשפים דרך הביקור במעונו של הסופר הנודע ,חתן פרס נובל.
ניתן לסייר בחדר המגורים ,בחדר העבודה ובספריה המרשימה בבית
שבו התגורר עגנון במשך ארבעה עשורים .כמו כן ,המקום מציג
תערוכות מתחלפות ומקיים אירועי ספרות ותרבות ,כנסים ,ימי עיון
והרצאות.
קלאוזנר  ,16ירושלים

02-6716498

שוק מחנה יהודה

אחד השווקים המפורסמים בישראל .ראשיתו בסוף המאה ה־19
ומאז שינה את פניו אין־ספור פעמים .בין דוכני המזון
הוותיקים קמו בתי קפה ומסעדות ,חנויות אופנה ואוכל טבעוני,
שהפכו את השוק לאתר תיירות מבוקש .ניתן לסייר בשוק באופן
עצמאי ,לרכוש את כרטיס הטעימות (המאפשר טעימה מדוכנים
וחנויות נבחרות) ,לסיור המודרך ,או לקחת חלק בסדנת בישול.
בין רחוב יפו לרחוב אגריפס

פארק רבין

פארק מיוער ,המשתרע על פני שטח של  15אלף דונם בקרבת
שער הגיא .הפארק כולל שטחי יערות ואתרים היסטוריים
וארכיאולוגיים.
כביש  ,38בין מחלף שער הגיא למסילת ציון
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הגן הבוטני האוניברסיטאי

אוסף הצמחים החיים הגדול ביותר בישראל .בגן גדלים יותר
מ־ 6,000מיני צמחים שונים מהעולם ,המוצגים בחלקות
גיאוגרפיות המדמות את נופי הצומח של כל יבשת .הגן משמר צמחים
רבים בעלי ערך אסתטי ,בוטני וחקלאי ,ומהווה מקלט ליותר מ־200
מינים של צמחים בסכנת הכחדה בארץ.
יהודה בורלא  ,1ירושלים

02-6794012

גן הפעמון

הפארק העירוני השני בגודלו בבירה ,שבלבו העתק של פעמון
החירות של ארצות הברית .בתחומי הגן שוכן תאטרון בובות,
תאטרון "הקרון".
ז'בוטינסקי  ,1ירושלים

02-5618514

גן השושנים

גן ציבורי בשכונת טלביה ,שהוקם בשנות ה־ 20על ידי
הבריטים .הגן שוקם ב־ .1992במקום תצפית אל עבר המושבה
הגרמנית.
בין הרחובות פינסקר ודובנוב ,ירושלים

גינות סחרוב

הגינות נקראות על שם אנדריי סחרוב ,פיסיקאי סובייטי ופעיל
זכויות אדם שזכה בפרס נובל לשלום.

בין הרחובות מגיני ירושלים ושדרות בן־גוריון ,ירושלים

התחנה לחקר ציפורי ירושלים

אתר הטבע העירוני הראשון בישראל החוקר את פעילותן של
הציפורים בעיר ,המשמש במקביל כמרכז קהילתי למחקר
והחינוך .אפשר להצטרף לסיור מודרך שנמשך כשעתיים.
רוטשילד ,קרית נאום ,ירושלים

02-6537374
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גן החיות התנ"כי

גן חיות ייחודי ,שחלק מבעלי החיים שבו קשורים לארץ ישראל
או מוזכרים בתנ"ך ,בעוד שאר החיות מייצגות אזורי גידול
מגוונים מכל יבשות תבל .בגן תצוגת חיות קטנות ,כלובי ציפורים,
אקווריומים ומספר גרעיני רביה של בעלי חיים שנכחדו מנופי הארץ.
הגן בנוי בשני מפלסים ,שלאורכם נמצאות תצוגות בעלי החיים,
ומסלול התנועה בו מעגלי .מיצג תלת ממדי לילדים מוקרן במפלס
הכניסה.
דרך אהרון שולוב  ,1ירושלים

גן בלומפילד

02-6750111

פינה ירוקה בין שכונות ימין משה ומשכנות שאננים ,בסמוך
לטחנת הרוח .בחלקו הצפוני של הגן פורחות ערוגות פרחים
עונתיים ,ובדרומו ניצבת מזרקת האריות ,שתוכננה על ידי אמן גרמני
והוענקה כשי לבירה על ידי גרמניה המערבית בשנת .1989
דוד המלך ,ירושלים
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גן רבינוביץ'

גן שעשועים בשכונת קרית היובל ,המוכר בשם "גן המפלצת",
הודות למגלשת הבטון הגדולה הניצבת בו ,המעוצבת כראש של
יצור פנטסטי.
הפסלת הצרפתיה ניקי דה סן פאל יצרה את המפלצת כייצוג של
אשה בשרנית החולשת על הפארק מחד ,המשרה תחושה נעימה על
הסובבים מאידך .בגן מתקנים נוספים ,הנחים בצלה של המגלשה
יוצאת הדופן.
רחוב טהון פינת רחוב הנטקה

עמק הצבאים

עמק פתוח המשתרע על שטח של  205דונם בדרום־מערב
ירושלים ,שזכה לשמו הודות לעדר צבאים החיים בו.
הפעילות באתר מותאמת לאוכלוסיה מגוונת :משפחות ,בני נוער,
תלמידים ,בני הגיל השלישי ,תיירים ,אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים
ועוד .מלבד מפגש בלתי אמצעי עם הטבע ובעלי החיים ,המבקרים
במקום זוכים לחינוך חברתי וסביבתי ,חיזוק הזיקה בין התושבים
העיר לסביבתם וחשיפה למגוון תופעות טבע ייחודיות לירושלים.
צומת פת-הרצוג ,ירושלים
052-3869488

קו  — 99סובב ירושלים

קו האוטובוס מספר  99של חברת אגד וסיטי טורס מציע סיור
באוטובוס תיירותי בן שתי קומות ,העובר באתריה ההיסטוריים
והמרכזיים של העיר.
ניתן לערוך את הסיור המעגלי השלם הנמשך כשעתיים ,או לעלות
ולרדת מהאוטובוס ללא הגבלה ב־ 28תחנות ולבקר באתרים
ובאטרקציות שלאורכו .הדרכה בשמונה שפות זמינה באמצעות
אוזניות שמע אישיות.
יפו  ,224ירושלים
02-5314600
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שמורת הר הטייסים

שמורה קטנה סביב אחת הפסגות הגבוהות בהרי ירושלים,
המתנשאת לגובה של  796מטרים ,ובה שוכן אתר הנצחה לחללי
חיל האוויר .הצמחיה במקום מורכבת מחורש של אלון מצוי ואלה
ארצישראלית ,שבצליהם גדלים סוגים רבים של סחלבים (הפורחים
בחודש מרס) ומתגוררים בעלי חיים כמו שועלים ,תנים ,דורבנים
ועוד .בחלקה המזרחי של השמורה נובע מעין עין טייסים.
כביש  ,395בין מושב רמת רזיאל לאיתנים

אנ"א רבין

דקות הליכה ממוזאון ישראל ,מוזאון
ארצות המקרא ,הכנסת והגן הבוטני
שוכנת אכסניית אנ"א רבין אשר הינה
מרכז תרבות וחינוך העוסק בלימוד
הדמוקרטיה הישראלית .באכסניית
אנ"א רבין  77חדרים מרווחים ברמה
גבוהה .החדרים ממוזגים עם מקלחות
ושירותים צמודים ,טלוויזיה בלוויין ,מקרר מטיילים ,חדרים לאנשים
עם צרכים מיוחדים .ארוחת בוקר כלולה .במקום אינטרנט אלחוטי
חינם.
מסלולים ואטרקציות בסביבת האכסניה :שכונת רחביה ,עמק
המצלבה ,הגן הבוטני ,קריית המוזיאונים :מוזאון ישראל ,מוזאון
ארצות המקרא ,מוזאון המדע ,העיר העתיקה :הכותל ,מגדל דוד ,הר
ציון ,מוסדות לאומיים :הר הרצל ,יד ושם ,בית המשפט העליון
והכנסת.
רחוב נחמן אביגד  ,1ירושלים 9370726

02-5945511

rabin@iyha.org.il

חפשו אותנו גם ב-

להזמנות ולפרטים נוספים:

1-599-510-511

www.iyha.org.il
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אנ"א אגרון

אכסניית אנ"א אגרון שוכנת בלב
ליבה של ירושלים ,דקות הליכה
לנחלת שבעה ,העיר העתיקה ,שוק
מחנה יהודה ונחלאות .באכסניית
אנ"א אגרון  61חדרים ברמה
גבוהה .החדרים ממוזגים עם
מקלחות ושירותים צמודים,
טלוויזיה בלוויין ,מקרר מטיילים,
חדרים לאנשים עם צרכים מיוחדים .ארוחת בוקר כלולה .במקום
אינטרנט אלחוטי חינם.
מסלולים ואטרקציות בקרבת האכסניה :העיר העתיקה ,המוזיאונים
ובתי הכנסת ברובע היהודי ,הכותל המערבי ,מנהרות הכותל ,בית
הכנסת הגדול ,היכל שלמה ,הר ציון ואתריו.
רחוב אגרון  ,6ת.ד 7456 .ירושלים 9107302

02-5945522

agron@iyha.org.il

חפשו אותנו גם ב-

להזמנות ולפרטים נוספים:

1-599-510-511

שורש ירוק בהר

www.iyha.org.il

במושב שורש — סוויטות משפחתיות צמודות קרקע "ירוק
בהר" .ארוחת הבוקר מוגשות בסלסלה כפרית לסויטות .בריכת
שחיה ובריכת פעוטות (בעונה) ,בית כנסת ,מרחבי דשא,הדרכה
והנחות לאטרקציות אזוריות.
מושב שורש ,ירושלים
02-5338338

www.shoresh.co.il
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מלון רמת רחל

