
 

 

 מטיילים בגולן בפסח!

 זה הזמן ליהנות מפעילויות ברוח החג, סיורים מודרכים, סדנאות ושלל פעילויות, 

 לטייל בגולן הירוק והפורח וליהנות ממגוון אפשרויות בילוי לכל המשפחה 

 טיולי רייזרים המשלבים פעילות "חפש את המצה" •

 עץ למצותמ א סדנא להכנת קופס •

 הזיז את האפיקומן שלי?! מי-חדרי בריחה בטבע   •

 סדנא ליצירת זר פרחים אביבי מזכוכית •

 הכנת פירמידות מטראפלס   -ולד  קסדנת שו •

 טיול עששיות בפארק הירדן המלווה בסיפורו של משה בתיבה •

 

  https://tourgolan.org.ilמסלולים ומידע נוסף ניתן למצוא באתר תיירות הגולן: ל

 

 ליהנות מאטרקציות ופעילויות באזור הכי יפה בישראל.הגולן ירוק ופורח, וזה הזמן 

בתיירות הגולן ריכזו מבחר פעילויות ואטרקציות לכל המשפחה שיציעו למבלים בגולן במהלך חג הפסח 

 אינספור אפשרויות מהנות לבילוי.

 

 חוויה אור קולית בפארק הירדן -   תופעת טבע 

עם רדת החשיכה החיות  קולי מהנה לכל המשפחה המדובב בהרבה הומור ע"י כוכבי "ארץ נהדרת". -מסלול אור

את מכירים  ,. תוך טיול נינוח בשביל סלול ונוח להליכה לאורך הירדןחגוהטבע בפארק הירדן מתארגנים למסיבת 

על  שירי חג הפסחניגון , עם צבי הצבמדיטציה המסלול משלב  ר, ומפי הגחליליות על זיהום אדים לומוהחיות 

ריקוד עם זיקית והיכרות עם סיפורן של אבני הבזלת העתיקות. לכל אורך המסלול שומעים את נחל פטריות 

 הירדן שוצף וקוצף ומוסיף לחוויה החושית.

 דקות 15סיור יוצא כל  - 19:30בכל ימות חוה"מ פסח החל מהשעה  מתי:

 3לאדם מגיל ₪  40: כמה

 " תופעת טבע" Wazeפארק הירדן  איפה:

  050-6912481לפרטים: טל: 

  yarden@megolan.org.ilמייל: 

יש להגיע רבע  .attraction/-il/nighthttps://www.parkyarden.coהערות: הזמנה און ליין באתר פארק הירדן 

 שעה לפני מועד הסיור, ייתכנו עיכובים בשעת היציאה. הסיור בשביל סלול ומונגש לעגלות ולבעלי מוגבלות תנועה

mailto:yarden@megolan.org.il
https://www.parkyarden.co.il/night-attraction/


 

 

 פארק הירדן

. , תחנת מידע למבקרי הפארק בהפעלת מדריכי קק"ללאורחי הפארק יום פעילות קק"ל על המפה בפארק הירדן 

לאורך הירדן השוצף. השביל סלול ונגיש לעגלות בשביל המונגש מודרך ע"י שחקן מדריך סיור הפעילויות כוללות 

 ומוגבלי תנועה.

 פארק הירדן איפה? 

 https://www.parkyarden.co.ilיש להתעדכן בשעות הסיורים באתר פארק הירדן  19/4/2022  מתי?

 ללא עלות לאורחי פארק הירדן כמה?

 

 

 עין קשתות לאומית אתר מורשת 

  סיורים מודרכים, סיורי שקיעה, חוויה ארכיאולוגית, תצפיות כוכבים, משחק חפש את האפיקומן. מה?

   9.00-18.00 השעות בין  17-20.4 רביעי–ראשון הימים בין מתי? 

 ₪ 40 מבוגר  ₪ 30  חייל \סטודנט\גמלאי \5 מגילילד  כמה?

