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הכניסה לגנים הלאומיים של רשות הטבע והגנים
כרוכה בתשלום .ישנם אתרים נוספים כדוגמת
שילה הקדומה שהכניסה אליהם בתשלום .שאר
המסלולים והאתרים ללא עלות כניסה.
המסלולים והאתרים המופיעים בחוברת מאושרים
לטיול על ידי הצבא ומשרד החינוך ,יש לתאם
ולאשר את הטיולים על פי הנהלים.

כתיבה ועריכת תוכן :שרה קורלק וצוות ההדרכה.
עימוד ועיצוב :איילת בר-דוד
תמונות :יחזקאל בלומשטיין וצלמירי (אלא אם מצויין אחרת)
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הזמנה לטיול
שם הרי שומרון...
מספר דברי הימים של מטיילי הפלמ״ח ומגלי הארץ ,נפקדו
מקומם של הרי השומרון ובקעת הירדן.
אט אט ,צעד צעד נחשפו אזורים אלו לציבור המטיילים
והתגלו נופי תנ״ך ובראשית קדומים.
מרכז סיור ולימוד שומרון מזמין אתכם לשנות הרגלי טיול
ולהגיע לגלות יחד אתנו את חבלי הארץ בהם פסעו אבותינו,
בהם נכתבו ספרי התנ״ך והתרחשו המאורעות שעיצבו את
התודעה הישראלית לדורי דורות.
מרכז סיור ולימוד שומרון מתמחה באזור הר השומרון ,בקעת
הירדן ,מישור החוף ,כרמל וגלבוע.
אני מזמין אתכם לבוא ולהשתמש בשירותי המקום שחרט על
דגלו את חשיבות ואיכות ההדרכה כערך ראשון במעלה.
החוברת המוצגת לפניכם מביאה את עיקרי ההמלצות שלנו
לטיולים ,באמתחתינו הצעות נוספות ,נשמח להרכיב את
הטיול המושלם עבורכם.

בואו לטייל אתנו בדרכי אבות
יאיר אלמקייס
מנהל מרכז סיור ולימוד שומרון

הר השומרון הוא הממלכה הטבעית שלנו" ,המגרש הביתי".
זכינו להלך בהרים ובנחלים ולטעום מנפלאות השומרון.
שמורות טבע ונופים פראיים ,אתרים ארכאולוגים עתירי
ממצאים ,שלל מעיינות קסומים ,וסיפור אנושי בן זמננו של
חידוש ההתיישבות והחקלאות העברית בהר.
צוות המדריכים שלנו אוהב לצטט את משפטו של רחבעם
זאבי" :על שבילי הארץ יש ללכת יחפים כי דורכים על פסוקים",
ואכן ,השומרון הוא זירת התרחשות מקראית של סיפורי מקרא
רבים :החל מאברהם אבינו המגיע לאלון מורה ,דרך יעקב,
יוסף ,יהושע בן נון ,מלכי ישראל ,שופטים ונביאים רבים.
מוזמנים להיכנס למנהרת הזמן ההיסטורית ותוך כדי ליהנות
מאוויר הרים צלול ,תצפיות נוף מרהיבות ומסלולי טיול מהנים.

שמורת הטבע נחל קנה

מסלולי טיולים ואתרים

שומרון

מסלול הליכה מקרני שומרון לכביש עמנואל-יקיר.
נחל קנה הוא נחל איתן ,זרימתו מתחזקת בעיקר בחורף
ובקרבת המעיינות המצויים בו.
במסלול נצעד בשביל בין בוסתנים ונבין את חלוקת הנחלות בין
שבטי אפרים ומנשה ,המתוארת בספר יהושע פרק י"ז" ,וירד
הגבול נחל קנה" .המסלול עובר בינות פרדסי הדרים מטופחים
וחורש ים תיכוני מובהק של אלונים ואלות ,באפיק הנחל מים
זורמים .בחורף ובאביב פריחה נהדרת.
משך הטיול :טיול חצי יום או
יום מלא.
עונה מומלצת :כל השנה
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מחורבת שחאדה לשמורת
הטבע נחל קנה
חירבת שחאדה היא אתר ארכיאולוגי על גדת נחל קנה ,באתר
בית בד ומקווה טהרה עתיקים .המסלול עובר בחורש ים תיכוני,
בהמשך המסלול ,באפיק הנחל נגיע למעיין שנקרא "בריכת
הצבים" ,בשל הצבים
הרכים שחיים בה.
משך הטיול 5 :שעות ,כ8-
ק"מ
עונה מומלצת :אביב וכל
השנה

שמורת האלות האטלנטיות
מסלול קליל וקצר במורדות המזרחיים של הר גריזים ,משמורת
האלות האטלנטיות למעיין עמשא .נסייר בשמורת האלות
האטלנטיות ,ריכוז העצים נשמר בשל סמיכות לקבר השיח'
המקודש למוסלמים "נבי איסמעיל" .סביב הקבר העתיק נמצא
את מבחר העצים המרשים והיפיפה .בהליכה קצרה לכיוון צפון
נגיע למעיין עמשא ,שם נכל להתרחץ ולהתרענן.
משך הטיול :כ 30-דק' ,מסלול קליל.
עונה מומלצת :כל השנה ,מומלץ בסתיו כאשר העלים
מאדימים בטרם השלכת ובחורף ובאביב כאשר הפריחה
בשיאה( .במקום פורח העיריוני הצהוב)

צרדה (חירבת בנת בר)
צרדה היא עירו של ירבעם בן נבט ,המלך הראשון של ממלכת
ישראל לאחר פילוג הממלכה .העיר נמצאת על מצוק טרשי
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שבפסגת הר .בראש המצוק ,מערה פתוחה עם נוף מרהיב
לעבר הרי גופנא ונחל שילה .בתצפית מהמערה נראה את
ה'פרסה' המפורסמת והמרשימה של נחל שילה .בגבעה
מעל הפרסה נמצאת חורבה ובה ממצאים מתקופת המשנה
המזהים אותה עם העיר צרדה ,עירו של ר' יוסי בן יועזר.
משך הטיול 4-5 :שעות,
מסלול לא ארוך אך מאתגר
כולל עליה וירידה תלולים3 ,
ק"מ
עונה מומלצת :כל השנה

דיר קלעה והמרפסת של המדינה
דיר קלעה הוא אחד מתוך חמשת המצודות הביזנטיות שנועדו
לשמור על קו הגבול של הביזנטים עם השומרונים .דיר קלעה היא
המצודה הגדולה והמרשימה ביותר שנחשפה .במקום פסיפס
מרשים (שחלקו הועבר למוזיאון הפסיפסים באתר השומרוני
הטוב) ,בית בד ,גת ובורות מים .מעל המצודה יש תצפית מרהיבה
על מישור החוף ,התצפית מצויידת במשקפות.
משך הטיול :שעה
עונה מומלצת :כל עונות השנה ,במיוחד בעונות הפריחה.

