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קדומיםבנאותהבדבית
ועקניןחדיצילום:

לפניinאחריהמשפחהעמימוולמיילמהביתלצאתמצויןומןהואבנחירותהשנתוןיום

צפוןמדמדדוםואמדקציותמסלוליםמיודים,שללניןלנתודניתןבקלפי,הניקוד

נהדרת

יעיששמעון

עםלבלותמצוינתהזדמנותהואהבחירות^ום

החופ־יוםבעקבותהארץ.ברחביהמשפחה

שה,

$TS1$,החופשה$TS1$

$DN2$,החופשה$DN2$מקומיותורשויותעיריותרבים,עסקבתי

חלקהמשפחה.לכלמיוחדותפעילויותמציעים
עלות.ללאאףוחלקןנמוךבמחירמהפעילויות
הפ־כלשלומגוונתארוכהרשימהעבורכםערכנו

עילויות
$TS1$הפעילויות$TS1$

$DN2$הפעילויות$DN2$אחריאולפנייחד,לבלותוהאפשרויות

בוחרים.שאתם

am

קדוחיםנאוחפארק
לבחוריוכלוקדומיםבנאותהמבקריםהפעילות:

ובכת־הסברבשלטישמלוויםמסלוליםשניבין

בי

$TS1$ובכתבי$TS1$

$DN2$ובכתבי$DN2$:המתאיםק"מ()כ־5.1ונגישקצרמסלולחידה

לג־ניתןובוקטנים,וילדיםעגלותעםלמשפחות

לות

$TS1$לגלות$TS1$

$DN2$לגלות$DN2$בביתאחרים.ומאפיםלחמניותמייצריםממה

במת־המפרכה,אבןאתלהניעלנסותתוכלוהבד

קני

$TS1$במתקני$TS1$

$DN2$במתקני$DN2$ובטח־פעם,כמושואביםלשאובתנסוהמים

נת

$TS1$ובטחנת$TS1$

$DN2$ובטחנת$DN2$לקמח.הופכיםחיטהגרעיניאיךתבינוהקמח
ההצלהבגינתיבקרושיגיעואלההסיורבמהלך

"אדומים"במיניםלהבחיןויוכלוהבוטניהגןשל

החי־ובשדותבגורןצמחים,שלנדיריםבזניםאו

טה

$TS1$החיטה$TS1$

$DN2$החיטה$DN2$.הירוקים
למיטיביק"מ()כ־5.3הארוךהואהשניהמסלול

ברו־יבקרווהמטייליםהמטיילותובמהלכולכת,

בע

$TS1$ברובע$TS1$

$DN2$ברובע$DN2$שלעתיקיםלשרידיםוייחשפוקדוםמגורים

חקלאיתעשייהאזוראליהםשבסמוךמגורים,בתי
בה־טהרה.ומקווהייןשלגתבד,ביתובועתיק

משך

$TS1$בהמשך$TS1$

$DN2$בהמשך$DN2$המיםבבריכתהקמח,בטחנתיבקרוהמסלול

ויישאומיםוידלוישאבושםהאנטיליה,ובגלגל

בעבר.כמוממשגבםעלאותם

הפעלותהמסלוליםלאורךיחכוכך,עלנוסף
לה־יכולההמשפחהכלמהעבר.היישרמיוחדות

תנסות

$TS1$להתנסות$TS1$

$DN2$להתנסות$DN2$בתחרותבאדמה,בבנייהתבלינים,בהכנת

גילויים.לצדחוויותהמוןובעודמיםשאיבת

ב־00:51.אחרונהכניסה,16:30-8:30עתי:

שקלים.25ילדשקלים,20מבוגרעתיר:
054-4957737ולהרשמה:לפרטים ,054-9431043

איכותחבל

שבער־אילותחבלשלהתיירותאתריהפעילות:

בה

$TS1$שבערבה$TS1$

$DN2$שבערבה$DN2$אטרקציותלחוותהקהלאתמזמיניםהדרומית

ובפעילויות.בסיוריםולהשתתף
מודרכיםסיוריםלמצואניתןהפעילויותבין

בקי־.12:00ובשעה10:00בשעההצפרותבפארק

בוץ

$TS1$בקיבוץ$TS1$

$DN2$בקיבוץ$DN2$במסעדתבוקרארוחתלאכולתוכלואילות

תתקייםוב־00:61הבוקר,בשעותתמרים""כפות
אלעד"."תיאטרוןשלמקפיצהאוזניותמסיבת

בחממתמקטיףליהנותתוכלואליפזבקיבוץ

.14:00-10:00בשעותהחושים""חמשת

יוכלותמנע,בפארקלטיילשמעונייניםאלה

הנחושת","בעקבותמולטימדיהממיצגליהנות

באופנייםאוברכבברגל,טיול:מסלוליממגוון

נוסף(,בתשלוםבמקוםאופנייםלשכור)ניתן
בשעותזהכלצבעוני.בחולבקבוקיםוממילוי

16:00-8:00.

