
 
 

 

 

 אריכים:החודש מסודרות לפי תפעילויות 
 

 במאי   2רביעי, 
 

 

  מודרך בהרשמה ובתשלום סיור  – עששונית לקטנטנים

!! סיור מעגלי וקל במתחם מערות הפעמון בגן לאומי בית גוברין. הסיור, לאור העששיות יתמקד בחיי 5מיוחד לקטנטנים מעל גיל 

ח בסדנת יצירת פעמון ובשתיית תה מצמחי הגן. הלילה של הגן הלאומי ובמה שונה המערה בשעות האור משעות החושך. נקנ

   *6363בהרשמה ותשלום מראש 

 גן לאומי בית גוברין  :היכן

 

  מודרך בהרשמה ובתשלום סיור  – עששיות במערות

סיור קסום לאור העששית בעולם התחתון של מערת המבוך. במהלך הסיור נעבור בקולומבריום, בבית הבד ובעוד כוכים רבים 

 *6363בהרשמה ותשלום מראש  ומעלה. 8מהם מורכבת המערה. לסיום נשתה תה מצמחי הגן. מגיל 

 גן לאומי בית גוברין  :היכן

 

 

 
 במאי 4שישי, 

 
 

 לג בעומר בחניון הלילה של גן לאומי ירקון -חניון לילה על אש קטנה 

הרצאה מרתקת של פקח הגן בנושא לפני השינה, תוכלו להצטרף ל מוזמנים לבלות את ל"ג בעומר בחניון הלילה בסמוך לירקון.

 .מופע אש מרהיב שאסור לפספסלושריפות והשפעתן על הטבע 

 חניון לילה גן לאומי ירקון )מתחם מקורות הירקון(היכן: 

 00:11בשעה , 4.5שישי : מתי

 הטבע והגנים.גן לאומי ירקון יש להיכנס למערכת ההזמנות באתר רשות בלהזמנת לינה 

 ללא תשלום נוסף על דמי הלינה באתר. 

 
 
 

 2018  מאיפעילות 



 
 

 
 
 
 

 במאי 5שבת, 
 
 

 לכל המשפחהפעילות  –מתארח בתל אפקמועדון החמש 

 !01 -וה 01 -מבט חטוף לשנות ה

הספרות שבלוחיות הרכב של חבריו הוותיקים(, המרכז את האופנועים ומכוניות האספנות "מועדון החמש" )על שום חמש 

לשיפוץ ושיחזור רכבי אספנות ומזמין את  ע"ש שאול גלאי, –הגביע  -בישראל, יערוך בגן לאומי ירקון את המפגש השנתי שלו 

 הקהל הרחב להתבונן בהיסטוריה המתגלגלת.

 אפק אנטיפטריסגן לאומי ירקון מתחם תל  :היכן

 05:11 – 00:11: בשעות

 ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם למנויים. 

 

 בהרשמה ובתשלום סיור  – בעקבות מרד בר כוכבאזוחלים בהיסטוריה  

לכבוד ל"ג בעומר. בר כוכבא או בר כוזיבא? "הוא היה גיבור" ? טיול בחורש הים תיכוני והנוף המרשים של שפלת יהודה זירת 

מערות המסתור   רשימה על המרחב, נסע ברכב אל בתצפית מההתרחשויות בימי מרד בר כוכבא. נתחיל במצפה משואה 

שמורת היכן: למה מדליקים מדורות?  .....את לוחמי מרד בר כוכבא. וגם ובשמורת הטבע חורבת מידרס, ששימששוהזחילה 

   *6363בהרשמה ותשלום מראש . טבע חורבת מדרס

 

 

 במאי 10, חמישי

 

 מודרך בהרשמה ובתשלום סיור  – לאור עששיות בדרך אל העיר 

אחר הצהרים נטייל בשמורת המסרק, נעבור בין המשלטים ונעסוק בהעברת שיירות אספקה לעיר הנצורה. לעת ערב ניסע לגן 

