יש איפה לטייל...

בהפקת

שבי רגע
אתר ומגזין לנשים שרוצות לשבת רגע

שלום לך,
נדמה שהשנה אנחנו זקוקים ליציאה החוצה יותר מכל שנה אחרת.
חודשים של שהות בבית ,שבועות של בידוד לחלקנו ,ריחוק חברתי ,מתח ,מסיכות ,ושאר מרעין
בישין שהביאה איתה הקורונה ,מחייבים אותנו ,דווקא השנה ,לצאת החוצה ולהשתחרר.
הארץ היפה שלנו מחכה לנו.
אחרי חורף גשום וסוער (מי זוכר בכלל?),
חודשים ארוכים בהם הייתה שוממה ממטיילים -
היא קוראת לנו; לרוץ אליה ,לטפס ,לרדת ,לשחק ,להעפיל ,להריח ,לנשום את האוויר המחכים
שלה.

לשבת רגע.

על ספסל מתחת לעץ ,על חוף ים שלו ,מול ילדים שמטפסים על מתקן חבלים מרשים ,למצוא
דרך להחליף אוויר ואווירה .לנוח.
בדיוק בשביל זה נועד המגזין הנוכחי של 'שבי רגע',
לתת לכולנו דרכים מעולות לטייל ולשבת רגע.

את המדריך הפקתי בעזרתם של שני מדריכי טיולים ידועים:

רחל רבינוביץ מנהלת 'בשביל ארצי' ,מדריכת טיולים ותיקה וידועה שנתנה את החלק
הראשון של החוברת :אתרים בירושלים ,גוש דן /השרון וחיפה -
רובם מתאימים לטיול משפחתי נעים עם עגלות ,להתאווררות ,ללמידת דברים חדשים,
ללקיחת נשימה ארוכה הלאה ,ולהוצאת מרץ של ילדים שהיו השנה מדי הרבה בבית.
את החלק השני של המגזין כתב מוטי נייהוז ,מדריך טיולים ותיק מנהל את קבוצת 'מדריכים
טיול חרדי' למוסדות חינוך .החלק הזה מחולק לשבע הצעות לימי
טיול ברמות שונות בצפון ,מרכז ובדרום.
בהצעות הטיולים האלו תמצאו מסלולי טיולים קשים
וקלים ,שכוללים טיפוס ,זחילה ,או שחיה,
פגישה עם אנשים מעניינים ,ותצפיות מרתקות
על מרחבי הארץ שלנו ומחוצה לה.
כמובן שניתן לקחת נדבך מתוך יום
טיול שלם.
ייתכן שחלק מהאתרים יהיו סגורים בשל
הקורונה ,לא ציינו את זה ,מכיון שההוראות
משתנות מיום ליום בשל מצב התחלואה,
השתדלנו לתת יותר אתרי טבע ,שסביר
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להניח יהיו פתוחים.

בתקווה שמהר מאד נוכל כולנו לצאת החוצה בלי מגבלות חברתיות ואישיות,
לחזור להיפגש ,להתקרב ,ולחוות ביחד רגעים קסומים,
עד אז  -צאו לטייל!

חופשה נעימה,
שבי
מערכת 'שבי רגע' אינה אחראית על דיוק בתוכן הנאמר .חובה לבדוק לפני היציאה לטיול את
הפרטים המדויקים ,ואין להסתמך על כתובות ,טלפונים או מחירים.
כמו כן ייתכן שחלק מהמקומות מחללי שבת וייתכן שניתן להיתקל בהם במראות לא ראויים.
ניסינו לכתוב את זכויות היוצרים של כל התמונות ,לא את כולם השגנו.
אם אחת מהתמונות שייכת לכם ,נשמח לתת את הקרדיט הדרוש.

© כל הזכויות שמורות ל"שבי רגע"
לבירורים ולפרטים נוספים:
מערכת 'שבי רגע'shvirega@gmail.com :
רחל רבינוביץBishvil5@gmail.com :
מוטי נייהוזmoti78887@gmail.com :

שבי רגע
עריכה גרפית :רעיה | סטודיו מנטה
גרפיקה ועימוד :צביה בלס

רוצה
לשבת רגע?
מוזמנות להצטרף
למשפחת המנויות של
'שבי רגע'

shvirega.co.il

רוצה גם את
לקבל חשיפה
לאלפי
המנויות
של 'שבי רגע'?
הרשמי כאן:

shvirega@gmail.com

יש לך הגנה
גבוהה?
לקבלת המגזין
הדו חודשי לחצי כאן:

shvirega.co.il
או שלחי מייל ל:

shvirega@gmail.com
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רחל רבינוביץ  -בשביל ארצי:

רחל רבינוביץ היא מדריכת טיולים חרדית שמכשירה בעצמה מדריכות טיולים חדשות לתו
תקן ממשרד החינוך.
עם ותק של למעלה מעשרים שנה בהדרכת טיולים ,תואר שני ,ספר שכתבה בשם 'להתרענן
 שהייה בחיק הטבע ככלי להתאווררות רגשית' ,והכי חשוב :אלפי נשים ובנות שהיא הדריכהבשטח ,מאות מורות וגננות שהיא לימדה בהתמחויות  -רחל היא אוטוריטה של ממש בתחום
הטבע ,הטיולים ,והגינון במגזר.
יותר מהכל חשוב לה להעביר מסר אחד:
דווקא היום ,צאו החוצה .כמה שהטבע מתרחק מאיתנו ,ופרחים אנחנו פוגשים בעיקר בשולחן
שבת ,רחל מבקשת שנצא כמה שיותר אליו.
"אני רואה במוחש על קבוצות של בנות עשרה סוערות שאני מלווה ,איך אחרי שהות של כמה
שעות בטבע ,הן עולות לאוטובוס רגועות יותר ,ממש בנות אחרות".
בנוסף ,רחל מוסיפה ,שמחקרים מוכיחים ששהות בטבע משחררת למח סרוטונין טבעי" :אני
תמיד אומרת לנשים ,במקום תרופות נוגדות חרדה ,עדיף לגדל אדניות בבית ,כמה שיותר
להתקרב לטבע ולקרב אותו אלינו" .עם המסר הזה רחל נותנת לנו אתרים של טבע שקרוב
אלינו .ביקשתי ממנה שתמליץ גם על פארקים לילדים שצריכים להוציא מרץ ,ומרכזי מבקרים
לאלו שאוהבים ללמוד ומחפשים אטרקציות.

המומלצים של רחל:

ירושלים
אתרים נוספים בירושלים,
פורסמו במגזין טיולים תשע"ט

עמק הצבאים

 ₪חינמי

עמק הצבאים זוהי פינה קסומה בלב ליבה של ירושלים ,ונחשבת לאתר הטבע
העירוני הגדול בארץ .היא מקיפה שטח בן כ 250-דונם בלב ירושלים ,ובה חי,
נכון לעכשיו ,עדר של  65צבאים .בעמק חמש בריכות טבעיות ומלאכותיות,
שני נחלים זורמים ,עמדות תצפית על ציפורים ומכרסמים ,בתי גידול טבעיים
לחיות בר ,אי מלאכותי שגשרי עץ מחברים אותו לגדה וגולת הכותרת – צבאים
המשוטטים באופן חופשי בטבע.
מה שמיוחד בפארק זה שבמרחק נגיעה מהשכונות העירוניות שמסביב כמו
גבעת מרדכי ,בית וגן או רחביה ,משוטטים להם צבאים באופן חופשי ,וחיים
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את חייהם בלי מפריע.

מתאים לטיול עם ילדים בכל הגילאים ,בנוסף יש בו לפעמים סיורים מודרכים ,סדנאות מטעם
המקום ,ונטיעות יזומות.

מילה של רחל:

" 95%מהמורות שאני לוקחת אותן לסיור בעמק הצבאים ,המומות מלגלות צבאים מסתובבים
חופשי באמצע ירושלים ,הן לא מכירות את המקום הזה".
מיקום :עמק הצבאים ירושלים ,סמוך לצומת פת
שעות פתיחה 06:30 :בבוקר עד ( 19:30בעונה זו)

ציצלום:בי בעמק
ערן ,ויקיפדיה

התחנה לחקר הציפורים

 ₪חינמי

התחנה לחקר ציפורי ירושלים משמשת כנקודת עצירה לעשרות אלפי ציפורים שנודדות מדי
סתיו לאפריקה ומדי אביב לאירופה ואסיה.
הצפריה היא פינת מסתור קסומה בטבורה של העיר ,יש בה פינות האכלה רבות לציפורים,
ותענוג לשבת בה ולעקוב אחרי הציפורים הרבות שעוברות שם .במקום ניתן לראות מגדירי
ציפורים ,חוקרי טבע ,צלמים שבאים להנציח את הטבע ,היא מוצלת ברובה ,ונעים לשבת בה
גם זמן ממושך.
••• 5

התחנה שוכנת בפאתי גן סאקר ,סמוך למשכן הכנסת ולבית הקברות שייח' באדר ,ומכונה בפי
כל 'הצפריה' או 'הציפוריה'.
התחנה היא אתר טבע עירוני ומהווה מוקד משיכה למאות אלפי ציפורים צבעוניות ואלפי
מטיילים וקבוצות בכל עונות השנה.
התחנה מתאימה גם לילדים ולמבוגרים.