מוד־בסיוריםחלקלקחתתוכלויטבתהברבחי

רכים

$TS1$מודרכים$TS1$

$DN2$מודרכים$DN2$יעבירויטבתהובפארק,15:00-8:00בשעות

בשעותהמבקריםבמרכזמודרךסיורהמדריכים

טובטעםעםהטיולאתלסייםכדי.16:00-10:00

יט־גלידתטעמישנייציעויטבתהבפונדקבפה,

בתה

$TS1$יטבתה$TS1$

$DN2$יטבתה$DN2$.לבחירה

להשתתףיוכלוקטורה,לקיבוץשמגיעיםאלה
הסולאריבשדהרשת,מנותקבכפרמודרךבסיור

"מתו־התמרובעץהאצותבמפעלבמדינה,הגדול

שלח"

$TS1$"מתושלח"$TS1$

$DN2$"מתושלח"$DN2$ו־10:00.00:21בשעות

שקלים.ב־01אילותחבלפעילויותכלעטיו:
https://aravaway.co.ilולהרשמה:לפרטים

חצבהויידווחונ1

התי־לערבהלהיחשףיוכלוהמבקריםהפעילות:

כונה

$TS1$התיכונה$TS1$

$DN2$התיכונה$DN2$אותה.ולהכיר

המדבר,מחקלאותלהתרשםניתןהסיורבמסגרת

בלחסןחניצילום:אי7ותקיבוץתמרים",ב"כפות

אלמוגליווןצילום:התיכונהבערבההאלוורהבית

הטכנולו־מהחידושיםהמתפתחת,המיםמחקלאות

גיים,

$TS1$,הטכנולוגיים$TS1$

$DN2$,הטכנולוגיים$DN2$ופרחים.פירותירקות,שלחדשיםזניםלהכיר

מתמו־כיצדלראותיוכלוהמטייליםכן,כמו

דדים

$TS1$מתמודדים$TS1$

$DN2$מתמודדים$DN2$באזור,והקרקעהמיםאתגריעםהמתיישבים
שבמדבר.והצומחהחיעלוילמדו

.16:00-09:00בשעותמתי:

ולא־לילדשקלים23למבוגר,שקלים29מתיר!

זרח

$TS1$ולאזרח$TS1$

$DN2$ולאזרח$DN2$.ותיק
077-568160לפרטים:

יהבDN2$$חיןTS1$$DN2$$חיןTS1$$חיןהאכוווהבית

במושבתיירותית־חקלאיתאטרקציההפעילות:

האלוורהמטעעלמסופרשבמסגרתהיהב,עין

המשמרהפקהתהליךועלהתיכון,במזרחהיחיד

למוצרים.שהופכיםהפעיליםהצמחמרכיביאת

ההתיישבות,סיפוראתהמספרסיורלערוךניתן
המדבר.בתנאיהמתקדמתוהחקלאותהחלוציות

.17:00-9:00בשעותמתי:

עלות.ללאמחיר:

חלבאוןצילום:יטבתהפארק

מראש,בתיאוםביקורלפרטים:
052-3666018לשולהלפנות

יחיובחבלהשקדיותחביבת

שלידהשקדיםמטעמחרהבוקרבשעותהפעילות:

ובמצלמות.בחצובותבמחצלות,יתמלאיתיריער

הופךהענקוהמטעבשיאה,נמצאתהשקדפריחת

משפ־לתמונהושמחחורפיברגעהמושלםלרקע

חתית

$TS1$משפחתית$TS1$

$DN2$משפחתית$DN2$למזכרת.שנשארת

דברליודעיכהעדמוכרהיההמטעשלקיומו

לצלםטבע,תמונותלצלםמגיעיםשהיובלבד,

בע־הזההיופיכלאתולתפוסחתונתםביוםזוגות

דשת

$TS1$בעדשת$TS1$

$DN2$בעדשת$DN2$.המצלמה

.14:00-09:00בשעותמתי:

,(3מגיל)תשלוםלאדםשקלים30מחיר:
מראש.בהרשמהשקלים25

1599-57-57-58ולהרשמה:לפרטים
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חקוןבןאורןצילום:ירושליםרוומותציוןאיתיאלצילום:עפאיםהדייאליהו/ג׳יניגילצילום:גולןבמרוםשטרוטיולי

67מעה׳המשך

עידןששבעפאיםמשק
וב־האורגניהעיזיםבדירהנערךסיורהפעילות:

לול

$TS1$ובלול$TS1$

$DN2$ובלול$DN2$עדרמוצגבסיורלו.הסמוךהחופשמטילות

הערבה,אלספרדומדרוםמהאלפיםשהגיעהעיזים
במשק,הקיימיםהייחודייםהגידולתנאיעלומסופר

שלהשילובועלשפותחהמקומיהמזוןמעגלעל

והש־הקיימותעקרונותעםמתקדמתטכנולוגיה

מירה

$TS1$והשמירה$TS1$

$DN2$והשמירה$DN2$הסביבה.על

המ־התרנגולותאלממשיךהסיורמכןלאחר

טילות

$TS1$המטילות$TS1$

$DN2$המטילות$DN2$ניתןובוידיים,רחבבלולאורגניותביצים
אתלהפריעמבליהביציםאתאוספיםכיצדלראות

האורחיםמגיעיםהסיורבתוםהמטילות.שלמנוחתן

שםלדיר,הצמודההמשקולחנותהמבקריםלמרכז

במשק.הנמכריםהשוניםהמוצריםאתלהכירניתן
דקות.60-45הסיור:משךמתי:
למשתתף.שקלים20מחיר:
052-4260779עדימראט:ולתיאוםלפרטים

ירושלים

העתיקההעירששתעיילת
ירושליםאתלהכירשמטרתוסיורהפעילות:

נו־אלהמשקיפותהעתיקההעירחומותממרומי

פים

$TS1$נופים$TS1$

$DN2$נופים$DN2$בבירה.מרכזייםואתרים

הדרומיתהטיילתטיילות:לשתימחולקהסיור

והטיילתהיהודי,והרובעהארמניהרובעמעלהעוברת

המוסלמי.והרובעהנוצריהרובעשמעלהצפונית

אלהצפוניתהטיילתמןהיורדנוסף,חדשומסלול

אליהו/ג׳יניגילצילום:גולןמרוםנופי

הרומית.הכיכר

.16:00-09:00בשעותמתי:

10לילד,שקליםלמבוגר,שקלים20מחיר:

לגמלאי.שקלים

072-3290703לפרטים:

1יתביתתאבו

עםגדותיועלשהתמלאזיתביתסכרהפעילות:

טיולמספקבאזור,שירדוהאדירותהגשמיםכמויות

ובשבילימסומניםבשביליםהמשפחהלכלכיפי

ביופיו.המרהיבלמאגרבסמוךהנמצאיםאופניים

עלות.ללאמתיר:

שעויפיווישלהוותעשת

טחנתשלהמחודשבמתחםחווייתיסיורהפעילות:

מא־אלהצצהמאפשרהסיורמונטיפיורי.שלהרוח

חורי

$TS1$מאחורי$TS1$

$DN2$מאחורי$DN2$השוניםגילגוליהעלהרוחטחנתשלהקלעים

ירושלמייםיינותעלהסבריםכוללהסיורהיום.עד

כוללהטחנה,ממפעילאישיתהדרכהוכןייחודיים

הטחנה.שלהכנפייםבהפעלתאישיתהתנסות

מונטיפיורי.הרוחטחנתלידוהתחלהסיוםמפגש

.15:00עדמ־00:01עגולהשעהכלמתי:

יין.כוסכוללשקלים65שקלים,45מחיר:
http://www.thewindmill.co.ilלפרטים:

צ911

בעטלבשו

הע־עכושלהאחוריותבסמטאותסיורהפעילות:

תיקה,

$TS1$,העתיקה$TS1$

$DN2$,העתיקה$DN2$מורהעםמלאכה,ובעליאומניםעלבדגש

אבידר.עמריהדרך

אליהו/ג׳יניגילצילום: בעכוהשוק

הפי־אלייכנסובסיורוהמשתתפיםהמשתתפות

נות

$TS1$הפינות$TS1$

$DN2$הפינות$DN2$יבקרוהסיורובמהלךעכו,שלמוכרותהפחות
מבנים,בשימורהעוסקאבןסתתשלמלאכהבבית

שדואגהאמןאתויפגשוצבעוניתלסמטהיגיעו

תוךאלוצבעאמנותלהכניסהאחרונותבשנים
ייכנסוגםהמטייליםהעיר.שלהאחוריותהסמטאות

מקסים,אירוחלארמוןוהפךששופץעכואילבית

ביןהיחסיםועלהחומותבתוככיהחייםעלישמעו
מהמעדניםיטעמוואףהשונות,העדותבניהשכנים

החדשותהגלריותאלגםיגיעהסיורהמקומיים.

