בס"ד

אתרים סגורים בשבת
מהדורת קייץ עז )גירסת אייר עז(

אזור ירושלים כולל אזור בית שמש
אתרים ואטרקציות
אמת הביאר אפרת )גוש עציון( ,אמת מים שבנה הורדוס מהרי חברון לבית המקדש .כניסה עד הפיר הראשון ,הליכה במים בנקבה
כשעה .הליכה בתחומי הישוב .השכרת בגד מיוחד ,קסדה ופנס .בתיאום.02-9935133 .
ארמון הנציב טיילת ארמון הנציב בירושלים סיור מודרך בעקבות אמת המים שבנה הורדוס כולל סיור בטיילת ארמון הנציב,
הביקור כולל הליכה בנקבה ללא מים לאור פנסים ,כמו כן ניתן להשכיר במקום אופניים משפחתיות בחול המועד ובחופשת הקיץ .ניתן
לערוך לילדים סדנאות שונות .הפעילויות בתיאום.*6033 02-6268700 .
ארץ בראשית ליד מעלה אדומים )כביש אלון( שחזור סיפורי מקרא ,אירוח עברי קדום ,סדנאות יצירה :אפית פת ,פסיפס ,כתיבה
בקולמוס ,קדרות ,הדבקת כדים .טיולי גמלים .הליכה לעין מבוע ,ועוד .לקבוצות בתיאום.02-9974477 .
אתר מים לירושלים בין קיבוץ חולדה למזכרת בתיה )כביש  (411סיפור הספקת המים לירושלים עד למלחמת השחרור,
תצפית משולטת ועוד לקבוצות בתיאום 03-9388961

ביהכ"נ חורבת ר' יהודה החסיד מרכז לפיתוח הרובע
תשלום( .*4987 02-6265906

היהודי י-ם .סיורים בתיאום) ,בזמני התפילות הכניסה ללא

הגן הארכיאולוגי העופל שער האשפות ,מרכז מבקרים דוידסון ,שרידים מימי בית ראשון ומתקופות נוספות ,שערי
חולדה ,וכן תעלות מים למקווה לבאי הר הבית ,ועוד .02-6265906
הגן הבוטני הר הצופים אוניברסיטה הר הצופים .ללא תשלום) .סגור בחול המועד ובשבועיים האחרונים של אוגוסט(
לתאם הדרכה בתשלום .02-5882596

הכוורת מרכז מבקרים בית חורון פעילות הכוללת פגישה עם דבוראי ,צפייה בהליך הרדייה ,רדיית דבש עצמית ועוד.

052-4239010 02-5458856

המסע לירושלים הרובע היהודי סיור מודרך המספר על מסע השיבה של קהילות ישראל שהתפזרו לאחר החורבן ,במקום מייצג
אינטראקטיבי המתרחש בחדר מיוחד בן מאות שנים ,שנחשף לאחרונה בתוך מנהרות הכותל
.*5958 02-6271333
הנקודה הכפרית איתמר פינת חי שוקקת ,סדנאות בנושא הדבש ,מסיק הזיתים ,ביקור בבית בד ,בטחנת קמח ועוד .בתיאום
הפעילות מותאמת לכל גיל .052-3003523 02-9709564
הנקודה הכפרית בן שמן פינת חי שוקקת ,סדנאות בנושא הדבש ,מסיק הזיתים ,טחינת קמח ,האדם ועמלו ,מחזור אקולוגיה
ועוד .בתיאום ,הפעילות מותאמת לכל גיל .052-8589794
חוות ארץ האיילים גוש עציון )ליד כפר עציון( פינת חי ,אומגות לילדים ואומגות ענק ,סווינג  360מעלות ,פארק חבלים,
קיר טיפוס ,מתקני מיני לונה פארק לילדים ,פינות ישיבה ועוד.02-5709768 .
חוות האפרסמון קיבוץ אלמוג מרכז מבקרים חקלאי בו אוסף נדיר של צמחי בושם ומרפא .עשרות מינים של עצי מור ולבונה,
צמחי הקטורת של בית המקדש ,ועוד ,סיורים וסדנאות לקבוצות בתיאום בלבד .052-4498200
חוות השבת בית מאיר המחשת מלאכות שבת ,פינת חי ,אור קולי .רכיבה על כרכרות ,טרקטורים ,נסיעה ברכבת ,ועוד .לקבוצות
ובתיאום) .בחול המועד למשפחות בתיאום( .050-6333747 02-5332455

חלונות שאגאל

מרכז הרפואי הדסה עין כרם בבית הכנסת ,ויטרז'ים צבעוניים.02 6776271 .

חקלאות אורגנית נחושה סיור בכרם ,עשיית מיץ ענבים ועוד .ניתן לשלב עם טיול ג'יפים באזור בית גוברין .ניתן לקיים סיור
למשפחות בתיאום ,מתאים בעיקר לימי הקיץ 050-5856393

יקבי ברקן קיבוץ חולדה

מרכז מבקרים סיורים וטעימות בתיאום

.08-9447790

יקבי גוש עציון צומת גוש עציון מרכז מבקרים .ישנו גשר ממתכת החוצה את אולם הייצור ומשמש למעבר המבקרים ,אפשרות
לצפיה בחדר אחסון החביות דרך ויטרינות ,ועוד .02-9309220.
מאחורי הקלעים הרובע היהודי במסגרת העבודות המתבצעות במרחב הכותל נתגלו ממצאים מדהימים .אולמות תת-קרקעיים,
תגליות בנות אלפי שנים ,מקוואות מפוארים ועוד .בסיור מתאפשר לקהל הרחב לקבל הצצה לעולם מרתק ומפעים שעד כה היה חבוי במעבה
האדמה.*5958 02-6271333 .

מבט אל העבר הרובע היהודי טכנולוגיה מתקדמת וחדשנית של מציאות מדומה מעבירה סיור בבית המקדש השני ,במהלך הביקור
חובש כל מבקר משקפת מיוחדת ויושב במושבים המיוחדים שהותקנו באתר ומסייעים להמחשה .*5958 02-6271333 .
מכון המקדש רח' משגב לדך  40הרובע היהודי תצוגת כלי מקדש משוחזרים .חיזיון אור קולי על בית המקדש וקרבן פסח .סדנאות
ופעילויות לילדים ,לבי"ס ולת"תים 02-6264545

מנהרות הכותל

פתוחות לביקורים בתאום בלבד ,ניתן להשתלב בקבוצות) .בחול המועד פתוח לקהל הרחב בתיאום לפני החג(

.*5958 02-6271333

מעלית הזמן – אני ירושלים רח' יצחק קריב  6ירושלים )מתחם ממילא( מיצגים בנושאים שונים עם תנועה סימולציה
וקול  02-6248381יש לבדוק היטב את התוכן ,כמו כן המקום נמצא בחניון של מרכז קניות.

מרכז הריב"ז

רח' משמרות הכהונה  1הרובע היהודי  4בתי הכנסת הספרדיים ,משופצים ומפוארים02-6280592 .

ספידי כיף מבוא ביתר מגלשת הרים ללא מים לאורך מאות מטרים ,ג'יפים וטרקטורונים לילדים ,טרמפולינות ,שוונג ) 3קומות של
.02-5330260/1
משחק לילדים( ,שייט סירות ,מסלול קרטינג ,מכוניות אקסטרים ,מתקן בנג'י ועוד.
עיזה פזיזה מושב טל שחר )קרוב לבית שמש( מרכז המבקרים מקיים סדנאות ופעילויות חוויה המתאימות לכל גיל .חוויה מרתקת,
החל מאופן גידול העז ,דרך חליבה ,הכנת גבינה וטעימות של מוצרי המחלבה] .כשרות מהדרין מועצה איזורית מטה יהודה[ 052-2589900
עין יעל ליד תחנת רכבת מלחה פעילויות בבוסתן לצד המעיין הנובע ,שחזור מלאכות קדומות ,פינת חי ,חליבה ,אפייה ,דריכה בגת,
סיורים באתר הארכיאולוגי ועוד 02-6451866
עיר דוד מרכז מבקרים סיורים באתר מימי בית ראשון ,פיר וורן ,ונקבת חזקיהו ,שטח  ,Gבית מיוחס ,בית הטירה ,ועוד .מייצג ייחודי.
.*6033 02-6268700
סיורים לבודדים רוב ימות השבוע עברית/אנגלית.
פתיל תכלת כפר אדומים מגוון פעילויות בנושא התכלת והציצית ,לימוד הלכות שבת השייכים  02-5900577חשוב לציין כי
המוזיאון בקיבוץ נחשולים הינו מחלל שבת.

