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מדריך המוזאונים, מרכזי המבקרים ואתרי 
המורשת של ישראל 2017-2016

מאגזין ארץ הצבי בע"מ 2016 בע"מ



 מוזאון האדם והסביבה בפתח–תקוה
 מדע במרחק נגיעה

מוזאון מדע המאפשר הצצה אל העולם המורכב של גוף האדם והסביבה 
בה הוא חי. אנטומיה ופיסיולוגיה, חושים ותחושות, חינוך לבריאות, 

קיימות והגנת הסביבה.
התערוכות במוזאון 

 אינטראקטיביות להפעלה עצמית וללמידה חוויתית.
 מותאמות לכל המשפחה (החל מגיל 5).

 תערוכת "לב העניין"  תערוכת "אוויר"  תערוכת "מים"  תערוכת 
"אדם בתנועה"  מה קורה?  What’s up תערוכת "מתחדשים" — 

אנרגיה ירוקה
 הדרכת קבוצות — בתאום מראש 

במוזאון מתקיימים חוגי מדע שנתיים | המוזאון מוכר על ידי משרדי החינוך והתרבות 

 א'-ה': 14:00-8:30, ג' גם: 18:30-16:00, שבת: 14:00-10:00, שישי וערב חג: סגור

 רחוב שרת 16, פתח תקוה

03-9219201  03-9286900 

adams@ptikva.org.il 

www.adamsviva-pt.org.il  

 מוזאון האדם והסביבה

לא נוסעים ללא מדריכי מטרופוליס
www.eretz.com/d-guide

מדריכי מטרופוליס

חדש

מדריכי מטרופוליס הם ספרי טיולים עירוניים שנועדו למטייל האנין. 
המדריכים מודפסים בפורמט נוח לנשיאה וכריכה מיוחדת הכוללת 

מפה. המדריכים מורכבים מפרקי טיול שנכתבו על ידי טובי המומחים 
של מטרופוליס, וכוללים אתרים ואטרקציות, מסלולי טיולים, 

מוזאונים, בתי מלון, מסעדות, חנויות ואתרי בילוי מומלצים.

מערכת מטרופוליס עמלה בימים אלו בהסבת 
מדריכי מטרופוליס לפורמט דיגיטלי. הכנסו 

לאתר והתעדכנו במדריכים החדשים שלנו, ותהנו 
ממחירים מיוחדים, חדשנות ונוחות.

מדריכים מותאמים 
לטאבלט ולטלפון החכם
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קוראים יקרים,
אנו שמחים להגיש לכם מדריך זה, הסוקר את המוזאונים, מרכזי המבקרים, הגלריות 

ואתרי המורשת במדינת ישראל. מלבד המוזאונים הגדולים והידועים, תיחשפו 
במדריך זה לשכיות חמדה צנועות ולאוספים קטנים וחד־פעמיים. הרשימה חולקה 

לפי אזורים שונים בארץ, כאשר בכל אזור מוינו האתרים בסדר אלפביתי לפי העיר 
או היישוב בו הם ממוקמים. לצד כל אתר סמל המצביע על סיווגו כמוזיאון, מרכז 

מבקרים, גלריה וכיו"ב. כמו כן תוכלו למצוא בראשית המדריך שני אינדקסים: 
האחד מפרט את האתרים המופיעים במדריך לפי מיקומם הגאוגרפי בארץ, והשני 

מפרט את האתרים לפי סדר אלפביתי אי אפשר לכלול את כל אתרי הביקור 
במדריך אחד. השתדלנו להביא מגוון אתרים מתוך שפע אתרי הבילוי הפזורים 

בארץ. בהכנת המדריך הושקעו שעות רבות ומאמץ לבדיקת אמיתות ודיוק הפרטים 
לגבי כל אתר ואתר. מטבע הדברים ייתכנו אי דיוקים ואף טעויות, יחד עם שינויים 

עונתיים ואחרים. אנו ממליצים להתקשר לאתרים לפני היציאה לטיול ולבדוק 
פרטים. נשמח, כמובן, לקבל תיקונים והמלצות למהדורות הבאות של המדריך.

בילוי נעים
גילה שמריהו,

קבוצת ארץ וטבע

מו"ל מגאזין "ארץ הצבי" בע"מ

מנהלת הפרויקט ועורכת המדריך
גילה שמריהו

 שירות לקוחות ומחלקת מנויים 
טלפון: 03-6912211 

פקס: 03-6091890
customerservice@eretz.com

משרדי המערכת: מעבר יבוק 5, תל אביב 
6744007. טלפון: 03-6912211.

 כל הזכויות שמורות למגאזין 
"ארץ הצבי" בע"מ 2014. 

 המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות.
זמני פעילות נמסרו על ידי האתרים 

והמערכת אינה אחראית לשינויים.
מומלץ להתקשר לאתרים לפני הביקור.

 קבוצת ארץ וטבע המחלקה המסחרית 

4

אתרים היסטורים

אתרים יהודיים

אתרים נוצריים

אתרי תרבות

פארקים, גנים ואתרי טבע

אתרי הנצחה

מוזאונים

גלריותמרכזי מבקרים

mailto:customerservice@eretz.com


חפשו אותנו ב-  חברת החשמל העמוד הרשמי | www.iec.co.il :פרטים באתר

מזמינים אתכם לחוויה קצת אחרת

חוויה זה לכל 
המשפחה!

תקע, מה ההבדל
 בין הרפתקה 

לחוויה?

חוויה משפחתית
כולם מוזמנים לחוויה מיוחדת במרכז המבקרים באתר 
תחנות-הכוח "אורות רבין" בחדרה הכוללת, בין היתר, 
יתגלה  שדרכם  קבוצתית  והדרכה  באתר  ממונע  סיור 

בפניכם עולם חדש שטרם הכרתם.
לתיאום ביקור: 076-8644333. הכניסה ללא תשלום

חוויה מעשירה 
בואו לגלות פרק בהיסטוריה של ארץ ישראל הישנה
ה-20  המאה  בראשית  שהוקמה  חפצי-בה  בחוות 
ומים  טבע  של  מחוויה  ליהנות  בואו  החלוצים.  דור  ע"י 
לאורכו של נחל חדרה, שריד אחרון של תהליך שאיבת

המים בארץ-ישראל.
לתיאום ביקור: 076-8634742.  מרכז התיאום 

הארצי: 076-8644333. הכניסה ללא תשלום

חוויה אור-קולית 
עולם של צלילים ומייצגים אור-קוליים מחכה לכם 
אנו מזמינים  ב"חוויית נהריים" באתר "גשר הישנה"  .
אתכם ליהנות ממשחקי אור וצבע בדגם של מפעל 
את  ולשמוע  ב"נהריים"  ההידרו-אלקטרי  החשמל 
לצדו. שהוקם  "תל-אור"  היהודי  הישוב  של  סיפורו 

בין השעות  האתר פתוח בימים ראשון עד חמישי, 
09:00 – 16:00, ובימי שישי בין השעות 10:00– 14:00. 
בתשלום  הכניסה   .04-6753336 נוסף:  למידע 

https://www.iec.co.il/pages/default.aspx
https://www.facebook.com/israelelectric


יצאנו לטייל 
בשבילים 
וליהנות 
מהנופים, 
אחרי זה 
נקפוץ 
לראות 
עתיקות  
  

רשת אכסניות ישראליות

כשר

חינם
WiFi

רשת אכסניות אנ״א מזמינה אתכם ליהנות 
מאירוח איכותי במחירים נוחים באחת מ-18 

אכסניות הרשת הפזורות ברחבי הארץ. 
אכסניות אנ"א ממקומות בסמוך למעגלי טיולים, 

אתרים היסטוריים, אטרקציות ומקומות בילוי. 
כל שנותר זה לבחור אכסניה ולהתחיל לטייל 

במעגל הטיולים שסביבה... תהנו!

 www.iyha.org.il1-599-510-511 :או חייגו להזמנות מקוונות:
לפרטים ומידע אודות אכסניות מונגשות התקשרו: 02-5945550

מסביב לכל אכסניית אנ"א תמצאו 
מעגל טיולים ישראלי!   

חפשו אתנו 

אירוח איכותי
בחדרים מרווחים

פינות מנוחה
ורוגע  

ארוחות כשרות 
ומגוונות
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 תוכן
33 ,117 ,115 ,5 חברת חשמל 
7 אנ"א 
173 ,9 יד ושם 

 מרכזי המבקרים 
150 ,45 ,41 ,22 של חברת "מקורות" 

הגולן
 אבנ"י אית"ן

26 מרכז מורשת גוש קטיף 
 אום אל קנאטר

26 אום אל קנאטר )קשתות רחבעם( 
 אפיק

26 אירוח כפרי אפיק — רמת הגולן 
 בני יהודה הישנה

27 בני יהודה הישנה 
 גבעת יואב

27 קול שופר 
 גמלא

27 שמורת טבע גמלא 
 גשור

28 שמן זית ארץ גשור 
 דיר עזיז

28 דיר עזיז 
 חרמון

28 שמורת טבע נחל חרמון 
 מרום גולן

29 בראשית — פירות הגולן 
 נמרוד

29 מצודת נמרוד 
 קצרין

29 מוזיאון עתיקות הגולן 
30 בית הבד של הגולן 
30 קסם הגולן 
30 קצרין העתיקה 

 רמות
30 אירוח כפרי חדרי גולן — משפחת שגיא  

סובב כנרת
 אשדות יעקב

32 מוזיאון בית רמי ואורי נחושתן 
32 אירוח כפרי אשדות יעקב איחוד 

 גנוסר 
32 בית יגאל אלון — מוזיאון אדם בגליל 
34 מלון נוף גנוסר  
34 אירוח כפרי גנוסר ווילג' 