חירבת כורקוש
סמוך לכביש חוצה שומרון נמצא לו אחד מאתרי הקבורה
המפוארים בשומרון מתקופת בית שני .הליכה קלילה תוביל
אותנו אל עיר חרבה ששרידיה העיקריים הם קברים .באתר
מערות קבורה מפוארות חצובת בסלע.
משך הטיול :כשעה ,מסלול קליל
עונה מומלצת :סתיו אביב חורף

חירבת סמארה
בין היישובים שבי שומרון לעינב נמצאת חירבת סמארה .מסלול
קליל יביא אותנו אל החורבה .בדרך נראה קברים מהתקופה
הביזאנטית .חירבת סמארה היא חורבה של בית כנסת שומרוני
בעל פסיפסים מרשימים (פסיפס מרשים במיוחד מוצג
במוזיאון הפסיפסים באתר השומרוני הטוב) .בעונת הפריחה
מרבדים של פריחה צבעונית בין עצי הזית.
משך הטיול :כשעתיים ,טיול קליל
עונה מומלצת :כל השנה במיוחד באביב.

גתות ברקן (חירבת אל בורק)
אזור תעשיה קדום מלפני כאלפיים שנה .באזור נמצאים מתקני
תעשיה קדומים; כבשן סיד ,מחצבות ,גרנות ,מאגרי מים ,בתי
בד וגולת הכותרת גתות רבות וביניהם הגת הגדולה ביותר
בשומרון! על פי גודל בורות האיסוף של היין ניתן היה לייצר
בגת זו  40,000ליטר יין בעונה ,זו
כמות אדירה.
משך הטיול :כחצי שעה ,מסלול
קליל
עונה מומלצת :כל השנה ,במיוחד
באביב ובחורף
אל תפספסו! חדש! משחק ניווט
באתר הארכאולוגי גתות ברקן!

הר כביר -סיור מעגלי בשייח' בילאל
דיר סמען
מצודה מרשימה הבנויה מאבנים גדולות .המצודה מהתקופה
הביזנטית ושימשה להגנה ,יחד עם זאת על מנת לאפשר את
החיים השוטפים יושבי המצודה עיבדו את הקרקעות סביבם.
במצודה מתקנים חקלאיים רבים :גת ,בית בד ,וגורן ייחודית.
באתר מעיין תת קרקעי.
משך הטיול :כשעה
עונה מומלצת :כל השנה

בראש הר כביר ,עומד לו קבר שיח' בילאל ,לצדו נשמרו אלונים
עתיקים שרידים לחורש ים תיכוני שכיסה בעבר את הר שומרון.
מהר כביר הנוף היפה ביותר בעולם! (מוזמנים לבוא ולהצטרף
למיליונים שלא טועים)...
הנוף הנשקף בתצפית הצפונית מעמק תרצה ועד לחרמון....
בכל התצפיות מתעוררים
לחיים סיפורי המקרא הרבים
שהתרחשו במרחב.
משך הטיול :כחצי שעה,
מסלול קליל.
עונה מומלצת :כל השנה.
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הר עיבל
בנסיעה רכובה נעפיל לראש הר עיבל ומשם בהליכה רגלית
בנופים מרהיבים ,נצעד לעבר "מזבח יהושע" הממצא
הארכיאולוגי אשר עורר עניין רב.
משך הטיול :כ 3 -שעות (כולל זמן הנסיעה)
עונה מומלצת :כל השנה

גן לאומי שומרון  -סבסטיה
עיר הבירה של ממלכת ישראל אשר נבנתה על ידי עמרי
ובנו אחאב ובתקופה מאוחרת יותר על ידי הורדוס "המלך
הבנאי" .הורדוס הפך אותה לעיר רומית מפוארת ומפותחת
הכוללת תאטרון ,רחובות עמודים ,מקדשים ועוד .נסייר באתר
הארכיאולוגי המרשים.
משך הטיול :כשעתיים -שלוש
עונה מומלצת :כל השנה

הר גריזים
בהר גריזים מספר מוקדים מרתקים:
"מצפה יוסף" הצופה אל שכם ,תל בלטה וקבר יוסף.
גן לאומי הר גריזים -אתר ארכיאולוגי גדול ומרשים מהתקופה
הביזנטית ומתקופות שקדמו לה ,אשר מספר את סיפורם של
השומרונים .בשכונת השומרונים ,מוזיאון השומרונים ואתר
הזבח -הצצה לעדה עתיקה וליחסיה עם היהדות.
משך הטיול :כ 4-שעות
עונה מומלצת :כל השנה ,ובחגי פסח וסוכות השומרוניים.

צילום :יגאל דילמוני
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תל ארומה
ברכס דרומי לרכס איתמר ,נישאת כיפה ציורית ושמה תל
ארומה .בראשה שרידי מבצר חשמונאי אדיר ממדים ,עדות
מרשימה לעוצמתו הם בורות המים העצומים שהתגלו במבצר.
השם ארומה משמר את שם עירו המקראית של אבימלך בן
גדעון.
משך הטיול 5-4 :שעות ,מסלול למיטיבי לכת 7 ,קילומטר.
עונה מומלצת :כל השנה