קטיף דובדבנים ) 5אתרי קטיף( קיבוץ רמת רחל ,גוש עציון ,שדה כלב ליד חברון ,יער יתיר ליד ערד ,מושב מעון,

הקטיף נערך בדרך כלל באזור חג השבועות לפרטים ניתן להתקשר לכוכבית  6324או למרכז מידע שבת .02-5401990

קרייזי מרי הרכבים  13תלפיות ירושלים מבוך הפחד והאימה במקום  9רמות פחד לבחירה אינו מתאים לחולי לב ולמחלת הנפילה
ועוד] .050-5557471 .כמו כן יש במקום חדר בריחה בתיאום יש לבדוק את התוכן[
רכבת הכותל רכבת תיירותית ייחודית בירושלים העתיקה .נסיעת הרכבת כוללת סיור בין החומות המלווה בהדרכה קולית .הסיור יוצא
משער יפו אל הכניסה לכותל המערבי ,ומהכניסה לכותל לשער יפו 072-3712324 050-5400-550

שייט באגם

מעלה אדומים כרגע לא פעיל

שרשרת הדורות הרובע היהודי
ועוד  02-6271333להזמנות .*5958

מרכז מבקרים סיפור העם היהודי בגלות בשילוב אפקטים ייחודיים .במקום מוצגות יצירות זכוכית

תל שילה שילה העיר הקדומה שילה מקום המשכן חפירות וממצאים רבים ,דגם מפואר של המשכן ,מגדל הרואה ובו תצפית בת 360
מעלות על כל האזור ,מיצג במגדל הרואה ,רחוב המלאכות הקדומות )פעיל בחגים ולקבוצות בתיאום( גן אירועים חנות מזכרות שולחנות ועוד.
02-9944019

בעלי חיים ורכיבה
בית האיכר – חוות עמק איילון מבוא חורון פינת ליטוף ,נחשים וזוחלים ,צמחים טורפים ,רכיבה על חמורים וגמלים,
חליבה וייצור גבינה ,מעגלי מתופפים ,ירי בחץ וקשת ,סדנאות גיבוש ואתגר ,ועוד 08-9470898 .08-9266453 050-6329779
החיות של שלמה חוות שדה בר גוש עציון מתחם מקורה מדמה ג'ונגל טרופי .במקום לטאות טרופיות ,זוחלים ,נחשים וחיות מים,
רקון וצ'ינצ'ילות הפעילויות המוצעות כוללות הפעלות עם בעלי חיים 055-6660897
מה רבו מעשיך קיבוץ כפר עציון פעילות עם בעלי חיים הנעשית אצלכם במוסד ,כמו כן ניתן לבקר בפינת החי שבכפר עציון )עם
הדרכה( .בתיאום 050 5953175
חוויות מרכז מבקרים גן חי אלעזר  90גוש עציון )ליד ביתר עילית( סיור מודרך בחווה ,בעלי חיים ,ניתנת אפשרות
להאכלת חלק מן החיות ,פינת ליטוף לילדים .פתוח לקבוצות ובחול המועד גם למשפחות .054-3022260/3/5 02-9931988

חוות אמיר שד' גולדה מאיר י-ם
חוות ההורודיון שדה בר

פינת חי ,רכיבה על סוסי פוני ,שולחנות 02-5824769

)ליד נוקדים( טיולי רכיבה ואירועים בתיאום

054-9059376

חוות סוסי אדמה

תירוש טיולי רכיבה ואירועים בתיאום

חוות עמרי מושב אורה

050-6540760

טיולי רכיבה ,רכיבה על סוסי פוני ,פינת ליטוף מורחבת לילדים .02-6412408

חוות צהלה מבוא חורון

טיולי רכיבה ,פעילות לקבוצות וימי הולדת 050-7222282

חוות רוכבי שמשון מושב אדרת משק ) 3ליד בית שמש(
חוות תעוז מושב תעוז )ליד בית שמש(
חוות תקוע מושב תקוע )גוש עציון(
משק חי מבוא מודיעים

טיולי רכיבה ,ושיעורי רכיבה 077-5603874

טיולי רכיבה ,מגוון פעילויות לקבוצות 050-2555499 02-5672423

טיולי רכיבה0525217452 ,

פעילות לקבוצות בנושא משק הצאן ,חליבה ,מרעה ,הכנת גבינות גלידות ,אריגת צמר ועוד08-9264680 .

.054-4283646

פינת חי ישעי רכיבה על פוני וחמורים ,חליבה ,אפיית פיתות ,האכלת חיות ,מתנפחים ,חצר משחקים ,בתאום מראש02-9910061 .
.050-5739899

פנינת חי מעלה לבונה

תצפית ,פינת חי וליטוף 052-6070384 ,02-9941640

צוקי טיולי סוסים

 -בן שמן טיולי סוסים ולימודי רכיבה 052-3425068

טיולי ג'יפים
אורי שכטר טיולי ג'יפים
אילן אתגרים

טיולי ג'יפים 052-8777756

בנצי טיולי ג'יפים
ג'יפ ברמה

 -מדבר יהודה ויער ירושלים נייד 052-8990417

מצפה יריחו טיולי ג'יפים בכל הארץ

052-2403750 02-5354089

רמת בית שמש א' טיולי ג'יפים052-7625337 ,

דרך המלך טיולי

ג'יפים טיולים בהרי מדבר יהודה 055-6649050

הר הרוח קרית יערים

טלזסטון טיולי גיפים052-7675051 02-5335337 ,

חוויה

במדבר-טיולי ג'יפים דניאל 052-2861255

דרומא טיולי ג'יפים במדבר ובהר

כנען טיולי ג'יפים
ליאור בן ישר

טיולי ג'יפים במדבר יהודה בקעת הירדן והסביבה משה 052-5312360

כפר אדומים טיולי ג'יפים

02-5355351 052-8088885

טיולי ג'יפים מדהימים במדבר יהודה מעיינות גוש עציון שפלת יהודה ועמק האלה 054-8006920

עמוס גיפ אזור ירושלים

שלום טיולי ג'יפים

052-8990309

טיולי ג'יפים בירושלים וסביבתה 054-4864766
לציבור החרדי במדבר יהודה והרי ירושלים מתאים למשפחות ומוסדות 052-7647300

טיולי אופניים סגווי טרקטורונים ואתגר
אופני השחר מושב טל שחר רחוב נהר הירדן )ליד לטרון ובית שמש(

השכרת אופניים ליחידם וקבוצות 052-

6522552

אופני מוטי השכרת אופניים יהודה הנשיא  7י-ם )ליד לצומת פת(

אחרי לטבע

השכרה  -טיולי אופניים באזור י-ם וכל חלקי הארץ

אילן אתגרים
אשדות

סנפלינג

טיולי ג'יפים

משכירים גם נגררים לילדים 02-6795656

053-2782018

052-8777756

סנפלינג אומגה ואתגר052-2300306.

אתגר פלוס  -טיולי אופניים

טיולי אופניים בהרי ירושלים ,לקבוצות ניתן לתאם בכל הארץ 1599-595949

ג'יפ ברמה רמת בית שמש א' אתגרים בשטח אופני הרים ,ירי בנשק ,חץ וקשת ,גלישה מצוקים )סנפלינג( ,אומגה ,פארק חבלים
ג'יפים בתאום מראש 052-7625337

דרך המלך

טיולים סאגווי ופיינטבול בהרי מדבר יהודה טיולי ג'יפים 055-6649050

טיולי

חוויה במדבר

טיולי אופניים )לקבוצות גדולות בלבד(דניאל 052-2861255

טיולי ארץ האיילים

טיולים במשאית ספארי פתוחה ובה  16-18מקומות באזור גוש עציון ,והסביבה 02-5709768

טים קארטינג האומן  17ירושלים קארטינג חדשני הפועל בסטנדרטים גבוהים ביותר לקבוצות בתיאום .כמו כן ישנו במקום
סימולטור נהיגה חדשני )הקארטינג ממוקם בחניון של קניון ויש לתאם על כניסה ישירות למתחם הקרטינג( 077-5030566

טרק טורן

כפר אדומים טיולים ברכבי באגי שטח רינג'ר

טרקטורוני ירושלים
לגעת בהר

02-5355351 052-8088885

הגיא  24הר אדר )ליד טלז סטון(050-7733335 02-9909171

קרית יערים טלזסטון השכרת אופנים וטיולי אתגר 02-5335337 053-6008022

סגווי יער השלום ירושלים

טיולים רכובים בסגווי באזור ארמון הנציב ,בתיאום02-6268700 .

סימוני דרך – טרקטורוני גוש עציון

ליד חוות ארץ האיילים טיולים בגוש כולל הסברים ,טיולי מעיינות  ,ועוד.

