
יוצאים
בצפוןלטייל
אז איפה תטיילו בחול המועד? ריכזנו עבורכם המלצות לביקורים בשמורות 
הטבע ובגנים הלאומיים המעניינים והטובים בישראל
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06

10

מחפשים מה לעשות 
בחול המועד?

כל האירועים בכל הארץ

כבישים וטיולים: 
המלצות לטיולים 

לפי אזורים

עשרות 
סוכות 

מחכות לכם 
בשמורות 

הטבע ובגנים 
הלאומיים 

י"ב בתשרי תשע"ט | 21.9.18
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גן לאומי בית שאן

 אפילו היוונים
לא הרוויחו ככה

בן אדם למקום

עושים מינוי מטמון ומרוויחים המון, גם בסוכות!

 רוכשים מינוי משפחתי לרשות הטבע והגנים, חוסכים כסף 
 ונהנים מעשרות פעילויות חווייתיות לכל המשפחה

ובנוסף:
 כניסה חינם לכ-60 שמורות טבע וגנים לאומיים במשך שנה ללא הגבלה

 הנחה של כ-25% בלינת שטח בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים
 הנחה של 10% במרכזי השירות באתרי רשות הטבע והגנים

 ילד רביעי ומעלה - חינם!
 מיצגים מרהיבים בהטבות ייחודיות

משפחת ישראלי
12.12.2018 | 012356789

זוג + 3 ילדים

מטמון



קרבות גלדיאטורים
בואו להרגיש כמו גיבורים 

בעיר בני החורין שבגן 
לאומי בית גוברין

19

שומרים על הטבע 
והמורשת

דבר מנכ"ל רשות הטבע 
והגנים, שאול גולדשטיין 

05

כל אירועי סוכות
האטרקציות, הפעילויות 

והטיולים ברחבי הארץ
06

מתנות לכולם
עשרות הצעות, רובן 

עד 200 שקלים
48 

כבישים 71, 75 ו־79
כבישי העמקים יציעו 

לכם בתי כנסת קדומים 
ועולם תת־קרקעי מפתיע  

16

מצדה שלא הכרתם
מופע חדשני ומרגש, 
שייקח אתכם למסע 

חוויתי בזמן
18

כביש 98
כל פינות החמד 

בכביש החוצה את 
רמת הגולן

08

סוכה לכל מטייל
מפת הסוכות המלאה 
שתאפשר לכל מטייל 

לשמור את החג
10

המגזין בשיתוף: רשות הטבע והגנים וגל אורן לרנר bsd | עורך: צביקה קליין  | עריכה: אלון צרפתי | עיצוב: רועי קדם, אביטל טובי | עורך צילומים: אופיר דוד  | עיבוד תמונה: רינה נקונצ'ני | 
מנהל סחר: עזרא כהן | מנהלת מדיה: אביטל טקל־קליין  | מחלקה מסחרית: אודי לוקר, בתיה בן־יהודה, אורלי דהן | גרפיקה מודעות: אביטל טובי, אסנת מאירוביץ'

להזמנת מודעות: 077-7277828 | אין המערכת אחראית לתוכן המודעות, ט.ל.ח

מוסף רשות הטבע והגנים

תוכן עניינים

כביש 99
לא רק תל דן:

המסלולים השווים
באצבע הגליל

12 

כביש 899
הנופים הירוקים 

והסיפורים ההיסטוריים 
של כביש הצפון 

14 



בן אדם למקום

חניוני לילה

למידע על מסלולי כוכב, מגוון חניוני הלילה ולהזמנות היכנסו

לאיזה טיול תצאו היום מחניון הלילה?
אנחנו מזמינים אתכם לעצור לרגע, להוריד את התרמיל וללון באחד מחניוני הלילה

של רשות הטבע והגנים הפזורים ברחבי הארץ.
בבוקר כשתקומו, תוכלו ליהנות ממגוון מסלולי כוכב שהכנו במיוחד עבורכם.

פשוט בחרו חניון כבסיס לטיול כוכב, וכל יום תצאו להרפתקה חדשה, במקום חדש.
אז, בוקר טוב, איזה מסלול תעשו היום?
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מטיילות ומטיילים יקרים, 
שלום וברכה,

לאחרונה שמעתי רעיון ששבה את לבי. דובר בו על ארבעת 
המינים שאנו מביאים אל סוכותינו, אך מבחינה בוטנית - כל אחד 
מהם שונה מרעהו. הערבה חובבת מים, ולכן נמצא אותה לצד מקורות 
מים איתנים. גם האתרוג יעדיף סביבה עשירה במים, בעיקר בעמקי 
צפון הארץ, בעוד שעצי התמר, המציעים לנו את הלולב, הם חובבי 
חום מושבעים. לעומתם, ההדסים ישגשגו דווקא במקומות קרים – 
בעיקר בהרים. ניכר כי כל אחד מארבעת המינים מייצג חבל ארץ 

שונה בארץ־ישראל, ארץ קטנה ולה אזורי אקלים כה מגוונים.
כידוע, ישראל שוכנת על קו תפר מרהיב, בנקודת חיבור של שלוש יבשות – אסיה, אירופה 
ואפריקה. לכן, אין זה מפליא לגלות בחבל הארץ האהוב שלנו מגוון מרתק, ייחודי ונדיר של 

נופי טבע, בהם מיני חי וצומח שלא תמצאו בשום מקום אחר על פני כדור הארץ.
למעשה, כל ישראלי שנוסע על כבישי הארץ – נוסע בתוך סיפור חייו. הוא נע בין נופים 
שנוטים להפתיע בכל פעם מחדש ולזכך את הנפש, בין ערכי טבע מגוונים, לצד אתרי מורשת 

מלוא החופן וכמובן בתוך העבר הפרטי שלו. 
לעתים אף נדמה כי בכל אתר שבו תעצרו – בין אם לרגע קט ובין אם לשעות ארוכות 
– התחולל קרב הרואי, התרחש סיפור מקראי ידוע או התגלו אוצרות מן העבר. לא בכדי 
נחשבים כמה וכמה אתרים בישראל אתרי מורשת עולמית - מהתלים המקראיים בצפון הארץ 
ובדרומה ועד מערות האדם הקדמון בכרמל, מדרך הבשמים בנגב ועד מצדה – ההר והמיתוס.

לכן, על כולנו לראות בערכי הטבע, הנוף והמורשת הללו כפיקדון, ועלינו מוטלת החובה 
לשמרם בעבור הדורות הבאים. זוהי כמובן זכות גדולה.

בחג הסוכות אני מזמין אתכם לצאת ולתור את הארץ – להתמסר אל מכמניה ולהתפעם 
מיצירי הבריאה. במיוחד כעת, כאשר הסתיו בפתח, הצבעים משתנים, החצבים כבר קיבלו 
את הבמה והחלמוניות ממתינות לתפוס את מקומן – התחושה היא שהטבע כולו מזמין אותנו 

להתענג על קסמיו.
ואנו כמובן לא לבדנו. לא אגלה לכם סוד אם אספר כי ישראל הופכת למעצמת תיירות 
של ממש, ואנו חווים גידול עצום בתנועת הנוסעים אליה. הקשיבו לבליל השפות על במת 

ההר במצדה או בשמורות הטבע בגליל - והיווכחו בכך בעצמכם.
כחלק מתנופה זו, תגלו כי אתרים מוכרים רבים משנים את פניהם, ומתהדרים בתוכן מרתק 
נוסף, כגון מיצגים מרגשים – מחוויית החלוצים החדשנית באתר חומה ומגדל בגן לאומי גן 

השלושה ועד המיצג עוצר הנשימה, המושק בימים אלו במצדה.
בסוף עונת הקיץ נאלצנו להתמודד עם מקרים של זיהומי נחלים ומחלת העכברת. זוהי 
כמובן תופעה שמתרחשת מדי פעם בתקופת הקיץ, וחלק מהנחלים נסגרים לתנועת מטיילים. 
אנו מתייחסים לבריאותם ולביטחונם של המטיילים ביראת קודש, ופקחי ועובדי רשות הטבע 
והגנים דוגמים את המים בהתאם להנחיות משרד הבריאות. אנו אף מקדמים תוכנית, יחד 
עם גופים נוספים, להגברת הזרימה בחלק מהנחלים. "זכות הטבע למים" אינה רק סיסמה. 

היא כורח המציאות.
על מנת להגביר את בטיחות המטיילים בחג הקרוב, אנו פורסים עשרות תחנות הסברה 
בכל רחבי הארץ - ומזמינים אתכם להיעזר בהן, לקבל עצה, המלצה, רעיון מקורי לטיול. 
אנו כאן בשבילכם, בשטח עצמו. גם באתר האינטרנט הדינמי שלנו ובמוקד הטלפוני תוכלו 
לקבל שפע של רעיונות לטיולים ועצות בנושאים שונים, כמו גם מידע על מגוון הסיורים 

והפעילויות בחג. אל תחמיצו!
נוסף על כך, הקפידו שלא לקטוף ערבות בתחומי שמורות טבע וגנים לאומיים. כדאי 
לדעת כי בעשרות גנים לאומיים ושמורות טבע ברחבי הארץ ממתינות לכם סוכות כשרות. 
היש חוויית אושפיזין מרגשת יותר מאשר אירוח בסוכה בלב הטבע או במקום שבו התרחשו 

סיפורים מקראיים?
ועוד כדאי לדעת כי בחג הסוכות יתקיימו סיורים מודרכים המונגשים למבקרים עם 
מוגבלויות בתנועה או בשמיעה, ופתוחים כמובן גם לקהל הרחב, במגוון אתרים וללא תשלום 

נוסף על דמי הכניסה. כי הטבע הוא של כולנו.
ומי שמבקשים להוסיף ערך חוויתי ומגבש במיוחד לבילוי המשפחתי, מוזמנים ללון באחד 
או יותר מחניוני הלילה שלנו, הפזורים מצפון לדרום. תמצאו בהם לא רק תשתיות נוחות 

אלא בעיקר אווירה בלתי נשכחת.
אני תקווה שהטעם הטוב של הטיול בארץ יישאר עמנו גם לאחר החגים, ויחדיו נמשיך 

לשמור על הטבע והמורשת בארצנו הטובה.

בברכת חג שמח וטיול מהנה,
שאול גולדשטיין

 YS Wildlife Photography ,צילום: ירון שמיד

דבר מנכ"ל 
רשות הטבע 

והגנים  

על כולנו לראות 
בערכי הטבע, הנוף 

והמורשת הללו 
כפיקדון, ועלינו מוטלת 
החובה לשמרם בעבור 

הדורות הבאים. זוהי 
כמובן זכות גדולה
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צפון

פסטיבל העת העתיקה בקיסריה
בואו לפגוש שליטים גדולים, להלך ברחובות 
לסייר  האדריכלי,  עושרה  את  לגלות  העיר, 
בשוק הרומי הצבעוני, לנשום בריזת ים בטיילת 
לכם  מציעים  אנו  המתנפצים.  בגלים  ולחזות 
חוויה תאטרונית המשלבת אמנויות מופע: נגינה, 
תאטרון  מיצגי  אווירית,  אקרובטיקה  לוליינות, 
בימי המלך  בקיסריה  החיים  מהווי  הומוריסטיים 
העת  של  הקסומה  ברוח  כמובן  והכול  הורדוס, 
העתיקה. עוד באירוע: דוכני ממכר ופעילות יצירה 
ברוח התקופה )בתשלום(. בנוסף לפסטיבל המרהיב, 
מציע נמל קיסריה מסע הרפתקאות אל ההיסטוריה 
המרהיבה של העיר במיצגי "מסע בזמן" וכמובן 
מסעדות על קו המים, בתי קפה וגלריות אמנים 

ציוריות.
היכן: גן לאומי קיסריה. 

בשעות   ,25-27.09 חמישי  עד  שלישי  מתי: 
10:00 עד 16:00.

ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם 
למנויים.

ציפורי בסוכות של שלום
חוויה בגן לאומי ציפורי! בפעילות למשפחות 
וילדים בחג הסוכות נשלב בין מסורות החג לתקופת 
יוקמו  העתיקה  העיר  ברחובות  והתלמוד.  המשנה 
ארבע סוכות החג: סוכת אתרוג, סוכת לולב, סוכת 
הדס וסוכת ערבה, ובקרבתן יפגשו המבקרים שחקנים 
בדמויות מימי המשנה והתלמוד: רבי יהודה הנשיא, 
רבי עקיבא, ריש לקיש ואלישע בן אבויה. המבקרים 
מפעילויות  וייהנו  קדומות  למלאכות  ייחשפו 
מגוונות: מופע מוזיקה, שחקנים, בעלי מלאכה, סרט 
בבית הכנסת, חפירה ארכיאולוגית, משחקי רחוב, 
סדנת כתב עברי קדום וסיורים מודרכים. כמו כן יהיו 
סדנאות יצירה בפסיפס, צביעת כדי חרס וכבישת 

זיתים בתשלום סמלי. 
חפירות או לא להיות – בימי האירוע המבקרים 

מוזמנים להשתתף בחפירה ארכיאולוגית.
היכן: גן לאומי ציפורי.

מתי: שלישי ורביעי 25-26.9, בשעות 10:00 עד 
.15:00

ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם 
למנויים.