בעיר.לאחרונהשנפתחווהמקסימות

.13:30-11:00בשעותמתי:

מוגבל.המקומותמספר

לאדם.שקלים90מחיר:

054-9431043,054-4957737לפרטים:

נשוששבקשתות,עי1

בעיןהמשפחהלכלמודרכיםסיוריםהפעילות:

רעידתאיךמציגיםשבהןקאנטיר(,אל)אוםקשתות

ואר־שחזורשלחדשניתטכניקההרסנית,אדמה

כיאולוגים

$TS1$וארכיאולוגים$TS1$

$DN2$וארכיאולוגים$DN2$ההתיישבותראשיתאתפוגשיםחזוןעם

לילדים(.תוכןבפעילות)מלווהבגולןהיהודית
מו־סיור,17:00-9:00בשעותפתוחהאתרמתי:

דרך

$TS1$מודרך$TS1$

$DN2$מודרך$DN2$12:00בשעה.

)בגי־לילדשקלים15למבוגר,שקלים25מחיר:

לים
$TS1$בגילים($TS1$

$DN2$בגילים($DN2$17-5),תעודה(,)בהצגתולסטודנטלגמלאי
עלות.ללאלאתרכניסהגולןתושב

בדףאוwww.einkeshatot.org.ilלפרטים:

קשתות"."עיןהפייסבוק

איתןבאבניהוובונויתהרפת
הרובוטית.ברפתיבקרוהמטייליםהפעילות:

ציוןאיתיאלצילום:עפאיםמשק

החו־ברובוטצפייהסרטון,כוללבמקוםהסיור

לב

$TS1$החולב$TS1$

$DN2$החולב$DN2$חליבה,להןמתאימהמתישמחליטותובפרות
בע־חמאהחביצתיונקים,מבקבוקעגליםהגמעת

קבות

$TS1$בעקבות$TS1$

$DN2$בעקבות$DN2$שוקוומשתהוהתמדה,חריצותעלסיפורים

לרוויה.עסיסי

.3מגילהחלשקלים35מחיר:

050-40603ליאורהמראש:ולתיאוםלפרטים

בולןבחרוםוייזרים
ול־לזוגותבשטחמהנהרייזריםטיולהפעילות:

משפחות

$TS1$ולמשפחות$TS1$

$DN2$ולמשפחות$DN2$עצמיתנהיגהולקבוצותלילדים()מתאים

ול־הסורילטנקמגיעיםבטיולמדריכים.בליווי

קונטרה,

$TS1$,ולקונטרה$TS1$

$DN2$,ולקונטרה$DN2$שימונשימה.עוצרינופיםעםולמקומות

נהיגה.ברישיוןלהצטיידישלב,

.18:00-9:00מתי:

הרייזריםלמספרבהתאםמשתנותעלויותמחיר:

המשתתפים.ולמספר

04-6960483או052-8695832לפרטים:

tracmg gmail.com

בקצחןהבולןקסם
במיצגיצפווהמטייליםהמטיילותהפעילות:

ונדנופיועלבסרטתחילתולגולן.אהבהשכולו

מעלות,180שלמסךעלהמוקרןהגולןשלרחביו
דגםמוצגשבולאולםהצופיםעובריםובסיומו

מופעמוצגשעליוהגולן,שלואותנטיצבעוני

הגולן.שלסיפורואתהמספראורקולי
בע־הקרנהעגולהשעהבכל,17:00-9:00מתי:

ברית,

$TS1$,בעברית$TS1$

$DN2$,בעברית$DN2$באנגלית.הקרנההשעהמחציתובכל

שק־21(18-4)ילדשקלים,26מבוגר-ממיר:
לים

$TS1$שקלים$TS1$
$DN2$שקלים$DN2$לפחות(.משתתפים20בנותלקבוצות)הנחות

04-6963625ולבירורים:להזמנותלפרטים,

ב71קעופרצילום:קשתותעין

®י";

צילום:
גיל

אליהו/ג׳יני

עמוד 2