רכס איתמר
רכס איתמר (רכס גדעונים) הוא רכס גדול ממדים שאורכו כ10-
ק"מ ,לאורכו של הרכס גבעות וחוות חקלאיות ציוריות ותצפיות נוף
עוצרות נשימה.
בלב היישוב איתמר שוכן תל ארכיאולוגי שנקרא תל חייא ,בתל
הוכשרו שבילי הליכה העוברים בין הממצאים הארכאולוגים ,מערות
קבורה ומערות מגורים ,גתות ,בורות מים ובית כנסת שומרוני.
"הנקודה הכפרית" -חאן אירוח שלצדו פינת חי ,דיר וחוות סוסים.
במקום סדנאות ופעילויות חינוכיות.
הר גדעון ( -)851תצפית מדהימה באחת מפסגות הרכס  851מטר
מעל פני הים.
חוות גבעות עולם -החווה הוקמה על ידי אברי רן שגר בה עם
משפחתו ועובדי החווה .החווה היא החווה האורגנית הגדולה
במזרח התיכון! החווה יפיפייה ומטופחת ,בחווה עבודות אבן רבות
שנעשו על ידי האמן אסף קידרון.
מצפה שלושת הימים -מצפה בגובה  866מ' מעל פני הים ,ניתן
לצפות ממנו על מרחבי ארץ ישראל.
מצפה מתן  -זוהי תצפית מדהימה מזרחה לכיוון הבקעה .התצפית
הוקמה לזכרו של סגן מתן זגרון.
גבעת ארנון ( )777בגבעה כעשרים
משפחות ,חקלאות ,יקבים וצאן.
כשעתיים ,מסלול
משך הטיול:
נסיעה ברכב באורך של כ 10-ק"מ ,עם
נקודות עצירה
עונה מומלצת :כל השנה

שמורת הטבע יער ריחן
שמורת יער ריחן היא שמורת טבע עוד מימי המנדט הבריטי
ועל כן החורש בה מפותח .במסלול נטייל בינות לחורש הים
תיכוני הסבוך .ניתן לעלות אל ביתו של היערן ,שומר היערות,
ולתצפת אל עבר צפון השומרון ,הכרמל ומישור החוף .בחורף
ובסתיו פריחה נאה.
משך הטיול :כשעה ,מסלול קליל כ 1-ק"מ.
עונה מומלצת :כל העונות ,עדיף לא בימים שאחרי גשם

בור יוסף ,תל דותן
ותצפית מחוות מעוז צבי
נסייר בעמק דותן ,בבור יוסף ,ומשם נעפיל אל פסגת תל דותן.
מראש התל ,נוכל לראות את תוואי הדרכים הקדומות עוד מימי
יוסף ומימי אלישע הנביא.
נמשיך בנסיעה לגבעת מעוז צבי הסמוכה ליישוב מבוא דותן,
בגבעה תצפית מרהיבה הצופה אל "עמק תבואות וכרם הזיתים" –
עמק דותן ,הגדול שבעמקי השומרון דרכו נכבש השומרון במלחמת
ששת הימים.
משך הטיול :כ 3-שעות
עונה מומלצת :כל העונות ,עדיף לא בימים שאחרי גשם

מגבעת פורת יוסף (סקאלי) לעין כפיר
המסלול מתחיל בחוות סקאלי ,חווה חקלאית שבמורדות
המזרחיים של הר כביר ,הצופה אל בקעת הירדן .המסלול
עובר בירידה מתונה בין שדות ,כרמי ענבים ומטעי זיתים.
המסלול מסתיים בנקבת עין -כבירה ,נקבה מסותתת בעלת
קמרונים מרשימים אשר מימה נאגמים בעין כפיר -בריכה
לזכר אבנר כפיר חזי ,חייל צה"ל
תושב אלון מורה ,שנהרג בלבנון
בשנת .1997
משך הטיול 4 :שעות ,כ 5 -ק"מ
כל השנה,
עונה מומלצת:
במיוחד בחודשי האביב
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בנימין הוא אחינו מדרום .האזור אותו אנו מכנים כיום "בנימין"
הוא הכינוי לאזור השיפוט המוניציפאלי של מועצה אזורית מטה
בנימין .אולם למעשה ,שטח ניכר משטחה של מועצה אזורית
מטה בנימין משתרע על חלקו הדרומי של הר השומרון (הרבה
מעבר לשטח נחלת בנימין המקראית) .ארץ בנימין משופעת
אף היא בהרים רמים ,נחלים ,אתרים ארכיאולגים ומעיינות מים
זכים.

שילה הקדומה
מקום המשכן קרוב ל 400-שנה ,אתר מטופח ומרגש .במקום
חיזיון אור קולי ומיצגים ארכיאולוגים.
משך הטיול :כשעה וחצי -שעתיים
עונה מומלצת :כל השנה

נחל שילה

מסלולי טיולים ואתרים

בנימין
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המסלול עובר בין כרמי גפן
ופוגש בסיפורה של שילה
לאורך הדורות ,מהמשכן ועד
סיפורה של שילה כיום .לעיני
המטיילים מתגשמת נבואת
הנחמה של ירמיהו "עוד
תטעי כרמים בהרי שומרון".

משך הטיול :כשעתיים ,כ 3-ק"מ
עונה מומלצת :כל השנה ,לאחר הגשמים -המסלול
חלקלק.

גבעת היקבים
מסלול במערב בנימין המשלב סיור בין עצי החורש וסיבוב
קצר בתל ארכיאולוגי הנקרא "גבעת היקבים" .בגבעת
היקבים ,בית בד קדום ,מגדל תצפית לים התיכון וכמובן
בורות ששימשו ליקבים .בימי מרד בר כוכבא חיברו בין
היקבים והם שימשו כמערות מסתור ליהודים שחיו שם.
בסוף המסלול נוכל להשתכשך במעין טלמון הסמוך ליישוב
טלמון.
משך הטיול :שעתיים ,כקילומטר וחצי.
עונה מומלצת :כל השנה

ואדי אל חכם
מסלול יפיפה במערב בנימין ,אזור שופע מעיינות ,באחד הנחלים
הנשפכים אל נחל שילה" .עין זרקא" מעיין עם נביעה וספיקה
מרשימה ,בו נוכל להתרענן ולטבול במים הצלולים .המסלול
עובר בין חורש ים תיכוני למטע זיתים .בעונת הפריחה -מרבדים
מרהיבים של פרחים.
משך הטיול 3 :שעות ,כ 3.5-ק"מ
עונה מומלצת :כל השנה