האימפריה חוזרת לבית שאן
ומזמין  )בית שאן(  הקיסר מגיע לסקיתופוליס 
את העם לחוויה לילית ייחודית, לקול צלילי הנבל 
ובמופע להטוטי אש, יחד עם שוק לאורך הקארדו 

ומאכלים של תושבי סקיתופוליס. האומן שיר סופר 
ידגים את כלי הנגינה שהגיעו ממרחבי האימפריה 
הרומית. הכול קורה בלילה לאורם של לפידי אש 
הפזורים באתר יחד עם חיילים רומיים האחראים 
על הסדר, ורוכלת השוק שמחלקת לתושבי העיר 

תבלינים ושיקויים לרפואה. 
היכן: גן לאומי בית שאן.

מתי: רביעי וחמישי 26-27.9, בשעות 18:30 עד 
 .22:30

ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם 
למנויים.

הקשתים מגיעים לכוכב הירדן 
והאבירים מתעוררים לחיים 

שפע פעילויות מבוקר עד ערב בחגיגת סוכות 
במבצר כוכב הירדן, בשיתוף איגוד הקשתים. בבוקר: 
בואו למשחק אבירים חווייתי, סדנת חרבות ומגינים 
ומשימת ניווט משפחתית, "בדרך לגביע", בתוככי 
הקשתים  איגוד  בשיתוף  העתיק.  הצלבני  המבצר 
תיפתח זירת התנסות מקצועית של ירי בחץ וקשת 
ותוכלו לצפות בתחרות ירי שדה לקשתים מנוסים. 
בערב: הצטרפו לסיורים מודרכים לאור תאורת לילה 
חדשה וקסומה. נהלך במעברים נסתרים, נשמע את 
סיפור המבצר הצלבני ונגלה את צפונותיו של "כוכב 
הרוחות". לקינוח למעוניינים: לינה בחניון הלילה 

תחת מיליון כוכבים.
מתי: פעילות קשתים ותחרות: חמישי ושישי -27
28.9, בשעות 10:00 עד 15:00. משחק ניווטים וסדנה: 
25.9-28.9, 30.9. סיורים מודרכים: מיום שלישי עד 

חמישי 25-27.9 , בשעות 18:30, 20:00.
היכן: גן לאומי כוכב הירדן.

ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם 
למנויים. ללנים בחניון הלילה: ללא תשלום נוסף 

על דמי הלינה.

מנורות במערות
יום חוויתי לכל המשפחה בבית שערים העתיקה. 
דמויות מן העבר, תחנות יצירה והסברה וזחילת אומץ 
במערות  לכם  יחכו  ומדריכים  שחקנים  במערה. 

הקרירות.
היכן: גן לאומי בית שערים.

מתי: שלישי 26.9, בשעות 10:00 עד 15:00.
ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם 

למנויים.

פקחים צעירים בגן לאומי יחיעם 
ולהיות  ירוקים  מדים  ללבוש  חלמתם  תמיד 
את  לפגוש  בואו  והגנים?  הטבע  ברשות  פקחים 
מזמינים  אנו  הרשות.  עובדי  של  המרתק  עולמם 
אתכם לחוות אתנו את עבודת הפקח ולהתנסות בה 

באירוע שבו הילדים יהיו פקחים ליום אחד. הם ילמדו 
איך לספור עופות ולזהות ציפורים, ישתתפו בכיבוי 
שֵרפה, יתוודעו לנזקי הציד ולעוד דברים חשובים 

ומעניינים.
היכן: גן לאומי מבצר יחיעם. 

מתי: חמישי ושישי 27-28.9, בשעות 10:00 עד 
.14:00

ללא תשלום נוסף לדמי הכניסה לאתר, חינם 
למנויים.

מרכז

משחקים  בהיסטוריה באפולניה 
פעם חשבתם מהיכן הגיע אלינו משחק הדמקה? 
מי המציא את משחק השחמט? מי שיחק במשטח 
אתם  לסביבון?  קשורים  אלו  כל  ואיך  ה"טחנה" 
מוזמנים ליומיים של משחקים לכל המשפחה, חלקם 
ומוכרים  וחלקם עתיקים  ואהובים מאוד  מוכרים 
פחות בימינו. בואו לשחק ולגלות מה מקורם של 
אסור  היה  ולמי  ומתי  בהם  שיחק  מי  המשחקים, 
לשחק, מאיזה אזור בעולם הם הגיעו אלינו ואיזה 
משחק נמצא ממש כאן באתר. אל עולם המשחקים 
מן העבר יצטרפו דמויות ססגוניות המיוצגות בחלק 

מהמשחקים.
היכן: גן לאומי אפולוניה.

מתי: רביעי וחמישי 26-27.9, בשעות 11:00 
עד 15:00.

ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם 
למנויים.

קול פעמונים בבית גוברין 
המרכז הישראלי למקהלות ולחבורות זמר )מיל"ה( 
מתארח בגן לאומי בית גוברין ומציג ממיטב חבורות 
הזמר בהופעות ייחודיות בתוך מערות הפעמון ומזמין 

את קהל המטיילים להאזין ולהצטרף לשירה. 
12:00 – 16:00: מופעים לכל המשפחה.

16:00 – 18:00: מופעים ברפרטואר משתנה.
נקודות הדרכה יתקיימו בכל שעה עגולה בין 

השעות 10:00 עד 15:00. 
מערות  )מתחם  גוברין  בית  לאומי  גן  היכן: 

הפעמון(.
מתי: רביעי וחמישי 26-27.9, בשעות 10:00 עד 

.18:00
ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם 

למנויים.

סוכות, ארבעה מינים ושמירת טבע 
בירקון 

להדס,  חברו  בוכייה  וערבה  עייף  רגל  עולה 

ללולב ולאתרוג לסיור חגיגי לכבוד חג הסוכות בגן 
לאומי ירקון. היכן גדלה הערבה ומדוע היא מוגנת? 
באיזה צמח בחר בר כוכבא לסמל שלו? ומה הקשר 
בין כל אלו לעולה רגל עייף ולגן לאומי? הצטרפו 
אלינו לסיור חווייתי לכל המשפחה בעקבות ארבעת 

המינים. נקודת המפגש במרכז השירות למטייל.
היכן: גן לאומי ירקון- מתחם תל אפק.

מתי: שלישי ורביעי 25-26.9, בשעות 11:00 
ו-13:00.

ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם 
למנויים. 

ירושלים והסביבה וצפון ים המלח

משתה המלך בהרודיון
ב"קרב אקטיום" הם היו אויבים בנפש, אך לימים 
הפכו לידידי אמת. מרקוס אגריפה, יועצו ויד ימינו 
של קיסר רומא, בא לבקר את הורדוס, והארמון רוחש 
ומתרגש לקראת הביקור. הצטרפו אלינו לחוויה 
נפגוש  קסומה:  באווירה  המשפחה  לכל  מסעירה 
קרבות  מופע  נעלה  המלכה,  ממשמר  לגיונרים 
ונפגוש  ואש בתיאטרון,  גלדיאטורים עם חרבות 
את המלך הורדוס ודמויות מעברו בהצגה בטרקלין 
המלכותי שבארמון. הסיורים באתר העליון כוללים 
עצירה בהצגות. כמו כן בארמון ההר יהיו סדנאות 
למלאכות קדומות בכל שעות הפעילות ובתשלום 

סמלי. 
היכן: פארק )גן לאומי( הרודיון. 

מתי: חמישי 27.9, מהשעה 10:00.
ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם 

למנויים.

פסיפסים חיות וחוויות 
ג'ירף, פלמינגו, לביאה, כוהן ושומרוני נפגשו 
על אם הדרך. נשמע מסקרן? הצטרפו אלינו לסיור 
מומחז ולפסיפס תיאטרלי בשיתוף שחקנים, חיות 
בחאן  ומפתיעה  צבעונית  חגיגה  דמויות.  ושלל 
מדברית  באווירה  הטוב"  "השומרוני  הדרכים 
אותנטית. סיורים מומחזים ייצאו מהכניסה לאתר 
בשעות: 11:00, 13:00, 15:00. במהלך היום תתקיים 
סדנה להכנת עפיפונים ופסיפסים )בתשלום סמלי(. 

היכן: אתר השומרוני הטוב.  
מתי: שלישי עד חמישי 25-27.9, בשעות 10:00   

עד 16:00. 
ללא תשלום נוסף לדמי הכניסה לאתר. חינם 

למנויים.
וחוויה  עוד באתר וללא תשלום: דף פעילות 
וסיור עצמאי עם  משפחתית עצמאית ומאתגרת 

מערכת הדרכה קולית.

סוד המגילות הגנוזות 
מסע תיאטרלי לכל המשפחה. לפני 60 שנה 
נכנס נער בדואי למערה חבויה במצוקי מדבר 
יהודה ומצא בה כדי חרס עתיקים ובהם סוד בן 
2000 שנה. תיאטרון 'מקום' לוקח אתכם למסע 
חווייתי ומצחיק בעקבות סוחרי עתיקות, סוכני 
מוסד, ציידי אוצרות וארכיאולוגים, כולם רוצים 
לשים את היד על דבר אחד - המגילות הגנוזות 

של קומראן. 
היכן: גן לאומי קומראן.

מתי: שלישי עד חמישי 25-27.9, הסיורים 
המומחזים בשעות 10:00, 12:00 ו-14:00.

הכניסה לאתר,  דמי  נוסף על  ללא תשלום 
חינם למנויים.

עוד באתר: סיור עצמאי עם מערכת הדרכה 
קולית. 

שחקנים ועפיפונים בגריזים 
עלייה לרגל להר גריזים בחברה טובה ושלל 

דמויות מקראיות, עם שחקני תיאטרון 'מקום'.
בין ברכה לקללה, שכבות הזמן ונופי בראשית 
- נפגוש כהן שומרוני ששכח את שאבד לו. יֹוָתם 

המדריך
לאן מטיילים בחול המועד סוכות? האטרקציות, הפעילויות והטיולים שלא תשכחו עד תש"פ
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שחולם  וסנבלט  המשלים  ממשיל  העצים  מחבק 
ייצאו  מודרכים  סיורים  מקדש.  בית  לו  לבנות 

בשעות: 10:30, 12:30 ו-15:00.
במהלך כל היום תתקיים סדנא להכנת עפיפונים 

בתשלום סמלי של 5 ₪.
היכן: הר גריזים.

מתי: שלישי ורביעי 25-26.9, ההצגות יתקיימו 
בשעות: 11:00 ו-13:30.

ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם 
למנויים.

עוד באתר: ביום חמישי 27.9, "עפיפונים של 
ברכה"- טיול בין ברכה לקללה, הסיור יצא כל שעה 

עגולה משעה 10:00 עד 15:00.

דרום

"השוק הנבטי" – לגעת בעבר 
בעיר קדומה בת 2000 שנה, נוגעים בזמן שחלף, 
מתחברים אל ניחוחות העבר, מתרגשים מחוויה 
"היסטורית" צבעונית וקסומה של מראות, ריחות 
וטעמים ברחובותיה. סוחרים אותנטיים פורשים 
"ענתיקות",  שטיחים,  של  בזאר  מרכולתם:  את 
ולבונה.  מור  תבלינים,  נחושת,  כלי  רקמות, 
לצדם, דוכני אומנים ומלאכות "מסורתיות": ניפוח 
זכוכית, קדרות, ליבוד, קליעה ואריגה. וכל זאת 
בליווי מוזיקה, ריקוד ואווירה ציורית. בשוק שפע 
סדנאות, פעילויות ועניין לילדים ללא תשלום: 
מתחם משחקי חשיבה עתיקים, בנייה באדמה, נגינה 
וריקוד אתני מדרכי הבשמים והמשי, אוהל "אלף 
לילה ולילה" והדרכות בסמטאות העיר כל שעה 
עגולה החל מהשעה 10:00. פעילויות בתשלום: 
טיפול הוליסטי, קדרות באבניים, צורפות, קליעה. 
ובנוסף יחכה לכם בית קפה ציורי, מזנון ה'חבית', 
סוכה, הצללה ועוד. "שוק לילי - מסתורין וקסם 
בלב העיר הנבטית" יתקיים ביום חמישי 27.9, ברצף 

מ-10:00 עד 22:00.
היכן: גן לאומי ממשית. 

מתי: שלישי עד שישי 25-28.9, החל משעה 10:00.

ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם למנויים.

לגלות את מצדה מחדש עם אחרוני 
המצדה 

עם  היסטורית  אמת  ומפתיעה,  מקורית  הצגה 
וירטואוזיות קרקסית, בביצוע שחקני תאטרון "אספלט" 

מלווה בהדרכה ייחודית בתום ההצגה. 
היכן: גן לאומי מצדה.

מתי: שלישי עד שישי 25-28.9, בשעות 10:30 
ו- 13:30.

ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם 
למנויים. מומלץ לשלב עם לינה בחניון לילה מצדה 
מערב. להזמנת לינה היכנסו לאתר האינטרנט של 

רשות הטבע והגנים.