 גשר
33 אתר "גשר הישנה וחוויית נהריים" 

 דגניה א' 
34 בית "התלם הארוך" 
34 חצר ראשונים — דגניה א' 

 בית גורדון בית לטבע לחקלאות 
35 ולידע בקעת-כנרות, ע"ש א.ד. גורדון  

 דגניה ב' 
35 אירוח כפרי דגניה ב'  

 טבריה 

36 הבית של דונה גרציה 
36 "הבור" של טבריה 
36 המלון הסקוטי 
36 גן לאומי חמת טבריה 
37 חומות טבריה והמצודה 
37 חצר היהודים 
37 מוזיאון גן הפסלים 
37 מרכז מבקרים מורשת הרמב"ם 

 פארק ארכיאולוגי טבריה — 
38 פארק ברקו 

 ירדנית 
38 אתר ירדנית 
38 סכר דגניה 

 כנרת, המושבה 
39 בית הקברות כנרת 
39 רחוב הראשונים  
39 מוזיאון וארכיון המושבה 
39 מוזיאון האסם 

 כנרת, קיבוץ 
40 בית המוטור — כנרת 
40 בית שפרירי 
40 מוזיאון תולדות כנרת 

 כפר נחום 
40 כפר נחום והגן לאומי 

 כרי דשא 
 "אתר היסטורי ספיר" — 

41 מרכז המבקרים "מקורות" 
41 אנ"א כרי דשא 

 מעגן 

42 מוזאון "בית הצנחן" 
44 ,43 כפר הנופש מעגן 

 מנחמיה 

44 בית הרופא ובית ראשונים 
 סוסיתה 

44 סוסיתה 



יצאנו לטייל 
בשבילים 
וליהנות 
מהנופים, 
אחרי זה 
נקפוץ 
לראות 
עתיקות  
  

רשת אכסניות ישראליות

כשר

חינם
WiFi

רשת אכסניות אנ״א מזמינה אתכם ליהנות 
מאירוח איכותי במחירים נוחים באחת מ-18 

אכסניות הרשת הפזורות ברחבי הארץ. 
אכסניות אנ"א ממקומות בסמוך למעגלי טיולים, 

אתרים היסטוריים, אטרקציות ומקומות בילוי. 
כל שנותר זה לבחור אכסניה ולהתחיל לטייל 

במעגל הטיולים שסביבה... תהנו!

 www.iyha.org.il1-599-510-511 :או חייגו להזמנות מקוונות:
לפרטים ומידע אודות אכסניות מונגשות התקשרו: 02-5945550

מסביב לכל אכסניית אנ"א תמצאו 
מעגל טיולים ישראלי!   

חפשו אתנו 

אירוח איכותי
בחדרים מרווחים

פינות מנוחה
ורוגע  

ארוחות כשרות 
ומגוונות
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 עין גב 
45 בית העוגנים — מוזיאון הדייג בכנרת 
45 כפר הנופש עין גב  

 "מצפור צ'רה" — 
45 מרכז המבקרים "מקורות" 

 פוריה 
46 אנ"א פוריה 

 שער הגולן

46 אירוח כפרי שער הגולן  
47 מוזיאון התרבות הירמוכית 
48 סיורים בקיבוץ שער הגולן 

גליל עליון
 איילת השחר

50 המוזיאון לעתיקות חצור 
 ברעם 

50 גן לאומי ברעם 
51 מוזיאון בר דוד לאומנות ויודאיקה 

 דן
52 גן לאומי תל דן 

 יסוד המעלה
52 אחוזת דוברובין 

 יער ביריה 
52 נבוריה )נברתיין( 

 מוזיאון בית אוסישקין, 
53 המרכז הגלילי לטבע 

 יראון
54 מרכז מבקרים יקב הרי גליל 

 כפר גלעדי
54 בית השומר והסליק 
54 מלון כפר גלעדי 

 כפר ורדים
55 גלריה טל  

 מטולה

55 בית האיכר 
55 תיבת הנגינה של זמי רביד 

 מעיין ברוך

56 מוזיאון האדם הקדמון 
 מצודת כ"ח

56 מצודת כ"ח 
 עמיעד

56 אירוח כפרי עמיעד 
 פקיעין

57 אנ"א פקיעין 
 צפת

57 בית הכנסת האר"י הספרדי  
58 אוצר הסת"ם 

58 מוזיאון בית המאירי 
58 גלריית כמוס 
59 לבנות ולהיבנות  
59 מוזיאון פרנקל פרנל 
59 מוזיאון הבובות בצפת 
59 מצודת ביריה 
59 עולם הקבלה 
60 קרית האמנים 
60 מוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית 