מילה של רחל:

"בלב העיר ,קרוב לתחנה המרכזית ,קיימת הפינה קסומה של הצפריה ,כיף

לשבת בה ,להתבונן ולנשום את הטבע".
מיקום :רחוב רוטשילד בצמוד למבנה הכנסת.
שעות פתיחה 06:30 :בבוקר עד .19:30

עפים

על זה ,ה
ת
ח
נ
ה
ל
ח
ק
ר
צילו
הציפו
ם :אפי א

ליאן ,ויקיפדיה

רים.
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אקווריום ישראל

 ₪בתשלום

המון סוגי אקווריום ,הכל מהארץ ,להראות דגה מהארץ ,איזור אילת .דגים בכל הגדלים בכל
הצבעים.
אקווריום ישראל הוא אקווריום ענק ,שכולל בתוכו מספר חדרים שמספרים סיפור תת ימי
מרתק.
באולם הכניסה ,אפשר לראות תצוגה של אלפי דגים השוחים יחד בכיוון אחד .לאחר מכן,
בגלריית ארבעת הימים ,אפשר למצוא דגים מכל הימים בארץ – ים התיכון ,הים האדום הכנרת
וים המלח .בהמשך ,עוברים בגלריות שונות של ימה ודגה מקומית ,כולל גלריית הים התיכון,
תעלת סואץ ,הים האדום ,ותצוגות של מדוזות ,אלמוגים ,קונכיות וצדפות.
מה רואים שם בעצם?

מילה של רחל:

"המיוחד באקווריום הוא ,לקלוט איזה שפע אדיר של חיים יש לנו בארץ

ישראל ,גם בעולם המים ,יש לנו מגוון מדהים ,ארץ קטנה שיש בה הכל".
מחיר :מבוגר /ילד 45 :ש"ח.
שעות פתיחה:
א'-ה' בשעות 19:00-10:00
ו' 16:00-09:00
מיקום :דרך אהרון שולוב ,מלחה ,ירושלים (ממשיכים בנסיעה אחרי חניון גן החיות)
טלפון073-3399000 :
חשוב :ניתן להזמין כרטיסים רק באון ליין! אין אפשרות קניית כרטיסים במקום.

דגה משל
נו
א
ק
וו
ר
יו
ם
ישראל
צילום :התו הש
מיני ,ויקיפדיה
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עין לבן

 ₪חינמי סּ שמורת טבע

ביקרתם באקווריום ישראל? זה הזמן להתרענן בעצמכם ממים נעימים.
ממש בסמוך נמצאת שמורת הטבע עין לבן.
עין לבן היא שמורת טבע (חינמית) שמכילה בתוכה מעיין נובע ,שתי בריכה טבעיות מוקפות
בעצי אורן ,בוסתן עם עצי אגוז ותאנה ,צמחי תבלין ,שבילים מסודרים ,ושמש ירושלמית
מלמעלה.
מקום מעולה לנוח בו לקראת התחנה הבאה ,ולפתוח בו סל של ארוחה טעימה בטבע.
במקום יש שתי בריכות ,אחת עמוקה מאד ,והשניה רדודה ,ומתאימה גם לילדים קטנים.
כדאי לעלות מעל הבריכות ולגלות מערה קטנה שממנה הנביעה של המעין.

מילה של רחל:

"כדאי לשלב את הביקור בעין לבן ביחד עם סיור בגן החיות והאקווריום,

היום ניטשת מלחמה של ממש על רכס לבן .שנמצאים שם ,אפשר להזדהות עם המאבק,
ולקוות שישאירו לנו את הריאה הירוקה הזאת".
מיקום :עליכם לנסוע לכיוון גן החיות התנ"כי .שם ,המשיכו אל קצה מגרש החנייה ותבחינו
בדרך רחבה אשר מסומנת בכחול .המשיכו בנסיעה עם הרכב על השביל הרחב ,השביל מתפתל
שמאלה וימינה ובסופו של דבר מגיע אל רחבת עפר .כאן עליכם לחנות את הרכב .המעיין
מרוחק כ 50-מ' בלבד מהחנייה.
חשוב :המים נקיים למרות צבעם הירקרק המחשיד ,מומלץ להגיע בשעות מוקדמות ,כי המקום
עמוס לעיתים קרובות ,בפרט בחופש.

צילומם :דעי"ריןא עין לבן
בישי

טייכר ,ויקיפדיה.
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מוזיאון הרכבל

 ₪חינמי

ממש מול הר ציון ,קרוב למשכנות שאננים שוכן מוזיאון הרכבל .זהו מוזיאון קטן ,חמוד וחינמי,
שמספר על פרק מההיסטוריה של ירושלים בימי מלחמת העצמאות.
המוזיאון מספר את סיפורו של הרכבל שקישר בין מבנה מלון הר ציון ממערב ובין הר ציון
ממזרח ,משני צידי גיא בן הינום בירושלים ,דרומית לבריכת הסולטן .הרכבל היה חלק ממערך
הלחימה וההגנה על הר ציון במלחמת העצמאות ב.1948-
מוזיאון הרכבל ממוקם במבנה בו פעל הרכבל .במקום תערוכות וצילומים מהתקופה ומלבד
הקרונית והכבל המתוח ,ניתן גם לראות מסמכים וצילומי הדמויות הקשורות למבצע זה.

מילה של רחל:

"מקום מעניין מאד ,מלמד ומספר את סיפורה של התקופה .לא חושבת

ששווה לנסוע במיוחד בשבילו ,אבל אם אתם באיזור  -כדאי לעלות ,להתרשם וללמוד על
התקופה".
מיקום :סמוך לשכונת משכנות שאננים ,רח' דרך חברון  ,17הכניסה למוזיאון הרכבל הנה דרך
הלובי של מלון הר-ציון.
שעות פתיחה:
ימים א'  -ה' .16:00 - 09:00 :אין צורך בתיאום מראש.

תלוי ועומ
ד,
מו
זי
א
ון
ה
ר
כבל
צילו
םderor avi :
ויקיפדיה.
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חיפה
פארק נשר ונחל קטיע
רבים מכירים את פארק נשר ,הסמוך לחיפה ,בגלל שני הגשרים התלויים שבו ,באורך של 70
מטר כל אחד ,שמתנדנדים מעל צמרות העצים .אבל ,סמוך לגשרים יש גם כמה מסלולי טיול
קצרים שמעולים למשפחות ,וחוויתיים מאד.
המסלול המומלץ הוא נחל קטיע ,עם צל כמעט לכל האורך ,חורש עשיר ,תצפיות נוף מרהיבות,
ובסיומו :הפתעה! מתקני משחק לילדים האמיצים.

מילה של רחל:

מומלץ מאד .הרוב מגיעים בשביל הגשר ,ומפספסים את המסלול הנהדר שתחתיו .תעשו
אותו .לא תתחרטו".

לא לסובלי
ם
מ
פ
ח
ד
ג
ב
הים -
הגשר התל
וי
ב
פ
א
ר
ק
נ
ש
ר
צילום,~Ori :
ויקיפדיה
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רכבל חיפה

 ₪בתשלום

רכבל חיפה הוא מסלול נסיעה בין חמש דקות ,המתחיל בטיילת בת גלים וממשיך עד לקצה הר
הכרמל ובחזרה ,הרכבל השקוף מאפשר ליהנות מנופו המרהיב של רכס הכרמל ומפרץ חיפה.
ניתן לרכוש כרטיס לכיוון אחד או כרטיס הלוך חזור .ההגעה לרכבל מתאפשרת הן מהתחנה
התחתונה (טיילת בת גלים) והן מהתחנה העליונה.
בתחנה העליונה תוכלו להשלים את החוויה עם בילוי באחת המסעדות או להנות מאטרקציה
נוספת כמו ביקור במערת אליהו ותצפית לראש הנקרה ומפרץ עכו.