המלון הקיבוצי היחיד בירושלים ,ממוקם בדרום ירושלים לצד
קיבוץ רמת רחל .המלון טובל במשטחי דשא וירק מטופחים
המוקפים בנוף פנורמי .במלון אוירה ייחודית ,רוגעת ומבנהו משלב
מודרניות עם היסטוריה ייחודית.
במלון מרכז תיירות ,קונגרסים וספורט ,חדרים מרווחים ,מסעדה
כשרה ,בר-קופי שופ ,חנות מזכרות ,בית כנסת ,מספרה ,מגרש
כדורסל ,מגרשי טניס,אודיטוריום ואולמות כנסים שונים ,גן אירועים,
מרכז בריאות ובו עיסויים שונים וטיפולים אלטרנטיביים ,בריכה
מקורה ומחוממת בחורף ,חדר כושר ,סאונות וגקוזי.
קיבוץ רמת רחל
02-6702555
www.ramatrachel.co.il

מלון יד השמונה

בליבה של קהילת היהודים המשיחיים היחודית ,בגובה של 700
מ' מעל פני הים ,מוקף בנוף מרהיב ובאויר פסגות מחיה ,שוכן
מלון כפרי יד-השמונה .המלון שטובל בטבע פסטורלי ונושק לגן
תנכ"י יפיפה ,מציע למבקרים בו אירוח מיוחד במינו המשרה שלווה
ורוגע באווירה סקנדינבית פינית ,בשילוב ארץ ישראל התנכ"ית.
במקום חדרים מעץ אורן פיני ,מאובזרים ומעוצבים בסגנון כפרי ,נקי
וחמים.
מלון כפרי יד השמונה הינו מתחם הארחה של קהילת היהודים
המשיחיים הגרים במקום ואשר חיים חיי קהילה המושתתים על
עקרונות אמונתם המשותפת בכתובים כדבר אלוהים.
מושב יד השמונה
02-5942000
www.yadha8.co.il

וטבע
ארץ
דיגטלי
עכשיו גם
מנויים על ארץ
וטבע יכולים
לקבל את הגיליון
גם בגירסה
דיגטלית עבור
מחשבים,
מחשבים ניידים
וטבלטים.
לקבלת הגירסה
הדיגטלית כנסו ל:

www.eretz.com/digitali
מלאו פרטים ונשלח לכם שם משתמש וסיסמה
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חבל בנימין

עין אל־קוס ,חבל בנימין (עפר פרלמן)
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 חבל בנימין
מרכז המבקרים נחלת בנימין

יקב הבוטיק של בנימין אינו יקב רגיל ,הוא משלב בתוכו תנ"ך
ויין .במרכז המבקרים נחלת בנימין נלמד על היין שנעשה
באזור זה לפני  3000שנה ועל ייצור היין כיום ביקבי הבוטיק של
בנימין — ארץ גיבורי התנ"ך .סיור במרכז המבקרים החדש אורך
כשעה וחצי וכולל  3מיצגים:
 .1מרפסת היקב — חלל צפייה ייחודי התלוי בין אולם המבקרים
לבין ריצפת הייצור .בחלל מייצג מיוחד על ייצור היין.
 .2משחק טרוויה — מייצג חוויתי המביא את סיפורה של בנימין.
הקרנה על מסך עומק ענק ומסך אישי לכל זוג צופים המקנה חוויה
ייחודית ומקורית( .מותנה ב 10משתתפים ומעלה).
 .3אודיטוריום — סרט מסכם המבוסס על סיפור חיבור היסטורי בין
חבל ארץ תנכ"י זה והאנשים החיים בו.
א'-ה'  17:00-9:00סיור אחרון ב־ ,15:30ו' 13:00-9:00
יש לתאם סיור מראש:
n@binyamin.co.il
www.n-binyamin.co.il
02-5631116

יער נווה צוף

חורש ים תיכוני טבעי של עצי אלון מצוי וקטלב ,כולל אחד
הריכוזים הטבעיים המעטים בארץ של עצי אורן ירושלים.
במקום שני שבילי הליכה.
כביש 465

 אחיה
מרכז המבקרים אחיה

במרכז המבקרים ניתן ללמוד על סיפור ההתיישבות בגוש שילה
והחקלאות העברית באמצעות צפייה בסרטון ובהפעלה
למשפחה .במקום נערכות סדנאות כגון סדנת פסיפס ליצירת כלים או
שלטים ,וסדנה לעיצוב בזכוכית ליצירת כלים או תכשיטים.
אחיה

052-8109540

תיירות חבל בנימין
חוויות התנ”ך במרחק נגיעה!
שילה הקדומה  -עיר המשכן התנ”כית,
מיצגי מולטימדיה במרכז המבקרים נחלת
בנימין ,יקבי בוטיק משובחים ,מעיינות,
צימרים ,טיולי ג’יפים וטרקטורונים והכל
באוירה ייחודית ,נופים מרהיבים ומרחק
נסיעה קצר מירושלים וגוש דן!
מתי פתוח :ניתן לטייל בחבל בנימין בכל
ימות השבוע ,בכל השנה.
איך להגיע :מירושלים :יוצאים משכונת
פסגת זאב לכביש  60וכבר אתם בשערי
חבל בנימין.
מגוש דן :נוסעים מזרחה בכביש  ,5פונים
ימינה לתוך אריאל ,חוצים את העיר
וממשיכים עוד  5דקות עד לצומת  Tשל
כביש  .60פונים ימינה(דרומה) ואתם בשערי
חבל בנימין.

מוקד מידע :טלפון 02-9977197
פקס 02-9977231
אתרwww.gobinyamin.org.il :
אימיילgo@binyamin.org.il :
מרכז המבקרים נחלת בנימין
למידע והזמנות:
טלפון 02-9979333
פקס 02-9974503
שיווק מרכז המבקרים
יעלה ברינר 052-7710000
מנהל תיירות :משה רונצקי
אתר שילה הקדומה  -עיר המשכן
טלפון 02-9944019
אתרwww.telshilo.org.il :
גישה לנכים
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 ענתות
אברהם נוחם

אברהם נוחם הוא צייר ופסל ,המתעסק בנושאים יהודיים
וציוניים :התנ"ך ,ירושלים ,פוליטיקה ואישים חשובים .פסליו
של נוחם מורכבים לרוב משני גופים אנושיים (גבר ואשה) הכרוכים
זה בזה .ביתו של האמן משמש גם כגלריה המציגה את עבודותיו.
ענתות
02-5869633

 פסגות
נחלת בנימין

מרכז המבקרים של תיירות חבל בנימין מזמין את המטיילים
באזור לחוויה יוצאת דופן ולטעום מההיסטוריה העשירה של
המקום ומן ההווה המתפתח .מרכז המבקרים ,הממוקם מעל ליקב,
כולל סרט מרתק ,מיצג אור־קולי ומשחק טריוויה אינטראקטיבי.
לרשות המבקרים מוצע קפה משובח ,מבחר מאפים מתוצרת ביתית,
טעימות יין ,גבינות מתיישנות וחטיפים מלוחים.
פסגות
02-9979333
בתיאום מראש

יקב פסגות

סיור במרכז המבקרים אורך כשעה ונפתח בהקרנת סרט
עלילתי ,המתאר את הווי החיים במקום ונמשך בטעימות יין
מסוגים שונים ומיוחדים לאזור בנימין .ב"מרפסת היין" מובא הסבר
על תהליך הפקת היין ,לצד צפייה באולם הייצור .הסיור מותנה
בהשתתפות של עשרה אנשים לפחות.
פסגות
02-9979333
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מדבר יהודה

תל ערד
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 מדבר יהודה
נקודת האפס בדרך לים המלח

כשנוסעים מירושלים על כביש  1אל ים המלח ,מוצב לקראת
סוף הירידה שילוט המציין את גובה פני הים .מאחורי השלט
סלול כביש מעגלי ,שבחלקו הימני התחתון ניצב פסל סביבתי שגובהו
כשמונה מטרים וחצי ,מעשה ידיה של הפסלת אורנה רן.הפסל עשוי
מברזל ומצופה בצורות שונות של אבן חול אדומה המצויה בסביבה.
כביש 1

 הרודיון
גן לאומי הרודיון

גן לאומי שהוא למעשה אתר ארכיאולוגי משלהי תקופת בית
שני ,שנבנה על ידי המלך הורדוס בין השנים  22לפנה"ס ל־15
לפנה"ס .באתר מבצר דמוי גבעה מלאכותית ,שלמרגלותיו עיר קטנה.
המבנה הוקף חומה שהתנשאה לגובה של שבע קומות ובתוכה ניצב
ארמון הורדוס ,שכלל אולמות ,חצרות ובתי מרחץ.
כביש  ,356צומת תקוע
02-5662290

כפר הנופש אלמוג

כפר הנופש אלמוג ,משלב את הנוחות שבחופשה בבית מלון
עם אופייה המיוחד של הלינה הכפרית .אלמוג הנו אי ירוק
בפתחו של מדבר יהודה שוכן במרחק קצר מחופי צפון ים המלח ,מול
המדבר ונוף קדומים ,בין כרי דשא מוריקים ועצי הנוי .בכפר הנופש
 80חדרי אירוח המתאימים למשפחות ,זוגות ויחידים.השקט והיופי
הניבטים מהכפר מהווים תפאורה מושלמת לאירועים משפחתיים:
שבתות חתן ,ברית מילה ,מצווה וכל אירוע משפחתי בשילוב של
חופשה רומנטית ורגועה באווירה פסטורלית.
קיבוץ אלמוג

02-9945201

www.almog.org.il

תיירות כפרית ,מועצה אזורית תמר ,ים המלח

בין מדבר לים ,בדרכי תמר
21/07/10 14:44
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חוויה פראית מדברית במושבים עין תמר ונאות הכיכר .שלל חוויות רומנטיות
ומשפחתיות באטרקציות השונות ובפארק האקולוגי שבכיכר סדום
 טיולים מדבריים  שבילי הליכה ואופניים  חדרי אירוח מפנקים
 ארוחות אותנטיות  חאני שינה  סדנאות אקולוגיות  קרמיקה
 יוגה וצחוק  סיורים חקלאיים בשדות

בחבל ים המלח מצוי שילוב נדיר של אתרי טבע ,היסטוריה .אתרי
הטבע והנוף יוצרים שילוב מיוחד מסוגו ,בין נופים מדבריים צחיחים
ונאות מדבר עם מפלי מים ,עטורי צמחיה מגוונת ובעלי חיים :התחמס
הנובי ,יעלים ,שפני סלע ,ונווי מדבר עם בריכות ומפלי מים.
לפרטים נוספיםdeadsea.co.il :