מסע בזמן עם נטי הנבטי וקמאי 
המוזיקאי – הצגה מוזיקלית 

חווייתית לכל המשפחה 
ואינטראקטיבית  מוזיקלית  מומחזת,  הדרכה 
לכל המשפחה במסע ייחודי ואותנטי לעולמו של 
ראייה,  החושים:  חמשת  באמצעות  הנבטי  העם 
חוויה  לחוות  בואו  וטעם.  ריח  מישוש,  שמיעה, 
והוא  ומוזיקאי  הוא שחקן  המדריך  אחר!  מעולם 
יספר את סיפורו של העם הנבטי באמצעות כל 
החושים. בעודכם צופים במופע תאזינו לסיפורים 
ואת  והלבונה  המור  ריחות  ולשירים, תריחו את 
שנישאו  האחרים  והבשמים  התבלינים  ריחות 
בשיירות הנבטים על גבי גמלים לפני כ-1,300 
שנים ממש כאן – דרך מדבר הנגב. משך המופע 

כשעה. 
היכן: גן לאומי עבדת. 

בשעה   ,25-27.9 חמישי  עד  שלישי  מתי: 
.16:00

ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם למנויים.
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מערות קדומות בכרמל 
מערות,  נחל  טבע  בשמורת  מודרך  סיור 
בסרט  נצפה  מערות,  בשלוש  נבקר  במהלכו 
במערה הארוכה ונשמע על האתר הפרהיסטורי 

שזכה להכרה כאתר מורשת עולמית.
היכן: שמורת טבע נחל מערות

מתי: שלישי עד שישי 25.9 – 28.9, בשעות 
14:00 12:00 10:00

ללא  יינתנו  בשמיעה  למוגבלים  שמע  ערכות 
בעת  מראש  לתאם  )יש  למבקשים  תשלום 

התשלום בקופה(
ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם למנויים.

מרכז

בגן לאומי אפולוניה יש סיפור 
מודרך וגם מונגש

אתכם  יטיילו  והגנים  הטבע  רשות  מדריכי 
את  ויספרו  הצלבני  המבצר  אל  המצוק  לאורך 

סיפורו המרתק של האתר לאורך התקופות.
במסגרת   ,26-27.9 חמישי,  עד  רביעי  בימים 
פעילות 'משחקים בהיסטוריה' )ראו פירוט לעיל(, 
יתקיימו סיורים מודרכים המותאמים ומונגשים 
גם למתקשים בתנועה, מידי שעה עגולה בשעות 

11:00 עד 15:00, כולל.
ביום שישי, 28.9, יתקיימו סיורים מודרכים לקהל 
בשעות:  ובשמיעה,  בתנועה  ולמוגבלים  הרחב 

13:00 ,11:00 ,9:00
היכן: גן לאומי אפולוניה

מתי: רביעי-שישי 26-28.9
ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם למנויים.

דרום

שוק נבטי בגן לאומי ממשית
מודרכים  סיורים  יתקיימו  המועד  חול  בימי 
בעיר הנבטית ממשית, במקביל לשוק הנבטי החי, 
הססגוני והתוסס )ראו פירוט לעיל, "השוק הנבטי- 
עם  למבקרים  מיועדים  הסיורים  בעבר"(.  לגעת 
מוגבלות בשמיעה ולקהל הרחב. להנגשת הסיורים 
למוגבלים בשמיעה יושאלו ערכות שמע בתחנת 
לגן  בכניסה  השירות  לחנות  הצמודה  המידע 

הלאומי.

מפגש  מנקודת  ייצאו  המודרכים  הסיורים 
משולטת בשוק עצמו.

היכן: גן לאומי ממשית
מתי: שלישי עד שישי 25-28.9  , החל מהשעה 

10:00 בכל שעה עגולה עד שעה 16:00
ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם למנויים.

באתר החי-רמון, הצמוד למרכז 
המבקרים במצפה רמון. 

חי-רמון, הממוקם למרגלות מרכז המבקרים, 
מדגים את הטבע החי, הצומח והדומם שבשמורה 
בתצוגה חיה - גן מדברי ומוקד בעלי-חיים. במוקד 
המעוצבים  בביתנים  בהם  לצפות  ניתן  חי-רמון 
כסביבות המחייה הטבעיות שלהם. ביניהם, נחשים 
וחלזונות,  מדבריים, מכרסמים קטנים, עכבישים 
חיפושיות, צבים וקיפודים, לטאות וחרדונים. בחול 
עם  למבקרים  מודרכים  סיורים  יתקיימו  המועד 

מוגבלות בשמיעה ולקהל הרחב.
היכן: חי רמון

מתי: שלישי עד שישי, 25-28.9 וביום ראשון 30.9, 
 החל מהשעה 10:00, בכל שעה עגולה עד שעה 16:00
ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם למנויים.

ירושלים והסביבה וצפון ים המלח

סוד המגילות הגנוזות בגן לאומי 
קומראן. 

במסגרת פעילות "סוד המגילות הגנוזות" )ראו 
פירוט לעיל(  הסיורים המומחזים בשעות:  10:00, 
12:00 ו- 14:00 , מותאמים לקהל הרחב ולמבקרים 

מוגבלים בתנועה.
היכן: גן לאומי קומראן

מתי: שלישי עד חמישי 25-27.9 
ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם למנויים.

פסיפסים חיות וחוויות באתר 
השומרוני הטוב.

במסגרת פעילות "פסיפסים חיות וחוויות" )ראו 
פירוט לעיל( הסיורים המומחזים שייצאו מהכניסה 
לאתר בשעות: 11:00, 13:00 ו-15:00, מותאמים 

לקהל הרחב ולמבקרים מוגבלים בתנועה.  
היכן: אתר השומרוני הטוב )ליד מעלה אדומים(.

מתי: שלישי עד חמישי 25-27.9 
ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם למנויים.

טבעי שזה נגיש

סיורים מונגשים למבקרים 
מוגבלים בתנועה 

ובשמיעה ולקהל הרחב, 
במהלך חג סוכות תשע"ט 

צפון

גיבורי-על בשמורת טבע גמלא – 
מגנים על הטבע

ילדים  מזמינים  והגנים  הטבע  רשות  פקחי 
חוויות  ביום של  גיבורי-על שומרי טבע  להיות 
ומשחקים. נלמד על חיות הבר, על שימור עתיקות, 
על טיבוע נשרים, על זכות הטבע למים שלו, ועוד. 
בסוף מסלול הכשרת גיבורי העל יחולקו תעודות 
פקח מצטיין בטקס מיוחד. המסלול כולו מונגש 
לעגלות וכיסאות גלגלים. הסיור מותאם לקהל 

הרחב ולמבקרים מוגבלים בתנועה.
היכן: שמורת טבע גמלא                   

מתי: חמישי 27.9, בשעות 10:00 עד 15:00.

ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם למנויים.

טבעי שזה נגיש  - שמורת טבע עין 
אפק 

עונת הסתיו מביאה איתה שינוי אווירה ושקט 
מיוחד במינו. יחד עם מבשרי הסתיו- הסתווניות 
והחצבים - השמורה מכינה עצמה לחורף.  הציפורים 
הנודדות והחורפות מגיעות אט אט וגם הן מספרות 
על שינויי העונות. הצטרפו אלינו לביקור חוויתי 
בשבילי השמורה הקסומה. בשמורה סרט אורקולי 
)נגיש לכיסאות גלגלים(, טחנת קמח צלבנית ובה 
תערוכת אמנות "גן החיות שלי" של האמנית חיה 
הסיורים מתאימים לבעלי מוגבלויות,  וייסהוז. 

בני משפחותיהם ולקהל הרחב. 
היכן: שמורת טבע עין אפק. 

מתי: רביעי 26.9 
יצאו מרחבת טחנת הקמח הצלבנית  הסיורים 

בשעות 11:00 ו-13:30.
ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם למנויים.

משפחה פורצת דרך
אוהבים לטייל עם הילדים? רוצים 
להפוך זמן איכות בטבע לזמן של 

התנדבות משפחתית?
המשימה: לטייל באחד מימי חול המועד ובמהלכו, 
הדרך,  לאורך  אשפה  לאסוף  גם  הטיול  כדי  ותוך 
לפנות אותה לפחים שיוגדרו מראש ולדווח לפקחים 

על מפגעים בדרך. 
איך מצטרפים? לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות 
למוקד רשות הטבע והגנים שמספרו 3639* או לאתר 

הרשות בכתובת:
 /https://www.parks.org.il/new/family

מוגבל,  המקומות  מספר 
אנא מהרו להירשם לקראת 
יקבלו  הנרשמים  החג. 

ערכה משפחתית.

משפחה פורצת דרך
צילום: ארכיון רשות הטבע והגנים

לפרטים ומידע על כלל הפעילויות היכנסו לאתר האינטרנט 
parks.org.il או לפייסבוק של רשות הטבע והגנים.
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עולים 
אל 

הגולן

אחת המצודות היפות, השמורות והפוטוגניות ביותר 
בישראל ממתינה לכם לא הרחק מכביש 98, הלוא היא 
סצנה  כמו  נראה  האתר  נמרוד(.  )קלעת  נמרוד  מצודת 
יגיח מאחד האולמות  רגע  מסרטי אבירים, כאילו בכל 

האפלוליים פרש על סוסו.
המצודה נבנתה על ידי האיובים בתחילת המאה ה־13 
והיא רובצת על מצוק בגובה של 800 מטרים מעל פני 
הים, תוך שהיא מספקת לכם נופים נהדרים של הגליל, 
הגולן ועמק החולה. חובבי סלפי? זהו בדיוק המקום לעשות 
זאת – ולשתף כמובן. המצודה כוללת מגדלים תמירים, 
אולמות מסתוריים, מאגר מים ואפילו מעבר סתרים סודי 

ביותר. תגיעו – תבינו.
להגיע: גן לאומי מצודת נמרוד נמצא על כביש 989, 

בין קריית שמונה לחרמון.

גן לאומי
מבצר נמרוד

98
כביש

כך נראה יער מהאגדות, ולכן רבים פוקדים את שמורת 
יער אודם ומטיילים בשביליה, בין עצי אלון מרשימים 
ונופים סחופי רוחות. רבים עושים זאת במטרה להגיע אל 
"הג'ובה הגדולה", אותו מכתש עמוק ומרשים, תוצר של 
פעילות געשית קדומה. אך בשמורה זו מסתתר מסלול 
וניתן  וקל, המתאים לכל המשפחה,  נוסף, מעגלי  טיול 

לשלבו בקלות עם הג'ובה הגדולה.
זהו תל קצעה, תל געשי שאליו מוליך שביל החולף 
ביער אלונים. התל מתנשא לגובה של כ־1,100 מטרים, 
כך שתזכו לקבל מראשו תצפית נוף נהדרת לכיוון החרמון 

והסביבה כולה. 
להגיע: בכביש 98 מחנים בעיקול דרך, באבן הק"מ 
ה־85. מחנים לצד דרך עפר ומחפשים אחר סימון שבילים 
כחול. למסלול הג'ובה הגדולה ניתן להגיע מכביש 978.

שמורת
יער אודם

יש שלטים שתמיד מעלים חיוך מסוקרן, גם בפעם 
שלטי  הם  כאלו  בהם.  שנתקלים  והשלישית  השנייה 
הגולן,  שברמת  בנטל  הר  בפסגת  שמצויים  ההכוונה 
המצביעים במדויק לעבר ירושלים, חיפה וגם אל בגדד, 
נוספים באזורנו. החיוך הזה יתרחב עוד  ויעדים  דמשק 
על  הנפלאות  התצפית  נקודות  אל  תגיעו  כאשר  יותר 
נגיעה  הגולן, במרחק  ההר, הצופות לעבר מרחבי רמת 

וחצי מהגבול. 
כדאי לדעת כי הר בנטל היה בעברו סוער הרבה יותר 
מהרוח הפסטורלית שמנשבת בו כעת, בשל העובדה כי 
מדובר בהר געש )שאינו פעיל עוד, אל דאגה(. הוא מתנשא 
העליונה  מהחנייה  והדרך  מטרים,  כ־1,165  של  לגובה 
לפסגתו שזורה בפסלי מתכת סוריאליסטיים. בראש ההר 

גם מצוי בונקר גדול שבו תעלות קשר לרוב.
להגיע: מכביש 98 לכביש 959, וממנו לכביש הגישה 

להר, דרומית לכניסה למרום גולן. 

תצפית
הר בנטל לצדו ובסביבתו של 

כביש 98, החוצה את 
רמת הגולן, מסתתרים 

לא רק נופי פרא 
שמציתים את הדמיון 
אלא שפע של אתרי 

מורשת, תצפיות 
פנורמיות, נקודות טבילה 
מרעננות וגם כמה אתרי 

ביקור סודיים־למחצה

גן לאומי מבצר נמרוד
צילום: מנו גרינשפן
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גן לאומי
מבצר נמרוד

עם שם כה מעורר יראה, מי בכלל ירצה לטבול כאן? 
ובכן – אתם. עין מוקש הוא מעיין שנמצא בקצהו של שביל 
טיול שסביבו שדות מוקשים לרוב. אך אל דאגה, השביל 
הזה נפרץ לפני מספר שנים והוכשר לביקורים. מהשביל 
אסור לרדת, וגם שלטים רבים ירמזו לכם לא לעשות זאת, 
ובטוחה. כדי להגיע אל המים לרחצה,  אך הדרך טובה 
עשו שימוש במדרגות אבן שיורדות מטה, רק שימו לב 
שנדרשת השגחה על ילדים קטנים, מאחר שהמים עשויים 

להיות עמוקים. 
כדאי לדעת שהמקום אינו מוצל, כך שבימים חמים, 

מומלץ להגיע מוקדם בבוקר או בשעות אחר הצהריים
להגיע: מכביש 98, מזרחית לצומת עין זיוון, בהתאם 
מספר  ברגל  וצועדים  מאולתר  בחניון  מחנים  לשילוט. 