מילה של רחל:

"להרגיש בין שמיים לארץ ולראות את הנוף המדהים הפרוס למטה".
מיקום :טיילת בת-גלים (רכבל תחתון) או סטלה מריס (רכבל עליון).
לפרטים והזמנות04-8335970 :
שעות פתיחה:
חורף ,9:00-17:30 :אביב 9:00-18:30 :קיץ9:00-19:30 :
שישי וערבי חג9:00-17:3 :
מחיר :כרטיס כיוון אחד 25 :ש"ח ,כרטיס הלוך חזור 35 :ש"ח

קפסול

ה באווי
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צילום :דוד
שי ,ויקיפדיה
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פארק הכט

 ₪חינמי

כשמחפשים מקום לשחרר את המרץ של ילדים עליזים  -פארק הכט הוא המקום.
פארק הכט זהו פארק ארוך וצר ,ממש על חוף הים ,עם הרבה מתקנים מעניינים ,דשא ,מתקני
ספורט ומגרש כדורסל.
בפארק יש פינות ישיבה מסודרות ,שירותים מסודרים.
שעות פתיחה.23:00-06:00 :
חשוב :בפארק אין הצללה טובה ,ולכן עדיף לבקר בו לקראת השקיעה.

מילה של רחל:

"פארק גדול ושווה ,מול חוף הים ,שילוב של הנאה מהטבע ,וגם הוצאת מרץ לילדים ,מומלץ".

ים ,מ
 פתקנים ושמייםצילום :מיארק הכט
כאלי ,ויקיפדיה
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פארק הפרפר

 ₪חינמי

פארק "הפרפר" נמצא בחלקה הפנימי של שכונת רמת הנשיא .הפארק משתרע על כ 20-דונם
אשר מהם כ 12-דונמים של שטחים ירוקים ,מתקני משחק אתגריים ,מתקני כושר ,מתקני
טיפוס ,משחקים לגיל הרך ומתקנים נוספים.
במרכז הפארק הוקמה מזרקה אשר מאפשרת רחצה במים ,בשעות הערב מוארת המזרקה
באורות מתחלפים .בפארק הותקן מתקן צלחות קול לשימוש הקהל ,מתקני כושר לגיל הרך,
פינות ישיבה ,בפארק מתקן ענק בצורת ספינה ועוד.
הפארק נבנה בצורת פרפר בהיותו ממוקם בנתיב נדידת פרפרים ,כך שמרחוק נראה הפארק
כפרפר פרוש כנפיים.

מילה של רחל:

"קבוצות מאד אוהבות את הפארק הזה ,מומלץ".
מיקום :שכונת רמת הנשיא

אטרקטי
בי
קי
ר
טי
פוס
ב
צילום9 :פ0אctרjeק הפרפר
ipro

 - 01ויקיפדיה
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החוף השקט

 ₪חינמי

אם אתם רגילים לחופים המלאים עד תום במרכז ,בלי יכולת נשימה כמעט ,החוף השקט -
החוף הנפרד בחיפה ,יהיה עבורכם תגלית נעימה.
חוף נעים ,רגוע ,והכי חשוב  -שקט…
מומלץ לשלב אותו במהלך טיול בחיפה.
בחוף קיים שובר גלים ,שמאפשר שחייה נוחה ,קיוסק וחניה מסודרת.
החוף מופרד לפי ימים ,כמו הסדר המקובל בכל הארץ.

מילה של רחל:

"חוף גדול ושקט ,פחות עמוס מחופי המרכז ,וגם לא סוער מדי בגלל שוברי הגלים שבו".
מיקום :מאחורי בית חולים רמב"ם ,כניסה מרחוב חיל הים.

יש

לי יום יום ים
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טיילת בת גלים

 ₪חינמי

טיילת בת גלים היא טיילת מטופחת ויפה על חוף הים בחיפה .הטיילת נפרשת לאורך חוף הים
בשכונת בת גלים השלווה.
הטיילת היא מקום נהדר לחוש בו את הבריזה מהים ,לשאוף את הריח עמוק פנימה ,ולהירטב
מגלים נועזים במיוחד.
מקום נהדר לסיים בו יום טיול באיזור.
מהטיילת יוצא הרכבל החיפאי ,שמעפיל לסטלה מאריס ,שם יש חוף מרהיב בפני עצמו של
כל המפרץ.

מילה של רחל:

"מקום לנוח ולהירגע ,ים ,שמיים ,ומליחות של הגלים".
מיקום :שכונת בת גלים.

פינה
 טיילשל רוגע ויופית בת גלים.
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לקבלת שני
עמודים
לדוגמא
מתוך הספר
לחצי כאן

גוש דן /השרון
גני יהושע שלא הכרתם

 ₪חינמי

מי לא מכיר את גני יהושע ,או בשמם הנוסף  -פארק הירקון? גני יהושע הם בעצם פארק רחב
ידיים שמשתרע לאורך נחל הירקון בצפון תל אביב .שטח הפארק כ 3,500-דונם (!) משכונת
הדר יוסף ועד שפך הירקון לים התיכון .בין היתר הם עוברים סמוך ללונה פארק בתל אביב.
אבל ,יש כמה פינות חבויות שאולי לא הכרתם בפארק גני יהושע.
האם ידעתם שיש בו גן קקטוסים ,גן טרופי וגן גזום?
מסתבר שיש בגני יהושע פינות חבויות ומרתקות ,שהכניסה אליהן ללא תשלום .שווה לחפש
אותן ,להכיר וליהנות.

גן הקקטוסים -
גן הקקטוסים הוא אזור בגני יהושע בו מצויים סוגי קקטוסים שונים מרחבי העולם.
בגן נמצאים כ 50,000-קקטוסים וסוקולנטים מרחבי העולם מ 3,800-מינים וסוגים שונים .על
מנת להעשיר את האוסף ,הוקמה חממה לטיפוח קקטוסים אשר מובאים כזרעים או כשתילים
מארצות שונות מרביתם מאפריקה.
סיור בו מבטיח חוויה חדשה שלא הכרתם.

ק
ק ציטולום:סיגניםי בשפע
הושע
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הגן הגזום -
מכירים את הגנים המלכותיים בארמונות באירופה ,או את הגנים הבהאיים בחיפה?
הגן הגזום מזכיר אותם ,טוב ,בניחוח ישראלי.
הוא משתרע על שטח של כ 15-דונם ,וכולל בתוכו גינון פורמלי ,גינון קלאסי וגינון ים תיכוני.
הגנים משלבים עצי זית והדרים ,בריכות מים ,תעלות ומזרקות.

ג
זולוםם :ומלכותי
צי
גני יהושע

הגן הטרופי -
הגן הטרופי שונה מעט משאר הגנים ,ומשתרע על שטח של  20דונם .בגן ,צמחיה טרופית,
שבילי הליכה ,בריכות מים לדגים ,לעופות ולצמחי מים ומשתלה לממכר צמחיה טרופית.
ליד משתלת המכירה נמצאת חממת סחלבים ייחודית הפתוחה למבקרים ,אשר מונה 25,000
מינים של סחלבים.

מילה של רחל:

"לפעמים אני מוסרת השתלמות למורות בבני ברק ,ואני מופתעת כמה מהן
לא מכירות מספיק את הירקון או את פארק גני יהושע שנמצאים במרחק נגיעה מהן ,יש לנו
הרגל לחפש את היופי רחוק."...

משהו

קצת א
ח
ר.
ה
גן
ה
ט
רופי
צילום:
גני יהושע
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הרידינג /הנמל

 ₪חינמי

רבים מכירים את פארק הרידינג ,אבל בגלל היופי של המקום ,החלטנו להזכיר אותו.
פארק הרידינג הוא אחד המקומות היפים ,השפך של נהר הירקון לים מייצר מפגש מדהים
שאפשר להתבונן בו שעות.
טיילת מושקעת ,מעוצבת וחדשנית ,מרוצפת בעץ ומזמינה להתגלגל עליה באופניים /רולר או
הוברבורד  -לגדולים ,ניתן גם להשתמש בשרותי השכרת האופניים שקיימים באזור במחיר
מוזל ממש.
בפארק עצמו יש כל מה שצריך :חול ,טבע ,מתקנים לילדים ,דשא ,ורוח מלטפת מהים.

מילה של רחל:

"הנוף מהמם ,מומלץ לעמוד על הגשר ולצפות בשפך הנהר אל הים ,אחד המקומות היפים".