054-5753333 054-3183333

ספייס לייזר עזריה  1עמק רפאים י -ם

משחק לייזר )משחק לחימה קבוצתי( במבוך מיוחד לקבוצות מאורגנות בלבד 02-9663535

פאלקון משחקי לייזר טאג' לטרון

072-3932134

פיינטבול ירושלים טיילת שרובר ארמון הנציב י-ם הפעילות נערכת ביער השלום בתיאום ,כמו כן ניתן להזמין פעילות
אתגרית מגוונת בשטח )הכוללת פיינטבול או לייזר טאג' ועוד( בכל מקום מתאים ברחבי הארץ 02-9934884

מוזיאונים
בית זיבנברג רח' הגיתית  7הרובע היהודי בית פרטי שנחפר ע"י ארכיאולוגים ,מבנים וממצאים שנמצאו ביסודותיו מתקופת בית
שני .לקבוצות בתיאום 054-7267754 02-6282341
גבעת התחמושת רח' שרגאי  5י-ם מוזיאון ואתר הנצחה ללוחמים שנפלו בקרבות על ירושלים בששת הימים .מסביב גן ,תעלות
קשר ושיחזור הקרב ,מיצג אור קולי חדש ,בתיאום 02-5829392
האדם בהר כפר עציון תצוגה של מלאכת הדגן ,ומלאכות הבית והחצר ,תצוגת כלי עבודה ,בליווי צילומים ותיאורי המלאכות
ממקורותינו .בתיאום עם בית ספר שדה 02-9935133

המחסן של סבא בית

מאיר תצוגת חפצים עתיקים ,הסברים על הכלים השונים052-2600732 02-5344745 ,

המרכז העולמי למורשת יהודי צפון אפריקה

המערבים  13י-ם 02-6235811

חצר הישוב הישן רח' אור החיים  6הרובע היהודי מוזיאון המתאר את חיי היישוב הישן ב  400השנים האחרונות עד למלחמת
השחרור ,תצוגה על חיי המסחר בתקופה הנ"ל .וכן כניסה לבית כנסת האור החיים והאר"י 02-6276319
ירושלים בימי בית ראשון )יד בן צבי( רח' פלוגות הכותל פינת בוני החומה הרובע היהודי דגם העיר בימי בית ראשון,
מופע אור קולי ,תצוגות נוספות בנושא ,אפשרות להדרכה והפעלה .מומלץ לתאם מראש 02-6286288

מגדלי קדם הרובע היהודי

בית חשמונאי02-6265906 .

רחוב פלוגת הכותל פינת שוני הלכות .מגדלי השמירה הקדומים שנבנו על ידי מלכי יהודה ומלכי

מוזיאון אסירי המחתרות מגרש הרוסים בית כלא מתקופת הבריטים ,חדר עולי הגרדום ,מנהרת בריחה ,בית הכנסת ,חיזיון
אור קולי ,תצוגה על חיי האסירים במקום ,ועוד02-6233166 .

מוזיאון גוש קטיף

שערי צדק 62554565

מוזיאון הטבע התנכ"י רח'

הצבע  5א.ת .צפון בית שמש נפלאות הבורא ,סימני טהרה ,קרניים ושופרות ועוד 073-2131662

מוזיאון הפרבר ההרודיאני רח' הקראים  1הרובע היהודי חפירות וממצאים )כלים ,שולחנות ,מקוואות ,פסיפסים ,ועוד(
מימי המשנה והורדוס .ניתן לקבל הדרכה מוקלטת במקום לפרטים  02-6265900שלוחה .202

מוזיאון הרכבל

רח' דרך חברון  17י-ם הקרונית שקישרה בתש"ח בין הר ציון לירושלים דרך גיא בן הינום .בתיאום 02-6277550

מוזיאון ותערוכת לבד על החומות

 02-6265900שלוחה .203

הקארדו הרובע היהודי תיאור יום נפילת הרובע בתש"ח ,תצוגה וחיזיון אור קולי

מוזיאון יהדות איטליה רח'

מאטליה02-6253480 02-6241610 .

הלל  27י-ם תצוגה של חפצי אמנות ויודאיקה מאיטליה ,וכן ביכ"נ מפואר שהועבר בשלמותו

מוזיאון לאומנות יהודית היכל שלמה רח'

המלך ג'ורג'  58י-ם תצוגות יודאיקה מרשימות 30 .דיורמות בנושאים שונים

02-5889000 02-5889010

מוזיאוני כפר עציון כפר עציון גוש עציון חוויה אורקולית  -אתר הנצחה וארכיון לתולדות גוש עציון המספר את פרשת
,02-9935160
הגבורה של מתיישבי הגוש תוך שימוש באפקטים ייחודיים של קול ,תאורה ותנועה .בתיאום
מוזיאון בית העדות אולמות תצוגה המספרים את ניסיונות ההתיישבות בגוש עד לנפילתו 02-9938308 02-9935160

תערוכת המקדש וכליו י-ם

תערוכת כלי המקדש תיבת נח ועוד

052-4775484

*****************************************************************************************************
אזור המרכז
אתרים ואטרקציות
אוסם חולון מפעל לייצור במבה ,חיזיון אור קולי ,ביקור בקווי הייצור והאריזה ,לקבוצות בתיאום .ולמשפחות בסוכות וחנוכה
והחופש הגדול בתיאום 1700-707676

איגודן ליד

פארק המים

ראשון לציון אתר טיהור מים של חברת מקורות ,פתוח לקבוצות בתיאום 03-9555222
חפץ חיים פארק מים עם מגלשות ,מגלשת אבובים ,בריכת גלים ,לונה פארק ,ועוד 08-8593939

אקשן פארק לכיש מגוון מתקנים ואטרקציות לגילאי שנה עד  ,14פארק מוטורי ,פארק אתגרים ,ופארק שעשועים 08-6818818
לתשומת לב פארק אתגרים שבאשדוד מחלל שבת
בוסתן שושן מושב מצליח בוסתן ובו עשרות מיני פירות אקזוטיים שונים ,סיור מודרך וטעימות) ,יש לבדוק את הכשרות( מרכז
מבקרים ובו חיזיון אור קולי ,בתיאום .050-5285154 08-9226192
בית האיכר מבוא חורון פינת ליטוף ,נחשים וזוחלים חליבה וייצור גבינה , ,מעגלי מתופפים ,ירי בחץ וקשת ,צמחים טורפים ,סדנאות
גיבוש ואתגר ,רכיבה על חמורים וגמלים ,ניתן להזמין טיולי חמורים וגמלים בפארק קנדה.08-9266453 050-6329779 .

גולפאן בית חלקיה

טיולים מודרכים ברכבי שטח  4-5מקומות 058-5523333

דרך הבשמים והמשי עין צורים

בקבוקים 08-8588399

החווה בכפר מעלה שומרון
החווה של חווה חפץ חיים

במרכז המבקרים חוויה של ניחוח הלימון ,של טעמי-הפרי ,ושל מגע המשי גידול לימונים בתוך

טיולי רכיבה וסוסי פוני 09-7941949 , 054-5550185
מגוון גדול של בעלי חיים ,ליטוף ,רכיבה ,אפייה ,נסיעה ברכבת לרפת ,חליבה ,מתנפחים ,ג'מבורי ועוד

054-2471227 08-8593876

השכרת אופניים יד בנימין)אתגר פלוס(

לשעות או לימים 058-5090601

השכרת אופניים תל אביב רח' בן יהודה 147

יד בנימין )צמוד לבית חלקיה( השכרת אופני שטח ואופניים חשמליות

תל-אביב כולל אופניים כפולות ונגרר לילדים 03-5293037

השכרת אופניים תל אביב או פן בן יהודה 197
השכרת אופניים תל אביב או פן אלנבי 32

כולל אופניים כפולות ונגרר לילדים

השכרת אופניים – בני ברק )אתגר פלוס(

לימים 03-5561136

חווה בכפר

כולל אופניים כפולות ונגרר לילדים 03-5442292
03-5220488

כהנמן  74בני ברק השכרת אופני שטח ואופניים חשמליות לשעות או

כפר רות )ליד מודיעין עילית( רכיבה טיפולית וטיולי רכיבה ,ניתן לערוך אירועים

052-5665544 08-9285845

חווידע שדרות לכיש  48קרית גת בתוך מתחם אולפנת צביה .מוזיאון מדע חוויתי בתחומים מגוונים כגון :אופטיקה ,תקשורת חלל,
חשמל ,מכאניקה ,אנרגיה ,נוזלים ועוד 08-6883327
חווידע טבע רח' העמדות  1-3בת ים חלל המעוצב כלונה פארק מדעי ,ובו מגוון תערוכות מתחומי מדע שונים ,תערוכת מראות לגיל
הרך 'תערוכת חדר חושך ובו מתקנים מתחומי מדע הקשורים לאופטיקה ,אור וצבע חדר פלנטריום ,ועוד לקבוצות ולבתי ספר בתיאום .
03-5089588
חוויה בחווה בית חלקיה פינת חי ,רכיבה ,מתנפחים ,השכרת אופניים משפחתיות ומכוניות קארטינג ע"י פדלים ,טיול בטרקטור
בשדות ,יצירה ,ועוד 052-7635933 08-8597168 .