תחנת מידע למטייל *3977 -
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 ים המלח
חוף ביאנקיני

חוף בגדה הצפונית ומעוצב באווירה המזכירה את חופי סיני.
במקום אזורים מוצלים ,עצים ומדשאות ירוקות ומסעדה
מרוקאית.
קיבוץ קלי"ה
02-9400266

חוף קלי"ה החדש

חוף רחצה מוסדר ובו בוץ שחור וטבעי ,סככות צל ,כרי דשא,
שירותים ומלתחות מזנון ,חנות מזכרות וקוסמטיקה .במקום
מסעדה חדשה.
קיבוץ קלי"ה
02-9942391

חוף נווה מדבר

חוף מוסדר בגדה הצפונית של ים המלח בסמוך לחוף קלי"ה.
אזורים מוצלים ,בוץ טבעי בשפע ,מסעדה בסגנון ערבי .לינת
שטח ,קמפינג וחושות זוגיות בסגנון סיני ,וכן אוהל בדואי המציע
אירוח מושלם.
02-9942781

חופי עין בוקק

חופים פתוחים ,סמוך למרכז מסחרי ולמתחם המלונות,
המחולק למעשה לשני אתרים :דרומי ומרכזי .בשני החופים
סככות צל ,כסאות להשכרה ומתקני מנגל .החול הלבן יובא מן הים
התיכון והירידה למים חפה מאבנים טורדניות .לרשות המתרחצים
עומדות מקלחות וברזיות .יש אפשרות ללינה באוהלים.
עין בוקק
08-6688888
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חוף חמי זוהר

חוף רחצה פתוח עם מגרש חניה ,סככות צל ,מקלחות
ושירותים .בחמי זוהר קיים גם חוף ציבורי נפרד לציבור הדתי.
החוף כולל שירותים ומקלחות.
08-6688888

הכניסה ללא תשלום.

 מצדה
גן לאומי מצדה

מצדה נבנתה על ידי המלך הורדוס כארמון־מבצר .לאחר מותו
ישבה במקום יחידה רומית ולאחר מכן כבשו אותה המורדים
היהודיים בימי המרד הגדול במצדה נחשפו שרידי ארמונו המפואר
של הורדוס ושרידי המצור הרומי כולל המחנות שהקיפו את מצדה,
והסוללה שהקימו הרומאים על מנת לפרוץ להר .אלה שרידי מצור
רומי השלמים ביותר בעולם.
השהייה בהר מותרת בשעות הביקור בלבד .אין לסטות מהשבילים
מסומנים ,אין לטפס על הקירות או לפגוע בעתיקות.קיימים באתר
מקומות מסוכנים וההורים מתבקשים להשגיח על הילדים .לפני
העלייה להר ,מומלץ להצטייד במי שתייה ,לחבוש כובע ונעליים
נוחות .אין להעלות מזון ,הכניסה לחיות מחמד אסורה.
גן לאומי מצדה ,08-6584207 :חניון לילה08-9959333 :
מצדה
נגישות לאנשים עם מוגבלויות

אל מול מצדה

חזיון אור קולי ,המציג את אורח החיים ,המאבק והגבורה
במצדה לפני  1900שנה .החיזיון ממחיש ,באמצעות טכנולוגיה
משוכללת ,את תולדות מצדה בימי הבית השני ואת האירועים
הדרמטיים מסביב לנפילת ההר.
החיזיון ,נמשך כ־ 50דקות למרגלות הצד המערבי של ההר ,תחת
כיפת השמיים.
גישה מהכביש היורד מאזור בתי המלון בערד למצדה מערב (כביש )3199
 08-9959333תרגום סימולטני
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מוזאון מצדה

על שם יגאל ידין תרומת קרן שוקי לוי

בגן לאומי מצדה הוקם מוזאון ובו ממצאים ארכאולוגיים
מחפירותיו של פרופ' יגאל ידין ז"ל .המוזאון מחולק לתשעה
חללים בהתאם לסיפור המקום ,וכולל תפאורה תלת מימדית .התצוגה
משלבת הצגת הממצאים מהחפירות עם תפאורה והסבר באוזניות.
החלל האחרון מוקדש לחופר האתר — פרופסור יגאל ידין ז"ל.
הביקור במוזאון מחייב שכירת אוזניות .האוזניות מוצעות ב 6-שפות.
מצדה

08-6584207/8

אנ"א מצדה

למרגלות הר המצדה ,צופה
לים המלח ולנוף נחל
חווארים שוכנת אכסניית
אנ"א מצדה במבנה
ארכיטקטוני המשתלב היטב
באווירה המדברית.
באכסניית אנ"א מצדה 97
חדרים ברמה גבוהה .החדרים ממוזגים עם מקלחות ושירותים
צמודים ,טלוויזיה בלוויין ,מקרר מטיילים ,חדרים לאנשים עם צרכים
מיוחדים ובריכת שחיה שפתוחה בעונה .ארוחת בוקר כלולה .במקום
אינטרנט אלחוטי חינם.
מסלולים ואטרקציות בסביבת האכסניה :אתר מצדה ,מצד זוהר ,נחל
בוקק ,נחל פרצים ,מערת הקמח ,טיולי ירח בחווארי מצדה וחווארי
סדום ,מסלולי טיול עם סימון שבילים בנחלי מדבר יהודה.
ד.נ .ים המלח 86935

02-5945622

massada@iyha.org.il

חפשו אותנו גם ב-

להזמנות ולפרטים נוספים:

1-599-510-511

www.iyha.org.il
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רשות
הטבע
והגנים
Israel Nature

and Parks Authority

ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺤﺪاﺋﻖ

מצדה ביום ובלילה
מוזיאון
מצדה
מסע בזמן

חיזיון לילי

אל מול
מצדה

מרץ עד אוקטובר ,שלישי
וחמישי שעה 20:30
| www.parks.org.il | 3639

*

גן לאומי מצדה

למוזיאון ,לרכבל ולשביל הנחש  -כביש  90ים המלח | מידע08-6584207 :
לחיזיון ,לשביל הסוללה ולחניון הלילה  -כביש  3199דרך ערד | מידע08-9959333 :
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 נאות הכיכר
אסתי ברק

גלריה וסטודיו לקרמיקה של האמנית אסתי ברק ,בה מוצגות
עבודותיה ועבודות אמנים מכל העולם .בסטודיו מתקיימות
פעילויות וסדנאות מגוונות.
נאות הכיכר
08-6572176

סייקל אין

צימר לאירוח וללינה לנופשים ומטיילים באזור ים המלח,
המתאים לקבוצות ,משפחות וזוגות .המבנה בן שתי קומות,
שישה חדרים ו־ 21מיטות וזמין גם למפגשים ואירועים חברתיים כגון
ימי הולדת ,מסיבות רווקים/ות ,ימי גיבוש וסדנאות.
נאות הכיכר
052-8991146

ח'אן קסם המדבר

ח'אן אוהלים ומאהל בדואי גדול המורכב מחמישה אוהלים,
חושות וסוכות ,עשויים יריעות ומשולבים כפות תמר ברוח
המקום והמדבר .באתר מקלחות חמות ( 24שעות) ,חדרי שירותים
נקיים ומטבח בשירות עצמי.
נאות הכיכר
052-8991358

פרא המדבר

חברת להפקת אירועים וארגון טיולים בטבע המספקת חוויה
אתגרית לכל המשפחה :ארוחות שטח ,טיולי אופניים ,טיולי
ג'יפונים ועוד.
08-9952711
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שמורת עין גדי

במקום הנמוך בעולם ,נמצאת
שמורת הטבע עין גדי ,מהיפות
ומהחשובות בארצנו .שטח השמורה כולל
שני נחלי איתן וארבעה מעיינות
מתוקים .המיקום הגיאוגרפי ,המצוקים
ומקורות המים המתוקים נותנים חיים
לצמחייה מגוונת ושלל בעלי חיים.
בשמורה אפשר לראות צמחים טרופיים
אוהבי מים וחום הגדלים לצד צמחי
מדבר המותאמים לתנאי חום ויובש,
במים מגוון של צמחיית נחלים ועל
הקירות המצוקים הנוטפים מים גדלים
טחבים ושרכים .בשמורה חיים מספר רב של מיני עופות ,זוחלים,
חרקים ויונקים .מומלץ לבקר בעונות האביב ,החורף והסתיו.
במקום מזנון ,אין כניסה לכלבים .באתר שביל טיול מונגש.
על כביש ( 90ים המלח) ,קילומטר צפונית לקיבוץ עין גדי

גן לאומי עתיקות עין

08-6584285

גדי (בית הכנסת הקדום)

בית הכנסת העתיק בעין גדי נמצא בנווה המדבר ליד נחל
ערוגות  .חמש כתובות נתגלו על רצפת בית הכנסת העתיק,
שאחת מהן משביעה את הקורא לשמור על סוד הקריה .סבורים
שהאיסור חל על גילוי תהליך הפקת בושם האפרסמון שהיה
מהגידולים הכלכליים המרכזיים של אזור ים המלח בתקופה הרומית.
לאחרונה התגלתה בבית הכנסת מגילה עתיקה ,קטע מספר ויקרא.
על כביש ( 90ים המלח)

הגן הבוטני

על גבעה המקיפה אל הרי מואב וים המלח ,נשתל גן בוטני ובו
מאות מיני צמחים ועצים מרחבי תבל.