קסם ...ט
יי
ל
ת
רי
די
נ
ג
בלילה
צילום :חן חייק,
אתר פיקוויקי
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 ECOפארק חדרה

 ₪חינמי

 ECOפארק שבעיר חדרה הוא פארק חדיש ומודרני ,שמציע למבקרים בכל הגילאים שלל
אטרקציות מהנות לצד שבילי הליכה ,אגם אקולוגי ,ומדשאות ירוקות רחבות ידיים.
בפארק יש מתחם עם מתקני משחקים וטיפוס ,מתקני ספורט ,וכן מספר מתקנים
אינטראקטיביים יחודיים ביניהם מגרש כדורגל אינטראקטיבי ,ומתקן תנועה עם חיישנים.
אטרקציה ייחודית נוספת בפארק היא מסלול רכיבה מסוג פאמפטרק המאפשר רכיבה ללא
דיווש אלא דרך תנועות גוף תוך שימור אינרציית הרוכב .פני השטח של המסלול בנויים מבטון
משוריין המאפשר רכיבה קלילה ופשוטה כאשר הוא כולל עליות ,ירידות וסיבובים.
עוד ניתן למצוא במקום מצפור ,צמחייה עשירה ואפשרויות רבות ומגוונות לערוך פיקניקים.

מילה של רחל:

"יש שם מתקנים מעניינים ,אגם ,משחק מוזיקלי שמנגן על פי קפיצות על הרצפה ,מאד
אטרקטיבי".

אהוב הי

לדים O -
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פ
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חדר
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ודל ,ויקיפדיה.
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מרכז מבקרים של חברת החשמל -
אורות רבין חדרה  ₪חינמי
אם אתם כבר בחדרה ,שווה לקפוץ למרכז המבקרים של חברת החשמל ,חדשני ,אינטראקטיבי
ומרתק.
המרכז מציג את עולם החשמל ב ◦360-באמצעות טכנולוגיה מתקדמת ביותר.
המרכז פותח באמצעים הטכנולוגים המתקדמים ,ומעניק חוויה מיוחדת לכל הגילאים.
במהלך הסיור ,המבקרים עוברים חוויה מיוחדת על ידי סרטון המדמה תרחיש סייבר שחברת
החשמל נאלצת להתמודד אתו עם הפעלה של המבקרים ,מתחם וירטואלי בו עוברים המבקרים
חוויה לימודית ורגשית ייחודית מסוגה ,באווירה בינלאומית העוסקת בהמצאת החשמל,
התפתחות רשת החשמל ,בצרכי ההולכה וההובלה של החשמל ובאתגרים והמורכבויות
העומדים בפני חברת החשמל.

מילה של רחל:

"אורות רבין ממחיש לנו קצת על המצרך הבסיסי הזה שאנחנו לא יכולים
להסתדר דקה בלעדיו ,להכיר טובה על הנוחות שבה אנו חיים".

המרכז פעיל לאורך כל השנה לקבוצות מאורגנות מכיתה ה' ומעלה בלבד.
בימי חול המועד וחופשת הקיץ המרכז פותח את שעריו לקהל הרחב מגיל  8ומעלה בלבד.
לפני הגעה ,חשוב לברר במשרדי המקום076-8644333 :
מיקום :מרכז המבקרים אורות רבין ,חדרה.
יורדים מכביש החוף (כביש מס'  )2במחלף קיסריה ,ונוסעים מערבה לכיוון אתר תחנות-הכוח
שנצפה מן הכביש ,הכניסה לאתר בכביש המוביל לקיסריה.

חוויה מ
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הגן הבוטני יער אילנות

 ₪חינמי

יער האילנות הוא גן בוטני מרתק ,שאין שני לו בארץ .יש בו כ 750 -מיני עצים הצומחים
זה לצד זה ומייצגים מבחר עצום של מקומות ברחבי העולם .סיור ביער הוא חוויה מרתקת
לעריכת היכרות עם עצים זרים ,מוזרים ומופלאים ,חלקם בעלי מראה אקזוטי מרתק.
ליער סיפור מרתק בעצמו.
הוא נפתח בשנות ה 50-המוקדמות ביוזמה של משרד החקלאות ,נטעו בו ונבדקו  170מיני
אקליפטוס ובסך הכל מעל  750מינים של עצי ושיחי נוי ויער שנאספו מכל רחבי העולם כדי
לבדוק האם הם מתאימים לגידול בארץ ישראל.
במשך השנים האתר נעזב ,כוסה בעשבי בר ,וחלק מעציו נבלו מההזנחה.
ב 1993-החלו בתהליכי שימור ושיקום היער ,כולל נטיעה מחדש של חלק מהמינים שנבלו,
הצבת שלטי הסבר וסלילת שבילי הליכה.
כיום האתר פורח ,מלבלב ,עם ספסלים מסודרים ,שילוט מותאם ,ופינות חמד רבות.
בנוסף ,במקום מרכז מבקרים אינטרקטיבי ,ומרתק.

מילה של רחל:

"מקום יפה ומטופח ,צמחיה עשירה ,מרכז המבקרים שלו חוויתי ומשקף
מציאות מדומה של חקר ביער ,מאוד מושקע".
מיקום :לנוסעים על כביש  4לכיוון צפון  -יש לפנות מהכביש ימינה עם השילוט לגן הבוטני
יערני אילנות.
לנוסעים על כביש  4לכיוון דרום  -יש להמשיך עד צומת הדסים ,לבצע סיבוב פרסה ולהמשיך
צפונה על כביש  ,4עד הירידה לגן הבוטני היערני אילנות.
לחיפוש ב :waze-גן בוטני ארבורטום אילנות.
שעות פתיחה :כל יום מ 08:00-ועד השקיעה (בשקיעה השער נסגר)
השירותים באילנות פתוחים בכל ימות השבוע ,בין השעות .16:00-9:00
מרכז המבקרים פתוח בימים ראשון עד חמישי ,בשעות  9:00עד .14:00
הפעילות במרכז מתאימה לכל הגילאים ,אבל יש לתאם מראש.
תיאום ביקור ומידע נוסף :בטלפון .09-8974800
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פארק אוטופיה

 ₪בתשלום

פארק אוטופיה כשמו כן הוא :אוטופיה.
פארק אחר מכל מה שהכרתם .אמנם ,המחיר שלו לא זול ,אבל… שווה.
הפארק הוא גן בוטני  -טרופי שמציע למבקרים בו טעימה מטבע אקזוטי:
מיני יער גשם ,מבוך מהטבע ,צמחים טורפים ,סחלבים ,בריכות ומפלי מים ,גבעות קטנות
וגשרים ,מאות תוכים וחיות נוספות ,שנותנים תחושה כאילו נחתנו ביבשת אחרת.
בנוסף ,במקום מזרקות מוזיקליות מהגדולות בארץ עם מופע שמתקיים כל חצי שעה.
מילה של רחל" :פארק חלומי ,שאין דומה לו בארץ".
שעות פתיחה :ימים א' -ה'( 8:30-17:00 :כניסה אחרונה בשעה .)15:30
מיקום :קיבוץ בחן ,סמוך לנתניה.
מחיר :ילד( :מתחת לגיל  49 )12ש"ח מבוגר 59 :ש"ח

כאילו נ
ח
ת
נו
בי
ב
ש
ת
פארק או אחרת -
טופיה
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קצת יותר צפונה :חוף הבונים

 ₪בתשלום

חוף דור הבונים זוהי רצועת חוף קסומה ,מפורצת ביותר ובין היפות בארץ.
בחוף יש מספר אפשרויות למסלולים קצרים וארוכים שגם ילדים קטנים יכולים לעשות אותם.
הוא מלא בבעלי חיים ימיים ונדירים ,ויש בו מערה מיוחדת שנוצרה בגלל הצלפת הגלים על
סלעי הכורכר שבו ,המערה הכחולה.
כמו כן יש בחוף שפע של צדפים נדירים ,לא אלו המוכרים מכל חוף ים ,אלא בצורות מעניינות
ומרתקות.
החוף הוא שמורת טבע סגורה ,בתשלום ,אבל זה רק מקנה לו יתרון שהוא לא מלא עמוס מדי.

מילה של רחל:

"קסם של מקום .רבים מכירים את המערה הכחולה באיטליה ,ולא יודעים
שגם בארץ שלנו יש מערה כחולה יפיפיה .אני עושה בחוף משחק עם תלמידות ,תחרות בין מי
שמצליחה לאסוף כמות גדולה ומגוונת ביותר של צדפים .כמובן את הצדפים משאירים בחוף
(הצדפים מוגנים אסור לאסוף…)".
מיקום :החוף ממוקם סמוך לעתלית.