דקות, בהתאם לסימון. אין לרדת מהשביל המסומן.

עין מוקש

אם נספר לכם שאתם עומדים לצפות במפל הגבוה 
יותר ממפלי הניאגרה, תאמינו? חכו, עוד נגיע לכך.

יביא אתכם   ,98 דילוג קליל מערבה מכביש  מרחק 
הטבע" של  "מלכת שמורות  היא  רבים  מי שבעיני  אל 
הגולן. מדובר כמובן בשמורת הטבע גמלא, שבין חמוקיה 
טיול  ששבילי  חשובים,  ומורשת  טבע  ערכי  מסתתרים 
ביניהם. כאן ממתין לכם מפל גמלא,  קלילים מחברים 
המפל האיתן הגבוה בישראל. שביל טיול נוח ייקח אתכם 
אל מרפסת תצפית יפה המשקיפה אליו, ושבילים נוספים 
עופות  של  קינון  מושבת  עם  אתכם  יפגישו  בשמורה 
מתקופת  ייחודיים  קבורה  )מבני  דולמנים  עם  דורסים, 

הברונזה( ועוד.
לכאן מגיעים גם בכדי להתוודע מקרוב ובאופן בלתי 
אמצעי אל שרידי העיר העתיקה גמלא, המכונה "מצדה 
של הצפון". בימי המרד הגדול, לחמו יהודי העיר בגבורה 
ברומאים, ולאחר מצור אכזרי – נכנעו. בית הכנסת שנחשף 
ושרידיו  ההרודיאנית,  בתקופה  כנראה  הוקם  בגמלא 
ניצבים דוממים מול הנוף הטרשי – המראה מעורר השראה.

להגיע: ניתן להגיע מכביש 98 או מכביש 869, לאורך 
כביש 808 לפי השילוט לשמורה.

שמורת טבע
גמלא

לא הרחק מתל סאקי מסתתרת בריכת טבילה קסומה, 
העונה לשם "ג'וחדר". כאן, לצד תל געשי "גמדי" שבו 
שרידיו של חאן דרכים ממלוכי קדום, הוכשרה בריכת בטון 
שסביבה עצי אקליפטוס שמעניקים צל הכרחי, כמו גם 
שפע של פינות פיקניק נעימות )כולל שולחנות(. הבריכה 
)הקרויה גם "בריכת אורחה"( עמוקה מספיק כדי שהטבילה 
שלכם תהיה מספקת, וזה בדיוק הזמן לעשות זאת, לפני 

שימי הסתיו הנעימים יפנו את מקומם לימי החורף.
להגיע: מצומת אורחה שעל כביש 98, לפי השילוט.

בריכת
ג'וחדר

יום  למלחמת  הימים  ששת  מלחמת  שבין  בתקופה 
הכיפורים, הוקם מוצב צה"לי על ראשו של תל געשי לא 
גדול, שסלעי בזלת עצומים מקיפים אותו. זהו תל סאקי, 
ובאוקטובר 1973 התחולל פה קרב קשה בין חיילי צה"ל 
לבין לוחמים סוריים, קרב שבו נרשמו סיפורי גבורה והקרבה 
עילאיים. כיום הכל שליו ומפויס פה, ואתם מוזמנים לטפס 
אל ראש התל ולקבל תצפית נוף מזוקקת הישר לעיניים 
כמו  הנופלים,  לזכר  אנדרטה  מצויה  במקום  )ולנשמה(. 
גם כלי רכב משוריינים ואפשרות לבקר בתעלות הקשר 

שבבונקר מאותם ימים. 
להגיע: על כביש 98, כ־3 ק"מ מצפון לרמת מגשימים.

תל סאקי

98, ואינם  מטיילים רבים נעים במהירות על כביש 
קטנים  אתרים  גם  חבויים  שלצדדיו  לעובדה  מודעים 
גילוי.  בחדוות  הנפש  את  שממלאים  כאלו  ומסקרנים, 
וכך, במרחק צעקה מהר פרס, ניצבת גבעה שבה מבנים 
היסטוריים, ולמרגלותיה מספר בתי בזלת. זוהי חורבת פרג 
)פארג'(, אחד האתרים היפים מסוגם ברמת הגולן כולה. 

מאחר שנמצאו בה סמלים יהודיים ונוצרים קדומים אלו 
לצד אלו, משערים החוקרים כי בימי קדם, חיו כאן בצוותא 
בני שתי הדתות. זאת, כחלק משרשרת ישובים יהודיים 
מהתקופה הביזנטית, לפני כ־1,500 שנים. מאות שנים 
מאוחר יותר הוקם על חורבות פרג כפר סורי, ששרידיו 

ניכרים גם כיום. 
גולת הכותרת של האתר הינה בית המנורות, מבנה 
תוכלו  המשקופים,  אחד  על  חורנית. שם,  בבנייה  סורי 
לגלות מנורות חרותות על אבני הבזלת, עדות קדומה 
לתושבים היהודיים של הכפר. המבנים שבראש הגבעה 
הם רמזים שנותרו מגרעין ההתיישבות של מושב יונתן, 
שהוקם באמצע שנות השבעים של המאה שעברה. הגרעין 

עבר במהרה ליישוב הקבע שלו, המצוי מערבה מכאן. 
להגיע: האתר מצוי צפונית לבריכת ג'וחדר.

 חורבת 
פרג )פארג'(

יופייה נובע בשל השילוב בין מבנה המצודה הנושנה 
לבין הטבע שמקיף אותה, חודר אליה ומתמזג עמה, 

כאילו המצודה היא חלק בלתי נפרד ממנו

שמורת טבע גמלא
צילום: רועי שטראוס
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קבלו
פיתול

כביש 99 מתהדר בשפע 
של אתרי טבע, שכל אחד 

מהם יתחרה על תשומת 
הלב שלכם. אז למה בעצם 

שלא תתמסרו לכולם? 
מעיינות קסומים, מפלים 

שוצפים, מצוקים דרמטיים, 
פינות חמד פסטורליות ולא 

מעט הפתעות ממתינות לכם 
לגדות הכביש המפותל הזה

היא אומנם לא ממש רובצת על כביש 99, אבל אין 
סיכוי שאתם מצפינים עד לקצה המדינה מבלי להתענג 
של  תחושה  שמספקת  הזו,  הנהדרת  הטבע  שמורת  על 
בריחה אל מחוזות עלומים. הכל בזכות אותו קניון עמוק, 
שמצוקים עוטפים אותו, תוך שהם יוצרים בו מפלים שכל 

אחד מהם מפתיע מחברו. 
התנור  מפל  אל  קצרצר  טיול  לערוך  תוכלו  כאן 
ק"מ,  כשלושה  של  קווי  מסלול  לערוך  או  המפורסם, 

המתחיל בפאתי מטולה ומסתיים בסמוך למפל התנור. 
הנחל נובע בלבנון השכנה )שחלקים ממנה ניתן לראות 
בתחילת המסלול(, ועד לפני כעשור הוא היה יבש בימי 
הקיץ, בשל שאיבה בצד הלבנוני. אך בעשור האחרון זוכה 
הטבע המקומי לצדק, בעת שרשות הטבע והגנים מזרימה 
אליו מים הישר מנחל דן האיתן. כך, לא רק אתם זוכים 
ליהנות ממראה המים, אלא גם בית הגידול עצמו – עולם 

צומח וחי עשיר שחזר לשגשג. 
המסלול יביא אתכם אל מפל עיון ולאחריו, אל מפל 
הטחנה המרשים, הזורם בעוז אל בריכה גדולה. בהמשך 
מופיע מפל האשד, ולסיום מפל התנור העצום, שנופל 
מגובה של כ-30 מטרים בתוך ארובת סלע טבעית. אל 
מי הנחל אין להיכנס, בשל השמירה הקפדנית על בית 
הגידול הרגיש, אך הילדים ימצאו את מבוקשם בבריכות 

השכשוך שבסוף המסלול.
להגיע: למפל התנור - מכביש 99 לכביש 90 )קריית 
שמונה-מטולה(. כקילומטר מדרום למטולה פונים מזרחה 
לפי השילוט. למפל עיון ולנחל - בדרך המתחילה מהקצה 

הצפון מזרחי של מטולה, ליד גדר הגבול.

שמורת טבע
נחל עיון

.2
וגם.  גם  זה  ובכן,  חצבאני?  או  שניר  זה  רגע,  אז 
מדובר באותו נחל כמובן, אבל לא משנה כיצד תקראו 
לו – הנחל הזה תמיד יקבל אתכם בשמחה, עם נופי מים 
מקום שילדים  זהו  במיוחד.  פסטורלית  ואווירה  זורמים 
הקסם  פינות  שפע  בזכות  בחום,  יאמצו  מבוגרים(  )וגם 

שממתינות ברחבי שמורת הטבע.
הנחל, הארוך מבין מקורות הירדן, מזמן מסלול טיול 
רטוב וחוויתי במים הרדודים, לצד יער גדות קסום. תנו 
לקטנים לגלות את "מפלי הטרוורטין" – מפלי מים קטנים 
לצד שביל ההליכה, שבהם נשפכים מי הדן הקרירים הישר 
לקטנטנים,  שכשוך  בריכת  גם  פה  יש  שניר.  נחל  אל 

מצפורים מעניינים ועולם חי מרתק.
ואם מזמן לא הייתם כאן, כדאי להגיע שוב, בזכות 
"פארק החושים" שנחנך פה השנה, המציע שביל טיול לכל 
המשפחה. שביל זה יגרום לכם להקשיב, לראות, להריח 
יחפים  להתהלך  למשל  תוכלו  במגע.  לחוש  ובעיקר   –
על משטחים במרקמים שונים )עץ, אבן, מים ועוד(, וגם 
ללמוד על עולמם של בעלי החיים באופן בלתי שגרתי. 

צפו להפתעות.
להגיע: מצומת המצודות בקרית שמונה פונים מזרחה 

)על כביש 99(, עד קיבוץ הגושרים ומשם לפי השילוט.

שמורת טבע
נחל שניר 99

כביש

שמורת טבע נחל עיון
צילום: מנו גרינשפן

צילום: מנו גרינשפן

התיירות  מאתרי  אחד  את  להציג  צורך  יש  האם 
הפופולריים ביותר באצבע הגליל? ובכן, בהחלט.  כי גם 
אם ביקרתם כאן כבר פעם, פעמיים או יותר, תמיד נעים 
לשוב הנה, אל מרחב שליו ויפהפה זה, שבו מתמזגים יחדיו 
פלגי מים קרירים, גשרים ותעלות אבן ציוריות, מדשאות 

ונופים מרוחקים בהרמוניה מושלמת. 
לכם  יגרמו  הפיקניק  פינות  ושפע  הענק  מדשאות 
לבלות כאן שעות ארוכות, וניתן כמובן גם להישאר עוד 
יום )לפחות(, וללון בחניון הלילה רחב הידיים והמאובזר 
שממתין לכם כאן. חוויה אמיתית, רק אל תשכחו להזמין 

מקום מראש.
יש פה גם אגם שחייה, חורשת עצי אלון עתיקים, שפע 

של שבילי טיול ובעיקר תחושה ששום דבר לא בוער. 
להגיע: על כביש 99 )צפונית מזרחית לקריית שמונה(, 

כ-5 ק"מ מזרחית לצומת המצודות.

גן לאומי
חורשת טל

.3

 משפחתית 
יה

חוו
ש ו

בו
 גי

קמפינג על הדרך: טבע,

הגושרים

מעיין ברוך
צ
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ילדים, ספרו להם בתחילת  אם הגעתם לטיול עם 
הטיול שבמקום מסוים בשמורת טבע זו חבוי עץ העונה 
לשם "עץ פו הדב". נכון, דברים רבים בשמורה זו יגרמו 
להם להשתאות וליהנות, אבל עץ עם שם כזה? מדובר 

בעניין מחייב למדי.
כאן, במקום שבו זורם נחל דן, משגשג יער שנראה 
כמו "ג'ונגל ישראלי". לעתים, קשה להאמין שאלו הם 
נראות  פינות מסוימות בשמורה  נופי הארץ. למעשה, 

כלקוחות הישר מעולם האגדות.
דוגמה נהדרת לכך היא "מעיינות גן עדן", פלגי מים 
פוטוגניים היוצרים אפיקי זרימה, ולאורכם צומח יער 
הקלילים  הטיול  במיני מטפסים. שבילי  גדות העשיר 
חולפים לצד פלגי המים המוצלים, ויביאו אתכם גם אל 
בריכת שכשוך מפתיעה וקרה-קרה שמזמנת התמסרות 

מוחלטת.
וישנו כמובן תל דן, שרידי עיר קדומה בת כ-5,000 
ובתקופה  הכנענית  בתקופה  נרשם  ששיאה  שנה, 
בידי  כיבושה  בימי  במקרא,  נזכרת  העיר  הישראלית. 
בני שבט דן. אל תחמיצו מפגש עם שער אברהם )השער 
הכנעני( המרשים ועם השער הישראלי הניצב לצד שרידי 

חומות הביצורים מאותה עת.
כך, שמורת הטבע הזו תספק לכם גם מסע בזמן, אל 
ימים רחוקים, וגם הנאה עכשווית מטבע שוקק חיים ומים 

טובים. גן עדן אמיתי.
להגיע: על כביש 99 )קריית שמונה-מסעדה(, כ- 11 

ק"מ מזרחית לצומת המצודות. בסמוך לקיבוץ דן.