לאומי קסטל ולאור עששיות נלך בתעלות שבאתר, שכיבושו היווה את אחת מנקודות התפנית של מלחמת העצמאות ובו נוצקה 

שמורת טבע מסרק היכן: ם". למשפחות. יש להצטייד בבגדים חמים. מורשתו של צה"ל: "הטוראים נסוגים, המפקדים מחפי

 *6363בהרשמה ותשלום מראש  . ואתר לאומי הקסטל

 

 

 

 



 
 

 

 

 במאי 11, שישי

 

  בהרשמה ובתשלוםמודרך  סיור – המלכהבואי שבת 

למשפחות. במעבר בין חול לקודש ובין מנחה לערבית ניפגש לטיול אחר הצהרים לקבל את השבת בירושלים. נרד מן השכונות 

, משכנות שאננים וימין משה, ונדמיין את קבלת השבת בימים בהם השכונות עמדו בודדות מחוץ 00-היפהפיות שנוסדו במאה ה

עתיקה והרובע היהודי. נמשיך בשער ציון וברחובות הצרים של הרובע היהודי. לחומות. נטפס בדרכם של עולי הרגל אל העיר ה

של בית כנסת  משחזורונתבשם מאווירת ערב שבת, ממלבושיהם החגיגיים של תושבי הרובע, מהקולות והריחות. נתרשם 

 המערבי עם מתפללי תפילת ערב שבת."החורבה" ומהתקהלות בכיכר סביבו. נסיים בכותל 

   *6363בהרשמה ותשלום מראש . אומי סובב חומות ירושליםגן להיכן: 

 00.5,ימי שישי מתי:

 

 במאי 12, שבת

 

 מודרך ללא תשלום סיור אתר לאומי הקסטל.  –הערכים לכבוד יום ירושלים צועדים בדרך 

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ולציין את יום ירושלים באחד מהאתרים שהיוו נקודת מפנה בפריצת הדרך לירושלים הנצורה. 

בסיור בדרך הערכים באתר הלאומי קסטל, תוכלו לעבור בין תחנות שונות ובהן הערכים המרכזיים שעלו מן הקרבות אותם 

 תית.של משחק והתנסות משפח חווייתיתתכירו בדרך 

 תצפיות על הדרך ועל העיר ירושלים.את הסיור ילוו 

 ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם למנויים. .  00:11, 00:11: בשעות

 
 
 

 לכל המשפחהפעילות  – גן לאומי אפולוניה - אפולוניה בעיניי האומנים"  -"הגלריה של הטבע

לאורכו תפגשו אמנים יצירתיים ומוכשרים שעוטפים את הנוף תארו לעצמכם מסלול הליכה בנוף טבעי ושקט אל מול הים, 

 ויוצרים אומנות אל מול עיניכם.

צלמים,  -לאורכו אמנות ותרבותיה, ליהנות ממסלול הטיול ולפגוש לבקר בגן לאומי אפולונ מוזמנים  אין צורך לדמיין...עכשיו 

 בזמן אמת ולשוחח עם היוצרים.ציירים, אמני מתכת וברזל, צבעי מים וכד', לראות את היצירה 

 בואו להיחשף  לטבע שמקבל ביטוי דרך מכחול, עדשת מצלמה ויד יוצרת.

 04:11 – 01:11 :בשעות

 ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם למנויים. 