מחירים :מבוגר  ,22.00 ₪ילד .9.00 ₪
התשלום בד"כ על חניה מחיר לרכב ולאוטובוס (והרבה פעמים בסוף היום אין שם אף אחד
והכניסה חופשית…).
שעות פתיחה בקיץ ,8:00-20:00 :ניתן להיכנס עד השעה .19:00
בתקופת הקורונה חובה לתאם ביקור מראש!
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עם רחל רבינוביץ
מכירות את זה שיוצאים כבר עם הילדים לטבע ,רואים עצים ,פרחים ,עלים יפים ,והם לא
מבינים על מה ההתרגשות שלנו?
הם מחפשים נואשות את המתקן הצבעוני או האטרקציה הבאה...
בשביל זה צריך לתת להם כלים ,שיצליחו לעצור רגע ,להתבונן ,לשים לב לכל היופי ,המגוון
והשפע שמסביבם.
אבל איך?
בדיוק בשביל זה יש לרחל שלושה רעיונות יפיפיים ליצירה בטבע או בבית ,מחומרים שנאסוף
בטיול.
החיפוש אחר חומרים וההתעסקות איתם יובילו אותם לשים לב למה שמסביב ,ויגרום להם
להתחבר ,לחוש ולהריח את כל הטוב שיש.

 :1יצירת מובייל מחומרים מהטבע

הביאו איתכם חוט שמשון או חוט דיג.
איספו מהקרקע:

ענף באורך של כ  20-ס"מ ,אצטרובלים ,פירות של צמחים שונים ,תרמילים ,עלים יבשים,
אבנים יפות.
קישרו אותם זה לזה ,אחר כך לענף וצרו מובייל.

מו
מקורstore.com :בייל שכזה…
shome

omma
m
/
/
:
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:2

הכנת מנדלה בטבע

כל ילד (או כל הילדים יחד) צריך לאסוף כמה שיותר חומרים שונים מהשטח,
לפנות שטח של כמטר על מטר ,וליצור מכל החומרים מנדלה משלו.
תנו לכל ילד את הזמן שלו ליצירת מודל חוויתי אישי.
לאחר מכן עברו בין המנדלות ובקשו מהילדים לספר מה עורר את תשומת ליבם ,תוך כדי
הכנה .שוחחו על החומרים השונים שבחרו  -זהו תרגיל התבוננות מצוין.

מ
מקורstudio.com :נדלה מהטבע.
droots

w.wil
w
w
/
/
:
p
t
t
/h

מקור nda.com :או כזאת…
boredpa

ww.
w
/
/
:
s
p
t
t
h
/
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סימנייה /מחזיק מפתחות
מחומרים מהטבע

נגזור מקרטון של קופסת קורנפלקס או בריסטול אחר בשימוש חוזר  -צורת מלבן ,ממנה ניצור
את הסימנייה שלנו .נגזור במלבן שניים  -שלושה חלונות ,ניתן לגזור את החלונות בגדלים
ובצורות שונות.
אפשר גם לקשט את הסימנייה באמצעות טושים.
נדביק סלוטייפ בצידה האחד של הסימניה ,נפזר את הפרחים והעלים בין החלונות( .להדגיש
לילדים רק חומרים שנשרו והם יבשים  -אם הם לא יבשים ,הם יתעפשו) ,ואז נדביק רצועה
נוספת של סלוטייפ מצידה השני של הסימניה כך שהפרחים והעלים ידבקו בין שתי רצועות
הסלוטייפ שבחלונות.
כדי לקבל מחזיק מפתחות ,ננקב חור ,ונוסיף טבעת מתאימה.

מ
מחוחזיק מפתחות
צילומם:רירםחל מהטבע
רבינוביץ

ליצירת קשר עם רחל:
מיילbishvil5@gmail.com :
אתרwww.bishvilartzy.com :
••• 27

טל073-2046750 :

מוטי נייהוז הוא מדריך טיולים עם תקן של משרד החינוך להדרכה במוסדות חינוך,
ומשמש כמדריך למוסדות וקבוצות בציבור החרדי.
מוטי ,אברך חסידי ,שם דגש על יצירת חוויה וחיבור במהלך הטיולים והסיורים שהוא לוקח.
ליצור הנאה ,להשתחרר ,אבל גם לרגש .לגרום לנוכחים להתפעל מהיופי ,ולהתחבר.
בטיולים למוסדות חינוך בחנוכה לדוגמה ,הוא משלב ביקור במערה  -לחוות בזמן הזה את מה
שהרגישו המכבים בימים ההם.
למוטי נייהוז ידע היסטורי מקיף ויסודי ,וכל דבר הוא בודק ומברר עד למידע הכי מדוייק שיש,
הוא משתדל לגרום לילדים שמטיילים איתו כיף גדול ,לשחק איתם ,ולהשתתף איתם בגובה
העיניים.
לאחרונה הוא הקים יחד עם מדריכים נוספים במגזר את" :מדריכים טיול חרדי" שמהווה מסגרת
גג למדריכים חרדים מוסמכים.
מוטי נייהוז נותן לנו שמונה כיוונים לימי טיול לפי רמות קושי:
קל ,בינוני ומורכב .שימו לב ,גם טיול מורכב יכול לכלול גם שלבים קלים בתוכו.

1

יום טיול אתגרי בצפון

מורכב

(מסלול מעגלי או עם הקפצה קצרה):

תחנה ראשונה :נחל חזורי למרגלות החרמון
נחל חזורי הוא מסלול אתגרי המתפתל לאורך הנחל ומקפץ בן בולדרים אימתניים ,מדרונות
תלולים ,ומפלים מעוצבים בסלע הגיר ,פיסת טבע בראשיתית ומיוחדת.
תחילת המסלול בחניון סיירת אגוז  -נבי חזורי ,סימון שבילים  -המסלול הינו כחול לכל האורך.
סוף המסלול  -חזרה לכביש ,מרחק דקה נסיעה ממקום ההתחלה ,אם יש שני רכבים עושים
הקפצה לסיום המסלול (את הרכב יש להשאיר בעיקול לפני המסלול ,בכניסה למצודת נמרוד).
אם לא ,חוזרים ברגל בסימון אדום ,פנייה ימינה לקראת סיום העלייה (השביל מסומן במספרים
 1-7כאשר  1-6זה הירידה וקטע  7זה העלייה).
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תחנה שניה :מצפה דדו במטולה
מצפה דדו פורש למלוא האופק שטח עצום.
הוא צופה לכיוון לבנון מצפון ,ניתן לראות בו את בקעת עיון והמוצבים שחיזבאללה בונה,
ממזרח נראה עמק החולה ,ומעליו רמת הגולן ותילי הגעש לכל האורך ,בקצהו הצפוני רואים
את החרמון והר דוב לתוך עומק לבנון.

רואים רחו
ק
מ
צ
פ
ה
ד
דו,
צילום :ד
"ר אבישי טייכר
ויקיפדיה

תחנה שלישית :טיול ג'יפים קצר
בצהרי היום מומלץ לצאת למנוחה קצרה מטיפוסים ופעילויות למיניהם ,ולעלות על ג'יפ
שייקח אתכם בשבילי ההרים שסביבכם ,לנסיעה מאלפת ולמקומות שלולי זאת לא הייתם
מגיעים אליהם .ההמלצה שלנו על רפטינג נהר הירדן ,טלפון להזמנות.072-3726527 :

מכיוון
א
ח
ר
ט
יו
ל
ג
'יפים,
רפ
טינג נהר הירדן
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תחנה רביעית :מערת עלמה
מערת עלמה היא המערה הארוכה שבמערות הגליל ,ונקראת על שם מושב עלמה הסמוך לה.
זוהי מערה אתגרית ומפותלת הדורשת שימת לב מרובה ,ההנאה מאתגר זה זכורה לזמן רב.
המערה תלולה וגובהה מגיע ל 106-מטרים .באזור המערה ובתוכה מקננים עטלפים ויונים.
(מסיום השביל המותאם לרכב נמשיך על הסימון האדום עד המערה) שימו לב ,המערה סגורה
כל שנה בחודשי החורף ,כדאי לבדוק באתר ברשות הטבע והגנים האם המערה פתוחה עקב
הקורונה.

צילום:מdערת עלמה

kvoe
 Buויקיפדיה
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2

יום טיול אתגרי בצפון
(צורך בנהג חיצוני)

מורכב

תחנה ראשונה :שמורת מצוקי רמים באצבע הגליל
שמורת מצוקי רמים שוכנת בין מנרה לקרית שמונה .המיוחד בשמורה הוא רצועת מצוקים
צרה וארוכה ,המתנשאת לגובה של עשרות מטרים  -מהמרשימים שבמצוקי הגליל.
רצועת המצוקים משתרעת לאורך כקילומטר וחצי מצפון לדרום.
נרד את המסלול החוצה את המצוק בתלילות חדה ונהנה מהנוף הנפרש לעינינו.
המסלול :בבית העלמין מנרה .יורדים מהרכב בכניסה לבית העלמין ופונים שמאלה (צפונה)
בשביל רחב ,ומיד לאחר מכן יש פנייה חדה וצרה שיורדת כלפי מטה בסימון כחול.
הנהג הנוסף צריך להגיע לרחוב הבנים בקרית שמונה ,לנסוע עד סוף הרחוב ולפנות ימינה
לדרך נוף הרי נפתלי.