חוויה חקלאית מזכרת בתיה חוויה חקלאית סביב חודשי השנה ,מהבציר ועד הפקת היין ,מסיק ,קטיף הדרים ,קציר חיטים ועוד,
052-6874577 072-2500692 08-9415088
סיור בטרקטור סביב הכרם ,ועוד .פתוח לקבוצות בתיאום ,יש לברר תאריכי ביקור למשפחות

חוות הבוקר רחוב המייסדים משק 34

מושב שתולים טיולי רכיבה ,פינת חי ,פעילות מגוונת בחול המועד ,ניתן לערוך אירועים

בחווה050-8313777 .

חוות הפרשים

מזור )קרוב לאלעד( טיולי רכיבה סיבוב על פוני ימי הולדת ,בתיאום

03-9097170

חוות הרועים

שדה משה טיולי רכיבה ומגוון פעילויות לילדים ,ימי הולדת ,בתיאום

08-6810711/2 052-5092907/1

חוות ינאי גבעת כח )ליד שהם(

שיעורי רכיבה וימי הולדת 052-8118890

חוות לאון בית עזרא )ליד אשדוד(

חוות משה

טיולי רכיבה בתיאום 052-3665391

נווה ימין פינת חי פוני וסוסים לקבוצות ,מתאים לימי הולדת וגנים ,ניתן לתאם פעילות נוספת

חוות מקוה ישראל תל אביב – חולון

טיולי רכיבה לבעלי ידע ברכיבת סוסים ,שיעורי רכיבה ,ימי הולדת ואירועים רכיבה על סוסי

פוני 03-7520536

חוות נטלי

053-2936110

מושב גינתון טיולי רכיבה לבעלי ידע ברכיבת סוסים ,שיעורי רכיבה ,ימי הולדת ואירועים 054-6682254

חוות רוכבי חמד

מנשה ,ראשון לציון 052-7648691 .מטר 050-9627782

חוות רכיבה בחווה
חוות קדומים

בית חלקיה ,טיולי רכיבה בתיאום08-8597168 .

ליד עמנואל טיולי רכיבה ,פיינטבול ,פינת חי ,מגדל אתגרי ,קיר טיפוס ,אומגה ,קארטינג פדלים ועוד.

052-

6826223

חי בר יקיר ליד עמנואל מיני ספארי לחיות ארצנו ,חווה אורגנית ,ליטוף ,לקבוצות בתיאום ניתן לתאם אפיית פיתות וגיבון .בחגים אף
למשפחות בתיאום 050-4463181
חצר רוטשילד מזכרת בתיה ליד רחובות פינת חי ובילוי ,פינת ליטוף חיות והאכלתן ,האכלת גדיים בבקבוק ,יצירה ועוד .בתיאום.
מומלץ לבוא בקבוצות מאורגנות או במסגרת גני ילדים ובתי ספר 054-8306608 054-6072965

טיולי ג'יפים אלי ימיני גוש

טלמונים דולב ) 6מקומות(

טלמונים ומערב בנימין )קרוב למודיעין עילית( טיולי מעיינות במערב בנימין ובגוש

052-3604166

טיולי ג'יפים נחל שורק זאב גנוט מושב יסודות

טיולים בנחל שורק מעינות פרדסים ובאזור בית שמש

052-

7619635

טיולי ג'יפים רוח דרומית

טיולים באשדוד דיונות אגמי ניצנים לכיש והסביבה 052-7116224

טיולי טרקטורונים על גדת הירקון רחוב הלח"י  28בני ברק

לילדים מגיל  7בתיאום מראש 03-7922836

טיול טרקטורונים בן  50דקות על גדת הירקון מתאים

טכנודע מוזיאון מדע ופלנטריום הרב ניסים  ,2גבעת אולגה ,חדרה ,במקום גן מדע גדול תחת כיפת השמיים ובו
מתחמים שונים כגון מתחם האנרגיה ,הקול ,תעופה ועוד .כמו כן ישנו במקום מוזיאון מדע בבנין סגור ,וכן פלנטריום הפתוח בזמנים שונים
מהפארק 04-6333505
מאחורי הדבש כפר חב"ד חוויה מרתקת להכרת הדבורים ויצירת הדבש ,מפגש עם הכוורן ,יצירת נרות מדונג ,טרמפולינות ,פינת
ליטוף ,בריכת כדורים ,ועוד .בחופשות ובחוה"מ למשפחות 03-9606367
מפעל לבירה קרלסברג אשקלון מבשלת הבירה החדשה של קרלסברג )קרלסברג וטובורג( לתיאום ביקורים לקבוצות מעל גיל 16
ובחול המועד סוכות ובחודש אף גם למשפחות08-6740727
פלנתניה נתניה פעילות פלנטריום דיגיטלית ,גן יפני מרהיב ,גן מדעי הכולל פעילות בנושאים הבאים :אופטיקה ,אקוסטיקה,
גרביטציה ,אנרגיה סולארית ועוד09-7485760 .

מקווה ישראל בכניסה הצפונית לחולון

 03-5030489יש לבדוק את התכנים !!!

גן בוטאני מרשים ,יקב עתיק במרתף מערת מגורים ,בית כנסת מיוחד ,אנדרטה ,בתיאום

מרכז החושים קוקה קולה בני ברק

מרכז מבקרים המחודש מגיל  8ואילך בתיאום 1800-596596

משק דבורים לין כפר ביל"ו צפייה בכוורת זכוכית ,סרט ,סיור במכון הרדייה ואריזת הדבש ,פעילות בנושא הדבורה והדבש,
לקבוצות בלבד ובחוה"מ למשפחות054-2207965 ,08-9415859
משתלת הרואה צומת כפר הרואה במקום מתקיים קטיף ליצי בעונה ,כמו כן מתקיים קטיף תות וירק )יש לבדוק מבחינת תולעים(
ופינת יצירה לילדים .בתיאום 04-6301377 053-2317988

נופש בתנופה יסודות

השכרת אופניים ,מכוניות פדלים ,טרמפולינה ,בריכה קטנה להשכרה ,לפרטים 054-8400306 ,08-9410186

פארק נאות קדומים שמורת צמחי המקרא ,בורות מים ,מיתקנים חקלאיים ,רכב מיוחד לטיולי נכים ,רכבת המסיירת בתוככי
השמורה לקבוצות ,ובחול המועד אף למשפחות ,אפשרות לטיול מודרך לקבוצות ,מס' מסלולי ביקור בשמורה08-9770777 .
פיקולוניה נתן אלתרמן  8פינת ערוגות הרצליה משחקיה מיוחדת לגילאי  4-9המדמה עיר לילדים כמו כן יש במקום מתחם ג'מבורי
לקטנים יותר 09-954-1397 .מומלץ להגיע למקום בקבוצות מאורגנות בלבד

פנינת שבטי ישראל

פרי וארץ

כיכר העצמאות  11נתניה מרכז הפולקלור של העדה התימנית ,תערוכה וכו'09-8331325.

נחושה יאיר צורן טיולי ג'יפים באזור בית גוברין ,סיור בחקלאות אורגנית ועוד050-5657257 08-6889576 .

צבע התכלת ספורט ימי נתניה ספורט ימי הכולל ספינת טורנדו ,בננות ,אבובים ,קטמרן ועוד .לקבוצות בלבד .מטעמי צניעות יש
לבקש פעילות אך ורק בחוף הנפרד בקרית צאנז 052-2756940

שחמטיפוס

קריית מלאכי קיר טיפוס ללא חבל ומדריך ייחודי לקבוצות בלבד  08-9281090נמצא במתחם קניון

שייט אורקה ספורט ימי

שייט ארבל המרינה אשדוד

אשדוד המרינה הכחולה שייט בבנות ,אבובים ,קיאקים ,סקי מים ועוד 050-2114043

סירה מהירה של  12מקומות 08-8554872 052-8994301 052-3785230

שייט גלי גל המרינה אשדוד השכרת יאכטות .052-557-5722

שייט הרצליה המרינה הרצליה

052-3434404

שייט מעל הגלים המרינה הכחולה אשדוד שייט בספינת טיולים בים הפתוח ,שייט בספינת זכוכית טורנדו ,שייט בסירות מהירות
כולל בננות 052-8361980 052-3271774

שייט שירת הים המרינה הכחולה אשדוד

תחנת הכוח "אורות

שייט טיפולי ,שייט למשפחות וקבוצות קטנות 054-8454410

רבין" חדרה סיור וחיזיון אור קולי על יצור החשמל ,בתיאום .076-8644333 .ללא תשלום.