 מושב נטור  איפה?

    https://www.facebook.com/einkeshatot פייסבוק:   6851002-04 לפרטים: 

            /https://einkeshatot.org.il  אינטרנט: אתר

 לפעילות ארכיאולוגית יש להצטייד בנעליים סגורות. הערות:

 מנשא לתינוקות. מומלץ להגיע עם כובע,

 

 מטאור תצפיות כוכבים ועין קשתות

כוכבים, הרצאות, תצפיות כוכבים בטלסקופים  ״פסטיבל כוכבים וקשתות״ בעין קשתות. ערב מרגש וארוך של

 וסיורי עששיות למעיין. 

 19.4.22יום שלישי  מתי?

 90-135 כמה?

 עין קשתות ליד נטור.  איפה?

 ״מטאור תצפיות כוכבים״ בפייסבוק www.meteor-stars.co.il,  055-9866244לפרטים: 

 

 

 אסטרונומיה יהודית -"השמיים מספרים" 

  תצפיות כוכבים מרתקות לכל המשפחה בסימן "פסח וכוכבים" שיועברו ע"י מדריכי אסטרונומיה מוסמכים. 

בפעילויות המשתתפים יעשו שימוש בצייני לייזר מיוחדים ומפות כוכבים דיגיטליות, וילמדו להכיר את שמי הלילה 

לים ומשוכללים על כוכבי לכת, ערפיליות של רמת הגולן ואת קבוצות הכוכבים השונות, ויצפו דרך טלסקופים גדו

  בחלל, גלקסיות, ועוד!

 (בתיאום מראש). 16:00-23:00ה', -ימים א' מתי:

https://www.bing.com/search?q=%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7+%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F&form=ANSPH1&refig=cd655e304ddf4286813cf7b5705a7da3&sp=2&qs=CT&pq=%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7+%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F&sk=PRES1HS1&sc=7-10&cvid=cd655e304ddf4286813cf7b5705a7da3
https://www.bing.com/search?q=%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7+%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F&form=ANSPH1&refig=cd655e304ddf4286813cf7b5705a7da3&sp=2&qs=CT&pq=%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7+%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F&sk=PRES1HS1&sc=7-10&cvid=cd655e304ddf4286813cf7b5705a7da3
https://www.bing.com/search?q=%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7+%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F&form=ANSPH1&refig=cd655e304ddf4286813cf7b5705a7da3&sp=2&qs=CT&pq=%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7+%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F&sk=PRES1HS1&sc=7-10&cvid=cd655e304ddf4286813cf7b5705a7da3
tel:%2004-6851002
https://www.facebook.com/einkeshatot
https://einkeshatot.org.il/


 משתתפים). 10ש"ח לילד (מותנה בהרשמה של לפחות  50ש"ח למבוגר,  60 כמה:

 רמת הגולן. ברחבי איפה:

 בהודעת וואצאפ. 054-8105002 לפרטים:

 סגורות וביגוד חם.להגיע עם נעליים יש  הערות:

 

   סדנאות לכל המשפחה-  סטודיו מנדרינה

הדגמות של ניפוח ופיסול בזכוכית, הסברים ורכילויות  ויצירת זר פרחים אביבי מזכוכית בשילובסדנאות זכוכית  

 מעולם האמנות.

 צבעונית. שהכין לגמרי בעצמו מזכוכית מורטילחג האביב כל משתתף לוקח הביתה זר פרחים צבעוני 

 הסדנאות בתאום מראש . 10:00-15:00פתוח כל חוה"מ ( סגור בשבת וחג) החנות פתוחה  מתי?

 ש"ח למשתתף תלוי בגודל וסוג הסדנא . 65 -מ החל  כמה?

 מושב נטור רמת הגולן   איפה?

   /http://mandarina.org.il  7406484-6763619/050-04לפרטים: 

 בפיסבוק אינסטגרם סטודיו מנדרינה

 בגדים נוחים שיער אסוף הערות:

 

 

  העדי שבמטבח

 .תיות לכבוד פסחיסדנאות שוקולד חווי

פירמידות, משה בתיבה, קריעת ים סוף,  -אייקונים של פסחומציירים טכניקות ציור בשוקולד  בסדנא לומדים

ממתק נוגט  הכנתפרלינים משוקולד בשלל צורות, משלבת הסדנא יצירת  -בנוסף .מצות, קערת ליל הסדר

עם  ועורכים היכרות ההיסטוריה של השוקולד,  לומדים על. פירמידות מטראפלס, ועוד הפתעותבניית קראנצ'י, 

 .סוגי השוקולד השונים וההבדלים ביניהם

 .כל המשתתפים פעילים, יוצרים, טועמים, ויוצאים עם שלל השוקולדים שהכינו

 .חלב ישראל -כשר לפסח 

 .בתיאום מראש 10:00-17:00ה' בין השעות -פתוח בימים א' מתי?