נחל פרת -מעין פרת לעין מבוע
נחל פרת מתחתר בסלע הקשה של מדבר בנימין (בצפון מדבר
יהודה) .בנחל פרת מעיינות השופעים מים; עין פרת ,עין מבוע
ועין קלט ,המקיימים זרימה של נחל איתן במשך כל השנה.
עין פרת הוא מעיין שופע מים ,הנובע בקניון מדברי מרהיב עין
ויוצר נחל זורם עם בריכות טבעיות ובעלי חיים וצמחים ייחודיים
לנווה מדבר.
משך הטיול :יום שלם ,כ 7-ק"מ .מטיבי לכת.
עונה מומלצת :כל השנה

הארטיס -מקום חלום יעקב
אתר הנמצא ביישוב בית אל ומזוהה על פי המסורות כמקום חלום
יעקב .במקום מצפור אשר מראשו נשקף נוף פנורמי נהדר של הרי
שומרון ,בנימין וירושלים.
משך הטיול :חצי שעה ,כחצי קילומטר
עונה מומלצת :כל השנה
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פסיעה קטנה מזרחה והנוף ההררי ,אוויר הפסגות ,אדמת
הטרה רוסה האדומה ,האוכלוסייה והאווירה ,מתחלפים למשהו
אחר לחלוטין.
ברוכים הבאים למזרח שומרון ולבקעת הירדן.
מדבר ,מרעולים ,עדרים .שמש ,עצי שיזף ,נקיקים .מושבניקים
וחקלאות מדבר מתקדמת.
בקיץ הבקעה לוהטת ,אך בחורף המדבר מכוסה במרבד ירוק
ובשלל פרחי אביב ססגוניים ,ועל כן העונה המומלצת לטיול
במזרח השומרון ובבקעת הירדן היא בחורף ובאביב.

שביל המפקדים
מסלול בנוף מרהיב ,במורדות מדבר שומרון ,בתוואי ואדי זמור.
לאורך המסלול נפגוש בשלטים המתארים את סיפורם של
אל"מ אריק רגב וסרן גד מנלה ,סיפור המיצג את תקופת 'ארץ
המרדפים'.
משך הטיול :מסלול
קצר :כשעתיים (כ-
 1.5ק"מ)  ,מסלול
ארוך 4-5 :שעות (כ5 -
ק"מ).

מזרח השומרון
ובקעת הירדן
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נחל פיראן – נחל תלכיד
שני ואדיות קניוניים המתחתרים בסלע הקשה אל מול הרי
הגלעד.
המסלול מעט אתגרי ומשלב יתדות ,לעיתים יש לחצות גבי
מים.

בעונת הפריחה המסלול לובש מרבדים עצומים של פרחי בר
כלניות ,תורמוסים ושלל פרחים.
במעלה ההר נמצא מצוק שממנו נשקף נוף ציורי לעבר בקעת
הירדן והרי הגלעד.
אל תפספסו את המעבר בתור המערה הקטנה.
משך הטיול :שעתיים -שלוש .כ 2.5-ק"מ

ואדי רשאש עד עיינות פצאל
ואדי רשאש יורד מהרי השומרון המזרחיים אל בקעת פצאל
שבבקעת הירדן.
לאורך המסלול נראה את צמחיית בקעת הירדן המשלבת צמחי
הר ומדבר ואם נזכה אז גם את בעלי החיים החיים באזור .בסיום
המסלול ,נגיע לעיינות
פצאל שם יש נביעות מים
בהן אפשר לשכשך רגליים
וללכת לאורך אמות המים
הקדומות.
משך הטיול :טיול יום,
כ 5.5-ק"מ

ואדי א-זנניר עד עיינות פצאל
נתחיל את המסלול בתצפית אלון ,כאשר נופי בקעת הירדן
פרוסים לפנינו .נרד אל מעיין נסתר וממנו נלך אל האנדרטה
לזכר חיילי צה"ל בועז ששון ,יוסי קפלן וחנן סמסון שנפלו
בוואדי זה ,בתקופת ארץ המרדפים .נמשיך לרדת בוואדי עד
לעיינות פצאל.
משך הטיול :שעתיים 1.5 ,ק"מ.

סרטבה
נעפיל אל ראש קרן הסרטבה או כמו שיוסף בן מתתיהו קורא לו
"מבצר נהדר בראש ההר" .המסלול משלב טבע ונוף עם היסטוריה
מרתקת של עם ישראל .ככל שנעלה יותר נגלה יותר את יופייה
הייחודי של בקעת הירדן.
הסרטבה היא מקום השאת המשואות ובהמשך מבצר חשמונאי
מרשים.
משך הטיול :כ3-שעות 3 .ק"מ.

עיינות פצאל
נווה מדבר עיינות פצאל נמצא בנקודת חיבור של שני נחלים -נחל
א-זנניר ונחל רשאש .במקום מספר נביעות מרשימות הזורמות כל
ימות השנה.
המים הביאו את בני האדם להתיישב פה במשך תקופות רבות.
נוכל למצוא באזור שרידי
התיישבות עוד מהתקופה
הכלקוליתית ,מתקופת
הברזל ,אך השרידים
המשמעותיים ביותר
מתקופתו של הורדוס.
משך הטיול :חצי שעה
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אנדרטת הבקעה
אנדרטת הבקעה הוקמה לזכר הנופלים בבקעת הירדן על
גבעה למרגלות הר הסרטבה ,מעשה ידיו של הפסל יגאל
תומרקין .אנדרטת
הבקעה בנויה מחלקי
נשק שרותכו ויצרו
ביחד צורה של תותח
נ"מ המתנשא לגובה
 21מטר וקיר זיכרון.
משך הטיול :כרבע
שעה

נחל אוג ומוזיאון הפסיפסים
נחל קניוני על התפר שבין דרום בקעת הירדן לצפון מדבר
יהודה ,במסלול מפלים ויתדות ונופי מדבר קסומים.
בקרבת המסלול שוכן לו מוזיאון הפסיפסים באתר
"השומרוני הטוב" על כביש היורד לים המלח .באתר
מוצגים פסיפסים
מהשומרון
רבים
ומאתרים נוספים.
משך הטיול :כ-
 4-6שעות
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מישור החוף ,שפלה

והרי יהודה

הרי יהודה
צוות ההדרכה של מרכז סיור ולימוד שומרון ,מדריך ומנוסה
במרחב "יהודה" -הרי יהודה ,שפלת יהודה וגוש עציון .קיבצנו
לפניכם את המסלולים המומלצים והאהובים המשלבים טבע
לצד תנ"ך ,ארכיאולוגיה ,חקלאות מסורתית והתיישבות.