שמורת טבע
תל דן

.4

אם חוויתם את חלקה השוצף של השמורה, כדאי מאוד 
גם להכיר את חלקה הרגוע יותר, אך הלא פחות מרתק. 
המרחק בין שני המתחמים )שלהם כניסות נפרדות( דורש 
נסיעה של דקות ספורות ברכב, אך כדאי לדעת שבין חלקי 
השמורה חולף שביל טיול, כך שאם הגעתם בשני כלי רכב, 
מומלץ לטייל בין שני חלקיה. המסלול קל יחסית ואורך 

כשעה וחצי או יותר.
כך או אחרת, מתחם המעיינות של השמורה הוא המקום 
שבו נובע מעיין הבניאס. ליד המעיין ממתינה לכם מערת 
דומם  שריד  המהוות  סלע,  גומחות  מספר  שבה  בניאס, 
ממקדש רומי קדום שנבנה לכבוד האל פאן )ומכאן השם 
"בניאס", שיבוש של "פניאס"(. בצמוד מצויים גם שרידיו 
של מקדש שבנה לא אחר מהמלך הורדוס, שזכה כידוע 
לכינוי "המלך הבנאי". מסלול מעגלי קצר וקל חולף בין 
אתרי מתחם המעיינות, אך כאמור, מומלץ לבקר בשני 
מתחמי השמורה היפה הזו, שלא תשאיר אתכם אדישים. 

באחריות.
להגיע: מכביש 99, מכיוון קרית שמונה או מהיישוב 

מסעדה.

שמורת טבע
נחל חרמון 

)בניאס( - מתחם
המעיינות

.6 .5

נתחיל בסימון "וי" הכרחי: אם עדיין לא פקדתם את 
השביל התלוי בשמורת הטבע נחל חרמון )בניאס(, הרי שזה 
בדיוק הזמן לעשות זאת. ואם אתם מעוניינים "לרחף" מעל 
נחל שוצף, השביל הייחודי הזה יאפשר לכם לעשות זאת 
בנוחות ובביטחון. הוא נבנה בצמוד למצוק הבזלת האדיר, 
ומספק זוויות מבט מרגשות ולא שגרתיות אל המים. הוא 
מתפתל לאורך של כ-100 מטרים, רוחבו לא עולה על 
1.2 מטרים, ובסיומו תחושו שהסתיימה הרפתקה גדולה. 

לגדות  החולף  השביל  את  תחמיצו  אל  עוד?  רוצים 
הנחל, שיביא אתכם במהרה אל מפל בניאס, המפל בעל 
הספיקה הגדולה ביותר בישראל. "ספיקה גדולה" משמעה 
ענני רסס ושאון מים. כיף גדול. אל כל הטוב הזה צופה 

מרפסת תצפית סמוכה ונוחה להגעה.
הטיול כולו דורש ירידה ועליה ממגרש החנייה אל 
עומק הערוץ, אך מדובר במסלול קל יחסית, המתאים גם 
למשפחות עם ילדים. נופי רמת הגולן יהוו צ'ופר נהדר 

על הדרך.
להגיע: מכביש 99, מכיוון קרית שמונה או מהיישוב 

מסעדה, לפי השילוט.

שמורת טבע
נחל חרמון
)בניאס( - 

מתחם המפל 
והשביל התלוי

לא משנה כיצד תקראו לו – הנחל הזה תמיד יקבל אתכם 
בשמחה, עם נופי מים זורמים ואווירה פסטורלית במיוחד.

שמורת טבע תל דן
צילום: דורון ניסים

גן לאומי חורשת טל
צילום: דורון ניסים

שמורת טבע נחל חרמון
צילום: זאב מרגלית

רוצים להגדיל?
באתר רשות הטבע והגנים תמצאו מידע על 
מסלולי טיול, פעילויות לסוכות, חניוני לילה 
ואפשרות לרכישת מנוי "מטמון", המאפשר 

כניסה חינם לגנים הלאומיים ולשמורות 
הטבע ברחבי הארץ. טלפון 3639*, אתר 
www.parks.org.il, או בפייסבוק 'רשות 

הטבע והגנים'



בין 
המים 

לשמים
כביש הצפון )899( מבטיח – ומקיים. מי שייאותו להתמסר לו, 

יגלו לצדו ובקרבתו מסלולי טיול קלילים ומגוון נופי עשיר – 
מקשתות סלע אדירות ועד טיולי יער אפלוליים, מפסגות עוצרות 

נשימה ועד מבצרים מעוררי השראה. אז למה אתם מחכים?

למרות שמו, נחל כזיב לעולם לא מכזיב, וגם בעונת הסתיו 
בריכות  ובעיקר, ממלאים  נשפכים  נמזגים,  זורמים,  בו  המים 

טבילה נהדרות שישמחו גם את המטיילים הסגפניים ביותר. 
ערוצו מתחיל באזור הר מירון, והוא מתפתל לצד הרים עטויי 
חורש סבוך עד שהוא מגיע אל הים, באזור אכזיב. המטיילים, 
מצדם, מרוויחים יופי של מסלולי טיול לכל אורכו, כאשר הקטע 
הפופולרי ביותר מצוי באזור עין טמיר. צפו לשפע של שפריצים, 
באדיבותם של בריכות, מפלונים ופלגי מים טובים. מי שמחפשים 
מסלול משפחתי לא ארוך מדי, ירדו מחניון הרכב שליד מצפה 
הילה אל הנחל בשביל המסומן היטב בצבע שחור, ויחזרו באותה 

הדרך )יש להצטייד במפת סימון שבילים(. 
ואם אתם כבר כאן, אל תחמיצו טיול קליל )כ־45 דקות לכל 
כיוון( אל שרידי מבצר מונפור הצלבני, המתנשא גבוה מעל הנחל, 
ומספק תחושה ימי־ביניימית, כמו גם תצפיות עוצרות נשימה 

במלוא מובן המילה. 
להגיע: מכביש 899 לכביש 70 וממנו דרך כביש 85 למצפה 

הילה. ניתן לחנות בחניון הסמוך למצפה.
במיוחד לסוכות: רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי, אוצרות 
עמדת  סוכות  בחוה"מ  יפעילו  והגנים  הטבע  ורשות  הגליל 
מידע בנחל כזיב ומערך היסעים )שאטלים( לטובת המטיילים, 
בין התאריכים 24/9־1/10. זאת, על מנת להקל על המטיילים 
ולאפשר הגעה נוחה ובטוחה אל האתר. ההיסעים ייצאו מעין זיו 
בעלות סמלית של 5 שקלים. פרטים באתר רשות הטבע והגנים 

ו"אוצרות הגליל".

שמורת טבע
נחל כזיב

וגן לאומי
מבצר מונפור

899
כביש

את מסלול הכביש הצפוני הזה מומלץ להתחיל במרחק 
נגיעה ממנו, במקום שעונה היטב להגדרה של "סתלבט 
המאכלס  אכזיב,  לאומי  לגן  הבאים  ברוכים  הים".  מול 
מפרצון ציורי שיכול לשמש לכם בית לשעה־שעתיים, 
יום וגם יותר, בזכות צמד חניוני לילה מאובזרים ומפנקים 
יותר  יש עונג גדול  המצויים בשטח הגן הלאומי. האם 
מאשר להתעורר עם אור ראשון, לפתוח את פתח האוהל 

ולרוץ אל גלי הים?
החוף כולל בריכות ים טבעיות ותחושת ניתוק סטייל־

סיני, ולצד החוף ממתינים לכם מדשאות לרוב, פינות 
פיקניק וכמובן, שרידי העיר הקדומה אכזיב, שאף נזכרת 
שנהגו  פניקים,  גם  באזור  התגוררו  השאר  בין  במקרא. 
מסוימים  ממינים  מחלזונות  הארגמן  צבע  את  לייצר 

שנשטפו אל החוף.
בקיצור, צפו למרחב מטופח ומרתק, שמשרה אווירה 
של "בית בטבע", ולא משנה לכמה זמן הגעתם. כך או 
אחרת, מומלץ לטבול בים הטורקיז עם שנורקל ומסכה, 
ולגלות עולם נהדר של יצורים ימיים, כולל קיפודי ים, 
הדרך  כנראה  זוהי  ועוד.  ים  שושנות  קטנים,  תמנונים 
הטובה ביותר להיטמע בנוף. זיכרו, בעלי החיים הימיים 

מוגנים, ואין לפגוע בהם.
נהריה  בין   ,4 הגן הלאומי שוכן לצד כביש  להגיע: 

לראש הנקרה. שימו לב לשילוט שבדרך. 

גן לאומי
אכזיב
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שמורת טבע
נחל כזיב

וגן לאומי
מבצר מונפור

וגם  העין  מלוא  ירוקים  נופים  גם  קדום,  מבצר  גם 
שפע של סיפורים היסטוריים. האם יש צורך ביותר מכך? 
כביש  לגדות  אמנם  שוכן  אינו  יחיעם  מבצר  לאומי  גן 
הצפון, אך יותר ממומלץ לפקוד אותו בדרך צפונה או 
בחזרה הביתה. הוא מציג לראווה מבצר יפהפה, שנבנה 
בידי הצלבנים, אך נהרס במהרה בידי השליט הממלוכי 
בייברס, בשנת 1265. עם זאת, שנים לאחר הריסתו, שוקם 
המבצר בידי השליט הבדואי דאהר אל עומר. נוסף על כך, 
המבצר רחב הידיים הזה מספר גם את סיפור הגבורה של 
מגיני יחיעם, בימי מלחמת העצמאות, כך שיותר ממומלץ 
לערוך "שיעורי בית" לפני ההגעה, וללמוד על קורותיו 

של המקום. 
קיבוץ  בתוך  שוכן  יחיעם  מבצר  לאומי  גן  להגיע: 
יחיעם. פונים מכביש מס' 89 )נהריה - צפת( לכביש מס' 

8833 ונוסעים לפי השילוט.
במיוחד לסוכות: "פקחים צעירים בגן לאומי יחיעם" 
– בואו לפגוש את עולמם המרתק של פקחי רשות הטבע 

והגנים )ראו פירוט נפרד בעמוד 6(.

גן לאומי
מבצר 
יחיעם .3

הגליל מאכלס לא מעט בתי כנסת קדומים, אך נדמה 
כי אחד השמורים, היפים והמרשימים שבהם הוא זה שמצוי 
בגן לאומי ברעם, שהוקם בתקופת התלמוד. הוא נראה 
כגלויות נוף, כציור טבע שנעשה ביד אמן. ואכן, המקום 
מתהדר ברמת שימור גבוהה למדי, כמו גם באדריכלות 
מרהיבה, העושה שימוש בעיטורים נאים ובפיתוחי אבן 

יפים. 
הקהילה  יהודי  את  שימש  בברעם  הכנסת  בית 
המשגשגת שהתגוררה כאן במאות הרביעית והחמישית 
לספירה. חזיתו שומרה לעילא, ובה שלושה שערים, קשת 
מרהיבה ואבני גזית חסונות. זהו מקום שכל־כולו קדושה 

מסוגננת. אל תחמיצו.
להגיע: על כביש 899, בין קיבוץ סאסא וקיבוץ ברעם, 

כ־3 קילומטרים מזרחית לצומת חירם.

גן לאומי
ברעם .5

.6 .4
הפתעה קטנה וחמודה להפליא שוכנת למי שייאותו 
לעצור לצד הכביש ולהצטייד במצב רוח מהורהר של חיבור 
בלתי אמצעי לטבע. זהו מקום שיפציר בכם לשוב אליו בכל 
פעם שתהיו באזור. מערת פער היא בעצם בולען, מעין עמק 
קטן וגדוש אווירה הנוטה להסתגר מהעולם החיצון באדיבות 
הטבע העוטף אותו. סביב הבולען מצוי חורש סבוך, ועלי 
שלכת מרשרשים תחת הרגליים. קסם של מקום, שממתין 

לכם במרחק של דקות הליכה ספורות מהרכב.
מערבית  קילומטרים  כשני   ,899 כביש  על  הגעה: 

לצומת סאסא. עוצרים בהתאם לשילוט.