 .מתאים מגיל שנתיים ומעלה

 .ח לכל מי שנכנס למקום"ש 90מחיר:  כמה?

  054-9772524לפרטים בווצאפ: עדי  

  :/https://theadi.co.ilלפרטים נוספים והרשמה

 

 סטודיו טלירון 

מגיעים לסטודיו, בוחרים קיט יצירה ממגוון האפשרויות בסטודיו, מקבלים  -לכל המשפחה הסטודיו פתוח ליציר 

 הדרכה קצרה מתיישבים ויוצרים בהנאה ובאווירה קסומה ונעימה.

 , בסטודיו גינה מרווחת, שתיה חמה/קרה וכיבוד קל.5-85בסטודיו מגוון של קיטים מוכנים המתאימים לגילאי 

  תית נעימה.מקום נפלא לפעילות משפח

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fmandarina.org.il%2f&c=E,1,UhfU77TChkk2gTaEe78kk-0J6L8GL9-qIm-fpuBhF6m8nGIKHfrn2pn8bHjKMr3j-CMI3mAFh3ADGaOCtv9b17ZgYEUv6fu9s-SiZ97TfMSVPr2C-iQ,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftheadi.co.il%2f&c=E,1,nItRTHhnUmLu0ZmA6p5QGqWesUjfITbXIOHEP7GoKfrNQDv9e5ETq7C5Ehf8ueKW4fpjbn0ETZ1tfbY-X8BZTRJQTqXONCe2npnZDzw4&typo=1


 16:00 - 9:00בין השעות  17-21/4/22בימי חוה״מ  מתי?

 בסטודיו טלירון בבני יהודה איפה?

 שקלים לקיט יצירה. 50-100התשלום תלוי בקיט הנבחר והמחירים נעים בין  כמה?

 טלי 050-8543023 לפרטים והרשמה:

  talidoron1@gmail.com מייל:

 facebook.com/studiotaliart פייסבוק:

  studiotaliron.co.ilאתר: 

 * ניתן להזמין סדנאות פרטיות למשפחה וחברים בהתאמה אישית ובתאום מראש במהלך כל ימי החג.

 

 

 מטאור תצפיות כוכבים 

וסיורי עששיות  טלסקופים כוכבים בעזרתייחודיות. ״ פסח של כוכבים למשפחות״ תצפיות  מגוון פעיליות 

 מיוחדים לפסח.

 כל ערב במהלך חול המועד. מתי?

 תלוי פעילות. רכישת כרטיסים באתר. 50-105 כמה?

 במקומות שונים בגולן  איפה?

 ״מטאור תצפיות כוכבים״ בפייסבוק .o.ilstars.c-www.meteor,  9866244-055 לפרטים:

 ביגוד חםלהצטייד ביש  הערות:

  

   

 דובדבןהחוות הסוס ו  

חוויה לכל המשפחה עם מהנות יל ניתןבחוות הסוס והדובדבן הנות מפריחת הדובדבן. ילא צריך לטוס ליפן כדי ל

  שירותים מסודרים ועודבית קפה, מכירת שתילים, מוסיקה משובחת, חיות בחווה, פינות ישיבה, 

 ולהתארח  חוויה עוצרת נשימה לכל המשפחה, מוזמנים להגיע 

 9:00-15:00ובשבת  9:00-16:00ו -חול המועד א מתי?

 הכניסה חופשית, הדוכנים בתשלום כמה?

 מושב אודם  איפה?

