
 6102פעילות ספטמבר  
 
 

 7102 יוניפעילות 

 

 

 

 

 

 ביוני 3, שבת

  6246666-10גן לאומי תל אשקלון  –יום הצב 
 

את אירועי שבוע "אדם וים" ויום האוקיינוסים והימים הבינלאומי נציין בפעילות מגוונת לכל המשפחה בחוף הים 

מומחים, הפעלות והדגמות מגוונות יציגו את ייחודו  מפגש עםהארוך והיפה של גן לאומי תל אשקלון. סיורים, 

במשחקי  הים הנמצאים בסכנת הכחדה של הים התיכון עבורנו, האיומים עליו וההזדמנויות. נעסוק בצבי

 - 01:11.  הפעילות בשעות  הימית והחופית דרך עיני צבי הים ונראה את הסביבה ם, חידונים וציורי ענקיתפקיד

 . חוף הרחצה פתוח לרחצה בטוחה ונעימה. ללא תוספת תשלום לדמי הכניסה.00:11

 

  אפק( גן לאומי ירקון )מתחם תל   –המדריך לטבע על פי פרגסון 

, ייחודית חוצות  תערוכת, אנטיפטריס - אפק תל מתחם, ירקון לאומי בגן מוצגת , פרגסון וולטר האמן של לכבודו

 מדויק ציור של נדיר טבע אוצר  - וליצירותיו האומן של לעולמו הצצה ומזמנת מציוריו העתקים הכוללת

 רבים במקרים,  החי עולם של ריאליסטי לציור חייו את שהקדיש אמן היה פרגסון וולטר  .ומדע אומנות המשלב

 . ונעלם הולך עולם

 את מספרים והגנים הטבע רשות מדריכי את ולשמוע האמן של המופלאות מיצירותיו להתרשם מוזמנים אתם

 ...ועוד  הקדמון האדם, הכחדה בסכנת חיים בעלי על  האמן שצייר הציורים שמאחורי המרתקים הסיפורים

 .  00:11, 03:21, 00:11הדרכות ללא תשלום בשעות 

 "פקחים צעירים"

 אשקלון ובית גובריןתל לאומיים אפולוניה, ירקון, עין חמד, הגנים ב
 

( מובילים את ההורים ונחשפים יחד אל ערכי הטבע הנוף והמורשת 03 - 5פעילות משפחתית חווייתית  בה הילדים )גילאי 

  (רשות הטבע והגניםידה בחינם מאתר האינטרנט של בכניסה לאתר )או להור  01 -החוברת באת שבאתרים. ניתן לרכוש 

 , בסיום הפעילות תדעוהלאומיבגן  ומשימות של שאלות חווייתי למסע משפחתי צאו 

 גם אתם כיצד שומרים על ערכי הטבע, הנוף והסביבה ותהפכו ל"פקחים צעירים" 
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 :בהרשמה ובתשלום סיור

  המרכז הארצי להצלת צבי ים –צב קריאה 

ים פצועים וחולים. -ים, בו מטפלים אנשי רשות הטבע והגנים בצבי-בואו להכיר את המרכז הארצי להצלת צבי

סיפורם, להבין את הסיבות להיותם בסכנת במרכז ההצלה, הסמוך למכמורת שבעמק חפר, ניתן לשמוע את 

הכחדה בעולם והמאמצים הנעשים בישראל למנוע זאת, וכיצד אנו, ילדים ומבוגרים, יכולים לעזור להם בקלות. 

 *. 2323 –טלפוןבנעלים סגורות. בהרשמה ותשלום ב ומעלה. הגעה 5מיועד לגילאי 

 

 

 ביוני  8חמישי, 

 

 סיורים בהרשמה ובתשלום

 במערות בית גובריןעששיות 

סיור קסום לאור העששית במערת המבוך. במהלך הסיור נעבור בקולומבריום, בבית הבד ובעוד כוכים רבים מהם 

 *2323בהרשמה ותשלום מראש בטלפון  ומעלה.  8תה תה מצמחי הגן. מגיל מורכבת המערה. לסיום נש

 

 גן לאומי בית גוברין –עששיות לקטנטנים 

!! סיור מעגלי וקל לאור עששיות המסתיים במערות הפעמון המפורסמות. לקינוח 5מיוחד לקטנטנים מעל גיל 