שמורת טבע
מערת 

פער

זוהי  אולי  פסגות.  בשבילי  בטיול  מרגיע  משהו  יש 
העובדה שמדובר תמיד בשבילים שבהם אי אפשר לטעות, 
הנוף,  זהו  ואולי  ההתחלה.  נקודת  אל  מגיעים  תמיד  כי 
שמציג את עצמו אט־אט, בסבלנות. שביל הפסגה בשמורת 
הר מירון אהוב על מטיילים רבים, והוא מתאים במיוחד 

למשפחות. הוא קל למדי ואורכו כשני קילומטרים. 
בגובה של כ־1,200 מטרים מעל פני הים, תזכו לקבל 
זוויות מבט בלתי שגרתיות על צפון הארץ, כאשר מעת 
לעת נפתח החורש וחושף "חלונות" נהדרים אל הנופים: 
הגליל, הגולן, העמקים וכל מה שביניהם. ועוד כדאי לדעת 
כי ההר הגבוה )אחד הגבוהים בישראל כולה( נטוע בלב 
שמורת טבע חשובה שבה עולם חי וצומח עשירים, בזכות 
שפע המשקעים שיורדים כאן מדי חורף. ההליכה נערכת 

על שביל בסימון אדום. 
להגיע: מכביש 89, מדרום לסאסא, פונים מזרחה לכיוון 
בית ספר שדה הר מירון ונוסעים אל ראש ההר לפי השילוט.

 שמורת טבע
הר מירון

שביל הפסגה

יפהפה  נוף  ייחודי של טבע פראי,  מיזוג 
ומורשת עתיקה ממתין לכם בשמורת טבע 
נחל עמוד, במרחק קפיצה מהעיר צפת. 
בזכות השלכת,  הזמן להגיע,  בדיוק  וזה 
שנראית באזור זה במיטבה. כאן זורם כמובן 

נחל איתן, ובדרכו הוא יוצר נופי קסם, כמו 
ומהנות, שנעים  רדודות  טבילה  בריכות  גם 

לשבת בהן ולצדן במשך שעה ארוכה. האזור כולו משופע 
בצמחייה עשירה, כך שגם צל לא חסר לכם בעומק ערוץ 

הנחל. טיול מושלם.
בשמורה ישנם מספר מסלולים, ומסלול משפחתי נעים 
במיוחד ייקח אתכם אל "בריכות שכווי", תוך שהוא חולף 
בבוסתן יפה, לצד טחנות קמח נושנות ושאר הפתעות. רק 
זכרו, כאשר אתם מסיימים לטבול – קחו אוויר מלוא הריאות. 

תזדקקו לו בדרך המטפסת למעלה...
להגיע: מכביש 866 בין צומת חנניה לצומת מירון, שני 

ק"מ מצפון לכפר שמאי.

שמורת טבע
נחל עמוד

שמורת יער זו מסתתרת מפני הממהרים בכביש, והיא 
מתגלה רק בפני מי שיעצרו ויעתרו לה במשך שעה ארוכה. 
לעתים, יער אלונים זה מזכיר יערות אירופיים, ובקרוב, 
בעונת החורף, המראה אף יהיה מסתורי הרבה יותר. אך 
גם כעת, משופע היער בפינות חמד אפלוליות ונהדרות, 
שמספקות תחושה של משחק מחבואים תמידי. לצד עצי 
האלון המצוי, תמצאו פה חברים נוספים, בהם אגס סורי, 

אלון התולע, אלה ארץ־ישראלית ועוד.
מספר שבילים חוצים את היער, בהם שביל ישראל 
סימון  במפת  להצטייד  שכדאי  כך  נוספים,  ושבילים 

שבילים ולטייל לפי החשק ולפי היכולת.
של  המזרחי  חלקו  לצד  משתרעת  השמורה  להגיע: 

כביש 899, מול גן לאומי ברעם. 

שמורת
יער ברעם

גם מבצר קדום, גם נופים ירוקים מלוא העין וגם שפע של 
סיפורים היסטוריים. האם יש צורך ביותר מכך?
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גן לאומי ברעם
צילום: דודו פרו

מבצר מונפור
צילום:נעמה טוכפלד

שמורת טבע נחל עמוד
צילום: לייזר ברגמן

רוצים להגדיל?
באתר רשות הטבע והגנים תמצאו מידע על 
מסלולי טיול, פעילויות לסוכות, חניוני לילה 
ואפשרות לרכישת מנוי "מטמון", המאפשר 

כניסה חינם לגנים הלאומיים ולשמורות 
הטבע ברחבי הארץ. טלפון 3639*, אתר 
www.parks.org.il, או בפייסבוק 'רשות 

הטבע והגנים'
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הגיעו 
לעמק 
השווה

אתם תמיד חולפים על פניו בדרך צפונה, אבל מתי 
בפעם האחרונה עצרתם לחקור מקרוב את מכמניו של גן 
לאומי בית שערים, השוכן בלב עמק יזרעאל? מרחב קטן 
יחסית זה מציע מיזוג נהדר של קדושה יהודית קדומה, 
ארכיאולוגיים  שרידים  של  ושפע  מרתקת  היסטוריה 
שמציתים את הדמיון. לכאן מגיעים כדי לבקר במה שמצוי 
מתחת לפני הקרקע ולא רק מעליה: מערות קבורה יהודיות 

מפוארות, מוארות בקפידה וגדושות במסתורין. 
כידוע, לאחר חורבן בית המקדש, קבעה כאן הסנהדרין 
את מקום מושבה, והפכה את בית שערים ליישוב ששמעו 
יצא למרחוק. לאחר שרבי יהודה הנשיא נטמן בה, ביקשו 
להיקבר בה יהודים רבים, חלקם מארצות ניכר. מערות 
הקבורה בגן הלאומי מתהדרות אף בשפע של תבליטים, 
עיטורים וכתובות המצויות על קברי האבן. אל תוותרו 
על ביקור במערות המנורה, שבהן מופיע סמל המנורה, 
המלווה את כולנו מזה דורות רבים, והפך לסמל המדינה. 
עוד במקום: תצפיות נוף נהדרות, גן מטופח ומוזיאון קטן 

השוכן באחת המערות.
צומת  עד   722 כביש  על  יוקנעם  מצומת  להגיע: 
השומרים, שם פונים בפנייה הראשונה שמאלה עד לגן 

הלאומי.
חוויתי  יום   – במערות"  "מנורות  לסוכות:  במיוחד 

ומרגש לכל המשפחה )ראו פירוט בעמוד 6(. 

גן לאומי
בית שערים

ויצירות  המפוארים  המבנים  בין  משוטטים  כאשר 
הפסיפס עוצרות הנשימה בגן לאומי ציפורי, קל לדמיין 
את החיים בעיר שוקקת זו, הנטועה אל מול נוף העמקים 

הירוק העוטף אותה.
בציפורי, "בירת הגליל" חי רבי יהודה הנשיא, ואליה 
הוא העביר את הסנהדרין, שפעלה עד אז בבית שערים. 
בשנת 220 נחתמה כאן המשנה, וחכמי העיר היו שותפים 
העבר  אל  החיבור  כאן,  הירושלמי.  התלמוד  ביצירת 
והמורשת מורגש מכל עבר. אל תוותרו על ביקור בווילה 
הרומית, שבה פסיפסים רבים, בהם דמותה המפורסמת 
של מי שמכונה "המונה ליזה של הגליל". צעדו ברובע 
המגורים היהודי, בקרו בבית הכנסת הקדום )שבו אף פועל 
התת־ המים  במפעל  לצעוד  תשכחו  ואל  מרגש(  מיצג 

קרקעי מימי הרומאים ובמנהרת ששת הפירים – חוויה 
מרגשת במיוחד.

להגיע: הגישה לגן הלאומי מכביש צומת המוביל – 
נצרת )מס' 79(, בין סימני הקילומטר 22־23.   

במיוחד לסוכות: "ציפורי בסוכות של שלום" - פעילות 
למשפחות וילדים בחג הסוכות, המשלבת בין מסורות החג 

לתקופת המשנה והתלמוד )ראו פירוט בעמוד 6(.

גן לאומי
ציפורי

הכבישים החוצים את העמקים 
מציעים לכם לשדרג את הטיול 

שלכם ולבלות בהם יומיים 
שלמים, הכוללים חוויית קמפינג 
מגבשת באחד או יותר מהגנים 
הלאומיים שמצויים בהם. מסע 

בין בתי כנסת קדומים, תצפיות 
נוף עוצרות נשימה וגם עולם 

תת־קרקעי מפתיע

בפאתי העיר טבריה, במרחק נגיעה מהכנרת, שוכן גן 
לאומי קטן ומפתיע, שלא זוכה לרייטינג גבוה, אך מציע 
חוויה "בוטיקית" במיוחד. מאז ימי קדם הגיעו לכאן יהודים 
כדי לטבול במעיינות החמים, להם נודעו סגולות מרפא. 
בתחומי הגן הלאומי נובעים 17 מעיינות תרמו־מינרליים 
בטמפרטורה של 60 מעלות. אלו בוקעים הישר אל כמה 
בריכות שכשוך ששופצו וחודשו לאחרונה, ומזמנות פינוק 

חמים במיוחד.
כאן גם ממתין לכם "בית הכנסת של סוורוס", שעבר 
מספר גלגולים מאז בנייתו לראשונה, בשנת 230 לספירה. 
מוצג בו לראווה אחד הפסיפסים המרהיבים ביותר של בתי 
מזלות  גלגל  כולל  והוא  ישראל,  בארץ  הקדומים  הכנסת 
מעורר השראה, דמויות נשים המסמלות את עונות השנה, 
כתובות ביוונית, סמלים יהודיים כגון שתי מנורות בעלות 

שבעה קנים, שופר ולולב.
להגיע: בכניסה הדרומית לטבריה. הכניסה מכביש 90, 

בין סימני ק"מ 412־413.

גן לאומי
חמת טבריה

 ,75 ,7177
כבישים

גן לאומי השלושה 
)הסחנה(
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חיבור נינוח לשורשים או טיול אתגרי לכל המשפחה? 
שמורת טבע וגן לאומי ארבל מציעים את נוסחת ה"גם וגם". 
בשרידי ארבל הקדומה שוכנים חורבות בית כנסת קדום, 
שנבנה במאה הרביעית לספירה, כאשר מחזית המבנה נותר 
שער מרשים למדי. עוד שרדו עמודים וכן חלקי פתח נוספים, 
מעוטרים בעיטורים צמחיים, והם מפוזרים במקום. ואם אתם 
אל ראש  עלו  נופים,  גדושה של  במנה  לזכות  מעוניינים 
מצוק הארבל, שם ממתין לכם מסלול תצפיות קליל )מסלול 
המצפורים(, המשקיף אל מרחבי הגליל והגולן, כאשר הכנרת 
מסלול  בדמות  מגיע  האתגרי  החלק  למטה.  מנצנצת שם 
הטיול אל מבצר המערות )מומלץ לילדים מגיל 8 ומעלה(. 
כאן תעשו שימוש ביתדות ובסולמות, שיביאו אתכם אל 
המבצר שמאכלס מערות טבעיות. במקום זה נערך קרב קשה 

בין חיילי הורדוס לבין מתנגדיו, שהסתתרו במערות. 
להגיע: מכביש טבריה – צומת גולני )77(, פונים בצומת 
כפר חיטים לכביש 7717, פונים ימינה בפנייה למושב ארבל, 
לפני הכניסה למושב לוקחים שמאלה ונוסעים כ־3.5 ק"מ 

עד האתר.

שמורת טבע 
וגן לאומי
ארבל

ועדיף  לרגע,  לעצור  המקום  בדיוק  זה 
אף ללילה שלם: בגן הלאומי פועל חניון 
לילה מאובזר ונעים, שיאפשר לכם "לגנוב" 
עוד יום טיול בעמקים. הילדים יהיו אסירי 

תודה. החניון מציע תאורה, נקודות חשמל, 
מקלחות, שירותים, מקררים, מקפיא, שולחנות 

פיקניק, מוקדים להבערת מדורה )בתיאום מראש(, תאים 
לטעינת טלפונים ניידים ועוד. 

הפסטורליים  המרחבים  אחד  אל  הבאים  ברוכים  אז 
זכה לפני  גן לאומי מעיין חרוד  והמטופחים בעמק חרוד. 
שנים ספורות במתיחת פנים, וכיום בריכות השכשוך שבו 
יפות, מזמינות ומהנות הרבה יותר. אבל לכאן מגיעים לא 
רק לשכשך, אלא גם לטייל בין שבילי האתר, בין מדשאות 
מטופחות ופלגי מים. זהו מקום נהדר לפיקניק ממושך, ומומלץ 

גם לטפס ולבקר בבית יהושע חנקין, למרגלות הגלבוע.
כאן גם תופתעו לגלות את מערת גדעון, שממנה נובע 
מעיין חרוד. על פי המסורת, ערך פה השופט גדעון את 
"מבחן הליקוק", ובאופן זה בחר את הלוחמים הנועזים ביותר.

להגיע: בין עפולה לבית שאן, על כביש 71, ומשם לפי 
השילוט.

גן לאומי
מעיין חרוד

ובכן, מרחב מיוחד זה אינו מצוי אמנם על הכבישים 
71, 75 או 77, אך אם הגעתם עד לכאן, אל תוותרו עליו 
)במיוחד אם אכן החלטתם להקדיש יומיים לחקר העמקים(. 
גן לאומי קטן זה טומן בחובו שרידי ישוב יהודי מתקופת 
המשנה והתלמוד. שרידים אלו כוללים מבני מגורים, בתי 
בד, מקווה טהרה ובית כנסת שנבנה באבני בזלת חמורות 

סבר. יש פה גם תצפיות נוף נפלאות אל הכנרת.
להגיע: על כביש 8277. בין צומת כורזים לאלמגור, 

מזרחית לצומת עמיעד.