 , חוות הסוס והדובדבן בפייסבוק3או  2שלוחה  1-700-707-190 לפרטים:

  

 GOרונדו

האפיקומן שהלך לאיבוד ועל הדרך  צופן לכל המשפחה, בה יוצאים לחפש את פעילות -שלי  ת'אפיקומן מי הזיז

 מפצחים קושיות ומבצעים משימות הקשורות במוטיבים של פסח

(יש לתאם ולהזמין מקום  10:00-17:00בין השעות  19/3עד שבת  16/3ימים רביעי  מתי?

 game-.il/afikomanhttps://www.time2escape.co מראש:

 ומעלה) כרטיס הנחה למשפחה גרעינית 6למשתתף (תשלום מגיל  ₪ 80 כמה?

 מזרח הגולן 98מפקדת המודיעין הסור כביש   איפה?

mailto:talidoron1@gmail.com
http://facebook.com/studiotaliart
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fstudiotaliron.co.il&c=E,1,sgd0-sePRRVMoYNOrd4Fz6fPk1sQK1zyzWTj60kwn-fjXKTnCag9xOGgiZEryj2wdbADX0kt4lrPyiYAuvqP--IVzgoZySkW_GWVr1uBSHNWrw,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.meteor-stars.co.il&c=E,1,wKNWz09UTHgv7wRbJXY-PYqCoA7D00W9uQUIlBqkiW1Y2fNBbnviJ5vmlA7p0ys4QPTc0tyCWm1H-9ptKBVrw0dSnlAatvPZC30pwoh1Tq1oA_8cYFM6Lr8Ul_1h&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.time2escape.co.il%2fafikoman-game&c=E,1,k_AkRN2HUt8l6RSf6C8hknd07_NIi6Jhl502o8Slw_IgbRnLKlzXuS3LrpDofBsnzJ3QRMPINX8SeGEkpI7aIxsKSOfYGX3cAvOhOdDrxyil_O8,&typo=1


(יש לתאם ולהזמין מקום  -הזמנות אונליין  050-4066800דורון  לפרטים:

 game-https://www.time2escape.co.il/afikoman  מראש):

 

 

 .סיורי לילה בעקבות בעלי חיים בדרום רמת הגולןבעקבות חיי הלילה בגולן", 

התחקות אחר מגוון בעלי חיים בעקבות בעלי החיים וההתחדשות של הטבע. לכבוד האביב סיורי לילה מיוחדים 

מעטלפי החרקים שיצאו מתרדמת החורף ועד לגורי השועלים שזה עתה נולדו. חוויה מדהימה וייחודית של החל 

בעזרת  אחרי בעלי החיים בסביבתם הטבעיתלהתחקות סיור לילי בשטחים הפתוחים של דרום רמת הגולן. נוכל 

 נח בתה צמחים חם ומתוק.ונק מגוון עזרים טכנולוגים

 (בתיאום מראש) 22:00עד ו 19:00 הפסח משעה כל יום במהלך חופשת מתי:

 ש"ח לאדם בקבוצה 50 כמה:

 מושב רמות, דרום רמת הגולן פה:אי

-בעקבות חיי הלילה, אתר -, פייסבוק beikvotnightlife@gmail.com , מייל0537322170 לפרטים: טלפון

 site.com/mhttps://hilazweig.wix 

ysite 

 להגיע עם נעליים סגורות, מכנסיים ארוכים.הערות: יש 

 

    דה קרינה שוקולד גורמה

במיטב השוקולדים והתוספות המתוקות  פעילות קישוטי מצהג הפסח בנוסף על הכנת השוקולד, לכבוד ח 

הפעילות כוללת סרטון על היסטוריה של השוקולד, טעימות שוקולד מלוות בהסברים וסדנה  .במהלך הסדנאות

 חווייתית להכנת שוקולד. 

 למשתתף ילד/מבוגר ₪  75  כמה?

 השתתפות בסדנאות מותנת בתאום מראש

 www.de-karina.co.il-להזמנה ולתיאום מקום ניתן דרך האתר 

 04-6993622-טלפון 

 (או להיכנס למתחם הסדנאות) ו יכול להשתתף בסדנאאינ 3ילד מתחת לגיל 

 .17:00ועד  10:00בין השעות  17-20/4’ עד ד’ בימים א  מתי?