מהמר
שמורתשיממוצות בגליל -
צילום :מו קי רמים
טי נייהוז

תחנה שניה :מערת פער
מערת פער טבולה בתוך חורשת אלונים ושיחי ורדים .היא מעולה להתרעננות ,להפסקת
ארוחה ולפתיחת פק"ל קפה (החנייה במקום מעבר לכביש ,יש לחצות בזהירות את הכביש
ולהיכנס בשביל) .מערת פער הינה תופעה מעניינת במיוחד ,ההיפך מפעולת המעיין .בעוד
במעיין המים שמרוכזים בתוך ההר פורצים החוצה ,מערת פער ,יושבת בדיוק על אפיק הנחל
וכל המים הזורמים באפיק (הקטן יחסית) נכנסים היישר לבטן האדמה.
תחנה שלישית :נחל כזיב
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אחרי צהריים נמשיך לנחל כזיב .נחל כזיב ומבצר המונפורט הינו אחד ממסלולי הטיול היפים

בארץ ,המומלץ בכל עונות השנה ובפרט בקיץ.
במקום מספר אפשרויות למסלולים .הדרך המומלצת בעינינו היא מחניון הזיתים עד למצפה
מונפורט כאשר בדרכנו לאורך הנחל נעצור ליד מעיינות ובריכות טבעיות שבחלקם ניתן ממש
לשחות (תחילת המסלול בחניון הזיתים שמתחת למושב גורן ,וסופו בפארק גורן במצפור
מונפורט).
סימון שבילים :ירידה בכחול המשך באפיק הנחל שמאלה בירוק ועלייה ימינה באדום.

ההר
מצפהיהרוק תמיד -
מונפורט
צילו

ם :מוטי נייהוז

תחנה רביעית ,ראש הנקרה:
תחנה מוכרת לכולם ,אבל תמיד עוצרת נשימה.
נצפה בשקיעה יפיפיה לתוך הים ואולי גם נחזה בחילופי משמרות של משחתות חיל הים
העומדות תמיד הכן בגבול ישראל.

גבו
רהאשמעל כולם -
הנקרה
צילו

ם :מוטי נייהוז
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 3טיול בצפון מותאם למשפחות  -א'
קל

תחנה ראשונה :עמק /אגמון החולה
נתחיל את יומנו בשמורת טבע עמק החולה (רט"ג) או באחותה אגמון החולה (קק"ל).
נכיר את העבר של המקום ונצפה בציפורים העוברות בארצנו ,נראה סרט (במרכז המבקרים
בשמורה) או ניסע באופניים /רכב חשמלי (באגמון).
(בשמורה הכניסה בתשלום שכולל גם את הצפייה בסרט ,באגמון הכניסה חינמית והתשלום
הוא על האופניים).
יש לבדוק האם מרכז המבקרים בשמורה פתוח בקורונה.

אגמ

ון ה
מהחוללרה ,תמיד יש
אות
צי

לום :שבי רגע

תחנה שניה :הירדן ההררי
נלך לאורך הירדן ההררי מתחת מיצד עטרת (זהירות ,המים שוצפים ואין להיכנס! היו כאן
אסונות בעבר!).
הירדן ההררי ,זהו הקטע הדרמטי של נהר הירדן הזורם בפראות מדרום לעמק החולה ועד
הכנרת בתוך רמת כורזים העשויה מסלע בזלת ומכאן שמו הירדן ההררי.
בקטע זה מתחתר הנהר והופך להיות מפותל וסוער ,ומסביבו יש שפע צמחיה ובעלי חיים.
נעלה למיצד עטרת ונצפה על האזור ,זהו שביל מישורי מלא בנוף וחיים.
נפנה ימינה בעיקול הכביש (אם נגיע מכיוון רמת הגולן אין פנייה שמאלה וצריך לעלות למעלה
לעשות פרסה)
ומייד נפנה שמאלה ברגל בירידה כלפי מטה ונסיים במיצד עטרת הנמצא בהמשך הכביש
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אורך המסלול כ 40 -דקות.

עו
היצרר נשימה -
צילום :אריה דן ההררי
טננבאום,

אתר פיקוויקי

תחנה שלישית :מפל עין תינה
נמשיך למעיין ומפל עין תינה  -זהו מעיין מרהיב שנמצא בין הקיבוצים גדות וגונן ברמת הגולן.
יש בו מסלולון שיוביל אתכם בהליכה במים במעלה נתיב זרימת המים של עין תינה עד מקום
הנביעה ,שם תגלו מפל שפורץ מבין עצי תאנה ,השוצף גם בשנים שחונות .העלייה המומלצת
היא בתוך המים במקביל לסימון הירוק והירידה בסימון הכחול היבש.
חוויה מיוחדת לילדים!

חועיייןה לילדים -
צימלוםafn :עין תינה
 ,Assויקיפדיה
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4

טיול בצפון מותאם למשפחות  -ב'
קל

תחנה ראשונה :נחל אל על
נתחיל את יומינו במפל השחור שבנחל אל על ,הכניסה מחניון המפלים בישוב אבני איתן.
ירידה בסימון האדום ,וחזרה .המסלול אורך רבע שעה לכל צד  -הלוך וחזור.
המפל השחור הינו המפל העליון בנחל אל על שהוא גם נחל איתן ,המפל זורם על סלע הבזלת
השחור ,בשונה מהמפל הלבן בתחתית הנחל (אליו לא נגיע) המסתתר באבן גיר לבנה.

אל על ו
מ
ע
ב
ר
נ
ח
ל
אל על
צילום :א
תי בוטל,

אתר פיקוויקי

תחנה שנייה :עינות סלוקיה
נמשיך בעינות סלוקיה  -מעיינות עדן לשעבר ,אלו אוסף של מעיינות הנובעים באזור צומת
קצרין.
(שימו לב :רשמית אסור לאכול במקום ,ניתן לעצור כמה מטרים לפני ,באנדרטת חטיבה
שבע) .במקום יש שבילים מסודרים העוברים בין המעיינות ,בריכות ,מבנים עתיקים ,מקום
יפה ומטופח.
השמורה פתוחה מידי יום בין השעות  8:00ועד .16:00
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מטופח ו
מו
ש
ק
ע
ע
יי
נות סלוקיה
צילום:
ednb

 Jakויקיפדיה.

תחנה שלישיתDE KARINA :
נצפין ליישוב עין זיוון למפעל שוקולד הבוטיק  .DE KARINAבמקום יש אפשרויות לסדנא
לילדים או סיור בלבד בתשלום( .כשרות מהדרין  -בד"ץ איגוד הרבנים ,הרב וועסטיים).
לבירורים.04-699-3622 :
תחנה רביעית :הר בנטל
אם נשאר לכם זמן ,מומלץ להמשיך לכיוון הר בנטל המוכר ,ולהנות מהאוויר הקריר לאורך כל
השנה ,בהר תצפית מדהימה לכיוון סוריה ,מורדות החרמון ,וכן לשאר רמת הגולן.

תצ
פיהתר מדהימה -
צילום :ארי בנטל,
ה טננבאום,

אתר פיקיויקי
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5

טיול במרכז יום שלם
קל

תחנה ראשונה :תל לכיש
נתחיל את יומנו בתל לכיש .תל לכיש זוהי עיר קדומה מתקופת המקרא ,השנייה בחוזקה
בממלכת יהודה ,והיא נזכרת בתנ"ך כאחת הערים שביצר המלך רחבעם .בטיול בתל ניתן לראות
את שרידיה המרשימים של העיר ,לקרוא את השילוט המסודר ,לסייר בבוסתן קסום ולסיום
 תצפית יפה אל נופי כרמים ,מטעים ושדות מוריקים (האתר בשלבי פיתוח אחרונים ובקרובכניסה אליו תהיה בתשלום!).