 
 
 



 
 

 

 
 סיור מודרך ללא תשלום - הירקון מתחם מקורות  - טבע על גדות הירקון 

 
מוזמנים להצטרף לסיור על גדות נחל הירקון, סיור נעים ופשוט בנוף הפסטוראלי של הנחל שלא תמיד היה כזה. בסיור אפשר 

יהיה לשמוע על המאמצים לשיקום הנחל ולהתרשם מפלג הנחל החדש כחלק מהשבת נופיו הטבעיים ותשמעו גם על האדם 

וף סוף לראות מקרוב את הנימפאה התכולה והנופר הצהוב ששבו לקשט שניצל את משאבי הנחל לצרכיו לאורך השנים. תוכלו ס

את פני הנחל ומלמדים שמימיו נקיים כעת, תוכלו לשמוע על פרויקט השבת לבנון הירקון הייחודי והנאוית הכחולה ולמה בכלל 

 לי ואורך כשעה וחצי. שווה לנו לשמור על כל הטבע הזה דווקא כאן בלב הכרך הסואן של מדינת ישראל. המסלול קל ומעג

 ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם למנויים.   . 00:11 -ו 00:11 :בשעות

 

  סיור מודרך בהרשמה ובתשלום - קריאה לצבי ים צב 

ים פצועים וחולים. במרכז ההצלה, -ים, בו מטפלים אנשי רשות הטבע והגנים בצבי-להצלת צביבואו להכיר את המרכז הארצי 

הסמוך למכמורת שבעמק חפר, ניתן לשמוע את סיפורם, להבין את הסיבות להיותם בסכנת הכחדה בעולם והמאמצים הנעשים 

המרכז הארצי להצלת היכן:  ומעלה. 0יועד לגילאימהם בקלות. בישראל למנוע זאת, וכיצד אנו, ילדים ומבוגרים, יכולים לעזור ל

   *6363בהרשמה ותשלום מראש צבי ים 

  

 במאי 17, חמישי

 

 אתר לאומי הקסטל חניון לילה  –לילה בקסטל וסיור עששיות 
 

ללמוד ולהכיר את העבר בדרך חווייתית ומשפחתית, ולא רק דרך ספרי   שנה לקרב המפורסם על הקסטל, בואו 01במלאת 

במקום בו התרחשה נקודת המפנה במלחמת העצמאות ושחרור ירושלים בפרט, חלה נקודת מפנה גם היום.   ההיסטוריה.

ת את הערכים שעלו מתוך הקרבות בדרך חווייתית ובחניון האתר המספר את סיפור הקרב, התחדש בתחנות פעילות הממחישו

לילה קטן ואינטימי. אנו מזמינים אתכם לחוויה בסגנון הפלמ"ח הכוללת לינה באוהל, סיור מודרך בתחנות הפעילות ובמיצג 

 . משך הסיור כשעתיים. 01הקרב וסיומו בהליכה לאור עששיות. הפעילות מותאמת למשפחות ולילדים מעל גיל 

 באתר רשות הטבע והגניםפרטים נוספים והזמנת מקומות לינה בחניון הלילה דרך מערכת הזמנות 

 

  . סיור בהרשמה ובתשלוםמתחם תל אפק -גן לאומי ירקון -לאור עששיות בתל אפק 

הקארדו העתיק, המבצר נצא לסיור באור אחרון וניכנס ללילה כמו גחליליות. לאורך הסיור נספר את סיפורם של האבנים, 

המרשים ואפילו החלונות המיוחדים יספרו לנו את סיפורם. נלמד את חוקי הלילה, נכיר את גרמי השמיים, נשמע את סיפורי 

   *6363הרשמה ותשלום מראש בהמיתולוגיה היוונית ונחפש את השפעות האדם על הסביבה. 

 

 

 

https://www.parks.org.il/sales-system/


 
 

  

 

 במאי 18שישי,  

 

 הלילה גן לאומי עין חמדחניון  –לצד המים היפים  לנים

מינים אתכם, ללון לצד המים היפים, לטייל לפני רדת עין חמד, נקרא על ידי הצלבנים אקווה בלה, כלומר, המים היפים. אנחנו מז

 חוויהלחוות אוהל, להדליק מדורה קטנה ו קים. לההקטנה ובה מבצר צלבני, עצי בוסתן ועצי דולב ענקייםהחשכה בפינת החמד 

 משפחתית מחוץ לבית באווירה אחרת.