 לא יערכו סדנאות. - 13:00ועוד  09:00נות הבוטיק תהיה פתוחה מח 15.4.2022 -ה יום שישי ערב חג פסח 

 כולל סדנאות  15:00פתוח עד השעה  –ערב חג שני  21.4יום חמישי :חול המועד 

 סגור  –ימי שישי חג שני  

 חג שבת סגור.

 

 

 

 

 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.time2escape.co.il%2fafikoman-game&c=E,1,fpvqenMSxnttyflALJXbSJgl5UnQxi2lsA8eM5MmfBRgDAUymc_B8lceRFtO67AT-CQ7onVgfzyvEUTtUVsoa7GzxJLvRBRSsrWloYaygv4zl18QQY8hCg,,&typo=1
mailto:beikvotnightlife@gmail.com
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 אתר החרמון

 "חפש את האפיקומן בשלג" משחק נושא פרסים בשלג במפלס העליון והרבה שלג למבקרים! מה:

 בהתאם לשעות הפעילות של אתר החרמון 8:00-15:00בין השעות  16-23/4 מתי:

 יש להתעדכן במבצעים באתר החרמון כמה:

 אתר החרמון איפה:

 www.skihermon.co.il  cs@mthermon.co.ilלפרטים: 

    1599550560טלפון 

 /Mt.Hermon https://www.facebook.com/skihermonפייסבוק: אתר החרמון 

 הערות: יש להצטייד בלבוש חם *הפעילות מתקיימת בהתאם לתנאי מזג האוויר

 

 סיפור דרך טיולים מיוחדים ותוכן ברמה

 :טיולי אפיקומן אתגריים לבחירה 2 

ייחודי בטבע ישראלי מרהיב בשפך הירדן  טיול קייקים -טיול קייקים בסוואנה של הכנרת  1אפיקומן אתגרי 

על מים, אוצרות  במהלך הטיול נחפש אפיקומנים בטבע ונפתור חידות לקטנים וגדולים  לכנרת בצמחיית סוואנה.

 עתיקים בעלי חיים וצמחים ברוח חג הפסח.

 בה. הפעילות מבוטחת. ציוד בטיחות, מדריך מוסמך והדרכת טבע וסבי

טיול טיפוס אתגרי בנוף פנורמי של הרי הצפון וגלישת  -טיפוס בין מצוקים  -טיול ויה פראטה 2אפיקומן אתגרי 

 ומעלה. 8מצוק במסלול הנינג'ה של הטבע, מגיל 

 את חידת יציאת מצריים בין המצוקים. ציוד בטיחות, מדריך מוסמך מקבלים חידות ופותריםבמהלך המסלול 

 והדרכה אישית. הפעילות מבוטחת.

 8גלישת מצוק בהדרכה אישית, ניתן לגלוש בזוג הורים וילדים, מגיל  -מ' רכס רמים  30גלישת מצוק סנפלינג 

 ומעלה. ציוד בטיחות ומדריך מוסמך. הפעילות מבוטחת.

 למעוניינים. בתאום מראש.בשעות הבוקר עד אחה"צ, טיולי זריחה  17-21.4  10-14.4חמישי  -ראשון   מתי?

 ש"ח למשתתף. הנחה לקבוצת משפחות, חיילים סטודנטים ופנסיונרים. 200החל מ   כמה?

 דרום הגולן -צפון הכנרת, רכס רמים ליד קיבוץ מנרה, עין פיק  איפה?

 עמוד פייסבוק\טלפון/מייל, כתובת אתר לפרטים:

   Pathstoryisrael@gmail.com מייל  6676550-055נועם 

   סיפור דרך טיולים מיוחדים -פייסבוק 

 https://www.travelnorthernisrael.com/features-1 : אתר

 ומעלה 8ויה פראטה וסנפלינג מגיל  ומעלה 4הפעילות מתאימה מגיל  -קייקים  הערות:

 

 לול ארט

מגוון אפשרות לרכוש במקום , בנוסף, שמתאים לשימושים נוספים לאחר החג, הכנת מעמד עץ מיוחד למצות

 . בילוי משפחתי במתחם יצירה אל מול נופי הכינרת DIY ערכות נוספות לסדנאות

 10:00-18:00ההגעה בתיאום והזמנה מראש דרך מערכת ההזמנות באתר האינטרנט. שעות הפעילות  מתי?