עין גדי

08-6584444
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אנ"א עין גדי

בין חוף ים המלח ונופי הרי מואב
לבין מצוק העתקים שוכנת
אכסניית אנ"א עין גדי ,פסיעה
מפלגי שמורת עין גדי הצובעים
בירוק את צבעו החום של המדבר.
באכסניית אנ"א עין גדי 87
חדרים ,ממוזגים עם מקלחות
ושירותים צמודים ,טלוויזיה
בלוויין ,מקרר מטיילים ,אגף מונגש עם  18חדרים לאנשים עם צרכים
מיוחדים ובחלקם מרפסות המשקיפות לים המלח ולהרי מואב ומגרש
כדורסל .ארוחת בוקר כלולה .במקום אינטרנט אלחוטי חינם.
ד.נ .ים המלח 86980

02-5945600

eingedy@iyha.org.il

חפשו אותנו גם ב-

להזמנות ולפרטים נוספים:

1-599-510-511

www.iyha.org.il

מלון עין גדי

מלון עין גדי שוכן בנקודת החיבור של הים למדבר .מצדו
האחד משתרע ים המלח ומצדו השני מתנשאים מצוקי מדבר
יהודה .בתווך בין שניהם שוכנת שמורת הטבע עין גדי .החדרים במלון
הם ההמשך של הנוף הסובב את המלון .אחדים עוצבו בהשראת
המדבר הבראשיתי ,בעוד אחרים פותחים דלת אל הגן הבוטני ,המציג
צמחייה אקזוטית מכל קצווי תבל .אגף הבוטיק מאפשר לחוות את
הטבע מתוך נוחות מפנקת של חדרים מעוצבים ומרווחים ,ובספא
מספק חוויה של בריאות ושלווה.
קיבוץ עין גדי

08-6594222

www.ein-gedi.co.il
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 עין פשח'ה
שמורת טבע עינות צוקים

שמורת עיינות צוקים (או בשמה הערבי "עין פשחה") ,ממוקמת
בצפון ים המלח ,בין ים המלח לבין מצוק אדיר המכונה 'מצוק
ההעתקים' ממערב .השמורה נמצאת בתוך השבר הסורי-אפריקאי
ומאדמתה הנבקעת פורצות מאות מוקדי נביעה .המים זורמים לים
המלח ובדרכם מעניקים חיים לצמחייה גדות עשירה המאופיינת
בסמר חד ,סוף מצוי ,קנה מצוי ,גומא חלקלק ,קנה סוכר ועוד .אל
המים מגיעים גם בעלי חיים ,דגים ובעלי כנף הייחודים למקום.
השמורה מחולקת לשלושה חלקים :החלק הצפוני ,הסגור למבקרים;
החלק המרכזי ,ובו אתר ארכיאולוגי מתקופת בית שני ,מעיינות
טבעיים ,שולחנות פיקניק ומלתחות; והחלק הדרומי ,הנודע
כ"השמורה החבויה" ,שהביקור בה בהדרכה בלבד.
כביש  ,90דרומית לקיבוץ קלי"ה

02-9942357

 ערד
מוזאון ערד המקראית

מוזאון ערד המקראית — תצוגת מטמון "האוסטרקונים"
(מכתבי החרסים) של מפקד המצודה הישראלית אלישיב
אשיהו .צילומים ומיצגים של האתר והכל בליווי לוחות הסבר
מפורטים .סקירת רקע ־ על הסיפור המיוחד של "ערד העתיקה" וכל
זאת על רקע של דגם מפורט של מדבר יהודה..
אביב  ,2ערד

08-9955126

המוזאון ההיסטורי

המוזאון מעביר בדרך חווייתית את הסיפור המרתק של הקמת
ערד .המיצגים במוזאון מתארים את אופייה המיוחד של ערד,
התכנון ,ההקמה ,ההווי ,התרבות והמרקם החברתי שנולד והתפתח עם
הזמן.
ערד

.08-9951724
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מוזאון הזכוכית ערד

הזכוכית דינמית ,חיה ומשקפת חום
בתוכה ודרכה .מתוך חומו של
המדבר קם וצמח מוזאון הזכוכית בערד
בזכות חזונו של אדם אחד .גדעון פרידמן
הקים בית ישראלי ובמה ראויה לאמנות
הזכוכית בארץ.
המוזאון הוקם במפעל הגרביים הישן של
ערד ע"י משפחת פרידמן אשר פתחה את
ליבה לאמני הזכוכית בארץ ולאוהבי הזכוכית באשר הם.
במוזאון  4חללי תצוגה  1600מ"ר
•תערוכות קבועות ומתחלפות
•חנות גלריה-לאמנות הזכוכית
•חדר סדנאות ל־ 40איש
•סרט הדרכה
•שיח עם האמן גדעון פרידמן.
א'-ד'  10:00-13:00ה' ושבת 10:00-14:00
08-9953388
סדן  11ערד
 ₪מחיר כניסה  30₪למבוגר ילד מגיל  4-14המחיר 12₪
www.warmglassil.com
info@warmglassil.com
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אנ"א ערד

בארץ הדרום בגבול מדבר
יהודה והנגב ,בעיר אומנים
קסומה ומיוחדת שוכנת
אכסניית אנ"א ערד המהווה
בסיס יציאה אופטימאלי
למסלולי טיול במדבר.
באכסניית אנ"א ערד  53חדרים
מאובזרים .החדרים ממוזגים עם
מקלחות ושירותים צמודים,
טלוויזיה בלוויין ,מקרר
מטיילים ,חדרים לאנשים עם
צרכים מיוחדים .ארוחת בוקר כלולה .במקום אינטרנט אלחוטי חינם.
מסלולים ואטרקציות בסביבת האכסניה :תל ערד ,בתי כנסת
קדומים במעון ובסוסיא ,חורבת כרמל ,ממשית ,עין יורקעם והמכתש
הגדול ,נחל צפית ,המכתש הקטן וסביבתו ,הר סדום ,מערת הקמח
ונחל פרצים.
רחוב האטד  ,4ת.ד ,34 .ערד 8910001

02-5945599

arad@iyha.org.il

חפשו אותנו גם ב-

להזמנות ולפרטים נוספים:

1-599-510-511

www.iyha.org.il

מוזאון הבובות

מוזאון הבובות בערד מעוצב בסגנון קומדיית "דל ארטה",
ומכיל עבודות של זוג אמנים תושבי ערד ,מירי לייבוביץ
ואדוארד שרוסטר ,ממקימי קריית האמנים הראשונה במרכז העיר..
סדן  ,14ערד

052-2398918

בתיאום מראש
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מלון ענבר

מלון ענבר ממוקם במרכז העיר ערד ,בקרבת המרכז המסחרי
והקניון .במלון  100חדרי אירוח יפים ונעימים .בחדר האוכל
ניתן להנות מארוחות במגוון עשיר ואיכותי .במלון נמצא את "ענבר
מנרל ספא" הכולל בריכת מי ים המלח ובריכת מים מתוקים .שתי
הברכות מקורות ומחוממות .בנוסף קיימת גם בריכת פעוטות וסאונה.
ניתן להנות ממבחר טיפולי גוף בהנחה לאורחי המלון.
המלון מתאים למטיילים ,למשפחות המחפשות שלווה ולשבתות
ארוע.
המלון מהווה נקודת מוצא אידיאלית לטיולים באזור ומרוחק  25ק"מ
מים המלח.
רחוב יהודה  38ערד
08-9973322
08-9973303
Inbar_hotel@bezeqint.net
www.inbar-hotel.co.il

 | 268הדוהי רבדמ

גן לאומי תל ערד

שרידי עיר מהתקופה הכנענית והתקופה הישראלית .בתל שני
חלקים :עיר תחתונה ועיר עליונה .העיר התחתונה הייתה
מיושבת בתקופה הכנענית הקדומה .החלק העליון של העיר המכונה
"תל המצודות" הוא מהתקופות הישראליות החל מהמאה ה־11
לפנה"ס וכולל מספר מצודות שנבנו אחת על גבי רעותה .בערד הוקם
מקדש ישראלי קדום ,שנהרס בזמן תיקוני יאשיהו .המקדש ,ששוחזר
בחלקו לאחרונה ,הוא מקדש ישראלי מהזמן שבית המקדש היה קיים.
מתחת למקדש בור מים גדול ממדים.
בצומת תל ערד הנמצאת על כביש ( 31ערד — צומת שוקת) ,פונים  2ק"מ צפונה
08-6992444
בכביש .2808

 קומראן
גן לאומי קומראן

גן לאומי קומראן ליד קיבוץ קלייה בצפון ים המלח .האתר
מזוהה עם כת האיסיים ועם המגילות הגנוזות שהתגלו במערות
באזור .במקום שני מוקדי עניין חשובים :מרכז המבקרים הכולל
מוזאון ,חדר הקרנה של חיזיון אורקולי ומיצגים .וכן ,אזור החפירות
הארכיאולוגיות של היישוב הקדום.
האתר נגיש ברובו לאנשים עם מוגבלות פיזית למעט אזור המערות
החצובות בהר.
קומראן

02-9942235

כפר הנופש קלי"ה

כפר הנופש קליה הינו נווה מדבר ירוק ומטופח הצופה אל
מצוקי מדבר יהודה ונופיו הקדומים של ים המלח .במקום
חדרים זוגיים ומיני סויטות למשפחות ,כולם צמודי קרקע ,מרחבי
דשא .הארוחות מוגשות בחדר האוכל (כשר) של הקיבוץ ,בריכת
שחיה (בעונה) ,טיפולי בריאות ,פינת חי ,רכיבה על סוסים ועוד.
קיבוץ קלי"ה

02-9936333

www.kaliahotel.co.il
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מכתש רמון

הנגב
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 הנגב
גן לאומי אשכול

שטח הגן ,הנודע גם כפארק אשכול וגן לאומי הבשור ,הוא
כ־ 3,000דונם .בגן מדשאות ,שולחנות ומשטחים לפיקניק
בינות עצי האשר ,בריכות ומתקני משחק לילדים .בין האתרים
המרכזיים :עין הבשור וחירבת שלאל — שרידי כנסיה מהתקופה
הביזנטית.
כביש  ,241סמוך ליישוב אורים

08-9985110

 אשלים
דרור במדבר

טיולי ג'יפים בדרום בהתאמה אישית לזוגות ,משפחות ויחידים.
בואו לרחף על הדיונות ,לראות נחלים ,קניונים וערים עתיקות.

אשלים

057-7892251

 בארי
יער בארי

יער בארי משתרע על פני כ־ 11אלף דונם בנגב המערבי ,בחבל
הבשור .נוף היער מורכב מעצי מחט ,עצים רחבי עלים ועצי
בוסתן .בחודשים פברואר ומרס מתכסה היער מרבדי פריחה של
כלניות אדומות .במקום ניצבת אנדרטת יד אנזא"ק לזכרם של חללי
גייסות הצבא האוסטרליים והניו-זילנדיים במלחמת העולם הראשונה.
כביש 232

לה מדווש

חנות אופניים המפעילה חוגי רכיבה ברמות שונות ,אימוני
כביש לנוער ולבוגרים וטיולים מודרכים לקבוצות מאורגנות.