תחנת הכוח רוטנבורג

אשקלון התחנה פתוחה לקבוצות בתיאום מגיל  18ומעלה ללא תשלום 076-8644333

תנובה רחובות סיורים במרכז המבקרים ע"פ תיאום מראש) ,יש להודיע שמדובר בשומרי מצוות כדי לקבל מעדנים מהדרין( ,בימי
החופש האתר פתוח גם למשפחות ,לתיאום 08-9444236

מוזיאונים
בית אליהו גולומב שד' רוטשילד  23תל אביב
בית מינץ

רח' הביל"וים  29גדרה

אוספי נשק ,מופע אור קולי ,ועוד03-5608624 .

מוזיאון לתולדות גדרה ,תצוגה ארכיאולוגית ,סיור מודרך במושבה וכו'08-8593316 .

08-8594675

טמפו תעשיות בירה

נתניה מוזיאון הבירה והמשקאות הקלים ,למשפחות ולקבוצות מגיל  16ומעלה ובתיאום 09-8630634

מוזיאון בית האוסף צה"ל אילת 35
מוזיאון בית הגדודים
מוזיאון החאן חדרה

יפו ביתן טנקים ,מכוניות משוריינות ,מקלעים ,זחלמי"ם ,כלי נשק ,ועוד03-5161346 .

אביחיל )משרד הביטחון( 09-8822212

הגיבורים  29חדרה בבניין בית הכנסת הגדול.

04-6322330

מוזיאון היהלומים ע"ש אופנהיימר ז'בוטינסקי  1רמת גן )בורסת היהלומים( גלגולו של יהלום מהפקתו במכרה ועד
הפיכתו לתכשיט ,וכן תערוכות אמנות מתחלפות03-5760219

מוזיאון הרכב של אגד חולון
מוזיאון ומורשת יהדות בבל

לקבוצות בתיאום ,לבודדים סיור ביום ו' 03-9142361
ההגנה  83אור יהודה תולדות יהדות בבל ומורשתה ,וכן תצוגה על חיי יהודי עיראק

03-5339278/9

מוזיאון למורשת עדות ישראל שד' דוד המלך  20לוד עתיקות ,יודאיקה ,מורשת עדות יהדות צפון אפריקה והמזרח ,מכון
הברמן אוסף של כ  2000הגדות של פסח ,ועוד08-9244569 .

מוזיאון מורשת ק"ק יהדות תימן
פלאי פלאים אשדוד
תערוכת דיוקן

צירלזון  27בני ברק לקבוצות מעל  10אנשים בתיאום050-6352856 03-5784784 .

תערוכה מיניאטורית על שבת ול"ט מלאכות ,על יציאת מצרים ועוד .לפרטים ולהזמנות 053-3122277

המשכן תל אביב תערוכה מוחשית של המשכן כליו ובגדי הכהונה .בתיאום

03-5113222

*************************************************************************************************************

אזור הדרום והנגב
אתרים ואטרקציות
אל מול מצדה כביש ערד חיזיון אור קולי חיזיון אור קולי מיוחד על נפילת מצדה בליווי אפקטים ייחודיים ועוד .החיזיון פתוח
לקהל הרחב פעמיים בשבוע בתחילת הלילה )כרגע בשלישי וחמישי( ) 08-9959333כחצי שעה נסיעה מערד(חשוב לציין שגן הלאומי

מצדה פתוח בשבת!

אקשן פארק לכיש מגוון מתקנים ואטרקציות לגילאי שנה עד  ,14פארק מוטורי ,פארק אתגרים ,ופארק שעשועים אומגות ועוד08- .
 6818818חשוב לציין שפארק האתגרים שבאשדוד מחלל שבת.
באר אברהם דרך חברון  2באר שבע במרכז המבקרים החדש מיצג אור קולי מרשים וסרט תלת מימד הסובבים את המבקרים,
מאפשרים למבקרים להתחבר ולהיות חלק מהחוויה  08- 6234613שלוחה .1
בארות בנגב קיבוץ עלומים מרכז מבקרים החדש בחול המועד פעילות מגוונת תחנות ברכבת הקיבוץ הסברים על הכלים
החקלאים ,על מטע האבוקדו ,קטיף גזר סיור וביקור רפת .הדרכה ומיצג מולטימדיה054-7756070 ,08-9937300 ,
בחצר של אורה כפר מיימון  110עצי פרי מ  80זנים שונים ,מרקחות וריבות מפרי הבית .ניתן לסייר במקום בתיאום  08-9941285יש
לבדוק את נושא הכשרות.
ביתן הבד מושב יושיביה בית בד מודרני המקיים פעילות מגוונת לילדים ומבוגרים בעונת המסיק בתיאום
.054-7603458

גלגלוצה
דגם

08-9942687

מושב בני נצרים השכרת אופני שטח אופני פדלים ואופניים לשנים בחלוצה ובנגב המערבי 054-6370155

המשכן משפ' בר כץ כפר מיימון 08-9941285

הולי

קקאו מעלה חבר )דרום הר חברון( מפעל בוטיק לשוקולד אורגני02-9913182 .

השכרת אופניים בנגב )אזור נחל גרר ועוד(
חווידע

077-7296826

רמב"ם  22ירוחם מרכז מדעים08-6583255 .

חוויה בשדות נגב קיבוץ עלומים סיורים בקיבוץ הדתי ,בחול המועד פעילות מגוונת תחנות ברכבת הקיבוץ הסברים על הכלים
החקלאים ,על מטע האבוקדו ,קטיף גזר סיור וביקור ברפת054-7756070 ,08-9937300 .
חוות א.ש.ב.א .צפון מזרחית לקיבוץ רביבים ,על כביש רביבים  -צאלים בית בד וחוות תבלינים חווה אורגנית ביולוגית ,אקולוגית
050-5488364
וממחזרת ,בתיאום )מתאים לגילאי  16ומעלה בעיקר(.

חוות האקליפטוס מושב בטחה )ליד אופקים(

בחווה050-5567581 .

טיולי רכיבה ,טיול עם כרכרה הרתומה לסוס ,פינת חי ,ניתן לערוך אירועים שונים

חוות הדקלים ליד נתיבות במקום מיזם ייחודי הממחיש את המצוות התלויות בארץ סיור מודרך בפינת חי ,חליבת עיזים והגמעת
טלאים פעילויות במאהל ,מגוון פעולות בתיאום 054-5905700 0777295866

חוות הרועים רווחה

טיולי רכיבה ומגוון פעילויות לילדים ,ימי הולדת ,בתיאום 08-6810711/2 052-5092907/1

חוות יהב בית הגדי חווה מקצועית לגידול תוכים ובעלי כנף בחול המועד ובחופשות המקום פתוח למשפחות עם פעילות מגוונת
לילדים ,כמו כן ניתן לתאם לקבוצות פעילות כל השנה.050-5909382 .
חוות יונה מושב פדויים ,פעילות והתנסות בחיי החווה -פעילות חקלאית בהתאם לעונות השנה .ביקור בבוסתן הכולל טעימות מפירות
העונה פינת חי ,הכנת גבינות ,אפיית פיתות ,הפעילות בתיאום 08-9922042 052-3902577

חוות לרכוב עם הרוח נבטים

)בין ערד לבאר שבע( שיעורי רכיבה בתיאום 08-6286286

חוות צברי אורלי ) כביש  204בין דימונה לירוחם (

פעילויות לילדים ,בתיאום 054-4803018

חוות תחיה בית

סיור בחווה במטע ובבית האריזה ,במקום פינת חי ,ובמהלך הקיץ יתקיימו

יתיר טיולי סוסים באזור יער יתיר לבעלי ידע ברכיבה ,שיעורי רכיבה ,פינת חי ורכיבת פוני בתיאום 052-8903943/5

סיור בקיבוץ סעד סיור שדות עם טרקטור ועגלה ,הסברים על הגידולים החקלאיים השונים בשדות הקיבוץ ,ביקור בגן הקקטוסים של
הקיבוץ ,סיור בבית הכנסת האומנותי של הקיבוץ ומפגש עם קהילה פורחת ומתפתחת  052-4803030בחול המועד למשפחות ולקבוצות
בתיאום בזמנים נוספים.

