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מסע מרתק בזמן , לותיקיםוהאתכם, האזרחים  מזמיניםחברתי,  המשרד לשוויוןו רשות הטבע והגנים

ם מובילים עם שחזורים, הדרכות מיוחדות, מפגשים מעניינים ופעילויות לרגל חודש יבאתרים היסטורי

 .האזרח הוותיק

 6/11,13/11,20/11,27/11 :בתאריכים יום שלישי בחודש נובמברכל  יימווהפעילויות יתקהסיורים 

כולל  -בלבד ₪  40כניסה לאתר ב  + מדריך + הסיורים יערכו באותה מתכונת של אוטובוס

 הפעילויות.

 חובה לשריין מקום מראש! –מספר המקומות בכל סיור מוגבל 

 

 צפון

גן 
לאומי 
כוכב 
 הירדן

מעבריו הנסתרים ונגלה את נהלך ב  !בארץוהגדול מבצר הצלבני השלם ה
בנקודה הגבוהה ביותר ברמות  נבנההמבצר  צפונותיו של "כוכב הרוחות".

 יששכר וחולש על עמק הירדן.
 (.”Regnum Hierosolymitanumירושלים )  חבר מקב' ממלכתפגוש נ

חברי הקבוצה המפגש יעסוק בפעילות השחזור האוטנטית שמקיימים 
של חי היומיום בימי הביניים: מלאכות כגון אריגה, נפחות, ייצור כלי 
עבודה וציוד לחימה, ביגוד וכלי נשק )כמה שקלה חרב? ובכמה זמן 

 מייצרים שריון טבעות?( ששמשו את האבירים הצלבניים.
 

גן 
לאומי 
חמת 

 טבריה

מעיינות מרפא  ,עוד מתקופתו של המלך שלמה ,בחמת טבריה קיימים
חמים וטבעיים, אשר נובעים מעומק האדמה וידועים בסגולות המרפאות 

שלהם. מספרים שאפילו רבי שמעון בר יוחאי ירד להירפא במעיינות 
 המרפא בחמת טבריה.

מים המטיילים מוזמנים לשכשך רגליים במי המעיינות החמים, הזור
הקדום בעל בבית הכנסת לבקר , בין שלוש בריכות שכשוך חדשות

 ., ולחזות במופע אורקולי חדשרצפת הפסיפס מהיפות בארץ
נפגוש את אלישבע אשת הדייג, דמות מרתקת בחמאם התורכי 

  מהעבר שתספר לנו על חיי התושבים ונפלאות העיר.

גן 
לאומי 
 ציפורי

העיר  .סטוריון יוסף בן מתתיהויכינה את ציפורי הה "פאר הגליל כולו", כך
בירת הגליל בגן הלאומי ציפורי, הייתה  שרידיה נראהשאת  ,ציפורי

בגן  .בתקופה הרומית ומקום חתימת המשנה ע"י רבי יהודה הנשיא
הלאומי נתוודע לסיפורה של תקופת המשנה והתלמוד, סיפור השופך אור 

הרקע התרבותי  ם הארכיאולוגיים שנחשפו באתר, ועלהממצאי על
 וההיסטורי של תושביה.

בין רחובותיה ושביליה העתיקים של ציפורי נפגוש דמויות מהעבר 
שיספרו לנו סיפורים מחיי העיר. נפגוש את הרוכלת מהשוק אשר 

את היפהפייה הגלילית בווילה גם ו סם החייםתמכור לבאים את 
 הרומית.

 

ותיק וחודש האזרח ה –עם שלישי בטבע  מסע בזמן
2018 
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שמורת 
טבע עין 

 אפק

מן מורת הטבע עין אפק משמרת נופי ביצה ומקורות נחל שרובם אבדו ש
הארץ. בשביל הביצה שבשמורה הולכים המטיילים מעל ביצה מוקפת 

בצמחיית גדות עשירה ועופות מים ססגוניים. מראש טחנת הקמח 
מוזמנים להליכה נינוחה בין צמחיית . אתם העתיקה נראים נופי עמק עכו

ולמפגש מהנה עם נופי  ,וגשרי העץ הנחלים, בריכות המים הטבעיות 
 ים, מגוון הדגים והצמחייה הייחודית. השמורה, עדר ג'מוס

הצטרפו אלינו לחוויית הטיבוע עם צפר מומחה, במהלכה נראה ציפורי 
נלמד על תופעת הנדידה המרתקת, איך עוקבים אחר הציפורים,  שיר, 

 .מאיפה ולאן הן נודדות, ואיך הן בכלל יודעות את הדרך

 

 

 

 מרכז ודרום

מוזיאון 
השומרוני 

 הטוב

חופשית ללא מצנח בין דפי ההיסטוריה בחאן דרכים עתיק צלילה 
ושלל דמויות שעל סף ההיסטריה .  מסע מודרך מומחז ומצחיק 

 עם פאולוס האביר ושומר הפסיפסים, חייל אנגלי ושוטר תורכי

 

גן לאומי 
בית 

 גוברין

מאה מהתרבות השחזור היסטורי של אתם מוזמנים להשתתף ב
כגון  כולל שחזור מלאכות קדומותמרד בר כוכבא. ותקופת  12

 הסדנאות יוצגו. הכנת נייר, בניית שריון אבירים, נפחות ועוד
כל הציוד (  כאשר Living History" ) במתכונת "היסטוריה חיה

ובשיטות  מיוצר על בסיס ידע ממקורות היסטוריים, ארכאולוגיים

 .מסורתיות ומחומרים אותנטיים

 

גן לאומי 
תל באר 

 שבע

מפגש מרתק בין ההיסטוריה של  - "ים וסיפורים מרפאיםצמח "

מרכז המבקרים של גן לאומי תל באר שבע למרים אבו רקייק מ

  ."בת המדבר" בתל שבע

להתנסות במוצרי קוסמטיקה ובריאות טבעיים, במקום תוכלו 

 400-המבוססים על מסורת בדואית משפחתית בת למעלה מ

בעצמכם בסדנאות המונחות . את חלקם אף תוכלו לרקוח שנים

מגוון מוצרים  -על ידי צוות בנות "בת המדבר". בין שפע המוצרים 

 .המופקים מחלב נאקות הידוע בסגולותיו הרפואיות הייחודיות
 

 

 