בסיור חוויתי במערת הנטיפים הגדולה בארץ.
משך הטיול :כ 6-שעות ,ניתן להאריך את מסלול סטף לעין
חינדק.
עונה מומלצת :כל השנה

גוש עציון
מצפה משואה -מדרס
נפתח את היום במצפה משואה ומשם נמשיך במסלול
הליכה  -ממצפה משואה לחרבת מדרס ,שם נזחל במערכת
מסתור יפיפייה מימי בר כוכבא!
נחתום את היום בתל עזקה -מקום קרב דוד וגולית.
משך הטיול :כ 7.5 -שעות
עונה מומלצת :סתיו ,חורף

נחל המערה וגן לאומי בית גוברין
מסלול בעקבות החי והצומח בהרי ירושלים .נטייל בנחל
המערה המתחתר באבן הגיר הקשה ובבמערת התאומים
נציץ לחיי העטלפים .בגן לאומי בית גוברין נסייר בין העתיקות
והמערות הקסומות.
משך הטיול :נחל המערה כ 3 -שעות ,בית גוברין כ 3 -שעות
עונה מומלצת :סתיו ,קיץ (המערה סגורה בחורף)

סטף ומערת הנטיפים

נפתח את היום בהליכה בדרך האבות ,בה צעדו אבותינו בדרכם
לירושלים .בדרך האבות נפגוש שלל ממצאים מרתקים .משם
נגיע אל האלון הבודד אשר יספר לנו את סיפור מתיישבי גוש
עציון ותעוזתם.
את היום נסיים בשכשוך מרענן במעיינות גוש עציון.
משך הטיול :כ 6.5 -שעות
עונה מומלצת :אביב וקיץ

גוש עציון -נחל הפירים
נלך לאורכו של נחל הפירים לצד שרידי אמות מים מימי בית
המקדש השני ,אשר סיפקו מים לירושלים המתפתחת וגדלה,
ושרדו עד ימינו .בנוסף לאמות ,נחלוף דרך כרמי גפנים מדהימים
ביופיים ונצפה על בריכות שלמה .
את היום נחתום בשכשוך ולימוד חווייתי (כולל חזיון אור קולי)
באמת הביאר.
משך הטיול :כ 6.5 -שעות
עונה מומלצת :אביב וקיץ

נצא למסלול הליכה בנוף הרי ירושלים בעקבות חקלאות ההר
והשלחין .נבקר במעיינות הסטף ,נזחל בנקבות המים .נסייר
12

פארק קנדה ותל חדיד
מסלול קסום עם פריחה מלבלבת בפארק המטופח ,נסייר
בפריחה בינות לאמות המים הקדומות.
ניתן לשלב :בישולי שדה בתל חדיד
משך הטיול :שעתיים
עונה מומלצת :חורף ואביב

הדום שומרון ומישור החוף
"הדום שומרון" הוא כינוי ל"מדרגה" הנמוכה של הרי השומרון
בואכה מישור החוף .כאשר בתחזיות מזג האוויר מציינים עומס
חום או גשמים "בהרי המרכז" הכוונה היא כמובן להרי השומרון,
אשר בעיון פשוט במפת ישראל אין לטעות כי הם מרכז הארץ.
כך או כך נעים לטייל במישור החוף ולגלות שחרף הבנייה
הצפופה והכבישים נותרו פיסות טבע ומורשת נפלאות.

נחל אלכסנדר  /נחל פולג
מסלול הליכה קליל בנחל אלכסנדר וגשר הצבים
או :נחל פולג  -שמורת טבע בשרון ,דרומית לנתניה .מסלול
הליכה קליל בשמורת טבע הכוללת רכס כורכר ואפיק נחל.
משך הטיול :כארבע שעות
עונה מומלצת :חורף ,אביב ,סתיו

נחל תנינים
נחל תנינים מזמן יחד את עולם הטבע העשיר של נחל איתן
ורכס כורכר חופי .נפגוש את פסגות הטכנולוגיה ההנדסית של
העולם הקדום – סכר קדום ,אמות מים עתיקות וטחנות קמח,
שבוניהן ידעו לנצל היטב את כוח המים.
משך הטיול :כשעתיים
עונה מומלצת :חורף ואביב

נחל שורק -חוף פלמחים -שפד"ן
גן לאומי פארק אפק
את היום נפתח במקורות הירקון ,חורשת אקליפטוסים
ומעיינות הירקון .נמשיך בהליכה אל עבר מבצרו של מלך אפק.
משם נלך לברכת הנופרים ונסיים בטחנת הקמח הקדומה.
משך הטיול :כ 4-שעות.
עונה מומלצת :כל השנה
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נפתח את היום בחורשת הצנחנים שבנחל שורק .משם
נמשיך במסלול לאורך הנחל המשוקם.
בהמשך היום נטייל בחולות חוף פלמחים ,שם נפגש ונלמד
על החול-מקורו ושימושיו.
את היום נחתום באתר השפד"ן המטפל בשפכי גוש דן.
משך הטיול :כ 6-שעות
עונה מומלצת :כל השנה

מזכרת בתיה וחוף פלמחים
נפתח את היום במושבה מזכרת בתיה .נסייר ונלמד על
תולדות המושבה ועל הברון רוטשילד שחיבב אותה מאוד.
משם נמשיך לטיול בחולות פלמחים.
משך הטיול :כ 6.5-שעות
עונה מומלצת :כל השנה

ניצנים -הדיונה הגדולה -פארק לכיש
נפתח את היום באתר ניצנים ובו סיפור הלחימה במלחמת
העצמאות .נצפה בחיזיון ונסייר במרחב האתר.
משם נמשיך אל חולות ניצנים ,נלמד על החי והצומח בחוף
וכן על החול ומוצאו .את היום
נחתום בסיור בפארק לכיש
ונלמד על איכות הסביבה
לחשיבות שיקום הנחלים.
נבקר ב"מרכז קטיף" ונשמע על
התיישבות ,חקלאות ,עקירה
וצמיחה מחדש.
משך הטיול :כ 6.5 -שעות
עונה מומלצת :סתיו ,חורף