בארי

08-9949374

החברה הכלכלית
לפיתוח באר שבע

באר†שבע
העיר†העתיקה†החדשה

באר†שבע
העיר†העתיקה†החדשה
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 באר שבע
גן הפעמון

גן הנמצא ליד שכונת נווה נוי בדרום־מערב העיר באר שבע.
בגן מרחבי דשא ,מתקני שעשועים ,שבילי הליכה ואופניים,
מגרש ספורט ,פינות ישיבה וחורשת עצי איקליפטוס.

עולם החלל המופלא

אולם המשחקים הגדול באזור הדרום ,עם  1,700מ"ר הכוללים
ג'מבורי ,מתנפחים ,רכבת חשמלית ,בית בובות ,קיר טיפוס,
מבוך ענק ,בריכת כדורים ועוד אטרקציות לילדים ולקטנטנים.
קרית יהודית ,באר שבע

08-6236778

העיר העתיקה בבאר שבע

מרכז תרבות בילוי ,תיירות ומוקד מגורים לצעירים .בעיר
העתיקה ניתן לבקר במוזאון הנגב לאמנות ,במרכז לצעירים,
בבית האמנים שבנגב ,בתערוכה לתולדות העיר ,בבניין שער לנגב,
במרכז לאמנות ומדיה חזותית ועוד.
העיר העתיקה בבאר שבע

08-6464972

באר אברהם

אתר המיוחס לתקופת האבות ,השוכן צפונית לנחל באר שבע.
לפי המסורת הבאר העתיקה במקום נחפרה על ידי אברהם
אבינו .מרכז המבקרים כולל מיצג אור־קולי.
העיר העתיקה ,באר שבע

השוק הבדואי

ראשיתו של השוק בתחילת המאה ה־ ,20עת שימש כמרכז
למסחר בבהמות בימי השלטון הטורקי .כיום ניתן למצוא בשוק
שפע של מציאות .פעיל בימי חמישי בבוקר.
שדרות דוד חכם ,באר שבע
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מוזאון הנגב לאמנות
מוזאון לתרבות האסלאם ועמי המזרח
בלב העיר העתיקה בבאר שבע ,במבנה מתקופת השלטון
העות'מני בארץ שוכן מוזאון הנגב לאמנות .המוזאון שופץ
והותאם לתנאי תצוגה מודרניים ומקיים תערוכות המתחלפות שלוש
פעמים בשנה .בשנים האחרונות הוצגו בו תערוכות של בכירי האמנים
בארץ ,אמנים צעירים ,תערוכות קבוצתיות ותערוכות בין-לאומיות.
המוזאון צוין בין עשרת המוזאונים המובילים בארץ באתר התיירות
של  ,CNNוהוא מושך אליו שוחרי אמנות מרחבי הארץ ומהעולם.
סמוך אליו שוכן מוזאון לתרבות האסלאם ועמי המזרח במבנה
עות'מאני שהוסב למוזאון ,תוך שמירה על אופיו ויופיו האדריכלי
של המסגד הסולטני .בחצר הפנימית משולבים פריטים ארכאולוגיים
בתוך גן קטן וקסום.
תכנית התערוכות מציגה נושאים שונים בתרבות החומרית מרחבי
עולם האסלאם בדגש על שילוב בין יצירות מסורתיות ועכשוויות
ועל קשרי גומלין תרבותיים בין עמי המזרח .זה מוזאון ייחודי מסוגו
בישראל והביקור בו מזמן חוויה אסתטית מרגשת ומרחיבת אופקים.
המוזאונים מציעים סיורים מודרכים לקבוצות ומקיימים פעילות
חינוכית מגוונת לילדים ולמבוגרים.
ב' ,ג' ,ה' בין השעות  ,16:00-10:00ד'  ,19:00-12:00ו'-ש' 14:00-10:00
08-6993535
העצמאות  ,60באר שבע
www.negev-museum.org.il
www.ine-museum.org.il
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אנדרטת חטיבת הנגב

אנדרטת זכרון לחללי חטיבת הנגב של הפלמ"ח במלחמת
העצמאות ,הממוקמת בגבעה הצופה על העיר באר שבע.

גן לאומי תל באר שבע

בתל באר שבע ניתן להתרשם מיישוב מתקופת אברהם אבינו
המאופיין בתכנון מרכזי הכולל באר ,רחובות עירוניים ,מחסנים,
מבני ציבור ,שערים ומאגר מים מרכזי .מהמגדל השוכן במרכז התל
ניתן להתרשם מהתל ולצפות את הסביבה .רשות הטבע והגנים
שיחזרה חלקים מהמבנים הקדומים בלבני בוץ.
התל שוכן סמוך למפגש שבין נחל באר שבע לנחל חברון.
דרומית לעומר ובסמוך לישוב היהודי תל שבע 10 ,דקות מבאר שבע.

 בשור
שמורת הבשור

נחל הבשור הוא גדול נחלי החוף בישראל .הביקור בשמורה
מומלץ בזמן פריחת הכלניות בפברואר ובחודשים מרס ואפריל.
בשיא החורף נאסרת התנועה במסלולים הרגליים ,אך ניתן להשקיף
מאחד הגשרים התלויים על השטפונות שבערוץ.
כביש 241

 גני הדס
גני הדס

כחלק מאתר סילוק הפסולת "דודאים" ,פועל מרכז המבקרים
"גני הדס" ,ששוכן בפארק עם צמחיה ,אגם מלאכותי ופינת חי.
במקום כיתת לימוד בה מקבלים המבקרים הסבר על המתרחש
באתר ,סיור באוטובוס לתצפית על אזורי הפעילות השונים ושביל
הליכה קצר ,המעוטר בפסלים מחומרים שנאספו באתר.
מועצה אזורית בני שמעון
08-9913322
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חוות זית המדבר — ארץ הקשת בענן

חוות בודדים על תוואי דרך
הבשמים .ברוכים הבאים
לחוות זית המדבר המקום שכול כך
תישמחו לבוא ולאהוב.
במקום אופציות לינה מגוונות:
צימרים ואוהלים אינדיאנים .יחודיות
המקום היא שלכל יחידה פרטיות
מושלמת ,אוהל ואיבזור.
הכפר האינדיאני :לינה באוהלים אינדיאנים מסורתיים המרוחקים
אחד מהשני ומעניקים אינטימיות ושלווה מדברית .בכפר שלושה סוגי
אוהלים ,זוגי ,משפחתי וקבוצתי .לכל אוהל סוכת צל פרטית ,בריכת
שכשוך פרטית (בעונה) ,מקום לעשות מדורה ,מנגל ,פויקה וסאדג
פרטיים.
כמו כן תמצאו במתחם בקתה אפריקאית וסוויטה עם ג'קוזי חיצוני
פרטי המתאימים לזוגות ומשפחות.
המקום מתאים בכול עונות השנה ,בקיץ תגלו את האוויר הנעים
והיבש ,בחורף השמש כאן והשמים כמעט תמיד כחולים.
בחווה בעלי חיים משוחררים שחיים בהרמוניה עם האורחים והסביבה.
052-5583521,052-5583065
zitmdbar@zahav.net.il

חוות זית המדבר
153525583521
www.zaithamidbar.co.il
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 זיקים
שמורת חולות זיקים

כ־ 2,300דונם של דיונות ,המשמרות את הנוף שהיה אופייני
לאזור .בשמורה גדלים צמחים כרותם המדבר ולענה ,לצד
צבאים ,מכרסמים וזוחלים .ניתן לסייר בינות שרידי הבוסתנים או
לערוך תצפית על ציפורים .בתחום השמורה נשמר אזור חולות
ורצועת חוף חולית ,שלא רבים מגיעים אליה.
כביש  ,4דרומית לאשקלון

 חצרים
מוזאון חיל האוויר

מאות דגמים של מטוסי קרב ששירתו בחיל האוויר ומטוסי
קרב שיצאו משירות או נפלו שלל בידי ישראל מוצגים בבסיס
חיל האוויר בחצרים .בין הבולטים שבהם די למנות את הספיטפייר
של עזר ויצמן ומטוס ההרווארד ,ששירת במלחמת העצמאות .שאר
התערוכה מורכבת מחלקי מטוסי קרב ,כלי נ"מ ,אוסף צילומים ומידע
על אודות יחידת החילוץ והפינוי (.)669
בסיס חצרים

08-9906888

ספינת המדבר

אירוח בדואי מסורתי במרכז תיירות מדברית .בחווה מגוון
אטרקציות :טיולי גמלים עם תצפית נוף ,טיולי ג'יפים ,טיולי
ספארי ,פארק חבלים וסדנאות שונות לקבוצות ולמשפחות.
כביש  ,40צומת משאבים

08-6557318

יער חצרים

נווה מדבר קטן ,מערבית לבאר שבע .במרכז היער "דרך
הפסלים" :יצירות מעץ ,ברזל ,אלומיניום ואבן.