 קריית שמונה

60 מוזיאון קריית שמונה 
 ראש פינה

60 מלון אלתר שוורץ 
61 בית פיק"א, בית פרופסור מר 
61 בית וילקומיץ 
61 מושבת הראשונים 

 ריחאניה
61 המוזיאון הצ'רקסי בריחניה 

 תל חי

62 אנ"א תל חי 
62 אנדרטת האריה, מוזיאון חצר תל חי 
63 המוזיאון הפתוח לצילום 

 תל חצור - גליל עליון

63 גן לאומי תל חצור 

גליל מערבי
 חניתה

65 מוזיאון חומה ומגדל 
 לבון

65 גן הפסלים בלבון 
 לוחמי הגטאות

65 מוזיאון לוחמי הגטאות 
 נהריה

66 גן בוטני זאולוגי 
66 המקדש הכנעני נהריה 

 בית ליברמן - המוזאון לתולדות נהריה 
 והגלריה העירונית לאמנות 

67 של מגדל המים 
 נחל כזיב

66 מבצר מונפורט 
 עכו

66 אוצרות בחומה 
68 בית הכנסת הרמח"ל 
68 הגנים הבהאים 
68 חמאם אל באשה 
68 מוזיאון אסירי המחתרות 
68 מוזיאון עוקשי לאמנות 
69 מנהרת הטמפלרים 
69 אנ"א עכו 



w w w. y a d v a s h e m . o r g

הכניסה עד שעה לפני שעת הסגירה  |  הכניסה למוזיאון לתולדות השואה תתאפשר מגיל 10 ומעלה   
ביקור של קבוצות במוזיאון לתולדות השואה מותנה בתיאום מראש במרכז הזמנות 

group.visit@yadvashem.org.il :טל: 02-6443802  |  דוא"ל
*לא כולל שירותי הדרכה

יד ושם

 שעות פתיחה: ימים א‘-ד‘: 09:00 - 17:00
 יום ה‘ 9:00 - 20:00

 ימי ו‘ וערבי חג: 9:00 - 14:00
 שבת ומועדי ישראל: סגור

טל: 6443400 - 02  |  הר הזיכרון, ירושלים

 לדעת את ההיסטוריה,
להתרגש מהסיפורים

 לדעת את ההיסטוריה,
להתרגש מהסיפורים

הכניסה ליד ושם היא ללא תשלום*

שירותים נוספים במקום: קפיטריה כשרה, חנות ספרים

מוזיאון לתולדות השואה

תערוכות מתחלפות

מוזיאון לאמנות השואה

הדרכה קולית אישית בשבע שפות

הדרכה מקצועית במגוון שפות, בהזמנה מראש

http://www.yadvashem.org/yadvashem_hebrew.asp
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 רקפת משגב
69 הגלריה המקסיקנית  

 שלומי

70 אנ"א שלומי 
 תפן

70 המוזיאון הפתוח בתפן 

גליל תחתון
 אילניה )סג'רה(

72 מרכז ההדרכה ע"ש דוד בן גוריון 
 בית קשת

72 בית הביטחון בבית קשת 
72 צריף בן צבי 

 בר לב
 מרכז המבקרים ידיעות אחרונות 

73 בפארק בר לב 
 כפר מנדא

73 מרכז מבקרים סינדיאנת הגליל 
 כפר קמא

73 המרכז למורשת הצ'רקסית 
 כפר תבור

74 מוזיאון המושבה 
74 מוזיאון המרציפן 
74 ג'ונדירלנד 

 לביא
74 מלון לביא 

 נצרת
75 אלסראיא — גלריה לתרבות ואמנות  
75 העיר העתיקה — השוק  
75 הר הקפיצה 
75 כפר נצרת 
75 כיכר המעין 
76 מרכז מרים הבין־לאומי,  
76 מרכז המבקרים "מרים מנצרת" 
76 פאח'ורת מוסמאר 

 נצרת עילית
76 מרכז המבקרים עלית  

 עין דור
77 המוזיאון הארכיאולוגי בעין דור  

 צומת גולני
77 מוזיאון גולני 

 ציפורי 
77 העיר העתיקה ציפורי 

 שדמות דבורה

77 מוזיאון אדם ותכשיט 
78 מרכז מבקרים דבורת התבור 

 שיבלי

78 המרכז למורשת הבדווים בגליל 

עמקים
 אלוני אבא

80 יערת הדבש 
 אלון תבור

80 מרכז מבקרים תנובה 
 בית לחם הגלילית

80 גלריה לאומנות תומס למאי  
81 מרכז המבקרים של המושבה הטמפלרית  
81 נירהל'ה — גלריה כפרית 