 *2323בהרשמה ותשלום מראש בטלפון נסיים בסדנת יצירת פעמון ובשתיית תה מצמחי הגן. 
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 ביוני 01שבת, 

 

  גן לאומי ירקון )מתחם תל אפק(   –המדריך לטבע על פי פרגסון 

, ייחודית חוצות  תערוכת, אנטיפטריס - אפק תל מתחם, ירקון לאומי בגן מוצגת , פרגסון וולטר האמן של לכבודו

 מדויק ציור של נדיר טבע אוצר  - וליצירותיו האומן של לעולמו הצצה ומזמנת מציוריו העתקים הכוללת

 רבים במקרים,  החי עולם של ריאליסטי לציור חייו את שהקדיש אמן היה פרגסון וולטר  .ומדע אומנות המשלב

 . ונעלם הולך עולם

 את מספרים והגנים הטבע רשות מדריכי את ולשמוע האמן של המופלאות מיצירותיו להתרשם מוזמנים אתם

 ...ועוד  הקדמון האדם, הכחדה בסכנת חיים בעלי על  האמן שצייר הציורים שמאחורי המרתקים הסיפורים

 .  00:11, 03:21, 00:11הדרכות ללא תשלום בשעות 

 

 סיורים בהרשמה ובתשלום

  אפק בתל עששיות

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

 בבית. והקרוב הרחוק מהעבר דמויות נפגוש. סיפורם את לנו יספרו המיוחדים החלונות ואפילו, המרשים המבצר

 מראש ותשלום בהרשמה . במתוקים ונתכבד חם תה עם ונתחמם מסורתית פנים מקבלת נהנה המצרי המושל

 *2323  - בטלפון

                

  קסטל לאומי וגן המסרק טבע שמורתלאור עששיות . –בדרך אל העיר                

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

ונקנח במיצג קרב  הקשר תעלותשביל הערכים החווייתי ובב נלך עששיות ולאור קסטל לאומיה אתרל ניסע ערב

 של מורשתו נוצקה ובו העצמאות מלחמת של התפנית מנקודות אחת את היווהההר ש כיבושמרגש המתאר את 

*. 2323 – טלפוןב ותשלום בהרשמה. חמים בבגדים להצטייד יש.  ל"צה  
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 ביוני 05חמישי, 

 :בהרשמה ובתשלום סיור

  אפק בתל עששיות

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

 בבית. והקרוב הרחוק מהעבר דמויות נפגוש. סיפורם את לנו יספרו המיוחדים החלונות ואפילו, המרשים המבצר

 מראש ותשלום בהרשמה . במתוקים ונתכבד חם תה עם ונתחמם מסורתית פנים מקבלת נהנה המצרי המושל

 *2323  - בטלפון

 

 

 ביוני 06שישי, 

 :בהרשמה ובתשלום סיור

 ירושלים חומות סובב לאומי גן – המלכה שבת בואי

 מן נרד. בירושלים השבת פני את לקבל הצהרים אחר לטיול נצא לערבית מנחה ובין לקודש חול בין במעבר

 בהם בימים השבת קבלת את ונדמיין, משה וימין שאננים משכנות, 03-ה במאה שנוסדו היפהפיות השכונות

 העיר אל הרגל עולי של בדרכם ירושלים חומות סובב לאומי מגן נטפס. לחומות מחוץ בודדה עמדה השכונה

, שבת ערב מאווירת נתבשם. היהודי הרובע של הצרים וברחובות ציון בשער נמשיך. היהודי והרובע העתיקה

" החורבה" כנסת בית של משחזורו נתרשם. והריחות מהקולות, הרובע תושבי של החגיגיים ממלבושיהם

 - לב לשים נא. )שבת ערב תפילת מתפללי עם המערבי בכותל נסיים. סביבו בכיכר הרובע תושבי ומהתקהלות

 ותשלום בהרשמה(. צנוע בלבוש לבוא יש. ברגל משה לימין החזרה. ילדים עגלות ללא. ומעלה 5 לגילאי מיועד

 *.2323 –טלפוןב
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 ביוני 07שבת, 

  גן לאומי ירקון )מתחם תל אפק(   –המדריך לטבע על פי פרגסון 

, ייחודית חוצות  תערוכת, אנטיפטריס - אפק תל מתחם, ירקון לאומי בגן מוצגת , פרגסון וולטר האמן של לכבודו