לה

קשיב
ל
סי
פו
ר
ש
רידים בתל ל
צילום אורן

פלס ,ויקיפדיה

כיש

תחנה שניה :בריכות צאנן
נמשיך לבריכות צאנן שלפני מחסום תרקומיא.
הבריכה למעשה הינה סכר קטן שנבנה בשנים האחרונות על נחל גוברין ,ויצר בריכה רדודה
ויפיפיה באפיק הנחל .זוהי פינת חמד מדהימה ,מוקפת צמחיית נחלים עשירה ,ולצידה רחבת
עפר גדולה שמתאימה לפיקניק ,וספסל עץ מוצל.
המיקום קצת מורכב ומיועד לבעלי סבלנות :קצת יותר מקילומטר לפני מחסום תרקומיא
בכביש  ,35בצד שמאל יש עמוד גבוה ,שתחתיו יש לחנות( .אין שילוט המציין את הבריכה)
יש לחצות את הכביש ולחזור כ 200 -מטר אחורה ,לכיוון מערב ,אם יש לכם רכב גבוה ומותאם
קצת לנהיגת שטח כתבו בוייז בריכות צאנן.
תחנה שלישית :חורבת בורגין
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נמשיך לחורבת בורגין (לא גוברין) .חורבת בורגין שוכנת בתוך פארק מערות עדולם ,אזור גבעות

המעוטרות בחורש ובאינספור מערות שנחצבו בידי אדם .בחורבה תצפית מרהיבה ,ומערכת
מערות מסקרנת ,ואהובה על ידי מבוגרים וילדים.
מתחילים בסימון שבילים ירוק (מעגלי ,אין להשאיר דברים יקרי ערך ברכב) ,ובסיומו נגיע
למערכת מערות מאתגרת במיוחד ,כאשר רק מציאת הפתחים הינה אתגר בפני עצמו (מצורפת
מפה של המערות  -האותיות מסמנות פתחים ,כניסה בפתח א' ויציאה אפשרית מב'-ד' ,כניסה
חוזרת אתגרית במיוחד מכניסה ה' והיציאה כמו מקודם) .אלו מערות ארוכות וחוויתיות
למבוגרים וילדים ,חלקן דורשות זחילה.
כעת ישנה אפשרות להמשיך למערות נוספות באזור כמו חורבת עתרי או חורבת מדרס
ולחילופין להמשיך לכיוון אחד מתצפיות הנוף הפזורות במרחב והם מצפה משואה ,תל עזקה,
מצפה צרעה.

חו"ררבת בורגין
צילום :ד
אבישי

טייכר ,ויקיפדיה
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 6טיול במרכז חצי יום למשפחות
קל

תחנה ראשונה :יאיר צורן
נבקר אצל יאיר צורן .צורן מאמן יחידות בצבא לפעילות במערות ,ודמות מרתקת בפני עצמה,
הוא בעל ידע עצום ,הכרה מופלאה של השטח ,וחיבור מיוחד לאדמה.
ניתן לבקר במערה מתחת לביתו במושב נחושה ולשמוע הדרכה על מערות בעת העתיקה
ובימינו אנו .בנוסף למשפחת צורן יש כרם ,והם מבצעים סיור והסבר (כעת מתחילה העונה
הטובה בכרם).
למי שמעוניין לשדרג הם מציעים גם טיולי ג'יפים או סיור מערות איזורי עם צורן.
מרתק לראות את צורן ,שמכיר את כל המערות כעל כף ידו ,מספר את סיפורי המקום.
מספר הטלפון שלו הינו.050-565-7257 :

דמות תנ
צילו"ם:כישבית יאיר צורן
רגע

תחנה שניה :חורבן בורגין
(מפורט למעלה)
תחנה שלישית :גן מבוא השמש

פאר
צילום :דוקברותמבוא השמש
עי

ריית בית שמש

ניסע לבית שמש לגן מבוא השמש .זהו פארק
קטן ומעניין עם חידות מפוזרות לאורכו ,מתקנים
מוצלים לילדים ,ספסלים ,מתקני ספורט ועוד.
בקרבת מקום מרכז קניות.
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7

מדבר יהודה
בינוני

תחנה ראשונה :נחל אוג
נתחיל את יומנו במסלול נחל אוג המתחיל בכניסה לישוב אלמוג.
במקום נופי קניונים של מדבר יהודה ,צמחייה מדברית עשירה ,חול ,סלעים ושמיים.
בסוף כביש הגישה לפני הכניסה ,יש פינת הצללה ומשם נקודת המוצא (שימו לב נעשו
שינויים במקום בשנים האחרונות).
המסלול עובר בשלושה צבעים ,ירידה בירוק וכניסה לתוך אפיק הנחל ,לאחר היתדות ומעבר
לשביל ג'יפים רחב עוברים לסימון שחור ימינה ,ושוב מעבר לכחול על הגבעות בחזרה לכביש
המוביל ליישוב.

לא ל

בעלי ל
ב
ח
ל
ש.
י
ת
דו
ת בנחל
צילום12345 :

 ,jojoויקיפדיה.

אוג

תחנה שנייה :בית חוגלה
נבקר בהתיישבות בית חוגלה ,התיישבות שגורשה מיריחו מספר פעמים וכיום התיישבה מעבר
לכביש בכניסה למחנה נבו.
את ההתיישבות מחזיקה יהודייה מבוגרת בשם ארנה קובוס ,שחזרה בגפה מספר פעמים לתוך
העיר יריחו עד שהתיישבה כאמור במקום זה ,במקום יש גם פינת חי ובתים מחימר.
טלפון של ארנה קובוס.052-8699-300 :
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התייש
בו
ת
בי
ת
חו
ג
לה
צילום:
מוטי נייהוז

ספר

הש
ל ארנה קובוס

תחנה שלישית :עינות צוקים  -עין פשחה
עינות צוקים הוא נווה מדבר ירוק באמצע שממה מדברית ,על גדות ים המלח .יש בו בריכות
קסומות וצמחייה שופעת למרגלות מצוקים נישאים ,נווה המדבר הנמוך בעולם .זוהי אחת
השמורות המעניינות ביותר בארץ.
השמורה מחולקת לשלושה :הבריכות ,השמורה ,והשמורה החבויה.
בשמורה החבויה ניתן לטייל בהדרכה צמודה בלבד תחת הנחיות מיוחדות ,פרט מעניין בשמורה
הוא סימון נסיגת קו ים המלח לאורך השנים.
שעות פתיחת האתר בקיץ :א' – ה'  ,19:00 – 8:00שישי 17:00 – 8:00
הכניסה לשמורה בתשלום :מבוגר  35ש"ח ,ולילד  20ש"ח (בתוך קבוצה המחיר זול יותר)
יש לתאם את הביקור מראש :טלפון 02-9942355
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נוו
צוה מדבר -
עינות
קי
ם
/
ע
ין
פ
ש
ח
ה
צילוםh :
oesc

 ,Mbויקיפדיה

תחנה רביעית :נחל סלוודורה
לקינוח נעלה מעלה קצר בנחל סלוודורה ,הכולל גם הוא קצת יתדות ,נתחיל ללכת מהחנייה
לאורך הכביש במוביל מים ,עד הירידה בסולם לערוץ הנחל ומשם עלייה בסימון (ניתן לפנות
ימינה מתחת לכביש לתצפית יפה על ים המלח) ,העלייה בנחל בסימון ירוק עד למעלה והירידה
בכחול חזרה לחניון ,זהו מסלול קצר.

צבעים
ב
נ
ח
ל
ס
ל
וו
דו
ר
ה
אתר פי
קוויקי
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 8מדבר יהודה אתגרי
מורכב

(שימו לב! המסלול אינו מותאם לימי הקיץ החמים ,וודאי לא לאנשים רגילים שאינם מורגלים
בפעילות מאומצת וחשיפה ארוכה לשמש ,יש לצאת למסלול זה לאחר תיאום עם אנשים
המכירים את השטח ועמידה בתנאי כמות המים).
תחנה ראשונה :קאסר אל יהוד
נתחיל באתר ההיסטורי המפורסם בירדן קאסר אל יהוד או בתרגום לעברית מעבר היהודים.
המקום משוער כמקום בו עברו בני ישראל את הירדן גם מבחינת המיקום מול יריחו וגם בגלל
שימור השם (כמובן שאין לברך במקום בשם ומלכות מאחר ואין מסורת מוכחת למקום).
ננסה להבין את תיאורי התנ"ך על מעבר בני ישראל (המקום משמש לצערנו גם את שאינם בני
ברית ולכן במקום יש גם סמלים נוצריים).
תחנה שניה :נחל צאלים
נלך את נחל צאלים עד עין נמר דרך גיא סלעים וגיא בהק ,ונחזור דרך המעלה מעל הנחל .סימוני
השבילים :דרך הלוך  -הירידה מחניון צאלים בסימון שחור לכיוון הנחל עד מפגש עם סימון
כחול .נמשיך עם הסימון הכחול להמשך הנחל עד מפגש חוזר עם סימון שחור ,בכניסתינו
כעת לסימון השחור אנו נכנסים לקטע המאתגר ביותר של הנחל ,גיא סלעים ,בסיום הקטע
נגיע לסימון ירוק באפיק קצת יותר רחב ,ובחזרה נכנס לסימון שחור לגיא בהק .לאחר הגיא
נעבור לזמן קצר לסימון ירוק ומיד לאחר מכן לסימון אדום שיוביל אותנו למעין עין נמר הקריר
והנעים ,שימו לב לכל אורך ההליכה בהלוך אנו הולכים רק באפיק הנחל ולא עולים לשום צד.
כאן נעצור למנוחה ארוכה ומרעננת ונאגור כוחות לדרך חזרה (הקלה יותר).
חזור :מכאן נחזור על עקבותינו בסימון האדום והירוק (אם הגעתם עם חבל הנכם יכולים לרדת
במפל נחמד ולא גבוה במיוחד) ,כאשר נמשיך על הסימון הירוק גם במפגש עם הסימון השחור
לאורך כל הדרך עד המפגש עם הסימון האדום .אחרי העלייה נפנה שמאלה בסימון אדום
עד מפגש עם סימון כחול ירידה בחזרה לנחל ,נדלג על המפגש הראשון עם הסימון השחור
בכניסה לגיא סלעים ונמשיך לכיוון היציאה מהנחל עד הסימון השחור הבא ,והגענו לחניון
בחזרה.
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צילום:נrחל צאלים
er Inba