 בית שאן
81 גן לאומי בית שאן  
81 הגן הלאומי גן-השלושה )הסחנה( 
82 אנ"א בית שאן 
82 מוזיאון העירוני — בית שאן 

 גן השלושה — המוזיאון לארכיאולוגיה
83 אזורית וים תיכונית 
84 פארק המעיינות 

 גן השלושה — 
85 האתר המשוחזר "חומה ומגדל" 

 בית שערים
84 בית שערים 
84 מוזיאון השוטר והנוטר העברי 

 הזורע
86 מוזיאון וילפריד ישראל לאמנות המזרח 

 טירת צבי

86 מרכז מבקרים דרך התמר 
 יפעת

 מוזיאון העמק — 
87 בקיבוץ יפעת, ע"ש עודד ארצי 

 כפר ברוך
87 ברווזים בכפר 

 כפר יהושע
87 רכבת העמק 

 מעיין חרוד

88 אנ"א מעין חרוד 
88 בית חנקין בגלבוע 

 מזרע

89 מוזיאון וגלריה מזרע הקטנה 
 מרחביה

89 "החצר הגדולה" 
 משמר העמק

89 מערת הפלמ"ח  
 נהלל

90 הסליק בנהלל 
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 עין חרוד
90 בית שטורמן 
90 המשכן לאמנות עין חרוד 
91 אירוח כפרי עין חרוד איחוד 

 תל יוסף

91 בית טרומפלדור 
 תל עדשים

91 אסם התבואה 

חיפה והכרמל
 חיפה

93 בית דגון 
93 בית האמנים ע"ש שאגאל 
93 גלריית בית הגפן 
93 הגלריה לאמנות באוניברסיטת חיפה 
94 גלריה קולוסאום 
94 הגנים הבהאים בחיפה 

 מדעטק: המוזיאון 
94 הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל 
94 מוזיאון הכט 
94 מוזיאון העיר 
95 מוזיאון חיפה לאמנות 
95 מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית 
95 מוזיאון הרכבת 
96 מוזיאון בובות 
96 המוזיאון לפרהיסטוריה ע"ש שטקליס 

 המוזיאון לתולדות המחשב 
96 האישי בישראל 
96 המוזיאון הימי הלאומי 
97 מוזיאון ההעפלה וחיל הים 
97 מוזיאון מאנה כץ 
97 מערת אליהו 
97 מוזיאון לתעשיית השמנים בארץ 
98 מוזיאון הרמן שטרוק 
98 אנ"א חיפה 

 בנימינה
99 מבצר שוני 
99 מרכז מבקרים הגן הסולארי 

 בת שלמה
 גלרינה — קפה גלריה 

99 לאומנות עיצוב החומר 
 גבעת חביבה

100 מוזיאון "השומר הצעיר" 
 דור

100 כפר הנופש דור 
 דלית אל כרמל-עספייה

100 בית המורשת הדרוזית 
101 שוק הכפר 

 זכרון יעקב
101 בית אהרונסון 
101 בית לנגה, בית דניאל 
102 בית הכנסת "אוהל יעקב" 
102 בית העלמין זכרון יעקב 
102 בריכת בנימין 
102 יקב כרמל מזרחי, מרכז מבקרים 
103 רמת הנדיב — חוויה ברמה אחרת 
104 גבעת זמארין 
104 חצר ברקוביץ' 
104 יד למייסדים 

 מוזאון העליה הראשונה, 
105 ע"ש משה ושרה אריזון 

 נחשולים
104 מוזיאון המזגגה 

 עוספיא
106 מרכז למורשת הדרוזית 

 עין הוד
106 מוזיאון ינקו־דאדא 
106 מוזיאון ניסכו לתיבות נגינה 

 עין השופט
107 מוזיאון ג’וערה 

 עין שמר
107 החצר הישנה 

 עמיקם
107 מי קדם — פארק אלונה 

 עתלית
108 חוות אהרונסון 
108 מחנה המעפילים 

 קיסריה

108 מוזיאון ראלי 
109 גן לאומי קיסריה 

 קרית אתא

109 בית פישר 
 שדות ים

109 בית חנה סנש 
110 מוזיאון עתיקות קיסריה 

 שפיה

110 כפר הנוער מאיר שפיה 

השרון
 אביחיל

112 בית הגדודים 
 אייל

112 מוזיאון הרכב על שם קרן סהר 
 גבעת חיים איחוד

112 בית טרזין 
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 הוד השרון
113 הצריף הראשון 