 להזמנת לינה גן לאומי עין חמד יש להיכנס למערכת ההזמנות באתר רשות הטבע והגנים.

 

 במאי 13 ,שבת

 

 גן לאומי עין חמד -  תיקון ליל שבועותלומדים מהטבע ב  ?עוף או יונק

 האמנם?  -מוזכר העטלף כעוף  מקורות ב

חניון לילה אך הפעם, לא לישון אלא להישאר  לבלילה זה אליל שבועות מוקדש ללמידה ושקידה בתורה, אנו מזמינים אתכם 

ולהתרשם מתיאורי המקורות אל  ,בשמוליק ידו הזאולוג ,מפי מומחה בעלי החייםוהעטלפים בפרט  על עולם הטבע ערים וללמוד 

 לנו היום.והידוע מול המוכר 

 .מעולמם המופלא של העטלפים שיישארו ערים בלילה ולא במיוחד לכבודכםבסיור ובהרצאה תוכלו להתרשם 

סרט הטבע הישראלי  -ד אחרי הסיור, יוקרן הסרט "בראשית" תכננתם לשון? אז אולי הערב הזה לא מיועד בשבילכם! כי מי

 .00:11 :בשעההפעילות תחל  הראשון.

 אינה כרוכה בתשלום נוסף על דמי הלינההפעילות  – מחייבת הרשמה ותשלום מראש ההשתתפות

 להזמנת לינה גן לאומי עין חמד יש להיכנס למערכת ההזמנות באתר רשות הטבע והגנים.
 
 
 

 מודרך ללא תשלום סיור  – מקורות הירקוןמתחם  –טבע על גדות הירקון 
 

מוזמנים להצטרף לסיור על גדות נחל הירקון, סיור נעים ופשוט בנוף הפסטוראלי של הנחל שלא תמיד היה כזה. בסיור אפשר 

יהיה לשמוע על המאמצים לשיקום הנחל ולהתרשם מפלג הנחל החדש כחלק מהשבת נופיו הטבעיים ותשמעו גם על האדם 

וף סוף לראות מקרוב את הנימפאה התכולה והנופר הצהוב ששבו לקשט שניצל את משאבי הנחל לצרכיו לאורך השנים. תוכלו ס

את פני הנחל ומלמדים שמימיו נקיים כעת, תוכלו לשמוע על פרויקט השבת לבנון הירקון הייחודי והנאוית הכחולה ולמה בכלל 

 לי ואורך כשעה וחצי. שווה לנו לשמור על כל הטבע הזה דווקא כאן בלב הכרך הסואן של מדינת ישראל. המסלול קל ומעג

 . 00:11 -ו 00:11 :בשעות

 ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם למנויים. 



 
 

 

 

 

 במאי 20, ראשון -שבועות  

 

 גן לאומי ירקון מתחם מקורות הירקון  -הנחל שבועות על גדות 

הקשר שלהם אל חג ה, חקלאי ושומר טבע נפגשים על גדות הירקון, כל המשפחה מוזמנת לשמוע ולהתרשם מירות המואבי

, תצוגת כלים חקלאים, הסבר על איכות המים בירקון, מופע משחקי חידותלכל המשפחה, כולל  פעילות  .השבועות או אל הירקון

 05:11 – 00:11 בשעות  .ועודעות סבון בהשתתפותכם בו

 ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם למנויים. 

 

 

  מודרך בהרשמה ובתשלום סיור  – געגועים לצב הם חופים

 חווייתיתהם מתמודדים. הפעילות,  איתןסיור לאורך חוף הים להיכרות עם עולמם המופלא של  צבי הים בישראל ועם הבעיות 

ומעשירה, מגלה כי גם בידינו הכוח לשמור על בית הגידול הייחודי שלאורך חופי הים בישראל. מהחוף נמשיך בביקור במרכז 

   *6363בהרשמה ותשלום מראש  ים במקום ונשמע את סיפורם האישי.הארצי להצלת צבי ים, נפגוש את צבי הים המטופל