 .ח"ש 20ח לערכה אישית לסדנה, אורחים/ מלווים "ש 89החל מ  כמה?

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.skihermon.co.il&c=E,1,di-LwDxcS5Xk4E61FS46oRmfjo_JvylKkEkcIIyyn4cwnKV1Q97MOscDSIlaGAXDbdw1DLYoFzNHYlUhsdtrw104P8sRCijWmwOpjdy9gGQ8-y8,&typo=1
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https://www.facebook.com/skihermon/
mailto:Pathstoryisrael@gmail.com
https://www.travelnorthernisrael.com/features-1


 בוויז  מושב רמות, לול ארט איפה?

 052-3301222 לפרטים:

 Lol-artפייסבוק: לול ארט 

  :art.com-www.lolאתר

 .יע עם בגדים שאפשר ללכלךמומלץ להגמקבלים סינרים אך  הערות:

 

 טיולי רייזרים מרום גולן

לכל המשפחה, עם פעילות ייחודית לפסח מחפשים את המצה, חווייתיים רייזרים  יטיול יתקיימובחג הפסח  מה?

בכל נקודת עצירה מוחבא אפיקומן וילדי הקבוצה מקבלים משימה קבוצתית למצוא את האפיקומן. על כל אחד 

   האחרונה מחכה תיבה נעולה עם קוד. מספר ובתחנהיש  מהאפיקומנים

 20:00ועד  9:00פעילים בכל ימות השבוע משעה  מתי?

 קיבוץ מרום גולן איפה?

 לזוגי₪  550עייה ילרייזר רב₪  650כמה? 

 Tracmg@gmail.com 8695832-052 לפרטים:

   לכל המשפחה מגיל שנה אפשרי להשתתף. מראש בלבד, פעילות שמתאימהבתיאום  הערות:

 

 טיולי עששיות בפארק הירדן 

ק"מ,  1בפארק הירדן, כשיורד החושך, נדלקות העששיות ומתחיל מסע למסתורי הלילה. טיול עששיות של כ  מה:

עקבות בעלי חיים. זיקיות  ציאת ומ  הכולל האזנה לחיי הלילה הפעלת כל חמש החושיםהנמשך כשעה ורבע 

 למשל הן אורחות די קבועות בטיולים.

פסח ספישל: לאורך המסלול נלך ליד גומא ובתוך סבך קנים, נשמע סיפור על משה בתיבת הגומא ונוכל ולראות 

 בעייני רוחנו את מרים אחותו מציצה בין הקנים.

 21:30בשעה ו 19:30הטיולים יוצאים פעמיים כל ערב:(בתאום מראש) בשעה  מתי:

 למשפחות, זוגות, קבוצות. מתאים

 נעליים סגורות (אפשר נעלי ספורט). ציוד:

 תינוקות אפשר לשאת במנשא. 

 יש לתאם מראש. 

 נפשות  5למשפחה של עד ₪  250 כמה:

 050-4000779ירון:  050-4040535ענת  פרטים והזמנות:

 טיולי עששיות בפארק הירדן:  דף פייסבוק

 

 

 שירותי העברת ציוד עבור המטיילים בשביל הגולן-  בשביל הגולן

שירותי לוגיסטיקה למטיילים בשביל הגולן במהלך חול המועד פסח מערך העברת תיקים מחניון לחניון  מה?

 למטיילים בשביל.

 חול המועד מתי?

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.lol-art.com&c=E,1,ey7a4dTRyJ7vdHa7azf9y3c2rYOdCEiaEdWy8U4e-yLvntyG8EHiFJm8m2EnXI-44yPkFhbE5SIWJbcn5IlicaZOx__Fa0gNN2Ly-3OPn_lyST2h&typo=1
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 80-100 כמה?

 לאורך שביל הגולן  איפה?