עוד באזור -אתרי מורשת
פרדס מינקוב (רחובות)
בית אריזה ובו תצוגה המשחזרת את תהליך הקטיף ,המיון
והאריזה בימי ראשית הפרדסנות; סיור בפרדס ,חזיון קטיף
והנכת מיץ תפוזים .משך הסיור שעה וחצי .
מכון אילון (צמוד לפארק המדע ברחובות)
כאן ,מתחת לאדמה וממש מתחת לאפם של הבריטים,
הקימו מפעל לייצור כדורי  9מ"מ עבור הסטן שהיה הנשק
האישי של לוחמי הפלמ"ח .חיזיון אורקולי ,סיור בפתחים
הסודיים של המפעל וירידה במדרגות לולייניות אל המפעל,
סיפור חסמב"אי עם סוף טוב.
מאחורי הדבש בית חב"ד
אורח חיי הדבורים ותהליך הפקת הדבש מועברים לילדים
דרך מגוון פעילויות חווייתיות .בזכות החוויה המהנה רוכשים
הילדים בזמן קצר ידע רב בנושא רחב היקף זה .משך
הפעילות  3.5שעות.
מקווה ישראל
בית הספר החקלאי הראשון ,שדרת דקלים מפורסמת,
פיקוס בנגלי ליד בית הכנסת הבולט בייחודו הארכיטקטוני,
מרתפי יין אפלוליים חצובים באבן .סדנת מכניקה משוחזרת
בה הומצאה בשנת תש"ח ה"דווידקה" המפורסמת ,וגן בוטני
עשיר ובו אוסף עצים ושיחים נדירים בארץ ישראל .משך
הפעילות 3 :שעות.
בית התפוצות
תערוכות וסיורים חווייתיים בנושאים של שפה ,סיפורו של
עם ,סמלים ,ערכים יהודיים ועוד .לכל גיל סיורים מתאימים
לגיל ונושאי הלימוד.
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הידעתם?
הכרמל הוא שלוחת הרים צפונית-מערבית של הר השומרון
המשתרעת עד למפרץ חיפה ומתנשאת לגובה מרבי של 546
מטר מעל פני הים!
בואו עמנו לטייל בהר הירוק כל ימות השנה...

זיכרון יעקב גני הנדיב פארק אלונה
נפתח את היום בסיור בשכונת המייסדים של מושבת זיכרון
יעקב.
לאחר מכן נמשיך את היום בביקור בגני הנדיב ובחיבור לברון
רוטשילד .מהגן נמשיך במסלול מגני הנדיב לעין צור.
את היום נחתום בביקור מרענן באמות המים בפארק אלונה
משך הטיול :כ 7.5-שעות
עונה מומלצת :כל השנה

רכס אצבע וחוף הבונים

מסלולי טיול ואתרים

הכרמל וחופו
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נצא אל שמורת הטבע רכס אצבע נצעד בינות לחורש
והצמחייה העוטפת את הכרמל .נוף משגע ילווה את סיפורי
התנ"ך במקום וריח הפרחים ילווה את לימודנו על פריחה,
האבקה ועולם קסום של מערכת גומלין בין הפרחים לחרקים.
את היום נחתום בפעילות חוף בחוף הבונים.
משך הטיול :כ 5 -שעות
עונה מומלצת :כל השנה

נחל יגור
נטייל בשמורת הטבע נחל יגור .לצד האבנים נספר את סיפור
המעפילים ובריחתם לקיבוץ יגור הסמוך .הליכה חווייתית בנחל
קניוני משופע במפלונים.

את היום נחתום בפעילות חוף בחוף הבונים.
משך הטיול :כ 5-שעות
עונה מומלצת :כל השנה

נחל השופט
נחל יפיפה ,אהוב ומוכר (מונגש לבעלי נכות) ,במקום זרימה
ובריכות מים כל השנה ,צל חורש וגבעות קסומות .הנחל
מתחיל זרימתו מקיבוץ עין השופט ונשפך לנחל הקישון.
משך הטיול :מסלול למעגלי ,הקצר ,שמשכו חצי שעה,
והארוך ,שמשכו  2-3שעות.
עונה מומלצת :כל השנה

עוד באזור -אתרי מורשת
"המזגגה"
מוזיאון בקיבוץ נחשולים שבחוף הכרמל .את בניית המזגגה
יזם הברון אדמונד דה רוטשילד בשנת  1891כבית חרושת
לבקבוקי זכוכית .כיום המזגגה היא מוזיאון קסום ובלתי
שגרתי בו מוצגים ממצאים מרהיבים של ארכאולוגיה ימית
ותערוכה של פתיל התכלת.
מחנה המעפילים עתלית
המחנה הינו אתר לאומי ומשמש כמרכז חינוכי ללימוד
מורשת ההעפלה .במחנה נכלאו מעפילים שנתפסו לאחר
מאבק עם הבריטים בעת עלייתם לארץ ישראל בדרכי הים
והיבשה וכן פעילי היישוב שנאבקו בשלטון הבריטי ,ביניהם
לוחמי אצ"ל ,לח"י ועצורי "השבת השחורה" .משך הפעילות
שעתיים.

מסלולי טיול ואתרים

הגלבוע

והעמקים
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הגלבוע הוא גבולו הצפוני מזרחי של השומרון ,שמחים
להציע לכם לטייל במסלולים המוכרים והאהובים והכל כך
ארץ ישראלים!

הר ברקן
הר ברקן הוא הצפוני ביותר ברכס הרי הגלבוע .ממנו ישנה
תצפית נהדרת אל עמק יזרעאל ועמק בית שאן ,בכיוון דרום ניתן
להשקיף על צפון השומרון ובצפון ניתן לראות את כיפתו העגולה
של הר תבור ואת גבעת המורה.
בחורף ובאביב נמצא בהר ברקן
פריחה נהדרת של שלל פרחים
עונתיים ,גולת הכותרת היא כמובן
פריחת אירוס הגלבוע.
משך הטיול :שעתיים -שלוש ,כ-
 3ק"מ
עונה מומלצת :כל השנה בדגש עונת הפריחה