  .דור והמרכז הארצי להצלת צבי יםגחוף היכן: 

 

 במאי 21שני, 

 

  בהרשמה ובתשלוםמודרך סיור  – לאומי אפולוניהגן  –באפולוניה נוגה שקיעה 

נתהלך ברחובותיה של העיר הצלבנית לצלילי רחש הגלים, בעקבות אבירים ונסיכות, נשמע מה קרה לעיר המפוארת ששלטה 

נהנה מנוף מרשים ורחב ידיים מן המצוק אל חופי הים התיכון ונצפה  נורא.על דרום השרון ושהותירה אחריה עיי חורבות וסיפור 

   *6363בהרשמה ותשלום מראש  בים.בשמש השוקעת 

 

 

 מודרך בהרשמה ובתשלוםסיור  –לאומי תל אשקלון גן  – עתיקות לאור עששיות בתל אשקלון

ואיפה הקו צו גורלות לילי המפגיש היסטוריה, טבע ואנשים. למי מותר לעבור בשער בן אלפי השנים? איפה המקום בו נחרסיור 

בהרשמה  . גם בחשכה -הלאומי באור אחר ומאיר את הגן  את החושים מחדדבילוי משפחתי ה. המפריד בין החושך לאור

   *6363ותשלום מראש 



 
 

 

 

 במאי 24יום חמישי, 

 

  מודרך בהרשמה ובתשלוםסיור  . מתחם תל אפק()גן לאומי ירקון  –לאור עששיות בתל אפק 

הקארדו העתיק, המבצר נצא לסיור באור אחרון וניכנס ללילה כמו גחליליות. לאורך הסיור נספר את סיפורם של האבנים, 

המרשים ואפילו החלונות המיוחדים יספרו לנו את סיפורם. נלמד את חוקי הלילה, נכיר את גרמי השמיים, נשמע את סיפורי 

   *6363הרשמה ותשלום מראש בהמיתולוגיה היוונית ונחפש את השפעות האדם על הסביבה. 

 

                                                

 במאי 23שבת, 

 

  מודרך בהרשמה ובתשלוםסיור  – צב קריאה לצבי ים

ים פצועים וחולים. במרכז ההצלה, -ים, בו מטפלים אנשי רשות הטבע והגנים בצבי-להצלת צביבואו להכיר את המרכז הארצי 

הסמוך למכמורת שבעמק חפר, ניתן לשמוע את סיפורם, להבין את הסיבות להיותם בסכנת הכחדה בעולם והמאמצים הנעשים 

המרכז הארצי להצלת היכן:  ומעלה.0יועד לגילאימהם בקלות. בישראל למנוע זאת, וכיצד אנו, ילדים ומבוגרים, יכולים לעזור ל

   *6363בהרשמה ותשלום מראש  . צבי ים

 

 

 מודרך ללא תשלום סיור  – מקורות הירקוןמתחם  –טבע על גדות הירקון 

מוזמנים להצטרף לסיור על גדות נחל הירקון, סיור נעים ופשוט בנוף הפסטוראלי של הנחל שלא תמיד היה כזה. בסיור אפשר 

יהיה לשמוע על המאמצים לשיקום הנחל ולהתרשם מפלג הנחל החדש כחלק מהשבת נופיו הטבעיים ותשמעו גם על האדם 

וף סוף לראות מקרוב את הנימפאה התכולה והנופר הצהוב ששבו לקשט שניצל את משאבי הנחל לצרכיו לאורך השנים. תוכלו ס

את פני הנחל ומלמדים שמימיו נקיים כעת, תוכלו לשמוע על פרויקט השבת לבנון הירקון הייחודי והנאוית הכחולה ולמה בכלל 

 לי ואורך כשעה וחצי. שווה לנו לשמור על כל הטבע הזה דווקא כאן בלב הכרך הסואן של מדינת ישראל. המסלול קל ומעג
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 ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם למנויים. 

 

 