 בפייסבוק ״בשביל הגולן״  trail.com-www.golan 3689671-052 לפרטים:

 

 

 

 העסק: החווה ביער אודםשם 

 ם בחוות החופש לבעלי חיים.יסיורים מודרכ מה:

התכוננו לחוויה מעצימה וייחודית, סיורים מרתקים בחוות החופש, בהם תלמדו על עולם החי בדרך 

אינטראקטיבית ומעמיקה. תחוו מגע ישיר עם בעלי החיים, תלמדו על חמלה ואהבה ללא תנאים, תאכילו 

 מרתקים. ותקשיבו לסיפורים

אין סוף מידע חדש ומפתיע! כל זה ממש בעולם הקסום של החיות בו מסתובבים בחופשיות, ניגשים למבקרים 

 וחיים בהרמוניה ושלווה

   וחג) 16.04מ ( סגור בשבת “: פתוח כל חוהמתי

 14:00|  12:00|  10:00סיורים יוצאים ב

 (כמות האנשים בסיור מוגבלת, תיאום מראש)

 למשתתףש״ח  35: כמה

 : מושב אודם, וויז: החווה ביער אודםאיפה

 :לפרטים

 054-765-3123 -אלון 

www.odemfarm.com 

www.facebook.com/odemfarmFacebook:  

Instagram: www. instagram.com/odemfarm 

 : עדיף לשים נעליים סגורותהערות

 

 טיול עששיות ביער אודם רמת הגולן -שם העסק: בשביל היער

שביל קסום באמצעו של יער אלונים מרשים מגלה לנו תופעת טבע מרשימה ומיוחדת בשם הג'ובה הגדולה.  מה:

ל איך ביער מתעורר לו במהלך הסיור נשתף ונסביר על האזור, היער, החיות הסקרניות, נדבר על הכוכבים וגם ע

איזשהו רגש שם בפנים. סיור מעצים, מחבר, מצחיק ומלמד לכל המשפחה. את טיול העששיות שלנו אנחנו 

מתחילים כמה דקות לפני שעת השקיעה וכך מרוויחים לראות את היער בשיא הדרו ופריחתו ולאט לאט נכנסים 

 לחושך.

 הסיורים בתיאום מראש -יעה, בנוסף לסבב לייליכל ערב כרבע שעה לפני שעת השק הטיול יוצא מתי:

 .3ש"ח למשתתף, תשלום החל מגיל  50 כמה:

 צפון רמת הגולן -יער אודםאיפה: 

 https://www.facebook.com/odemforest 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.golan-trail.com&c=E,1,l7KtzQQENK4gl_uKa78Vd3PeyoHFFdgn_t59DehnOp9QUK1kNBRAJn9lvWBgo23yKLnFeddu7SZsZQy2FA5-ItsDTl8M3PvrR5TJgIG8gnT_73Ra1TSBQQ,,&typo=1
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https://www.facebook.com/odemforest


www.odemforest.com                                                                                     

 מיכל ואוהד גיגי פרטי התקשרות:

050-6894560 

 : חובה להגיע עם נעלי הליכה סגורות, בגדים חמים מאוד ומנשא לקטניםפרטים נוספים

 

 שם העסק: כפר האמנים אניעם 

: מדרחוב ציורי עם גלריות אמנים, חנויות, בתי קפה ומסעדה מארח הפנינג אביבי של פעילויות, דוכנים, מה

 הפעלות לילדים והופעות כובע בבית קפה לשבט שבלב המדרחוב. 

 עד רדת החשיכה. 11:00החל מהשעה  18-20/4בימי חוה"מ פסח ימים ב' עד ד'  מתי:

 052-4472798: טלפון 

 אמנים אניעם: כפר פייסבוק

 aniamartistvilage: אינסטגרם

 בכניסה למושב אניעם כתובת:

 

 

 רשות הטבע והגנים ברחבי הגולן:תרי מטיילים בפסח בא

 מקדש, אלים וחלילים בשמורת המעיינות בבניאס

נסייר במקורותיו של נהר הירדן המתחילים את דרכם במעיינות הבניאס. נראה מערה גדולה ומקדשים המספרים 

על תרבויות רחוקות, אלילים ונימפות, הכול טובל בצמחייה ירוקה ומלּווה בפכפוך מים. בשמורה נתוודע לאל פאן 

ת ההיסטוריה הייחודית של המקום. אתם ולמעלליו, נסייר בנופי המים הקסומים של מעין נחל חרמון ונכיר א

 מוזמנים לסיורונים קטנים במקדשי הבניאס. 