 ,Estויקיפדיה

תחנה שלישית אפשרית :חוף מהדרין ים המלח
אם נשאר לכם עוד כוח או לחילופין ברצונכם לעצור למנוחה ,חוף מהדרין ים המלח רחוק רק
כ 20 -דקות נסיעה.

ת ים המלח,
מי1ד מרענן.
צילום1 :

 , xtaויקיפדיה

ליצירת קשר עם מוטי:
moti78887@gmail.com
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/https://moti.madrichimtiul.co.il

פיקניק בריא בקלות
מאת :הילה אריאל

מלווה נשים ומשפחות במעבר לאורח חיים בריא וטעים – בכיף!
מרצה ,מתכונאית ,ומנהלת קהילת בריאות של כ 3,500-אמהות.
סוף סוף יוצאים קצת לחלץ עצמות ,אחרי חודשים של אי-ודאות .כמה טוב לנשום מרחבים!
ליהנות מטיולים באוויר הפתוח ,מקולות צחוק מתגלגל של ילדים רצים משוחררים ,אחחח...
חופשה.
בין אם בחרנו בחורשה ירוקה או במסלול מדברי מרתק ,תמיד-תמיד מלווה אותנו הצד הטכני
– איך מתארגנים עם ארוחות בחיק הטבע .ואיך עושים את זה בכיף...
מזמינה אותך להפוך את חוויית היציאה למרחב לחוויה של בריאות רעננה וטעימה לכל בני
המשפחה.
אה ,וזה ממש לא מסובך.
א .בואי נתחיל מהנסיעה הלוך.
כלל ידוע הוא שילדים מנשנשים הם ילדים שקטים .בטיולים ארוכים זה בולט במיוחד; שקית
ה'נאש' יכולה להעסיק אותם עוד ועוד בדרך הארוכה.
מה דעתך להפוך את השקית הזו לפצצת בריאות? כיף על הבוקר להכניס לגופנו פירות
מרעננים ,שיתנו אנרגיה וגם נוזלים לטיול בשמש.
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הנה כמה המלצות:
נכין קופסה אישית לכל ילד ובה נמלא רק דברים טובים ,שטופים ,בדוקים ,ומוכנים לאכילה.
אל תשכחי להכין קופסה כזו גם לכם ,ההורים .אתם משקיעים כל כך! מגיע גם לכם להתפנק.
ענבים שטופים ומנוגבים.
שטיפה מהירה לקופסת ענבים שלמה :מכינים קערה מלאה מים עם מעט נוזל לניקוי ירקות,
מפרידים את הענבים מהאשכול ,מניחים בקערה ומשפשפים מעט .שוטפים את הענבים
היטב.
ייבוש מהיר :במסננת גדולה או קערה פורסים מספר שכבות של מגבות נייר ,מניחים את
הענבים ומסובבים את הקערה די במהירות ,כך שתוך חצי דקה בערך כל הענבים יבשים
לחלוטין! איזה כיף!
קוביות אבטיח או מלון ,או שניהם יחד  -נהדר לנסיעה של בוקר (אבל לא מומלץ אחרי ארוחה).
פרוסות תפוחים ,חמוצים או מתוקים – מה שאוהבים.
פירות קיץ כמו אפרסק ,נקטרינה ושזיפים.
תמרים ,שקדים ואגוזים.
כמובן שאפשר ,ואפילו מומלץ ,להשתמש בקופסה מחולקת כדי לשלב כמה אפשרויות יחד.

ב .ארוחת בוקר/צהרים מזינה? יש!
הגענו ליעד ,או שאולי באמצע המסלול ,הגיע הרגע בו כולם מורעבים וחייבים קצת דלק
להמשך.
מקווה שלא שכחת את סל הנצרים עם המפית המשובצת ,כי פה בדיוק הוא נכנס לפעולה.
אז מה מומלץ לשלוף מהסל? (טוב ,עדיף צידנית ...עם מספיק קרחונים לשמור על האוכל
בחמסין)
קופסאות עם ירקות חתוכים ,בכל קופסה ירק נפרד .ירקות שטופים וחתוכים ,ולא מתובלים,
שומרים על טריותם זמן ארוך יותר מסלט מתובל.
המומלצים:
מלפפון ,עגבניות שרי שלמות ,חסה ,פרוסות גזר.
את הרוטב אפשר להביא בכלי נפרד ,או פשוט לקחת מעט שמן זית ומלח בשקית קטנה
לתיבול מהיר וקליל .אפשר גם לפתוח את הקופסאות וכל אחד ייקח לו ירקות חתוכים וטריים,
לא חייבים להפוך אותם לסלט.
לחמניות או פיתות בריאות.
לחמניות מקמח מלא (המומלץ – כוסמין!) משביעות יותר ונותנות יותר אנרגיה מפחמימות
ריקות של לחמניה 'לבנה' .אפשר למרוח בבית ממרח אהוב ,או להביא אתכם ממרחים וכל ילד
יבחר לו .אם רוצים מוסיפים לכל אחד ביצה קשה.
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ממרחים מומלצים:
 .1טחינה .אפשר גם להביא טחינה גולמית ולהכין בשטח.
ככה תכינו טחינה בשטח ב 20-שניות בלי להתלכלך :מביאים מהבית קופסת טחינה חצי מלאה.
כשרוצים להכין מוסיפים מים ,מלח ,סוחטים קצת לימון ,סוגרים את המכסה ומנערים בחוזקה
כ 20 -שניות – ויש טחינה בשפע.
 .2חלווה .לאוהבי המתוק אפשר להוסיף טיפה דבש לטחינה גולמית ולקבל ממרח בטעם
חלווה.
 .3ממרח פלפלים קלויים.
קולים בתנור חצאי גמבה ופלפל כתום עם כמה שיני שום ,מקלפים ,ומרסקים בבלנדר מוט.
 .4ממרח פסטו.
 .5חומוס ביתי .נהדר ומלא חלבון וסידן! אבל שימי לב .מאחר והוא לא מכיל חומר משמר ,הוא
מתקלקל במהירות במזג אוויר חם .לכן יש להקפיא אותו מראש ,ולקחת אותו קפוא .בזמן
הטיול הוא יפשיר ותוכלו להנות ממנו.

תוספות נחמדות:
פינוקים בריאים כמו כדורי תמרים ,תמר ממולא בשקד\אגוז ,או כדורי שוקולד בריאים (ראי
בקובץ המתכונים).
רוצה עוד כמה רעיונות נחמדים איך להכניס יותר בריאות לביתך?
מוזמנת להוריד את המדריך שלי " 6כללים לשינוי בריאותי בבית עם ילדים" כולל מתכוני
בריאות שווים.
שיהיה לכולנו קיץ בריא!
© כל הזכויות שמורות להילה אריאל
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הילה אריאל.

:מקורות
 מלבד שיחה עם אנשי,לצורך כתיבת המגזין נעזרתי
: גם באתרים הבאים,המקצוע
,inature , רט"ג, קק"ל, מפה, טיולי, פיקוויקי,ויקיפדיה
 אתרי המקומות, אתר עיריית תל אביב,70 חיפה
.unsplash ,עצמם

https://www.tiuli.com/tracks
/https://www.lametayel.co.il
/https://www.gazelle-valley.com
/https://inature.info/wiki
/https://haifa70.co.il
/http://www.hadera-tour.city
/https://www.mapa.co.il
/https://www.kkl.org.il
/https://www.parks.org.il

רחל רבינוביץ
https://www.bishvilartzy.com
מוטי נייהוז
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/https://moti.madrichimtiul.co.il