 הרצליה
113 בית המכירות תירוש 

 בית ראשונים — 
113 המוזיאון לתולדות העיר 
114 מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית 

 חדרה
114 בית חנקין 
114 בית פיינברג 
114 מוזיאון הח'אן  

מרכז המבקרים של חברת חשמל 
115 בחוות "חפצי–בה", חדרה 

מרכז המבקרים של חברת החשמל  
117 באתר "אורות רבין", חדרה 
116 מרכז מבקרים נייר חדרה 

 כפר סבא
116 מוזיאון לארכיאולוגיה ולהיסטוריה 

 מכמורת

116 המרכז הארצי להצלת צבי ים 
 מעברות

118 המוזיאון הארכיאולוגי 
118 מוזיאון הסליקים 

 נתניה
118 "בית הבאר", מרכז למורשת העיר  
118 התערוכה לחינוך גופני ולספורט בישראל 

 עין ורד
119 מוזיאון הטרקטורים בעין ורד 

 רמת השרון
119 בית הראשונים והמוזיאון הגיאולוגי 

 רעננה
119 ארכיון ומוזיאון חקלאי  
120 הגלריה העירונית רעננה 

 חדר ראשונים — 
120 מוזיאון לתולדות העיר רעננה 

 שפיים - שרון

120 מלון שפיים 

תל אביב וגוש דן
 תל אביב־יפו

122 בית ביאליק  
122 בית בן-גוריון 
123 בית הפסיפס יפו 
123 בית האמנים — תל-אביב  
123 בית התפוצות 
123 בית יוסף באו 
124 בית האמנים ע"ש זריצקי 
124 בית מאני, מוזיאון בנק לאומי 

124 בית קרן קיימת לישראל 
124 בית ראובן 
124 בית רוקח 
125 בית שלום עליכם 
125 גלריית אלון שגב 
125 גלריה גבו 
125 גלריה גבעון 
126 גלריית גורדון 
126 גלריה ג'ינא לאמנות נאיבית בין־לאומית 

 הגלריה האוניברסיטאית 
126 לאמנות ע"ש גניה שרייבר 
126 גלריית ליטבק 
127 גלריה שהם 
127 גלריה שטרן 
127 גלריה שלושים ושלוש 
127 היכל העצמאות 
129-128 מוזיאון תל אביב לאמנות 
130 המרכז להכרת תל אביב במגדל שלום 
130 זמן לאמנות — מרכז לאמנות ישראלית 
130 מוזיאון אילנה גור 
130 מוזיאון בתי האוסף לתולדות צה"ל 
130 מוזיאון בית דוד 
131 מוזיאון ארץ ישראל 
131 מוזיאון האצ"ל 

 מוזיאון האצ"ל בתש"ח 
131 ע"ש עמיחי פאגלין 
131 המוזיאון הישראלי במרכז רבין 
132 מוזיאון ה"הגנה", בית אליהו גולומב 
132 מוזיאון הפלמ"ח 

 מוזיאון לח"י 
132 ע"ש אברהם שטרן )"יאיר"( 
133 מוזיאון נחום גוטמן 
133 מרכז המבקרים של דואר ישראל 
133 אנ"א תל אביב 

 "תמונות יפואיות" 
134 מרכז המבקרים של יפו העתיקה 

 אור יהודה
134 מוזיאון יהדות בבל, אור יהודה 

 בני ברק
134 מרכז החושים של קוקה־קולה 

 בת ים
135 מרכז המבקרים של מיכל נגרין 

 חולון
135 בגובה העיניים  
135 המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית 
135 חווידע טבע 
136 מוזיאון לתאטרון בובות  
136 המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס 
136 מוזיאון אגד 
136 מוזיאון העיצוב 
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137 מוזיאון הילדים הישראלי 
138 מוזיאון לתולדות חולון וחוסמסה 
138 מרכז מבקרים אסם 

 מקווה ישראל

138 בי"ס חקלאי מקווה ישראל 
 נחלים

138 בית החלוץ הדתי  
 פתח תקוה

139 ,2 מוזיאון האדם והסביבה 
139 מוזיאון זכר ראשונים  
139 מוזיאון פתח תקוה לאמנות 

 ראשון לציון
140 יקב כרמל מזרחי  

 מרכז המבקרים ידיעות אחרונות 
140 בראשון לציון  
140 מרכז המבקרים של איגודן  
141 מוזיאון ראשון לציון 

 רמת גן
141 בית אברהם קריניצי  
141 המוזיאון לאמנות המזרח הרחוק 
142 מוזיאון האדם והחי 
142 המוזיאון לאמנות ישראלית 