כביש 2357

052-5013520

הכניסה חופשית
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 יבול
גלגלוצה

השכרת אופניים איכותיות עבור יחידים ,זוגות ,משפחות
וקבוצות גדולות .בואו להכיר את הנגב המערבי דרך מסע דו־
גלגלי וספורטיבי .פעיל בימים א'-ו'.
מושב יבול

054-6370155

 כיסופים
ג'יפים לילדים

אטרקציה בדמות רכבי שטח מותאמים לנהיגה על ידי ילדים
בני  ;14-7לא צריך רישיון ,רק להגיע לדוושות .הג'יפים
מסוגלים לנסוע במהירות של  10-8קמ"ש ומעניקים תחושת בטחון
ועצמאות.
כיסופים

08-9928777

בתיאום מראש

 כפר מימון
הגלריה של מתי

בגלריה של האמן מתי אור לב ניתן לראות פסלי מתכת ושטיחי
קיר בסגנון ייחודי .בשטח הגלריה קיים בית קפה הנקרא "פז
קפה" .פתוח כל השבוע.
כפר מימון

052-3961845

בתיאום מראש

בחצר של אורה

סיור מודרך וטעימות בבוסתן המכיל מעל  80סוגי עצי פרי
אקזוטיים מרחבי העולם .הביקור כולל טעימות ולגימת ליקרים
מפירות בייצור עצמי .לאחר הסיור ניתן לשלב ארוחה תימנית
מקורית המוגשת תחת עצי פרי .המקום כשר ולא פועל בשבת וחג.
כפר מימון

08-9941285

בתיאום מראש
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 כרמים
פיינטבול כרמים

לאחר קבלת הדרכה ,המשתתפים מתחלקים לשתי קבוצות,
כאשר כל קבוצה מקבלת ציוד בצבע שונה הכולל :סרבל
הסוואה ,שכפ"ץ ,מסכת מגן ,רובה חצי־אוטומטי ומחסניות כדורי
צבע .המשחק מחולק לסיבובים בעלי תסריטים שונים ונערך באתר
המשתרע על פני  15דונם .משך הפעילות כשעתיים.
כרמים

08-6597188

בתיאום מראש

 להב
מרכז ג'ו אלון :המוזאון לתרבות הבדואים

מרכז חינוכי ותיירותי לידיעת הארץ ולהכרת הנגב ,השוכן
בפאתי יער להב שבנגב הצפוני .במקום מוזאון לתרבות
הבדואים המציג פריטים היסטוריים ועכשוויים המתארים את חיי
הבדואים בנגב ובחצי האי סיני החל מראשית המאה ה־ .20בחצר
המרכז עומד אוהל בדואי ענק באורך של  257מטרים ,המחולק לשני
אגפים :חדר אירוח ("דיוואן" או "שיג") ואגף המשפחה ("מחרם"),
והוא מכוסה במחצלות ובמזרנים .הביקור מלווה במדריכים ומדריכות
בדואים ,המספרים מנקודת אישית על אודות תרבותם.
להב

08-9913322

 מיתר
שושקולד

מפעל בוטיק לייצור מוצרי שוקולד וליקרים מתוקים בעבודת
יד .במקום סדנה משותפת להורים ולילדים להכנת סוכריות על
מקל משוקולד וכדורי שוקולד .כמו כן ,מוצעת פעילות חווייתית,
בסופה יוצא כל משתתף עם קערית כדורי שוקולד וזר של סוכריות
על מקל משוקולד בטעמים שונים.
עופרים  ,7מיתר

052-2719726
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 משאבי שדה
כפר נופש משאבים

"משאבים" נמצא בקיבוץ משאבי שדה ,על כביש .במתחם 78
חדרים כפריים המפוזרים במבנים על פני כריי הדשא הירוקים
והמטופחים המשקיפים לנוף המדברי.
החדרים מתאימים לזוגות ,משפחות ,בודדים וקבוצות .המתארחים
יכולים ליהנות לצד הנוף המדברי ,ממתקני שעשועים ,פינות ירוקות,
מגרשי ספורט ובריכת שחיה מקורה הפתוחה בכל עונות השנה.
קיבוץ משאבי שדה

www.mashabim.co.il

 ממשית
חוות הגמלים

על דרך הבשמים הצפונית ,בסמוך לעיר הנבטית העתיקה
ממשית כורנוב ,הוקמה לפני כמעט שלושה עשורים חוות
הגמלים .החווה מגדלת ומטפחת גמלי רכיבה ,ועוסקת בטיולי גמלים,
אירוח מדברי .משך הטיולים שעה אחת עד מספר ימים והם כוללים
הדרכה על החי ,הצומח וההיסטוריה של המקום.
ממשית

08-6552829

המכתש הקטן

המכתש השלישי בגודלו מבין מכתשי הנגב ,צורתו אליפסית,
אורכו כשמונה ק"מ ורוחבו כשישה ק"מ .שני שבילים עיקריים
יורדים אל המכתש" :מעלה עלי" בפינתו הדרום=מערבית של
המכתש ,המגיע ממעלה עקרבים; "מעלה חצרה" העולה מנחל צין
למצד תמר ,ויורד בצידו הצפון=מזרחי של המכתש .נחל חצרה הוא
הנחל המנקז את המכתש הקטן לעבר נחל צין והערבה ,ועובר דרך
פתח בקירו הדרום מזרחי של המכתש (המכונה שער אשמדאי או
שער השטן) .המכתש הקטן ידוע באבן החול הצבעונית שבו המשתנה
בין לבן ,אפור ,חום ,צהוב ,אדום ,סגול ולבן.
כביש 227
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 מפלסים
אנדרטת "חץ שחור"

אתר זכרון למורשת הקרב של הצנחנים בתקופת פעולות
התגמול .האתר נמצא ליד קיבוץ מפלסים ,על גבעה הצופה על

עזה.
כביש 232

 מצפה רמון
מרכז המבקרים מכתש רמון

מרכז המבקרים המחודש משלב את סיפור חייו והנצחת
האסטרונאוט אילן רמון יחד עם היכרות של אזור המכתש
הגדול .מרכז המבקרים בנוי על שפת המצוק וצופה אל נופי מכתש
רמון .המקום משמש גם מרכז יציאה לטיולים.
בסמוך למצפה רמון

08-6588691

חי רמון

מרכז המבקרים מכתש רמון

חי רמון

גן זואולוגי מדברי ,המציג  40מינים של בעלי חיים מדבריים
קטנים האופייניים לנגב ומחקה שישה בתי גידול האופייניים
לאזור הר הנגב ומכתש רמון ,על המסלע והצומח בהם.
בסמוך למצפה רמון

08-6588691 ,08-6588755
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חוות האלפקות

סמוך למכתש רמון בלב הר הנגב 5 ,דקות ממצפה רמון ,בחווה
יחידה מסוגה בעולם עם עדר אלפקות ולאמות יפהפיות מדרום
אמריקה .האורחים מוזמנים ללטף את החיות ,להאכיל מכף היד ,לרכב
על לאמה או על סוסים ,ועוד .יש אפשרות לינה בצימרים שבמקום.
בסמוך למצפה רמון

08-5688047

חץ וקשת מדברי

המקום היחיד בעולם ניתן ליהנות ממשחק קליעה למטרה
בעודכם פוסעים על פני  300דונם של קרקע בתולית במדבר.

בסמוך למצפה רמון

050-5344598

אנ"א מצפה רמון

אכסניית אנ"א מצפה רמון משקיפה
על אחד הנופים המיוחדים בעולם -
מכתש רמון 850 .מטר לערך מעל פני
הים ,ניתן להבחין בכל גבעה ססגונית
ובכל גיא צבעוני הנמצאים בקרקעית
המכתש .באכסניית אנ"א מצפה רמון
 45חדרים מאובזרים ,ממוזגים עם
מקלחות ושירותים צמודים ,טלוויזיה
בלוויין ,מקרר מטיילים ,חדרים לאנשים עם צרכים מיוחדים .ארוחת
בוקר כלולה .במקום אינטרנט אלחוטי חינם.
נחל נקרות  ,4ת.ד ,2 .מצפה רמון 8065001

02-5945566

mitzpe@iyha.org.il

חפשו אותנו גם ב-

להזמנות ולפרטים נוספים:

1-599-510-511

www.iyha.org.il
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מרכז מורשת יהדות קוצ'ין

המרכז מציג את סיפורה של קהילת
יהודי קוצ'ין היא מבין העדות
העתיקות והקטנות בעולם .ערב העליה
בשנות החמישים הקהילה מנתה כ־ 2800נפש בלבד .על פי המסורת
הגיעו היהודים לחוף מלאבאר בתקופתו של שלמה המלך לפני
כ־ 3000שנה .הם הגיעו כסוחרים והשתקעו במקום.
מרכז מורשת יהדות קוצ'ין מציע לכם ביקור המשלב מסורת יהודית
ואקזוטיקה :הכרת מורשתם העשירה של יהודי קוצ'ין אמצעות סרטון על
העדה ומנהגיה ,ביקור במוזאון ובו פריטים מקוריים ,וביקור בבית הכנסת
המיוחד של מושב נבטים.
משך הסיור 50-70 :דקות.
דמי כניסה :למבוגר —  ,₪15לגימלאי /סטודנט /ילד — ₪14
פינת קפה במחיר של  ₪5לכוס (הזמנה מראש)
א'-ה'  15:00-9:30בתיאום ,ו' בתיאום מראש לקבוצות בלבד במחיר  ₪20לאדם.
מושב נבטים ד.נ .הנגב  ,85540איך להגיע :בכביש באר שבע — דימונה (כביש 7 )25
ק"מ דרומית מזרחית לבאר שבע.
( 08-6238299מירה)
153-8-6238299 ,08-6237575
www.cochin.org.il
cochin1152@gmail.com
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 נתיבות
קבר הבאבא סאלי

אחוזת קברו של הרב ישראל אביחצירא ,הבאבא סלי ,נצר
למשפחת רבנים ממרוקו .ביום השנה למותו ,ד' בשבט ,עולים
אלפים לקברו לזכות בסגולה לברכה ולהחלמה.
נתיבות

 קדש ברנע
בית הדבש

אדוארד איש הדבורים מעניק הדרכה מרתקת על אורחות
החיים המסתוריים של הדבורים ועל ייצור הדבש בכוורות.
08-6558992

משק  ,5קדש ברנע

 רביבים
מצפה רביבים

אתר מורשת המשחזר את סיפור ראשית ההתיישבות היהודית
בנגב טרם קום המדינה .הסיור באתר מזמין את המבקרים
להתרשם מאותם מקומות שנוסדו על ידי קבוצת הראשונים .סיורים
והפעלות זמינים לקבוצות בתיאום מראש.
קיבוץ רביבים

08-6562370

ח'אן חי נגב

גן אקולוגי הבנוי כולו מבוץ ובו מגוון בעלי חיים ,פינות ליטוף
והאכלה .הביקור כולל סיור בגן קקטוסים ,הכנת פיתות ,פינות
יצירה ועוד .קיימת אפשרות לינה במבנה אדמה על גבי מזרונים
ומחצלות ,בחדרי אירוח ממוזגים או לינת שטח .במקום מזנון וחנות
מפעל עם שמני זית מתוצרת עצמית.
קיבוץ רביבים

08-6562688
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 רמת נגב
גן לאומי עין עבדת

עין עבדת הוא מעיין הנובע בקניון בתוך נחל צין .המעיין יוצר
פלג זורם ונאה ולאורכו מפל ומספר בריכות .על גדות הפלג
גדלה צמחייה עשירה ובה חיים בעלי חיים כולל יעלים ובעלי חיים
מדבריים אחרים .שביל הטיול בשמורה עובר ליד מערת נזירים
מהתקופה הביזנטית ,ומטפס במערכת של מדרגות וסולמות על
המצוק התלול של הקניון .במקום תחנת מידע ,חנות מזכרות ,מזנון
ומתקן שמירה על כלבים. .
כביש  ,40בין שדה בוקר למצפה רמון
08-6555684