טיולי ג'יפים

רפאל מצפה רמון טיולי ג'יפים במצפה רמון והסביבה

052-7204540

טיולי ג'יפים דני במדבר
טיולי ג'יפים חוויה
יקב

טיולים באזור מדבר יהודה ,ערד ,חבל יתיר והסביבה 052-8903842

נגבית טיולי ג'יפים בהר הנגב המכתשים אזור ערד והסביבה .מיכה ארז 050-3018642

יתיר ליד ערד ביקורים ביקב בתיאום08-9959090 .

לייזר בול

שדרות משחק ברובי לייזר ,הפעילות נערכת בדרום ובמרכז 050-2121267

מפעל לבירה קרלסברג אשקלון מבשלת הבירה החדשה של קרלסברג המייצרת את המותגים קרלסברג ,טובורג .לתיאום ביקורים
)לקבוצות מעל גיל  16ובחול המועד סוכות ובחופש הגדול אף למשפחות בתיאום(08-6740727 .
מרכז חינוך לטבע סעד מגוון רחב של בע"ח ,הדרכה במגוון נושאים בעולם החי ,פינת יצירה ,הכנת פיתות על הסאג' ,סיורים
בטרקטור ,ועוד 052-3930418 08-6800375

מתחם הקטר באר שבע

סיורים מודרכים גלריה לתערוכות מתחלפות ,מיני מוזיאון אינטראקטיבי של רכבת ישראל

)שלוחה (2

08-6234613

סוסיא סוסיא עיר קדומה מתקופת המשנה שבה חיו כעשרת אלפים תושבים במערכת מערות חצובות בסלע ,מופע אור קולי באחת
המערות ,ביקור ברובע המגורים ובבית הכנסת המפואר ,דריכת ענבים בגת ,ועוד .כמו"כ ניתן לשלב הדרכה בייצור כדים על אובניים ובתנור
בשיטות עתיקות 9963424 .ניתן אף לתאם פעילות בחוות הר סיני הנמצאת באזור.

פיינטבול שדה צבי

שדה צבי מתחם  39פיינטבול מקצועי מגיל  ,11במקום עמדות ירי למטרה עם רובי צבע 072-3319832

077-7295859

פיינטבול כפר מיימון כפר מיימון
רוח דרומית – טיולי ג'יפים

פיינטבול סנפלינג ועוד 050-4449548 077-7295848

טיולים באשדוד דיונות אגמי ניצנים לכיש והסביבה 052-7116224

מוזיאונים
בית הביטחון מעוז מול עזה קיבוץ סעד מוזיאון .מופע אור קולי ,מרפסת תצפית ומשקפת ענק המאפשרת להשקיף על עזה
ועל הסביבה לקבוצות מ  10איש .בתיאום052-4803030 08-6800267
המרכז למורשת יהדות קוצ'ין נבטים בית כנסת הבנוי לפי דגם של קהילת קוצ'ין )הודו( ,חפצי קודש וכתבי קודש שהובאו
מהודו בדרך לא דרך .וכן מוזיאון למורשת העדה08-6238299
מוזיאון חיל האוויר חצרים )סמוך לבאר שבע( תצוגת מטוסים ואמצעי לחימה שהיו בשירות צה"ל ,סרט מוקרן בבטן מטוס
בואינג  ,707תערוכה נערכת בבטן מטוס תובלה עצום ועוד08-9906855/3 .

משכן התכלת מרכז מבקרים עמק שרה באר שבע
נפלאות הטבע

08-6274161

היהודי מצפה רמון 08-6588415

מרכז מבקרים גוש

קטיף ניצן מרכז למורשת גוש קטיף וצפון השומרון ,סיפור גוש קטיף וצפון השומרון

077-4320515

*******************************************************************************************************************************************

אזור צפון א'
מזכרון יעקב חיפה עד נהריה ,עמק יזרעאל ובקעת בית שאן

אתרים ואטרקציות
אופק בשטח

אלוני אבא )עמק יזרעאל( השכרה וטיולי אופניים לקבוצות ובודדים 04-9833987

אקסטרים פארק אתגרי רחוב שלום הגליל  3עכו ,במקום אומגה בנג'י דרופ ,קירות טיפוסSKY TRACK ,SKY TRACK ,
) EXTREMEלאמיצים בלבד( ,אקסטרים קידס ,בולדרים לטיפוס ועוד  04-8271370לתיאום קבוצות 052-7646739 077-7151010
ביו תור שדה אליהו פעילות מגיל  3ומעלה כחלקה נערכת בחיק הטבע במקום ניתן ללמוד כיצד ניתן לחיות בשלום עם הטבע 04-
.054-5640971 6096986
גלי ים אכזיב סירות טורנדו וספורט ימי ,שייט מול נקרות ראש הנקרה איי אכזיב  052-8758300לתשומת לב האתר סמוך לחוף רחצה
ועל כן ראוי להזמין לשעות הבוקר המוקדמות )טיולי זריחה(

דרך התמר

טירת צבי מרכז חינוכי חוויתי להכרת עץ התמר סביבת גידולו ושימושיו הרבים .בתיאום .050 5581078 04-6078771

הגן הסולרי

בנימינה מרכז מבקרים הגן הסולארי מחולק ל 4-מתחמים :אנרגיה ,מים ,בניה ירוקה ומחזור למשפחות וקבוצות בתיאום

.072-2612211

הכרמלית

חיפה רכבת תחתית מכיכר פריס לגן האם וחזור ,ניתן לרדת ולעלות במס' תחנות .04-8376861

זרעים מציון כרם מהר"ל מרכז ארצי לחינוך והסברה אודות צמחי בר ,ניתן לרכוש במקום זרעים פקעות וכדומה ,כמו כן ניתן
להזמין סיור מודרך במרכז המבקרים ולחוות סדנאות במשק המשלבים שתילה או זריעה של פקעות וזרעים 04-9841499
חוות שדה יעקב משק בולקא שדה יעקב חוות רכיבה על סוסים ופוני ניתן ללמוד במקום שיעורי רכיבה .כמו"כ ניתן לרכוב על חמור.
במקום פינת חי לילדים ניתן לערוך במקום ימי הולדת וכדומה ,בתיאום.054-3103387 04-9831539 .

חוויה בגלבוע נורית

)ליד סקי בגלבוע( מתחם פיינטבול ביער ,טיולי ריינג'רים ,וסנפלינג 052-303-5389

טכנודע מוזיאון מדע ופלנטריום הרב ניסים  2גבעת אולגה ,חדרה במקום גן מדע גדול תחת כיפת השמיים ובו
מתחמים שונים כגון מתחם האנרגיה ,הקול ,תעופה ועוד .כמו כן ישנו במקום מוזיאון מדע בבנין סגור ,וכן פלנטריום הפתוח בזמנים שונים
מהפארק 04-6333505
טרק ים אכזיב סירות טורנדו וספורט ימי ,שייט מול נקרות ראש הנקרה איי אכזיב  04-9823671לתשומת לב האתר סמוך לחוף רחצה
ועל כן ראוי להזמין לשעות הבוקר המוקדמות )טיולי זריחה(
ים כרמל – פארק אתגרי ביערות הכרמל בית אורן )ליד ניר עציון( במקום מגלשת הרים באורך  1000מטר ,אומגה,
פארק חבלים אתגרי ,מסלול אבובים יבש ,קיר טיפוס  04-873-3773לתיאום קבוצות 08-6644648 052-7613609
יקב זיכרון יעקב זיכרון יעקב )כרמל( סיור מודרך ביקב השני בגודלו בארץ ,מעקב אחר תהליך ייצור היין ,כולל מופע אור קולי.
בתיאום מראש בלבד )מיועד לגיל  18ואילך( .04-6391788 .

יקבי בנימינה

בנימינה )בעבר יקבי אליעז( ביקב חדר מבקרים ותצוגת יינות ועוד.

04-6107530

יקבי

הברון בנימינה יקב משפחתי ,סיור ביקב ,בתיאום04-6288195 04-6380435 .