נחל יצפור
שביל קצר ומעט אתגרי למשפחות ,היורד ממרומי הגלבוע לעבר
בקעת בית שאן .במסלול נופים ומצוקים מרשימים ומפלונים
קטנים.
שמו של הנחל" ,יצפור" ,הוא רמז לסיפורו של גדעון השופט ,אשר
קרא לחוששים להילחם במיין "מי ירא וחרד ישוב ויצפור מהר
הגלעד" (שופטים ז ,ג)
משך הטיול :כשעתיים וחצי ,כ 2-ק"מ
עונה מומלצת :כל שנה בדגש עונת הפריחה
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העמק הנעלם
טיול אתגרי למיטיבי לכת היורד ממרומי הגלבוע לעמק חרוד,
דרך ערוץ תלול ועשיר ביתדות ,סיפורי היסטוריה ופריחה
עונתית שופעת.
עין הסמל  -מעיין קטן ויבש כיום ,לצד המעיין צומח עץ תאנה
גדול ,ובמקום שלט הנצחה לזכר הסמל היהודי משה רוזנפלד
ז"ל ,הנחשב להרוג הראשון של "המרד הערבי"  -מאורע
תרצ"ו-תרצ"ט.
משך הטיול :שלוש וחצי שעות ,כ 4 -ק"מ
עונה מומלצת :כל שנה ,בדגש עונת הפריחה

כתף שאול
זהו אחד המקומות היפים בארץ ,ומלבד נקודת התצפית,
במקום חורשות קק"ל ומתקני פיקניק בצל חורש אורנים.
בנוסף ,חובבי ההליכה והנופים יוכלו ליהנות כאן ממסלול
מעגלי המקיף את כל פסגת ההר ,שלכל אורכו פזורים פסוקים
מהתנ"ך הקשורים למות שאול המלך.
משך הטיול :כחצי שעה ,תצפית
עונה מומלצת :כל שנה

נחל הקיבוצים
בעמק המעיינות בין היישובים והקיבוצים נמצא נחל הקיבוצים.
בראשית הנחל נמצאת בריכת הקיבוצים ,ולידה חורשה עם
ספסלים .בקרבת הבריכה נמצאת גבעה ,עליה נוכל לעלות
ולצפות בעמק.
משך הטיול :זמן הליכה כחצי שעה ,השהייה במים ארוכה
ואהובה...
עונה מומלצת :כל השנה

נחל תבור
מסלול בנחל תבור הוא אחד מהיפים שבגליל ,במיוחד בימי
סוף החורף והאביב ,אז הנחל זורם ואלפי פרחים מעטרים את
הדרך .בקיץ המסלול אינו ירוק ופחות מרשים.
משך הטיול :כ 5 -שעות ,כ  6ק"מ
עונה מומלצת :חורף ,אביב

תל יזרעאל  -עין יזרעאל
טיול קצר בעקבות סיפורי המקרא בעמקים ,מתל יזרעאל אל
עין יזרעאל  -מהמעיינות הגדולים באזור  -ולצדו אגם מוצל.
משך הטיול :כשעה וחצי ,קילומטר וחצי
עונה מומלצת :כל השנה ,בדגש החורף והאביב.

טיולים
שנתיים
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אנו מזמנים אתכם
לטיול שנתי קצת אחר
בשומרון ,בבקעת
הירדן ובאזורים
נוספים.
פעילות ערב ערכית
ומהנה תשולב
בתכנית.

שומרון
ובקעת הירדן

גלבוע
גליל תחתון

יום א'

• צרדה
• נחל קנה

• הר ברקן
• נחל יצפור /העמק
הנעלם/כתף שאול
• נחל הקיבוצים

לינה

יום ב'

צפון מדבר
יהודה
• נחל אוג
• עינות פשחה

בית הארחה
שבי שומרון

• אנ"א בית שאן
• בית הארחה
טירת צבי
(לפי מחירון אנ"א)

ארץ בראשית
(לפי מחירון אנ"א)

• סרטבה
• תצפית אלון נחל
• אזנניר -עינות
פצאל
• אנדרטת הבקעה

• נחל תבור
• עין יזרעאל

• נחל פרת
• תצפית סיכום
במצפה יריחו

גוש עציון
• הרודיון
• סיור בחברון

כרמל וגלבוע
• עין יזרעאל – תל יזרעאל
• הר ברקן
• נחל יצפור /העמק
הנעלם
• נחל הקיבוצים

ביס"ש כפר עציון
• אנ"א בית שאן
מאהל /חדרי • בית הארחה טירת צבי
אירוח
(לפי מחירון אנ"א)
• האלון הבודד
• דרך האבות
• אמת הביאר

• מעיינות השופט
• נחל יגור
• מערת אליהו

סדנאות העשרה לטיולים
מופעל על ידי צוות ההדרכה של מרכז סיור ולימוד שומרון.
משך הפעילות כשעה.

סדנת  - ODTגיבוש חברתי ומנהיגות

משחקי  ODTחווייתיים ומגוונים.
משחקי גיבוש וחברה (חבלים ,סנדות ,כדור)
בחוויה ספורטיבית בהפעלת המדריכות.
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סדנת חרסים  -ארכאולוגיה

בישולי שדה  -אדם ועמלו

"הארכיאולוג הולך בתל ומעלה חרס בידיו"
למידה חווייתית ומוחשית על משמעות החרסים
בארכאולוגיה.
נלמד ונתנסה במלאכת רפאות הכדים ועיטורם.

פיתות על סאג' עם שמן זית ,זעתר ו...
שוקולד!
תה צמחים
והכנת גבינה.

לטייל ,לצעוד ,ללכת ,להעפיל ,לטפס ,לנווט ,לזחול ,לפרוץ ,לרוץ ,להזיע
וגם
לנוח ולנפוש.
אירוח כפרי נעים בבית הארחה בשבי שומרון
לשבתות משפחתיות ,סמינריונים ,טיולים שנתיים ואירוח קיץ.
בין מסלול לתצפית ובין טיול למעיין
ניתן לשלב פעילויות נוספות וחווייתיות ,באווירה המיוחדת לשומרון.
בנוסף ,סל של סדנאות ושיחות עם אנשים ההתיישבות ,העשייה והיצירה
בשומרון ,בבנימין ובבקעה.