גן לאומי עבדת

עבדת הוכרזה על ידי ארגון אונסק"ו של האו"ם כאתר מורשת
עולמית .העיר שכנה על נתיב דרכי הבשמים הקדומות ,שבו
עברו הבשמים והתבלינים מתימן והמזרח הרחוק אל נמלי הים התכון.
העיר נקראה על שם המלך הנבטי עבדת .ניתן להתרשם מהפאר
ששרר בעיר מהמקדשים ,המצודה ,הכנסיות ומבנים נוספים ששוחזרו
בחלקם ,כמו גם עיר מערות ביזנטית.
במקום מרכז מידע ,מזכרות ,סרט "דרך הבשמים" ,ממצאי עתיקות,
מזנון ומרכז הדרכה.
כביש  ,40בין שדה בוקר למצפה רמון 15 ,דקות משדה בוקר
08-6551511

אחוזת נווה מדבר

אתר המרחצאות והספא של הנגב .במקום בריכות מים תרמו־
מינרליים בטמפרטורה של  40מעלות ומרכז ספא מקצועי
המציע מגוון טיפולים .ניתן לרכוש חבילות פינוק אישיות או זוגיות.
להשלמת החוויה עומדורת לרשות המבקרים מסעדה בשרית
וקפיטריה חלבית.
כביש  ,222סמוך לפארק גולדה

08-6579666
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מרכז צפרות רמת נגב

מרכז הצפרות בנגב פתח את שעריו במטרה לשמור על בתי
הגידול ולאפשר למבקרים להכיר מקרוב את חיי הציפורים.
במקום ניתן לקבל הדרכה ,לערוך תצפיות ,לצאת לטיולי אופניים
וג’יפים ,לראות כיצד מצמידים טבעת לרגלי ציפור ועוד.
רמת נגב

052-3689608

דרך היין ברמת נגב

כ־ 30חוות בודדים בנגב העוסקות בחקלאות כגון כרמי יין
וזיתים לשמן ועד גידולי תוכים ,עזים ,יונים ותבלינים.
במרביתן יש יוזמות תיירותיות מעניינות כמו יקבים ,צימרים ,ארוחות
וגלריות .להלן המומלצות שבהן:

חוות זוהר במדבר

החווה שייכת לזוג חקלאים חרוצים המגדלים במקום ענבים
ליין ,שלווים ויונים למאכל וסוסים בשביל ההנאה .במקום
מוגשות סעודות תוצרת בעלי הבית :שמונה סועדים ,שש מנות,
שעתיים אכילה וללא ילדים .אפשר לקנח בתצפית על הנחלה כולה.
כביש  ,222מערבית למשאבי שדה

08-6573880

בתיאום מראש

חוות קורנמל

חוות עזים המפיקה גבינות ייחודיות" :טום" חריפה" ,קממבר"
ו"ברי" הנימוחות בפה ,יוגורט טרי או לבנה טריה ,האהובה
במיוחד על ילדים.
כביש  ,40דרומית לטללים

חוות נעמה

052-2788051

חווה הממוקמת על הכביש לירוחם ובה כרם ,יקב ומרכז חליבת
נאקות .ניתן לרכוש את המוצרים המקומיים ולצפות בתהליך
החליבה.
כביש 204

052-2708757
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חוות נחל בוקר

החווה שוכנת בעמק יפה המנקז אליו את מי נחלי הנגב .בבית
היין נמכרים מוצרים מקומיים :שמן זית ,זיתים ,גבינות ויין.
מומלץ לטעום את השמן והזיתים וליהנות מארוחות המוגשות במקום.
כביש  ,40דרומית לטללים

08-6573483

חוות צברי אורלי

בחווה מתקיים סיור והסבר על תהליך הגידול ,הקטיף והאריזה
של הצבר .בעל הבית מפיק מן הקקטוס המתוק ומהעלים שלו
תוצרים שונים ומעניינים שכדאי לטעום .במקום מזנון קטן וחנות.
כביש  ,204דרומית לירוחם

08-9456660

חוות כרמי עבדת

חווה שהוקמה על שרידי חווה ביזנטית ,מוקפת בגפנים
הניצבים על טרסות עתיקות .בחווה גלריה המוכרת מוצרי
קרמיקה ועבודות ברזל ויין תוצרת המקום .בעלי החווה ישמחו לספר
על אודות חוות הבודדים ,חוות קדומות והחקלאות הקדומה.
כביש  ,40דרומית למדרשת בן־גוריון

08-6535177

סוכה במדבר

אתר אירוח המאפשר לינה מדברית אמיתית — ללא קליטת
סלולר ,הרחק מן הכביש הראשי .אפילו הדרך המובילה למקום
קצת משובשת.
ליד מצפה רמון

08-6586280

עזוז

בתיאום מראש

יישוב קהילתי קטן ומבודד שהפך לאבן שואבת של אמנים,
פסלים ומוסיקאים .ניתן ללון ,לאכול ולטייל באזור באמצעות
גמלים או חמורים.
עזוז

08-6557467
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 שדה בוקר
צריף בן־גוריון

צריף המגורים של בן-גוריון מבטא יותר מכול את האיש שהפך
את המופת האישי לסגולת מנהיגות .בן-גוריון ורעייתו פולה גרו
בצריף משנת  .1953במרוצת השנים הורחב הצריף כדי להתאימו
לתנאי העבודה של בן-גוריון.
קיבוץ שדה בוקר

08-6560469

אחוזת קבר בן־גוריון

אחד מהאתרים ההיסטוריים הכי מעניינים בשדה בוקר הוא
מקום הקבורה של דוד ופולה בן גוריון .במקום אווירה שקטה
ורגועה ,וקבריהם של דוד ופולה בן־גוריון ממוקמים בקצה מצוק
תלול ,המשקיף על הנוף המרהיב של בקעת צין .מומלץ להביא
לילדים בני  6ומעלה.
מדרשת בן־גוריון

08-6555684

"מורשת חיים",

גלריה-ארכיון משפחתית ,קיבוץ שובל

חיים מאיירס (וייס) צייר אמן — חבר
באגודת הציירים והפסלים הארצית.
טכניקות של רישום בטוש ,גרפית ,פסטל שמן
ופחם.
כל היצירות נגישות על המדפים ובאלבומים.
גלריית "מורשת חיים" מאפשרת הצצה אל העולם
האמנותי של האומן .המקום ,מיועד לאוהבי חן
ואמנות וניתן לראות ולרכוש את הציורים.
בבניין הגלריה ,בקיבוץ שובל ,נמצאת גם חנות למכירת בגדים וחפצי
חן .בסופי שבוע אפשרי לאכול בחדר האוכל של הקיבוץ ולהתרשם
ממרחבי הנגב המרהיבים.
הגלריה פתוחה בסופי שבוע בתיאום מראש ומיועדת למשפחות וקבוצות קטנות.
054-9292346 ,052-5223275
קיבוץ שובל
אנא השאירו הודעה ואיווה תחזור אליכם.
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ערבה ואילת

פארק תמנע
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 אילת
גלריית אמני אילת

בפברואר  2009נפתחה הגלריה ,בה מוצגים עבודותיהם של
למעלה מ־ 70אמנים תושבי אילת וחבל אילות.

יותם  ,1אילת

08-6340754

הכניסה חופשית

מזרקה מוסיקלית

בפארק המרכזי בסמוך לאזור התיירות באילת ,נבנתה מזרקה
מוסיקלית מהגדולות בארץ .המזרקה מנגנת נעימות מסרטים
כולל אפקטים חדשניים.
מופעי המזרקה מורכבים מסילוני מים המוזנקים לגבהים שונים
ומוארים על ידי מאות פנסי לד ציבעוניים וממערכת סאונד איכותית.
הכניסה חינם .פארק מרכזי סמוך למוזאון "אילת עירי".

הגן הבוטני של אילת

גן אורגאני אקולוגי המציע טיולים וסיורים מודרכים .בגן ,אוסף
צמחים נדיר מזרעים שנאספו מרחבי העולם .הגן מגוון ופורח
ולצד צמחיה מקומית נמצא יער הגשם המלאכותי .מסלולי ההליכה
בין טרסות אבן ונחל ,פינות ישיבה ומיצפורים מוצלים .הגן הוא חלק
מחווה אורגנית שהוקמה על שרידי מוצב צבאי.
במקום ,מרכז מבקרים ,מזנון ,משתלה ,קפה אורגאני ,ועוד.
בכניסה הצפונית לעיר,בכניסה ל־ yellowליד יער הולנד
08-6318788

פלמינגו ,ספורט ימי

מועדון לספורט ימי ולשיט בחופי אילת .בין שלל הפעילויות
ניתן למנות בננות ,Wake Board ,סקי מים ,סירות מנוע
לנהיגה עצמית ,מצנח ים ,ואבובי שכיבה וישיבה .כמו כן ,המועדון
מציע מחירים מיוחדים לקבוצות המתאמות מראש.
הים  ,3אילת

08-6315919
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סקייטפארק אקסטרים

בפארק המרכזי הוקם מתחם סקייטפארק הכולל מסלולי
פעלולים מקצועיים ומקורים ברמה בינלאומית.
הכניסה חינם.