 מוזיאון ספורט מכבי 
143 ע"ש פייר גילדסגיים 

 המוזיאון לאמנות רוסית 
143 ע"ש מריה ומיכאל צטלין  
143 מוזיאון היהלומים 

שפלת יהודה
 אום אל עומדאן 

145 חורבת אום אל עומדאן 
 בית גוברין 

145 מרשה 
 גבעת ברנר 

145 בית סירני 
146 מוזיאון "אוצרות" 

 גדרה 
146 רחוב הביל"ויים, היקב, באר בנימין 

 חולדה 
146 בית הרצל 

 לוד 
147 המוזיאון למורשת עדות ישראל 

 לטרון 
148 יד לשריון, לטרון 

 מזכרת בתיה 

149 מוזיאון המושבה 
 "אתר דיזל חולדה" — 

150 מרכז מבקרים "מקורות" 

150 מוזיאון הרב מוהליבר 
 נס ציונה 

150 בית ראשונים  
 רחובות 

151 אתר הפרדסנות על שם מינקוב  
151 בית דונדיקוב 
151 מוזיאון מכון איילון  
152 הגלריה העירונית לאמנות — רחובות 
152 חווידע, רחובות  
152 מרכז מבקרים תנובה 
152 מרכז המבקרים של מכון ויצמן למדע 
153 גן המדע על-שם קלור 

 רמלה 
153 בית הקברות הצבאי הבריטי  

 בית מורשת שרות בתי הסוהר, 
153 מרכז מבקרים  
153 הכנסיה הפרנציסקנית 
154 מרכז קראי עולמי 
154 בריכת הקשתות 
154 גן הנשיא 
154 המסגד הלבן 
155 המסגד הגדול 
155 מוזיאון רמלה  
155 מנזר גיאורגיוס הקדוש 
155 מרכז מבקרים נשר 

 קרית גת 

156 חווידע, קרית גת 
 שילת - שפלת יהודה

156 כפר חשמונאי 

מישור החוף הדרומי
 אשדוד

158 גבעת יונה 
158 מוזיאון רלקס 
158 מרכז המבקרים של נמל אשדוד 

 המוזאון לתרבות הפלשתים 
159 ע"ש קורין ממן 

 אשקלון
160 גן שעוני השמש  
160 אתרי מורשת, אשקלון 
160 גן לאומי אשקלון 
161 מוזיאון אשדוד לאמנות 
162 מרכז המבקרים קרלסברג 
162 מוזיאון החאן 

 בני דרום
162 כד, מרכז מבקרים לשמן זית 

 יד מרדכי
162 קיבוץ של פעם 
163 שדה הקרב וסביבתו  
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163 מוזיאון יד מרדכי — משואה לתקומה 
164 בית הדבש והדבורה  

 ניצנים
164 'הארמון'  
164 יד לאשה הלוחמת  

 פלמחים
165 מוזיאון בית מרים  
165 צריף ראשונים  

ירושלים והסביבה
 ירושלים

167 אריאל, המרכז לתולדות ירושלים  
167 בימי בית ראשון, יד בן צבי 
167 בית אנה טיכו 
167 בית האמנים 
168 בית ש"י עגנון 
168 בית אות המוצר הירושלמי 
168 'בית הרב' קוק 
168 בית מרים 
169 מוזאון מורשת בתי המשפט 
170 בית הכנסת הגדול 
170 גלריית ויז'ן 
170 גבעת התחמושת 
170 הארכיון והמוזיאון לתיאטרון 
171 מוזאון הטבע, ירושלים 
172 הכנסת 
172 חלונות שאגל 
172 טחנת הרוח 
172 הגן הארכיאולוגי ירושלים — מרכז דוידסון 
173 יד ושם 
174 טיילת החומות של ירושלים העתיקה 
174 מערת צדקיהו והכיכר הרומית 
174 מוזיאון אסירי המחתרות 
175 מוזיאון עין יעל, ירושלים 
176 מוזיאון גוש קטיף, ירושלים 

 מגדל דוד — 
176 המוזיאון לתולדות ירושלים 
177 מוזיאון האסלאם 
177 מוזיאון האסלאם בהר הבית 
177 המוזיאון הארמני 
177 המוזיאון היווני אורתודוכסי 
177 מוזיאון המדע 

 מוזיאון חצר הישוב הישן
179, 178 ע"ש קפלן 
178 המוזיאון הפרנציסקאני  
178 המוזיאון הפתוח בגבעת רם  

 מוזיאון לאמנות יהודית בהיכל שלמה 
180 )על שם וולפסון( 
180 מוזיאון ארצות המקרא 
180 מוזיאון התהלים 
180 מוזיאון יהדות איטליה ע"ש א.ש.נכון 