  מעיינות –: שמורת טבע הבניאס היכן

 14:00, 13:00, 12:00, 11:00בשעות  17-20/4רביעי –חול המועד פסח בימים ראשון  מתי:

 דקות.  40-כ משך הסיור: 

 מטמון.ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה. חינם למנויי 

 הסיורים הם חלק מפרויקט ההדרכות של משרד התיירות במטרה לסייע למורי הדרך בארץ.

 

 Bפסח של הפתעות בגן לאומי כורסי 

 רוצים להכיר מקום חדש, לבנות קשת עתיקה, להכין פסיפס יפיפה ולגלות סיפורים מרגשים מהעבר?

מפסיפסים  ים מונגשים במנזר יפהפה ועתיק, התפעלובואו לבקר בגן לאומי כורסי, בין כנרת לגולן. סיירו בשביל

מרשימים, הירגעו על ספסל האנרגיות הקסום והייחודי והתפעמו מסיפורים מסמרי שיער על קרבות וגיבורים  

 היסטוריים. 

 באתר יחכו לכם מדריכי מיזם משרד התיירות בכמה תחנות הדרכה וידריכו אתכם בשמחה.

 13:00, 12:00, 11:00, 10:00ת יתקיימו סיורים מודרכים בשעו

 

 גן לאומי כורסי היכן:

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.odemforest.com%2f&c=E,1,bElONSbO2nUV5uYo4OW-U1zG5gCTD4qiHQdnfd13-eKO7UHSUtLIyr4TOC-uVNqFEFiPxS4jJLzMRjDFBAh_3I2kesHsiK8Eb9q4Zd5zS_lTKqeNFvNs&typo=1
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 14:00–10:00, בשעות 17-21/4חול המועד פסח, בימים ראשון עד חמישי  מתי:

 סיור מונגש

 ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה. חינם למנויי מטמון.

 הסיורים הם חלק מפרויקט ההדרכות של משרד התיירות במטרה לסייע למורי הדרך בארץ.

 

 עולמם המופלא של חיות הבר –השביל התלוי בבניאס 

השביל התלוי נבנה בתוך קניון בזלת במורד נחל חרמון (הבניאס) וזאת ההזדמנות שלכם לראותו מקרוב. בואו 

מיוחד במינו. בחול המועד תשרת  ולהתפעל ממים שוצפים במפל הבניאס, מצמחיית גדות נחלים ומסלע לטייל

 ויצירה ותוכלו לשמוע בה על שלל חיות הבר שבחרו בשמורה להיות ביתם.  את המבקרים תחנת הסברה

 מפל. –שמורת טבע בניאס  היכן:

 15:00–10:00, בשעות 18-20/4רביעי –חול המועד פסח, בימים שני מתי:

 ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה. חינם למנויי מטמון.

 במטרה לסייע למורי הדרך בארץ.הסיורים הם חלק מפרויקט ההדרכות של משרד התיירות 

 

 הממלוכים באים! סיורים מודרכים במבצר נמרוד

בייברס הסולטן הממלוכי מזמין לוחמים ולוחמות אמיצים במיוחד לסיור בין חדרי מבצר נמרוד, שם נלמד איך 

ור בונים מבצר ענק עם אבנים במשקל של אוטובוס, נבחן את כוחם של הלוחמים, נשתחרר מבית הכלא ונעב

 במעבר סתרים אמיתי! 

מסע משפחתי של שאלות ותשובות. לעומדים בכל המשימות ייערכו טקסי  –עוד באתר: פעילות "פקחים צעירים" 

 הצהרה ויוענקו להם תגים.

 גן לאומי מבצר נמרוד היכן:

 14:00, 12:00, 10:00בשעות  18-20/4רביעי –חול המועד פסח, בימים שני מתי:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