פארק מרכזי סמוך למוזאון "אילת עירי"

אייס ספייס

באמצע אילת החמה נמצא מקום קפוא — ממלכת הקרח של "אייס
ספייס" .זהו ארמון קרח ובו פסלי קרח של בעלי חיים מהקוטב,
מגלשת קרח ועוד.
מגדל ים סוף ,בית הספירל (צמוד לגשר הטיילת)

08-6332225

פנינת האלמוגים

שיט בספינה מהמרינה של אילת דרך הנמל ולאורך גבול
ישראל-מצרים וגבול ישראל-ירדן .השיט כולל תצפיות על ריף
הדולפינים ,על שמורת האלמוגים ועל הגנים היפניים.
נמל אילת

08-6316348

בתיאום מראש

ספינת פרדייז

הפלגה ביאכטה מהמרינה לכיוון גבול ישראל-ירדן ,טאבה,
שוניות האלמוגים (אפשרות לשחייה) ,ארוחת צהרים בשרית
וחזרה למרינה דרך חופי אילת וריף הדולפינים.
המרינה הצפונית

08-6316348

בתיאום מראש

טיולי ג'יפים בהרי אילת

חברת סול טורס מציעה טיולי ג'יפים במגוון מסלולים:
מסלולים מאתגרים ,טיולי שקיעה בהרי אילת ,פארק תימנע
כולל סיפורי היסטוריה ,שמורת הטבע חי בר יטבתה כולל ביקור
במרכז טורפים וזוחלים ,מסלול בן  4שעות בקניון האדום ועוד.
הטיולים מותאמים למשפחות ,קבוצות ובודדים.
08-6316626
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המצפה התת־ימי

הזדמנות להציץ אל העולם העשיר של מפרץ אילת .המצפה הוא
מגדל הממוקם בלב ים ,המאפשר להתבונן בשונית ים סוף על כל
צבעיה ,גווניה ובעלי החיים המרהיבים שחיים בה .במצפה בריכת כרישים,
הגדולה במזרח התיכון ,המאכלסת כרישים מסוגים שונים .מנהרה שקופה
חוצה את הבריכה ומגיעה אל מרכז מבקרים .משעה  11:00ובכל חצי
שעה עגולה מתקיימות האכלות מודרכות על ידי צוללן מתחת למים.
פארק המצפה התת ימי ,אילת

08-6364200

פארק הקרח

קניון חדש ומרכז קניות ראשון מסוגו .בקומה העליונה ,במבנה
עגול ,נמצאות חנויות והקומה התחתונה מיועדת לבילוי ובה
מצויים דוכני מזון ,בתי קפה ומסעדות .גולת הכותרת של המקום
היא רחבת החלקה על הקרח שבמרכז הקומה התחתונה ,ובה איגלו
שלג גדול ,מזחלות ומגלשות ומתקני שעשועים .במתחם משחקי
וידאו ,מכוניות מתנגשות ,משחקייה לקטנטנים ועוד.
קאופמן  ,8אילת

08-6379552

ריף הדולפינים

אתר אקולוגי המספק חוויה ייחודית של שחייה וצלילה לצד
להקת דולפינים .אפשר ליהנות מקרבת החיות מהמזחים הצפים
ונקודות התצפית .האכלת הדולפינים לעיני המבקרים מדי שעתיים.
דרך מצרים ,אילת

08-6300111

טופ  — 94אילת

פארק אתגרים ייחודי לחובבי האקסטרים המשלב מגוון
פעילויות :קירות טיפוס במספר דרגות קושי  ,סנפלינג ,חץ
וקשת ,פיינטבול ,חבלים ועוד .הפארק מיועד למשפחות וקבוצות.
במתחם ,קפה מסעדה וחנות לציוד ספורט אתגרי ומחנאות .נעליים
גבוהות חובה.
רח' השרברב  ,1פארק התעשייה שחורת ,אילת

08-6109009.
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פארק הצפרות

מרכז בין־לאומי לחקר הציפורים באילת ובסביבתה .הפארק
משמש תחנת מעבר לציפורים הנודדות בין אסיה ואירופה
לאפריקה ,ומותקנים בו מסתורים המאפשרים התבוננות בבעלי הכנף.
בריכת מים מתוקים בפארק מהווה בית גידול לעשרות מיני ציפורים.
הפארק פתוח בין השעות .12:00-9:00
הכניסה הצפונית לאילת
052-3377714

אנ"א אילת

בנקודה הדרומית ביותר במפת
ארץ ישראל שוכנת אכסניית
אנ"א אילת אל מול המפרץ,
הרי אדום ובצל השקיעות
המרהיבות והאטרקציות
המדהימות של העיר אילת.
באכסניית אנ"א אילת 107
חדרים מאובזרים וממוזגים עם
מקלחות ושירותים צמודים,
טלוויזיה בלוויין ,מקרר
מטיילים ,חדרים לאנשים עם
צרכים מיוחדים .ארוחת בוקר כלולה .במקום אינטרנט אלחוטי חינם.
רח' דרך מצרים  ,18אילת 8810101

02-5945611

eilat@iyha.org.il

חפשו אותנו גם ב-

להזמנות ולפרטים נוספים:

1-599-510-511

www.iyha.org.il
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 הערבה ,איילות
חוות החיות

פארק מתקנים מתנפחים ,פינות ליטוף ,פינות יצירה ,פינת
פעילות לפעוטות ,פינת יצירה ,אירוח במאהל בדואי ,טיולי
רכיבה ועוד .נגיש לנכים.
איילות
08-6358816
בתיאום מראש

חוות הגמלים

החווה הוקמה בנחל שלמה ,בלב נוף מדברי ,מרחק של כעשר
דקות נסיעה מהעיר אילת .בחווה מוצעים טיולי גמלים בני
דקות ספורות ועד לימים שלמים .הרכיבה מתבצעת על נאקות בלבד;
ילדים מתחת לגיל  7מחויבים בליווי הורה .כמו כן ,במקום פועל
פארק חבלים אתגרי עם פעילויות למשפחות ולקבוצות .בחודשי
הקיץ החווה סגורה בשעות הצהריים.
כביש אילת-טאבה ,נחל שלמה
08-6370022

אירוח בקיבוץ אילות

ק  3ק"מ צפונית לעיר אילת ,בין ים סוף מדרום לבין פארק
תמנע מצפון ,עם נוף מרהיב להרי אילת במערב והרי אדום
במזרח 40 .יחידות נופש משפחתיות וזוגיות ,מרווחות ונעימות ,לצד
מרחבי דשא ,גינות שעשועים ,פינות ישיבה וערסלים עם אווירה
קיבוצית שלווה ונוף מדברי .בקיבוץ בריכת שחייה חיצונית ובריכה
שחייה מקורה (שירות הניתן ע"י מלון יו סאנרייז ושעות הפעילויות
באחריות המלון בלבד).ארוחות במסעדת "כפות תמרים" -מסעדה
כשרה בהשגחת הרבנות אילת המגישה מגוון ארוחות במזנון חופשי.
קיבוץ אילות
1-700-703-710 ,08-6358816
www.eilot.co.il
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 אליפז
חופשה בערבה

אירוח כפרי ב־ 12חדרים זוגיים ו־ 12חדרים משפחתיים,
מוקפים במדשאות מוצלות ,פינות ישיבה ועמדות מנגל .ארוחת
הבוקר מוגשת בסלסלה כפרית אל החדר .במקום בריכה מטופחת
ובריכת פעוטות מקורה ,הפעילה עד משבועות עד סוכות.
אליפז

08-6356230

פארק תמנע

פארק רחב ידיים ,הממוקם בלב בקעה מדברית ומשלב נוף
ייחודי ,היסטוריה ופעילויות לכל המשפחה .בתוך הפארק נסללו
כבישי גישה המובילים לאתריו העיקריים :עמודי שלמה ,ציורי
המרכבות ,אתר הקשתות (פירי כריית נחושת) ,הפטריה והאגם
המלאכותי .במבנה קטן בכניסה לפארק ניתן לצפות בחיזיון אור־קולית
על אודות המקום .בחלקו הדרום־מזרחי של הפארק ,סביב האגם ,נמצא
מוקד הבילוי העיקרי ,שלידו נבנו סככות צל ,שולחנות וספסלים,
מלתחות ושירותים ,חניון לילה ,מסעדה ,מזנון ואוהל בדואי .לקהל
המבקרים מוצעות פעילויות דוגמת רכיבה על גמלים ,גן משחקים,
מילוי בקבוקים צבעוניים ומתקן להטבעת מטבעות מנחושת .מצפון
לאגם ממוקם ה"נחושתמנע" — אתר הסברה של סיפור האדם והנחושת
בתמנע .במקום אפשר לראות דגמי חתכים של כריה ודגם של תנור
התכה ,בליווי הסבר על כריית והפקת הנחושת בימי קדם.
כביש  ,90כביש הגישה לקיבוץ אליפז

 יטבתה
פונדק יטבתה

08-6316756

מסעדה חלבית ובשרית ,הפתוחה  24שעות ביממה למעט שישי
בערב .במסעדה  350מקומות ישיבה ובמתחם החיצוני המקורה
 250מקומות נוספים .ניתן להזמין ארוחות שטח לקבוצות.
יטבתה

08-6337449
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שמורת חי־בר יטבתה

השמורה הוקמה במטרה לשמור על בעלי חיים בסכנת הכחדה
ולשמש בית רבייה לבעלי חיים שנזכרו במקרא ונכחדו מישראל.
08-6376018

כביש  ,90דרומית ליטבתה

 עיר אובות
קרוקו לוקו

חוות התנינים "קרוקו לוקו" שוכנת במושב עיר אובות (עין
חצבה החדשה) ,באמצע כביש הערבה .החווה כוללת מספר
בריכות תנינים מגודרות ומספר קרוונים שמשמשים כמדגרות לזוחלי
הענק .במקום פינת חי וליטוף ,זוחליה ומזנון.
עיר אובות

052-8991088

 צופר
חוות האנטילופות

בחווה סיור וצפייה באנטילופות אפריקאיות מתהלכות חופשי
בשטח .במקום מבנה בצורת תיבת נח ,בו ניתן לצפות בבעלי
חיים נוספים כגון ארנבות ,שפני סלע ,תוכים ,עזים וכבשים .הביקור
כולל סיור ממונע במסלול "ספארי" .בחווה מתקני שעשועים ,פינת
ליטוף ,מזנון ואפשרות ללינת שטח.
כביש  ,90בין מושב עין יהב למושב צופר

ח'אן דרך הבשמים

054-4791533

בתיאום מראש

אירוח בדואי בנווה מדבר ,עם אפשרויות לינה בסוכות או
באוהלים .במקום פינת חי עם חיות מדבריות ופינת ליטוף עם
ארנבות ,שרקנים ועוד .משפחות עם ילדים יכולות לצאת לטיולי יום
על גבי גמלים וחמורים ,ולשלב את המסע עם אפיית פיתות
ופעילויות יצירה .הח'אן סגור בין החודשים יוני לספטמבר.
דרומית למושב צופר

ה052-3666476
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