עלית

נצרת עילית סיורים בתיאום .כולל מצגת וחדר טעימות מגיל  6ומעלה 1800-777777 04-6508258

מבוך בעמק שדה יעקב מבוך חוויתי ענק מעצי פיקוס המשתרע על  9,000מ"ר עם  3,000מ' שבילים מפותלים ומסובכים .בחודשי הקיץ
יפעל במקום מבוך תירס ענק ,פינות משחק .בתיאום050-5404473 04-9830255 .
מחלבת שטראוס א.ת .בר לב ,על כביש  85מרכז מבקרים חיזיון אור קולי ,סיור באולמות הייצור ועוד) .יש להודיע שמדובר בשומרי
מצוות כדי לקבל מעדנים מהדרין( 1800-777777 04-9018035

מפגש עם הדבורה והדבש

משק

סקי

משק קנדל כפר פינס בתיאום 04-6370542

ינאי כפר חסידים מסיק זיתים ועשיית שמן 052-5671293 04-9846053

בגלבוע אתר סקי מלאכותי הכולל מס' פעילויות למשפחה סקי ,חזרה ברכבל .050-2662299 073-2510000

סגווי הגליל אגם מעלות טיולי סגווי מגיל  16ומעלה  054-4722048לתשומת לב שאר האטרקציות באגם
מחללות שבת
פאלקון משחקי לייזר

טאג'שדרות ההסתדרות  271חיפה  2500מטר של לוחמה בשטח בנוי 072-3932134 052-6453158

פארק היורה בית לחם הגלילית

.8113861

פינת חי
פינת חי

במקום יער בן  17דונם הכולל פעילות אתגרית של חץ וקשת אתגרית04- .

ניר עציון פינת חי של הקיבוץ ,ניתן אף לבקר בחליבה בתיאום 050-6923727 04-9845711
שלוחות ליטוף והאכלת בע"ח ,כמו כן ישנם בע"ח המסתובבים חופשי בין המבקרים .בתיאום 054-6746273 04-6062399

קטיף פירות שדה יעקב משק ז'ק קטיף פטל פיטנגא תות עץ ועוד .הקטיף בעיקר בחודשי הקיץ.
יש לבדוק את נושא הכשרות.

04-9832539

רמת הנדיב ליד זכרון יעקב גן גדול ומטופח .בגן הזיכרון ליד המזנון יש מפה עם כל מסלולי הטיול ,ביניהם מסלול לעין צור ,מעיין
נקבה באורך  35מ' )ניתן ללכת בנקבה עם פנסים עד מקום נביעת המעיין( וכן מסלול לחורבת עקב ,שרידי חווה עתיקה ,ותצפית מרהיבה על
הסביבה .שיח השדה הזורעים מפגש מרתק עם בעלי חיים ופעילויות חוויתיות בתיאום.04-6298111 .

שיח השדה

מושב הזורעים )ליד טבריה( פעילות עם בעלי חיים ,ליטוף והאכלת בעלי חיים ,אפיית פיתות ומתקנים לילדים .בתיאום.

.050-7614905

תחנת הכוח

חיפה דרך סלמאן חוף שמן חיפה מרכז מבקרים וסיור רגלי במתקני החשמל ,לקבוצות04-8646176 .

מוזיאונים

בית

אהרונסון זיכרון יעקב מוזיאון וחיזיון אור קולי 04-6390120

בית

דגון כיכר פלמר חיפה תולדות הדגן מאז ימי קדם .סיורים מודרכים בתיאום04-8664221 .

המרכז לתולדות פרדס חנה פרדס חנה

04-6370709

יענקל'ס שטעטל – כפר חסידים אתר מבקרים חוויתי ,עיירה יהודית משוחזרת שתחילתה באוסף פרטי וענק של היזם ,המקום עוסק
בחיי העיירה ותושביה052-4481481 .

מוזיאון אסירי המחתרות
מוזיאון

עכו בית כלא מימי התורכים כולל חדר עולי הגרדום ,ועוד 04-9911375 ,04-9811020

ג'וערה )משרד הביטחון( 04-9597402

מוזיאון ההעפלה וחיל הים אלנבי  204חיפה ספינת המעפילים אף על פי כן ,ספור אניית המעפילים וההעפלה ,סרט ,אגף
לחיל הים תצוגה וכו' הכניסה למוזיאון מותנית בהצגת תעודה מזהה 04-8536249

מוזיאון העלייה הראשונה הנדיב  2זכרון יעקב

סיפורם של אנשי העליה הראשונה והמחשת החיים בתקופה זו04-6294777 .
מוזיאון הרכבת חטיבת גולני חיפה )תחנת הרכבת הישנה( תחנת רכבת ציורית מימי התורכים ,אוסף מעניין של קטרים וקרונות
משופצים ,מסמכים שונים הקשורים לרכבת ישראל04-8564293 .

מוזיאון השואה והגבורה רח'

הגבעה נצרת עילית 04-6461231

מוזיאון לוחמי הגטאות קיבוץ בית לוחמי

מוזיאון יד לילד 04-9958080

מוזיאון משטרת

הגטאות מוזאון השואה הראשון בעולם והיחיד שהוקם על ידי ניצולי שואה ,ובנוסף

ישראל ליד קרית אתא כשעה לקבוצות מעל  ,5מגיל  10ומעלה בתיאום 04-8478710

מרכז מוזיאון השמן רגבה סיור מיוחד במוזיאון בנושא השמן ועץ הזית חלק מהפעילות נערכת בחיק הטבע מגיל  5ומעלה
ובקבוצות של  20ואילך ,בתיאום 050 9552251 077-7821703
**********************************************************************************************************************************************

אזור צפון ב' )גליל וגולן(
כללי
אבו קייק שייט קייקים סירות ואבובים בנהר הירדן מטעמי צניעות יש לבקר במקום בקבוצות מאורגנות ובימים הסגורים למגזר החרדי,
 04-6921078לתשומת לב טיולי רכבי השטח והאופניים שבפארק הירדן מחללים שבת.
אינדי פארק – פארק אטרקציות ושייט יסוד המעלה שייט בירדן במגוון כלי שייט )סאפ/סאפ ענק/קייאק /קאנו/
קטמרן/סירות פדלים( פארק חבלים ,אומגה ,קיר טיפוס ,סדנאות ,מגלשות מים לנחל ,קיר טיפוס מפל מים  04-8434444בבין הזמנים ימים
נפרדים למגזר החרדי

אוצר

הסת"ם הגדוד השלישי  62צפת מרכז מבקרים אינטראקטיבי ,רב-חושי ,מפואר ומשוכלל בנושא אותיות הא'-ב' ,ספר התורה,

התפילין והמזוזה ומורשת סופרי הסת"ם .04-6912000

אטרקטבע אבני איתן משחקי חץ וקשת וקטיף פירות ,פעילות למשפחה עוד054-5684575 .

ארץ

גשור גשור בית בד מודרני לייצור שמן זית בעונת המסיק ניתן לשלב צפייה בהליך המסיק 04-6764169

אתר אשכול בקעת בית נטופה צפונית לצומת המוביל חוויה רב-חושית ,באתר מטופלים המים הנשאבים מהכנרת באמצעות "המוביל
הארצי" .הביקור מתחיל במיצג מרהיב של מים ,אורות ,צבעים וצלילים ,פעילות נוספת בנושא .להזמנות 04-6500664

אתר ספיר לפני

צומת כפר נחום בסוף הכינרת ,מרכז מבקרים של חברת מקורות על המוביל הארצי ועוד ,לקבוצות ו בתיאום ,למשפחות

מומלץ להתקשר מס' ימים קודם ולברר האם ניתן להצטרף לקבוצה )באופן עקרוני הדבר אפשרי( 04-6714770

בית אריזה לפרות הגולן מרום גולן בית אריזה מודרני מיון דובדבנים במאי  -יוני ,ופרות אחרים בשאר עונות השנה ,פרות
טריים למכירה 04 6961988 .לתשומת לב בוסתן בראשית בגולן בעין זיוון פתוח בשבת ר"ל

בית הבד במשק טויסטר גבעת
בית הבד של הגולן קצרין

יואב  .הדרכה וצפייה באצירת השמן בעונת המסיק050-5361029 04-6763403 .

04-6850023

דה

קרינה  -עין זיוון מרכז המבקרים מציע חווית שוקולד מתוקה ביותר ,של למידה והתנסות בעולם השוקולד וביקור במפעל השוקולד,

דו

פאן – סגווי טיולים רכובים ברכבי סגווי בתיאום053-7770038 053-6770038 .

בו ניתן לצפות בהכנת השוקולדים ועוד לפרטים 04-6993622

חאן אל על

אבני איתן סדנאות גיבוש לקבוצות ,פעילות למשפחה ,השכרת אופניים 050-5204331 04-6762679 04-6762057

חווית שטח בספסופה
חוות דגי

טיולי שטח מאתגרים בכניסה לפארק הדיג055-9977382 .

הדן הכניסה לחווה היא דרך השער הראשי של קיבוץ דן ומשם ע"פ השילוט .בתיאום 04-6902411

חוות האושר מצפה גדות
חוות הרוכבים

טיולי סוסים

הגלילית קיבוץ לביא חווית רכיבה אמיתית בגליל 054-6709704 050-3231637

חוות רכיבה גיל גולן אלוני
פארק הדיג ספסופה

הבשן רכיבה על סוסי פוני ,טיולי רכיבה מהממים 052-8119505 04-6960019

ספסופה אגם דיג ,שייט בסירות ,פינת חי ,טיולי סוסים וטרקטורונים 058-3222952

חוות סוסים חלום עולמי מול
חוות הזוחלים

טיולי ג'יפים

053-9371315

הכניסה המערבית למגדל טיולי סוסים 050-8228500

קצרין ,ריכוז זוחלים גדול במיוחד באולם תצוגה ענק ,ליטוף ועוד

חלום עולמי טיולי שטח
טיולי אופניים אבנר
טעמי הגליל א.ת.