 מדויק ציור של נדיר טבע אוצר  - וליצירותיו האומן של לעולמו הצצה ומזמנת מציוריו העתקים הכוללת

 רבים במקרים,  החי עולם של ריאליסטי לציור חייו את שהקדיש אמן היה פרגסון וולטר  .ומדע אומנות המשלב

 . ונעלם הולך עולם

 את מספרים והגנים הטבע רשות מדריכי את ולשמוע האמן של המופלאות מיצירותיו להתרשם מוזמנים אתם

 ...ועוד  הקדמון האדם, הכחדה בסכנת חיים בעלי על  האמן שצייר הציורים שמאחורי המרתקים הסיפורים

 .  00:11, 03:21, 00:11הדרכות ללא תשלום בשעות 

 

 :בהרשמה ובתשלום סיור

  המרכז הארצי להצלת צבי ים –קריאה צב 

ים פצועים וחולים. -ים, בו מטפלים אנשי רשות הטבע והגנים בצבי-בואו להכיר את המרכז הארצי להצלת צבי

במרכז ההצלה, הסמוך למכמורת שבעמק חפר, ניתן לשמוע את סיפורם, להבין את הסיבות להיותם בסכנת 

וע זאת, וכיצד אנו, ילדים ומבוגרים, יכולים לעזור להם בקלות. הכחדה בעולם והמאמצים הנעשים בישראל למנ

 *. 2323 –טלפוןבנעלים סגורות. בהרשמה ותשלום ב ומעלה. הגעה 5מיועד לגילאי 

 

 ביוני 22חמישי, 

 סיורים בהרשמה ובתשלום

 עששיות במערות בית גוברין

בקולומבריום, בבית הבד ובעוד כוכים רבים מהם סיור קסום לאור העששית במערת המבוך. במהלך הסיור נעבור 

 *2323בהרשמה ותשלום מראש בטלפון  ומעלה.  8תה תה מצמחי הגן. מגיל מורכבת המערה. לסיום נש
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 גן לאומי תל אשקלון –עתיקות לאור עששיות 

המקום בו נחרצו סיור לילי המפגיש היסטוריה, טבע ואנשים. למי מותר לעבור בשער בן אלפי השנים? איפה 

בהרשמה ותשלום  בספטמבר. 21גורלות והיכן ה"קניון" הרומאי? לקינוח נשתה תה צמחים סביב למדורה. 

 *2323בטלפון : 

 

 ביוני 24שבת, 

  גן לאומי ירקון )מתחם תל אפק(   –המדריך לטבע על פי פרגסון 

, ייחודית חוצות  תערוכת, אנטיפטריס - אפק תל מתחם, ירקון לאומי בגן מוצגת , פרגסון וולטר האמן של לכבודו

 מדויק ציור של נדיר טבע אוצר  - וליצירותיו האומן של לעולמו הצצה ומזמנת מציוריו העתקים הכוללת

 רבים במקרים,  החי עולם של ריאליסטי לציור חייו את שהקדיש אמן היה פרגסון וולטר  .ומדע אומנות המשלב

 . ונעלם הולך עולם

 את מספרים והגנים הטבע רשות מדריכי את ולשמוע האמן של המופלאות מיצירותיו להתרשם מוזמנים אתם

 ...ועוד  הקדמון האדם, הכחדה בסכנת חיים בעלי על  האמן שצייר הציורים שמאחורי המרתקים הסיפורים

 .  00:11, 03:21, 00:11הדרכות ללא תשלום בשעות 

 

 . 

  ים צבי להצלת הארצי המרכז – לצב געגועים הם חופים

 

 הפעילות. מתמודדים הם מןע והבעיות, בישראל הים צבי  של המופלא עולמם עם להיכרות הים חוף לאורך סיור

 נמשיך, בישראל הים חופי שלאורך הייחודי הגידול בית על לשמור הכוח בידינו גם כי מגלה, ומעשירה חווייתית

. האישי סיפורם את ונשמע במקום המטופלים הים צבי את נפגוש, ים צבי להצלת הארצי במרכז בביקור

 *.2323 טלפוןב ותשלום בהרשמה

 


