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לפרטים www.parks.org.il :במוקד מידע *3639
במבוכיי המבצר
הנכם מוזמנים לסיור מודרך חווייתי ,במבצר עפוף מסתורין ,מול נוף עוצר
הנשימה .שייקח אתכם לאווירת ימי הביניים .במעברי סתרים ,אולמות
מרשימים ,מגדלי שמירה ,מאגרי מים.
היכן :גן לאומי מבצר נמרוד
מתי 21-24/9 :משבת עד יום שלישי חוה"מ
שעות11:00,13:00,15:00 :

מקדש ,אלים וחלילים
נסייר במקורותיו של נהר הירדן המתחילים את דרכם במעיינות הבניאס.
מערה גדולה ומקדשים המספרים על תרבויות רחוקות ,אלילים ונימפות והכול
טובל בצמחיה ירוקה ופכפוך מים .בשמורה נתוודע לאל פאן ומעלליו ,נסייר
בנופי המים הקסומים של מעין נחל חרמון ונכיר את ההיסטוריה הייחודית של
המקום .נסייר בארמון הקיץ המפואר של המלך אגריפס.
היכן :שמורת טבע הבניאס -מעיינות
מתי 22-24/9 :מראשון עד שלישי בחוה"מ
בשעות11:00,13:00,15:00 :
השביל התלוי בבניאס – השביל היפה בארץ
השביל התלוי בבניאס הוא מסלול הליכה העובר בקניון בזלת בתוך
הפלא של הנשר בשמיים
נחל חרמון ,המוכר יותר בשמו הבניאס ,שלאורכו ניתן ליהנות
במהלך חול המועד יתקיימו הדרכות במצפור
מזרימת המים ומהליכה במסלול מוצל וקריר .השביל תלוי בתוך
הנשרים שעומד על קצה המצוק ממנו ניתן לצפות
קניון בזלת מרשים במורד נחל חרמון (הבניאס) .זו ההזדמנות שלכם
בתעופת הנשרים ולשמוע על אוכלוסיית הנשרים
לראותו מקרוב .בואו לטייל ולהתפעל ממים שוצפים במפל הבניאס,
שנמצאת בסכנת הכחדה .בנוסף נצא להרפתקה
מצמחיית גדות נחלים ומסלע מיוחד במינו .בחול המועד תעמוד
בזמן עם אספסיאנוס אל סיפור הקרב בו יהודי
לרשות המבקרים תחנת הסברה בעמדת תוכלו לשמוע על מקור השם
גמלא נלחמו ברומאים בעוז רב.
בניאס ,האזור ועל השביל התלוי.
היכן :שמורת טבע גמלא.
היכן :מפל שמורת טבע בניאס.
מתי 22-24/9 :מראשון עד שלישי בחוה"מ
מתי 22-24/9 :מראשון עד שלישי בחוה"מ
בשעות10:00-15:00 :
שעות10:00-15:00 :
ג'ונגל על שפת הכנרת
ארץ פלגי מים  -בשמורת תל דן
בואו לשמוע סיפורים ומעשיות על חיות מרתקות ,ולשלב
צאו איתנו למסע מופלא אל גן העדן והמעיין הקרסטי הגדול ביותר
הליכה נעימה בתוך מימיו השקטים של ערוץ נחל ציורי
במזרח התיכון ותיראו שאין עוד מקום נוסף בארצנו הקטנטונת
חוויה רטובה לכל המשפחה.
המקבץ בתוכו ,על פני שטח כה קטן ,ריכוז חשוב וייחודי שכזה של
היכן :שמורת טבע מג'רסה.
נופי מים ,צומח ,סיפורים היסטוריים וממצאים ארכיאולוגים בעלי
מתי 21-24/9 :משבת עד שלישי בחוה"מ
חשיבות חובקת עולם.
שעות10:00-15:00 :
היכן :שמורת טבע תל דן
מתי 21-24/9 :משבת עד שלישי בחוה"מ
שעות11:00,13:00,15:00 :

פקחים צעירים ברמת הגולן
חוברת הפעלה "פקחים צעירים" מזמינה
את הילדים מסע משפחתי של שאלות
ותשובות .לעומדים בכל המשימות ייערכו
טקסי הצהרה
ויוענקו להם תגים.
בשמורות הטבע
ובגנים:
תל-דן ,בניאס,
מבצר נמרוד,
גמלא ומשושים

עששיות בגן לאומי מבצר נמרוד  -המרהיב
סיור עוצר נשימה לאור עששיות בלילה במעברי סתרים ,אולמות
מרשימים ,מגדלי שמירה ,מאגרי מים שיחזירו אתכם לאווירת ימי
הביניים .מרק טוויין כתב על המבצר כי "זהו תל החורבות הנהדר
מסוגו בעולם".
היכן :גן לאומי מבצר נמרוד.
מתי 19-24/9 :מחמישי עד שלישי חוה"מ ו 26-27/9 -חמישי ושישי
הרשמה ב"כוכבית בטבע".*3639 :