גן לאומי
כורזים

עוד גן לאומי קטן ו"בוטיקי" ממתין לכם בתחומי קיבוץ 
חפצי־בה. בלבו מצוי בית כנסת קדום מתקופת התלמוד, 
ששרידיו התגלו ממש במקרה, בחורף של שנת 1928. בית 
שבה  לב,  ומרחיבת  עשירה  פסיפס  רצפת  כולל  הכנסת 
עיטורים ודמויות לרוב – מגלגל המזלות ועד סיפור עקדת 
היפות  לאחת  נחשבת  זו  פסיפס  רצפת  למעשה,  יצחק. 
והשמורות בישראל, ומבט ממושך בה יחשוף בפניכם עוד 
ועוד פריטים ודמויות. בתחומי בית הכנסת, שנבנה במאה 
החמישית לספירה, מוקרן כיום מיצג מרגש שמתאר באופן 
חי במיוחד את הווי היומיום בתקופת התלמוד. אל תחמיצו.

להגיע: מכביש 71 לכביש 669, בין צומת השיטה לבית 
שאן, בתחומי קיבוץ חפצי־בה.

רוצים להגדיל?
באתר רשות הטבע והגנים תמצאו מידע על 
מסלולי טיול, פעילויות לסוכות, חניוני לילה 
ואפשרות לרכישת מנוי "מטמון", המאפשר 

כניסה חינם לגנים הלאומיים ולשמורות 
הטבע ברחבי הארץ. טלפון 3639*, אתר: 
www.parks.org.il, או בפייסבוק 'רשות 

הטבע והגנים'

גן לאומי
בית אלפא

עבר כה עשיר ומרתק טומנת בחובה בית שאן העתיקה, 
והגן הלאומי הזה מציג את יופיה ואת סיפורה באופן בלתי 
נשכח. על פי המקרא, הפלישתים הוקיעו את גופות המלך 
שאול ובניו על חומת בית שאן, לאחר שהביסו את צבא 
ישראל בקרב הגלבוע. בתקופה ההלניסטית נוסדה כאן עיר־
מדינה )פוליס(, ובה רחובות מעוטרים בעמודים, מקדשים, 

תאטראות, שווקים, בתי מרחץ ומזרקות מים. 
לצד  העיר,  של  העבר  פאר  בין  לשוטט  תוכלו  כיום 
בית מרחץ מרשים  רומי,  רחובות, שרידי מקדש  מבנים, 
ועוד. אל תוותרו על "לילות שאן", מיצג רב־חושי הנערך 
מתקדמות  בטכנולוגיות  שימוש  ועושה  הערב  בשעות 
הממחישות את חיי העבר בקול, אור ושפע של אפקטים 

)הזמנת כרטיסים: 04-6481122(.
הגעה: בכניסות לבית שאן ישנם שלטי הכוונה המובילים 

לגן הלאומי.
במיוחד לסוכות: "האימפריה חוזרת לבית שאן", חוויה 
לילית ייחודית, לקול צלילי הנבל  ובמופע להטוטי אש, יחד 
עם שוק לאורך הקארדו ומאכלים של תושבי סקיתופוליס 

)ראו פירוט בעמוד 6(.

גן לאומי
בית שאן

העבר  סיפורי  המרהיב,  הנוף 
הדרמטיים ותחושת הניתוק הנהדרת, כל 
אלו מתמזגים לכדי חוויה משמעותית, 
במיוחד בגן לאומי כוכב הירדן, שלבו 

ורחב  מרהיב  צלבני  מבצר  הוא  הפועם 
ומשקיף  הגלעד  הרי  מול  הניצב  ידיים, 

מגבוה אל עבר בקעת הירדן והגליל התחתון. זהו בהחלט 
מבט עוצר נשימה.

אל המבצר האיתן הזה נוספה לאחרונה תאורת לילה 
שתוכננה בקפידה בידי מומחי תאורה ואקולוגים, במטרה 
ליצור קסם מואר וגם ידידותי לסביבה. עוד במקום: גן 
פסלים יפה של האמן יגאל תומרקין, שביל טיול קצר אל 
מול הנוף )"שביל הידיד"( וגם חניון לילה השוכן בכרם 
זיתים, ומאפשר מבט מפעים אל שמי לילה זרועי כוכבים. 

המקום אף הונגש לאחרונה למוגבלים בתנועה.
להגיע: מכביש 71 לכביש 90. כ־15 ק"מ מצפון לבית 

שאן פונים מערבה לכביש 717 העולה לגן הלאומי. 
הירדן  לכוכב  מגיעים  "הקשתים  לסוכות:  במיוחד 
והאבירים מתעוררים לחיים" - שפע פעילויות מבוקר 
עד ערב בחגיגת סוכות במבצר כוכב הירדן, בשיתוף איגוד 

הקשתים )ראו פירוט בעמוד 6(.

גן לאומי
כוכב הירדן

נסו להיזכר מתי בפעם האחרונה ביקרתם בגן לאומי גן 
השלושה )הסחנה, אם לקצר(. כך או אחרת, אולי תופתעו לגלות 
כי לפני מספר שנים, הכתיר המגזין האמריקאי TIME את 
הסחנה כ"אחד מעשרים פארקי המים היפים בעולם". מפתיע? 

בואו לבדוק בעצמכם.
בנקודת מפגש ציורית זו שבין הר הגלבוע לעמק בית שאן, 
האדם עזר לטבע ויצר פיסת גן עדן פסטורלית, שבה מתמזגים 
יחדיו מפלים, בריכות מים עמוקות, גשרי אבן, תעלות מים 
צרות, טחנות קמח קדומות ושפע של פינות פיקניק ורביצה על 

המדשאות המטופחות. 
כדאי לדעת כי הכינוי הערבי "סחנה", משמעו "חם", והוא 
מתייחס לטמפרטורה הקבועה )והגבוהה( של בריכות המים: 28 
מעלות צלזיוס לאורך כל ימות השנה. כך, גם בשיא החורף יש מי 
שטובלים כאן – בהנאה. ועוד כדאי לדעת כי במרחב זה ממתין 
לכם מוזיאון ארכיאולוגי קטן ומרתק, כמו גם אתר חומה ומגדל, 
שבו מיצג חדש המשחזר את ימי העבר, והוא עושה זאת בדרכים 

מקוריות ומרגשות במיוחד. צפו להפתעות. 
וחשוב לא פחות: גם כאן פועל חניון לילה מאובזר שיאפשר 

לכם לבלות באזור יומיים שלמים )לפחות(.
להגיע: נוסעים על כביש עפולה – בית שאן )מס' 71( ובצומת 

השיטה פונים דרומה לכביש מס' 669. מכאן על פי השילוט.

גן לאומי
גן השלושה
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קמפינג על הדרך: טבע,

גן לאומי ציפורי
צילום: אלון לויטה



בשלטון  מהמרד  כחלק  ההר  אל  יהודים  קבוצת  עולה 
הרומאי. הם מקימים כאן מקוואות ובית כנסת מרשים, 

שבו נערכים גם כיום טקסים מרגשים.
הלגיון הרומאי העשירי דולק אחריהם, צר על ההר, 
מקים סוללת ענק – עד לסוף המר, שבו מחליטים המורדים, 
ובראשם אלעזר בן יאיר, ליטול את חייהם בעצמם כבני 

אדם חופשיים.
מזה למעלה מ־30 שנים פעל למרגלות ההר מופע אור־

קולי מרשים, שנצפה כבר על ידי מאות אלפי בני אדם. 
אך בעקבות הרצון לרעננו ולהפיח חיים חדשים בהר, נחנך 
בימים אלו מופע חדש, מסעיר, דרמטי ומפעים, שלא ישאיר 
אתכם אדישים. הוא מוקרן על כל שטח צלע ההר, מאזור 
הסוללה ועד הארמון הצפוני, ועושה שימוש בטכנולוגיית 
VIDEO MAPPING מהגדולות שבוצעו בארץ )אם לא 
הגדולה שבהן(. זאת לצד תאורה מתקדמת ופסקול ייעודי 
שהולחן על ידי שלמה גרוניך. בפסקול מרגש זה לוקחים 
חלק גם הראל סקעת, לירז צ'רכי, תזמורת ומקהלה. הפקתו 
של המופע, שהופק על ידי חברת "בריז קריאייטיב", צולמה 

בהשתתפות כ־60 שחקנים וניצבים. 
המופע עצמו משלב בהרמוניה הקרנות, מוזיקה ושאר 
עבר,  מכל  אליכם  המגיעים  ואפקטים  המחשה  אמצעי 
ויוצרים חוויה בלתי נשכחת. ניכר כי המופע הייחודי הזה 

מצליח "להוציא" מההר דברים שנוגעים בנשמה. 
למרגלות ההר פועל חניון הלילה "מצדה מערב", מתחם 
מאובזר ורחב ידיים, שבו ניתן ללון באוהלים פרטיים, אוהלי 
קמפינג משפחתיים המוקמים על ידי צוות החניון, ומיועדים 
מזרנים  עם  גדולים  קבועים  באוהלים  או  לנים  ל־5־4 
יש להזמין מראש במערכת ההזמנות  )מחוממים בחורף(. 
המקוונת באתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים. וזוהי 
גם הזדמנות נהדרת ליהנות מהמופע, להישאר ללון בחניון 
לצפות  כדי  ההר,  במת  אל  לטפס  בוקר  ולפנות  הלילה 
בזריחה. כך, הביקור כולו יקבל משמעות חדשה לצד חוויה 

בלתי נשכחת.
כדאי לדעת: הגעה מערד בכביש 3199. או בוויז: חניון 

מצדה מערב.

מסעות בזמן
ביותר ויותר גנים לאומיים ברחבי הארץ, נוספו בשנים 
שימוש  העושים  ייחודיים,  המחשה  אמצעי  האחרונות 
בטכנולוגיות מתקדמות, במטרה להביא אל קדמת הבמה 

את סיפור המקום באופן מרגש במיוחד.
דוגמה בולטת במיוחד ממתינה לכם בגן לאומי בית 
שאן, שם פועל בשעות הערב "לילות שאן", מיצג רב־
חושי שמלווה אתכם לאורך הסיור כולו ואולי אף ישכיח 

מהילדים את המסכים האישיים שלהם... 
כאן תצפו במופע המשופע באורות ובצלילים, המספר 
על תולדות המקום. תצאו לסייר ברחובות העיר הקדומים 
הקמים לתחייה ומוארים בקפידה, תצעדו בין ענני אדים 
בבית המרחץ, תאזינו לקולות השוק ולהמולתו ואפילו 
"תחושו" בהתרגשות ברעידת האדמה שפקדה את העיר 
לפני מאות שנים. ואלו הן רק חלק מההפתעות שמזמן 

לכם מסע בזמן זה. 
וחמישי -  המופע נערך בימים שני, שלישי, רביעי 
מאמצע מרץ עד אמצע נובמבר, לא כולל ערבי חג. החיזיון 
מחצית  בכל  ואחריו  החשכה  רדת  עם  מתחיל  הראשון 
השעה. מומלץ להקדים להירשם )ההרשמה על בסיס מקום 
פנוי( בטלפון 3639*. הגן הלאומי נמצא בתוך העיר בית 

שאן. בכניסות לעיר ישנם שלטי הכוונה.
חדשה  חוויה  על  תוותרו  אל  בעמק,  כבר  אתם  ואם 
המוצגת בגן לאומי גן השלושה )סחנה(. כאן, באתר השחזור 
של הישוב תל עמל, שהוקם כחלק מסדרת יישובי "חומה 
ומגדל", תוזמנו לחוש ממש כמו חלוצים, בזכות מיצג חדש, 
העושה אף הוא שימוש באמצעי הדמיה מתקדמים המשלב 
אורות, צלילים וקולות. הכל נועד לדמות בעבורכם כיצד 
חשו החלוצים שעלו על הקרקע והקימו יישוב חדש. מכאן 
תצאו לא רק עם ידע נרחב יותר, אלא גם עם תחושות של 

חלוצים אמיתיים.
מבקרים  מרכז  "עופוריה",  את  הכירו  בצפון:  ועוד 
שממתין לכם בשמורת הטבע החולה, ובו סרט בתלת־ממד, 
גדוש אפקטים, הממחיש את חוויית הנדידה של הציפורים 
מארצות אירופה במסען בין היבשות. מובטח לכם שאחרי 
הביקור, כאשר תרימו עיניים לשמים, תראו את הציפורים 

באור אחר.
במהלך ההקרנה, המושבים שלכם ינועו, משקפי התלת־
יגרמו לכם להסיט מבט בעת מעופכם עם להקות  ממד 
ציפורים, ומשבי רוח ונתזי מים ישלימו את החוויה כולה 
)הגעה מכביש 90, צפונית לראש פינה, בהתאם לשילוט(. 

ולסיום, המסע שממתין לכם במרכז המבקרים מכתש 
רמון, שייקח אתכם ממרומי החלל אל בטן האדמה. 

