
סיור רביעי  | 22.1.2021 ט' שבט תשפ"א 

"יצהר בראש ההר"
תיירות  בשיתוף  ועיינות  ציפורים  בורות,  אלונים, 

שומרון
נתחיל בשמורת אלונים מרהיבה סביב קבר השיח, 
מרהיב  קרסיטי  פיר  הציפורים"-  "בור  אל  נמשיך 
ונדיר. משם נרד אל המעיינות עין ה-שארה ועין הגן. 
סיור  מרכז  הדרכה  רכז   - גולדין  יוחנן  בהדרכת 

ולימוד שומרון בשיתוף תיירות שומרון
אזור- לב השומרון

נקודת מפגש- בשער הישוב יצהר

סיור ראשון |13.11.20 כ"ו חשוון תשפ"א 

"ממצאים עלומים בסובב עבוד"
קדומים  וקברים  מחצבות  עבוד-  הכפר  סובב 

ומערת מסתור
נמשיך  קדום  קברות  בית   – עבוד  במקטע'  נבקר 
ממצאים  הכוללת  עלומה  נטיפים  במערת  לסיור 

מרגשים ממרד בר כוכבא.
סיור  מרכז  הדרכה  רכז   - גולדין  יוחנן  בהדרכת 

ולימוד שומרון
אזור- מערב השומרון

נקודת מפגש- בשער הישוב עופרים

סיור שני |4.12.20 י"ח כסלו תשפ"א

"אל ארמונות החשמונאים"
מהמנזר אל הארמון

נצפה למנזר סנט ג'ורג- הצופן בתוכו את סיפורו של 
ארמונות  אל  קלט  ואדי  באפיק  נרד  הנביא,  אליהו 
המרשימים  השרידים  את  ונראה  החשמונאים 
שמספרים על ממלכת החשמונאים בשיא פריחתה.

בהדרכת יאיר אלמקייס- מנהל מרכז סיור ולימוד 
שומרון

אזור- יריחו
נקודת מפגש- בכניסה לישוב מצפה יריחו 

 *יש להביא 20 ₪ במזומן 
  למונית שתחזיר אותנו לרכבים

סיור שלישי | 1.1.2021 י"ז טבת תשפ"א

אל פסגת הסרטבה
מסע בעקבות אמות המים המרתקות בארץ אשר 
הובילה למבצר הנידח ביותר בממלכת החשמונאים- 

מבצר אלכסנדריון - הסרטבה.

בהדרכת יאיר אלמקייס- מנהל מרכז סיור ולימוד 
שומרון

אזור- הבקעה

נקודת מפגש- במחנה גדי, הסמוך למושב משואה

עלות- ₪70 לטיול. *במידה ולא ניתן יהיה לקיים את הסיור על פי נהלי משרד הבריאות יינתן זיכוי מלא.
ניתן להירשם דרך האתר שלנו www. midshomron.org.il או חפשו בגוגל מרכז סיור ולימוד שומרון

יוחנן גולדין: 052-3121409

דווקא עכשיו! מזמינים אתכם לטייל באוויר הפתוח 
בסיורים למיטיבי לכת בדרכי הארץ הטובה

סדרת הר ועומק -3 לטייל במקומות שלא תגיעו לבד

עם מרכז סיור ולימוד שומרון
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