מגדל .טיולי ריינג'רים ,תומקארים

וג'יפים.

04-6850680

072-3932683

דהאן אבני איתן דרום רמת הגולן לקבוצות ובודדים 052-5557395 04-6762670

דרומי קרית שמונה מרכז מבקרים של מפעל טעמי הגליל ויקב בוטיק הגליל

04-6944554

טרקטרוני דישון

דישון  -טיולי ריינג'רים טרקטורונים ותומקרים 04-6997758

טרקטורוני היער

והגולן רמות נפתלי טיולי טרקטורונים ,באגי ,רינגרים ועוד 050-7438018 050-7438313

יקב בזלת הגולן קדמת צבי
יקב

04-6965010

דלתון  -כרם בן זמרה סיורים ביקב גם בזמן עשיית יין 04-6987683

יקב הרי גליל

מחללי שבת

יראון מרכז מבקרים )חברת בת של יקבי רמת הגולן(  04-6868748חשוב לציין שהאתרים הנוספים בקיבוץ יראון

יקבי רמת הגולן
כפר קדם מצפה

קצרין סיור כשעה 050-4664166 04-6968435

הושעיה ליד ציפורי הפעלות ופעילויות שונות בנושאים הקשורים לתקופת המשנה בתירוש וביצהר בדגן בצאן ועוד,

הפעלות ופעילויות שונות בנושאים מתקופת המשנה 04-6565511

מוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית כיכר העצמאות

מסמכים וחפצי בית04-6923880 .

מונגולן אבני איתן דרום רמת הגולן

צפת תשמישי קדושה ,יצירות אמנות ,בגדים ,תמונות,

סיור במטרונית במושב )ברפתות ,בדיר ,בכרם( תצפית על נחל אל על ,כמו כן ניתן להשכיר

במקום קארטינג פדלים 052-3213007

מחלבת

המאירי צפת סיורים בתיאום 04-6921431

מחלבת

תנובה א.ת .אלון תבור בין עפולה לצומת גולני ביקור במרכז המבקרים החדש של תנובה הכולל סיור על ייצור מוצרי החלב,

חיזיון אור קולי וטעימות .לילדים מגיל  5ובתיאום.

מפעל

04-6408140

למיצים קשת סיור במפעל ,למשפחות וקבוצות בתיאום

04-6850404

מרכז הספורט הימי טבריה שייט בסירות מנוע לנהיגה עצמית סירות מנוע עם נהג ועוד .יעקב
בטיילת טבריה ,לשים לב לנושא הצניעות(

מרכז מורשת גוש

קטיף אבני איתן מוזיאון ופעילות 04-6763535

סגווי הגליל אגם מעלות
סוף

טיולי סגווי מגיל  16ומעלה 054-4722048

הדרך טיולי תומקארים טרקטרונים וגי'פים דרום רמת הגולן )קרוב לכינר( 054-6883939

) 052-3491462האתר נמצא

ספורט ימי חלום עולמי -מול כיכר מלון רימונים סירות סקי ,שייט טורנדו ,אופנוע ים ,בננה ,אבובים לוויתן050-8229400 .
) 050-7320400האתר נמצא בטיילת טבריה ,לשים לב לנושא הצניעות(

ספורט ימי

טבריה שייט בסירות מנוע ,בננות ,סירות מירוץ ,אבובים ועוד.

עולם המים

טבריה שייט בסירות מנוע לנהיגה עצמית ,אבובים ובננות ,סירת מירוץ סילונית )מגיעה עד  120קמ"ש( ,אופנועי ים ,שייט

לנושא הצניעות(

לילי.

על

) 052-8077790האתר נמצא בטיילת טבריה ,לשים לב

) 050-6680390האתר נמצא בטיילת טבריה ,לשים לב לנושא הצניעות(

הסוס נוב טיולי רכיבה בנופי הגולן ,משטח רכיבה עם אפשרות רכיבת ילדים בהשגחת מבוגר ,שיעורי רכיבה052-6477009 .

פאלקון משחקי לייזר טאג' מתחם אבו קייק
פיינטבול רמת הגולן נוב
פיינטבול

בתיאום מראש 072-3932134 052-6453158

053-8829245

הגושרים אתר הפיינטבול המוביל בישראל

050-5473508

קול שופר גבעת יואב מרכז מבקרים יחודי הנמצא במפעל לייצור שופרות ,במקום גלריה בה ניתן לבקר בתיאום ,וכן ניתן להזמין
הרצאה מרתקת בנושא ,בתיאום 050-3732459 04-6763307

קטיף פרות יער

את נושא הכשרות(.

052-4600465

קל דעת אלוני הבשן
קסם

שעל בחודשים יוני  -יולי ,קטיף אוכמניות ,פטל ,דמדמניות ,ועוד ,לקחת הביתה או לאכול במקום )יש לבדוק היטב
טיולי סגווי ברמת הגולן ,כמו כן ניתן לצרף בני משפחה קטנים יותר על אופני שטח חשמליים 050-8875507

הפרי נוב טיול ברכבת המטעים במטעי הפירות ופרדסי ההדרים ,קטיף עצמי מונחה של פירות העונה ,סיור בבית האריזה.
052-7560460 052-3220381 04-6762549

רוח גלילית טיסות בשמי הארץ והגליל אור הגנוז

04-6980785 052-7655139

רפטינג נהר הירדן – מרכז האטרקציות בצפון גדות

קיאקים בירדן ,טיולי ג'יפים ,טיולי רייזרים ,קיר טיפוס,

אומגה לנהר ,טרקטורונים לילדים ,אופני שטח חשמליים ועוד  04-9007000מכיוון שמדובר באתר שייט יש לבדוק היטב את הצניעות במקום
כמו כן מומלץ לקבוצות לתאם לבוקר לפני הפתיחה לקהל הרחב

רפת

רובוטית משק עסיס אבני איתן סיפור מסע החליבה הידנית ועד חליבה רובוטית פעילות למשפחה בנושא חליבה הגמעת עגלים,

הכנת חמאה ,ועוד050-4060311 04-6763563 .

טיולי ג'יפים
איתמר טיולי ג'יפים צפת
אל

טיולי שטח בצפון 050-2333871

גליל טיולי ג'יפים בר יוחאי 04-6989382 052-3114081

ג'יפיגץ טיולי ג'יפים כרם בן זמרה
ג'יפים ישי בשטח גליל

עליון טיולי ג'יפים 052-5584668

גרשום טיולי ג'יפים צפת
דעת

050-5539080

ארץ מירון טיולי ג'יפים 050-5587273 04-6989789

חוות האושר מצפה גדות
חלום עולמי

טיולי ג'יפים 053-9371315

מגדל .טיולי ג'יפים 072-3932683

טיולי ג'יפים רשב"י

מירון ,לציבור הדתי חרדי רשב"י חגי 053-3171770

טיולי ג'יפים עינב יסוד המעלה

050-2822782

טיולי ג'יפים יוסף הגלילי קיבוץ שניר
טיולי נועם יסוד המעלה

052-2727373

טיולי ג'יפים בצפון טיולי אקסטרים 054-6444950

סוף הדרך טיולי גי'פים דרום רמת הגולן )קרוב לכינר(
כנפי
צור

054-6883939

יונה טיולי גיפים מירון 052-7145723

טיולי ג'יפים 052-7655191

צפונה

טיולי ג'יפים יסוד המעלה 054-6482770

קסם הטבע

טיולי ג'יפים נוב דרום רמת הגולן הילמן

רוח גלילית אור

052-2983325 04-6600008

הגנוז טיולי ג'יפים 04-6980785 052-7655139

רפטינג נהר הירדן – מרכז האטרקציות בצפון גדות
שבילים

טיולי ג'יפים04-9007000 ,

טיולי ג'יפים אבני אית"ן דרום רמת הגולן 052-8515034

עזור לשובתים בשביעי
ניתן לקבל מידע אודות רשתות המסחר השונות ע"י פניה
לכוכבית ושבת ).(*6324
ניתן לפנות גם בפקס' 153-2-5401990
או במייל 5401990@gmail.com

בידך לגרום לחיזוק חומת השבת!!!
בברכה  -מרכז מידע שבת
02-5401990