המרכז נועד למלא שתי מטרות: לחבר אתכם אל הטבע 
המקומי של מכתש רמון, ואל סיפור חייו של אילן רמון, 
האסטרונאוט הישראלי הראשון, שמצא את מותו באסון 
המעבורת "קולומביה". החוויה כוללת מפגשים מרגשים 
עם פריטים שונים )בהם חליפת חלל, דגם המעבורת ועוד(, 
מיצגי מולטימדיה, וגם – איך אפשר בלי – כמה הפתעות 
מרגשות במיוחד. לא נקלקל לכם את ההפתעה - פשוט 

תגיעו.
רמון  במצפה  נמצא  רמון  מכתש  המבקרים  מרכז 
)הגעה מכביש 40(. יש לתאם את הביקור מראש בטלפון 
08־6588691. מרכז המבקרים מונגש לנכים באופן מלא.

את  היטב  זוכר  אחד  שכל  כפי  בדיוק 
הפעם הראשונה שבה העפיל אל מצדה, 
הפעם  את  היטב  יזכור  אחד  כל  כך 
האור־ בחיזיון  צפה  שבה  הראשונה 

קולי החדש, שמושק ממש בימים אלו, 
למרגלות ההר. "צפה" היא מילה צנועה לתיאור החוויה 
הרב־חושית שממתינה לכם כאן, בלב המדבר, אל מול 

המיתוס הכל כך ישראלי. 

להתחבר לעוצמה
כידוע, ההר הוא לא רק מקום של טיול, הנאה ולימוד, 
אלא גם מרחב שמספק למבקריו תחושה של עוצמה, של 
חיבור אמיתי. והחיבור הזה יימשך גם בדורות הבאים, בכך 

אין כל ספק.
2002 הכריז האו"ם על  אבל אנחנו לא לבד: בשנת 
מצדה "אתר מורשת עולמית", ודי לצפות בהמוני התיירים, 
המגיעים מכל רחבי הגלובוס ומעפילים אליו בהתרגשות, 

כדי להבין את עוצמתו של המקום ואת סוד קסמו.
כאן, בפאתיו המזרחיים של מדבר יהודה, בחר המלך 
שמשלב  מרחב  השטוחה  ההר  במת  על  להקים  הורדוס 
ארמון גדוש תענוגות. והכל, בספר המדבר, במבצר מעשה 
ידי הטבע, שישמש אותו ביום סגריר. המבצע ההנדסי 
השאפתני ניכר היטב גם היום – בין אם מדובר במחסני 
הענק, בארמון הצפוני התלוי מעל פי" תהום או במערכת 

המתוחכמת לאגירת והובלת מים. 
כ־70 שנה לאחר מותו של הורדוס, בשנת 66 לספירה, 

קסמה של מצדה לא יפוג לעולם, ואלו שיגיעו להר בחול המועד יגלו כי 
 במקום מוצע מופע חדשני ומרגש, שייקח אתכם למסע חוויתי בזמן.
בואו להיות הראשונים לחוות זאת, ועל הדרך גם להכיר מיצגים רב־

חושיים נוספים ברחבי הארץ

 מצדה 
מתעוררת לחיים

צילומים: בריז קריאייטיב
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המופע עצמו משלב בהרמוניה הקרנות, 
מוזיקה ושאר אמצעי המחשה ואפקטים 
המגיעים אליכם מכל עבר, ויוצרים חוויה 

בלתי נשכחת

רוצים להגדיל?
באתר רשות הטבע והגנים תמצאו מידע על 
מסלולי טיול, פעילויות לסוכות, חניוני לילה 
ואפשרות לרכישת מנוי "מטמון", המאפשר 

כניסה חינם לגנים הלאומיים ולשמורות 
הטבע ברחבי הארץ. טלפון 3639*, אתר 
www.parks.org.il. או בפייסבוק 'רשות 

הטבע והגנים'

משקיעה עד זריחה: מופע 
רב חושי חדש המוקרן על הר 
המצדה )הצגות טרום בכורה(

המופע ייערך בימים שלישי עד חמישי 
)כולל(, 25-27.9, חול המועד סוכות. עקב 
עומס צפוי, מומלץ להגיע למצדה מערב 
בשעה 19:00. ההקרנה תתחיל ב־20:00. 

אורך המופע כ־45 דקות, מתאים מגיל 12. 
הכניסה בתשלום )45 שקלים למבוגר, 35 

שקלים לילד(. הנחות ללנים בחניון הלילה, 
למנויי מטמון ולקבוצות מעל 30 איש. 



כי  רומי. מעניין לגלות  הוא שריד  בית המרחץ  גם 
שתוכנן  בארץ-ישראל  הראשון  המרחץ  בבית  מדובר 
ונבנה במתכונת בתי המרחץ של רומא הקדומה. כידוע, 
הרומאים נהו אחר תענוגות הגוף בכל מקום שאליו הגיעו 
במסעותיהם, ובית המרחץ שבבית גוברין מהווה דוגמה 

ראשונה מסוגה. 
וישנו כאמור גם מבצר צלבני לא גדול, שרידי כנסייה 

צלבנית, מבצר פנימי ורמזים נוספים מן העבר.
ידי  על   2014 בשנת  שהוכרז  הלאומי,  הגן  כאמור, 
האו"ם כאתר מורשת עולמית, לא מפסיק להתחדש, ואם 
תרצו לחוות אותו במלוא אונו, לחוש כיצד הוא מתעורר 
לחיים, ימי חול המועד סוכות הם זמן מצוין לעשות זאת. 

עוד נגיע לכך.

היכונו לקרב!
כדי להפיח חיים במקום באופן מסעיר במיוחד, בוצעו 
כאן מספר שיפורים ושדרוגים, מהכשרת שביל טיול ועד 
שילוט מאיר עיניים. דוגמה חביבה להפליא, לעתים אף 
משעשעת, מגיעה בדמות שילוט שהוא בעצם איורי קומיקס, 
המתארים בהומור את אורח חייו של גלדיאטור טיפוסי. תהיו 
חייבים להודות שמדובר ביופי של רעיון להעביר מידע 

היסטורי.
ותזכו  האמפיתיאטרון  לב  אל  היכנסו  נושא,  ובאותו 
במופע מרגש בסגנון תוכנית הספורט "שירים ושערים". 
כאשר  ומשעשע,  נפלא  מושקע,  שמע  במיצג  מדובר 
אתם משמשים קהל, ישובים על מושבי האבן, ומקשיבים 
לקולותיהם של שדרן ופרשן המתארים קרב גלדיאטורים 
והקומיקאי תומר שרון  לירן שכטר  איש הספורט  סוער. 
אחראיים על הקולות, המשולבים בשלל אפקטים קוליים. 
כך, תוכלו להתרשם משאגות הקהל, מנהמות חיות הטרף 
שבזירה, מתיאורי שפת הגוף של הלוחמים המפוחדים וגם 

מתגובותיהם של היושבים ביציע האח"מים. אל תחמיצו!
ולצד כל אלו, ממתינים לכם ברחבי האתר שלטי הסבר 
המציגים לראווה פרטי מידע מרתקים שיתארו לכם לא 
רק את קורות המקום באופן כרונולוגי אלא גם פרטי מידע 
עסיסיים. כבר בכניסה תוכלו להכיר את הדמויות שמייצגות 
כל תקופה ואת הצבע הרלבנטי, כך שכאשר תבחינו בשילוט 
אדום, תדעו שמדובר בתקופה הרומית, כחול הוא צלבני 
וירוק הוא מוסלמי. על קיר מבנה השירותים אף תראו כיצד 

נראו השירותים בתקופה ההיא.
הילדים אוהבים שיעורי חשבון? אולי הם יאהבו זאת: 
יוכלו  במקום גם ישנה עמדה מדליקה שבאמצעותה הם 

ללמוד בקלות ובהנאה ספרות רומיות. 

מומלץ מאוד לעלות אל שלוש נקודות התצפית, שכל 
אחת מהן מציגה זווית אחרת של העיר, המושבים העליונים 
של האמפיתיאטרון, תצפית הגשר וגג הכנסייה. כמו כן 
מומלץ להגיע עד חורשת המשחקים שבה גם ניתן לאכול 
כריך אבל גם ליהנות ממשחקים הקשורים לכל מה שראיתם 
עד כה, קלאס ספרות רומיות, התאמת תקופות ואנשים ועוד.
לדעת עוד: הכניסה לגן הלאומי נמצאת מול קיבוץ 
בית גוברין, על כביש מס' 35 )בית שמש-קריית גת(. משך 
המסלול כ-2-1 שעות, ואפשר לשלבו עם ביקור במערות 

שמעבר לכביש )באותו כרטיס כניסה(. 
בחול המועד סוכות ייערכו כאן פעילויות מיוחדות 
ימי חול המועד, מדי שעה עגולה  לכל המשפחה. בכל 
15:00 תוזמנו כאמור לחוויה הקולית  9:00 עד  בשעות 
באמפיתיאטרון של עיר בני החורין )ללא תשלום נוסף על 
דמי הכניסה לאתר, חינם למנויי מטמון(. בימים שלישי עד 
חמישי, 25-27.9, כרבע שעה לפני השמעת מיצג השמע, 

יתקיימו הדרכות קצרות.
עוד בסוכות: מופעי שירה באווירה מיוחדת - מקהלות 
וחבורות זמר שרות במערות הפעמון המבקרים מוזמנים 
בשעות  ב-26-27.9  יתקיים  לשירה.  ולהצטרף  להאזין 
10:00 עד 18:00. את השירה ילוו נקודות הדרכה במערה 

הצידונית ובמערת הקולומבריום. 

חוויה קולית  באמפיתיאטרון 
של עיר בני החורין

מתי: בכל ימי חול המועד 25-28.9, 30.9, 
בכל שעה עגולה בין השעות 09:00 עד 

15:00. ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה 
לאתר, חינם למנויים.

לאומי  גן  את  מכירים  חשבתם שאתם 
בית גוברין? ובכן, מצד אחד אתם בהחלט 
במערות  ביקרתם  כבר  ובטח  צודקים 
מהצד  שלו.  והמיוחדות  המדהימות 
מהחוויה  חלק  רק  הן  המערות  האחר, 
כולה שמזומנת לכם פה. הסיבה: בשנה החולפת חידשה 
רשות הטבע והגנים מתחם פחות מוכר בחלקו הצפוני של 
הגן הלאומי - הלוא הוא "עיר בני החורין" , העיר של 

האנשים החופשיים. 
כרקע נאמר שהעיר בית גוברין של לפני כאלפיים שנים 
היתה עיר גדולה בשליטת הרומאים. במתחם זה התגלו 
אמפיתאטרון )היחיד שניתן לבקר בו בישראל, אחיו הקטן 
של הקולוסיאום ברומא(, בית מרחץ אימפריאלי שנבנה 
בגודל של 5 דונמים, מבצר צלבני )מתקופה מאוחרת יותר 
המרשים  האמפיתיאטרון,  נוספים.  עבר  ושרידי  כמובן( 
בגודלו ויופיו גם כיום, הוקם במיטב המסורת הרומית, 
ונועד לקרבות גלדיאטורים, קרבות נגד חיות טרף וטקסים 
המוניים. כן, ממש כאן אצלנו, כך שאין צורך להרחיק עד 

לרומא כדי לשמוע סיפורי גלדיאטורים.
בצדו המערבי של קמרון באמפיתיאטרון אף התגלה 
מזבח, שככל הנראה שימש כאתר פולחן למתמודדים לפני 
שנשלחו אל הזירה, ואל מול הקהל האדיר, שתפס את 

מקומו על גבי 3,500 מושבי אבן. 

הילדים שלכם יחושו כאן כמו גיבורים 
בספרי הרפתקאות: עיר בני החורין, אחד 
ממתחמי גן לאומי בית גוברין, התחדשה 

בשנה החולפת בהמחשה צבעונית 
ומרהיבה שהוסיפה חיים למבנים העתיקים 

המרשימים שבמקום. ואיך כל זה קשור 
לקרבות גלדיאטורים?

 חייל רומאי, 
גלדיאטור אימתני 

 ופרש צלבני 
נפגשים בעיר

צילום: מנו גרינשפן
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 עיר בני 
החורין

רוצים להגדיל?
באתר רשות הטבע והגנים תמצאו מידע על 
מסלולי טיול, פעילויות לסוכות, חניוני לילה 
ואפשרות לרכישת מנוי "מטמון", המאפשר 

כניסה חינם לגנים הלאומיים ולשמורות 
הטבע ברחבי הארץ. טלפון 3639*, אתר 
www.parks.org.il. או בפייסבוק 'רשות 

הטבע והגנים'.

האמפיתיאטרון הרומי, המרשים בגודלו וביופיו גם 
כיום, הינו היחיד מסוגו שנתגלה בארץ בשלמותו



לפרטים נוספים חפשו: "רשות הטבע והגנים" 

רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לחגוג את השמחות שלכם בנוף 
ובאווירה הייחודית של אתרי המורשת היפים בישראל.

יש מקום 
לשמחה עם ערך

לחגוג את הרגע, לחוות את המקום

בואו להתחבר לטבע, לערכים ולמסורת של כולנו

 טקס בר מצווה
 בגן לאומי מצדה 

ובעוד אתרים
 נבחרים של רשות 

הטבע והגנים
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