בית הארחה
ופעילויות נוספות
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בלהה | 0544849242
איילת בר דוד | 0525669958

חווית קיץ משפחתית
במרכז סיור ולימוד שומרון

מזמינים אתכם,
אתכם,
אנחנומזמינים

לחווית אירוח באווירה כפרית
בנופים עוצרי הנשימה של הרי השומרון
ארוחות
בוקר עשירות

הפעלות
לילדים

מדשאות
רחבות ידיים

שולחנות
פיקניקים

משחקיה
לקטנטנים

ערסלים
ופינות ישיבה

בריכה
נפרדת

<<< עלויות 380 :ש"ח לזוג |  60ש"ח לאדם נוסף מגיל  40 | + 12ש"ח לילד  | 3-12לילה שני ב 50%הנחה
<<< אירוח על בסיס לינה בלבד.
<<< ניתן להוסיף :ארוחת בוקר בעלות של  15ש"ח לאדם .כניסה יומית לבריכה 10 -ש"ח לאדם.

משחקי ניווט
חדש! שני משחקי ניווט חוויתיים:
הראשון בחירבת אל בורק הסמוכה לאזור תעשייה ברקן והשני
ברחבי היישוב שבי שומרון.
המשחקים משלבים חוויית ניווט לצד למידה ,תוך כדי ניווט
המטיילים נחשפים לתגליות מפתיעות.
ęĕĤđĕĝ

משתמר בשם הכפר הערבי קוצ'ין?
יישוב מקראי מנחלת מנשה
 .1שמו של איזה
דשלף" )כיום הכפר הערבי דיר
וכלוסיית היישוב התלמודי "פלגא
 .2מי הייתה א
וכלוסייה יהודית או נוכרית?
שרף( .א
התעשייה הישראלי הסמוך?
 .3כיצד נקרא אזור
מתקופת הכניסה לארץ ,בהם
פורסמים ,ממזרח לשבי שומרון,
 .4שני הרים מ
נערך מעמד מיוחד ברוב עם.
מה שם ההר הדרומי?
ומה שמו של ההר הצפוני?
.5

 .6כמה שנים שלטו הירדנים בשומרון?
 .7מה שוכן כיום במבנה המפקדה הירדנית?

למשחק

Ħĕč ,ęĕĘđĕĔđ

ĝ ,ĐēĤČĐ

Đđ ęĕĜđĕĤĜĕĚ

ĦđĕđĚĘĦĥ

ĕčĥ

ěđĤĚđĥ

הניווט בשבי שומרון!

נוף ושרידים
יות
שוב שבי שומרון ,תצפ פתיעים ,אשר
ביי
היסטוריים מ
כיאולוגיים ו
יות במורשת
פות משמעות
אר
עדות לתקו
מהווים
ישראל בארצו.
ידע ומורשת!
עם
יית ניווט,
צאו תצפית נוף
מוזמנים לחוו מנת במפה תמ
שלט הסבר
בכל תחנה המסו
עתיק שלצדו
טת או מבנה
משול
בסיס הידע
ומידע.
השאלות על
יכם לענות על
על
לוט ובתצפיות.
וכך לגלות את
המופיע בשי
למקם בטבלה
התשובות יש
את
משפט הצופן.

בהצלחה!

הקימו את גרעין?..
פליקס ובני קצובר
 .8מנחם
זמנית של גרעין דותן?
נקודת ההתיישבות ה
 .9מהי
ברוב עם במקום?
אירוע שנחגג במקום
.10

יכון  -צב"הא!

למקומות ה

.4בור מים

בןאזאור תע
ייםשייה
לפ
,ęĕĘđĕĔđ ęĕĤđĕĝ
,ĐēĤČĐ Ħĕč

ממוספר כ 14-במפה

ęĕĜđĕĤĜĕĚĝ

ĦđĕđĚĘĦĥĐđ
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שנה

הוא בור הנחצב לאיסוף מי גשמים.
ומתעלות אותם לבור .בקצה התעלה היה
בור מים
נחצבו תעלות שאוספות את המים
לשם איסופם
למים .את הבור טייחו בסיד על מנת
סירה קוצנית אשר ישמש כמסננת
מקובל להכניס שיח
היא פעמון ,על פני השטח הונחה
מבעד הסדקים .מבנה צורת הבור
למנוע את חלחול המים
אפשרה הקמת מקום מגורים וקיום חיים
"חולייה" .בור המים הוא ההמצאה אשר
אבן עגולה
גם במקומות נטולי מעיינות.
האם הבור מלא במים?
משימה :התאימו בין הביטוי לפירושו
מצופות בטיח אטום ועל כן המים אינם
דפנות הבור
הנמשל :מים משולים לזיכרון או חכמה.
אין הבור מתמלא מחולייתו
מחלחלים דרכם .זיכרון טוב ייאמר שהוא כמו בור סוד.
על אדם חכם בעל
ואל תגמול טובה ברעה כשם שלא
טובה
שאינו מאבד טיפה אל תהיה כפויבור שהרווה אותך להיסדק על ידך.
בור סוד
מגיע לקירות
ממי גשמים הנכנסים ישירות אל
להתמלא
הבור אינו יכול ממי גשם הזורמים על פני הסלע
בור ששתית ממנו אל
פתח הבור ,אלא אל בור שיקוע הצמוד לפתח הבור
תזרוק בו אבן
ומתנקזים בתעלות הכוונה היא שאין האדם יכול לספק
הבור.
וממנו אל תוךבעצמו מבלי להזדקק לעזרת אחרים.
את כל צרכיו

אנו נמצאים
באזור התע
שוכנים בו למעלה מ -שייה ברקן ,אזור
תעשייה גדול
הי
 130מפעלים
ומפותח אשר
שראלית .במפ
המייצרים את
וכמחציתם ער עלים עובדים למ
מיטב התוצרת
בים.
עלה מ 600 -פו
עלים
כ
מחצ
יתם יהודים
במרכז אזור
התעשייה המו
בורק ולצדו אזור תעשייה דרני ברקן ,שוכן
אתר
קדום
קדום,
באתר
בשם ח'רבת אל
פזורים מתקני תעשייה ש אותו נכיר כעת.
התע
ונים -
שייה הקדומים.
מדגם מייצג
של רוב מתקני
המשימה :בזמן ה
מתקנים חקל עומד לרשותכם
עליכם לנווט
איים
ולז
המופ
הות
ול
יעים ב
כמה שיותר
מפה ,בצעו את
בסוף ענו על הש
המ
אלות
ו
שימה
מלאו את
בכל מתקן
טבלת הצופן.

בהצלחה!
שימו לב!

באתר בורות

ומהמורות ר

בים!
יש להיזהר!
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