181 מוזיאון ישראל, ירושלים 
181 מוזיאון מנחם בגין 
181 מוזיאון על התפר )בית תורג'מן( 
181 מוזיאון רוקפלר 
182 מוזיאון של כלי נגינה 
182 מעלית הזמן ירושלים 

 מרכז המבקרים הלימודי 
182 של בנק ישראל 
182 מרכז הרצל  
182 מרתף השואה 
183 סדנת ההדפס ירושלים 

 עיר דוד ופארק סובב חומות 
183 העיר העתיקה 
183 מנהרות הכותל 
183 מרכז שרשרת הדורות 
184 בית הכנסת "החורבה" 
184 בית זיבנברג 
הרובע ההרודיאני, מוזיאון וואהל לארכיאולוגיה 

184
185 הקרדו המקורה והקרדו הפתוח 
185 כיכר החורבה 
185 כיכר בתי מחסה 
186 כנסיית הניאה 
186 מגדלי קדם 
186 מוזיאון הבית השרוף — בית קתרוס 
186 תערוכת "לבד על החומות", 
187 תצפית הכותל — כיכר המנורה 
187 אנ"א אגרון 
188 מלון רמת רחל  
188 אנ"א רבין 
189 מלון יד השמונה 

 שורש - ירושלים והסביבה

189 שורש — סויטות ירוק בהר 
 שער הגיא - ירושלים והסביבה

189 חאן שער הגיא 

 חבל בנימין, יהודה 
ודרום הר חברון

 אחיה
191 מרכז המבקרים אחיה 

 הרודיון
191 גן לאומי הרודיון 

 כפר עציון
191 בית עדות למורשת גוש עציון 

 סוסיה

192 בית הכנסת בסוסיא 
 עין צורים

192 עץ הבקבוקים 
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 פסגות
192 נחלת בנימין 

ים המלח ומדבר יהודה
 אלמוג

194 מוזיאון "בית הסופר" 
194 כפר הנופש אלמוג 

 מצדה

195 ,194 גן לאומי מצדה 
195 אל מול מצדה 

 מוזיאון מצדה על 
196 שם יגאל ידין תרומת קרן שוקי לוי 
196 אנ"א מצדה 
197 מוזיאון השומרוני הטוב 

 נאות הכיכר
198 אסתי ברק 

 עין גדי
198 הגן הבוטני 
198 שמורת עין גדי 

 גן לאומי עתיקות עין גדי 
199 )בית הכנסת הקדום( 
199 אנ"א עין גדי 
200 מלון עין גדי 

 עין פשח'ה
200 שמורת טבע עינות צוקים 

 ערד
200 מוזיאון ערד המקראית  
200 מוזיאון הבובות 
201 מלון ענבר 
202 גן לאומי תל ערד 
202 מוזיאון הזכוכית ערד 
203 המוזיאון ההיסטורי 
203 אנ"א ערד 

 קומראן

204 גן לאומי קומראן 
 קליה

204 כפר הנופש קליה 

נגב
 אשכול

206 גן לאומי אשכול 
 באר שבע

206 באר אברהם 
206 גן לאומי תל באר שבע 
207 מוזאון הנגב לאמנות 

 מוזאון לתרבות האסלאם 
207 ועמי המזרח 
208 פארק קרסו למדע  

 בארות יצחק הישנה
208 מגדל מים ושרידי מבנים 

 בארי
209 בית הבטחון, בית הקברות הארעי 

 בשור
209 שמורת הבשור 

 דימונה
מוזיאון ללחימת גבורה לזכרו של דויד מודריק 

209
 הר הנגב

209 המכתש הקטן 
 זיקים

210 שמורת חולות זיקים 
 חלץ

210 מתקני קידוחי נפט  
 חצרים

210 מוזיאון חיל האוויר 
 להב

מרכז ג'ו אלון: המוזיאון לתרבות הבדואים  211
 מגן

211 מוזאולוגי 
 מפלסים— נגב

211 אנדרטת "חץ שחור" 
 מצפה רמון

213 ,212 מרכז המבקרים מכתש רמון 
212 אנ"א מצפה רמון 
213 חי רמון 

 מצודת יואב

213 בית חטיבת "גבעתי"  
 משאבי שדה - הנגב הצפוני

214 אירוח כפרי משאבי שדה 
 נבטים

214 מרכז מורשת יהדות קוצ'ין 
 נגבה

215 המוזיאון הפתוח  
 ניר עם

215 מוזיאון המים והביטחון בניר עם 
 נתיבות

216 קבר הבאבא סאלי 
 סעד 

216 מעוז מול עזה 
 עומר

216 המוזיאון הפתוח גן התעשייה עומר 
 עין עבדת

217 גן לאומי עין עבדת 



16

 צאלים
217 "מורשת צאן ברזל"  

 רביבים
217 מצפה רביבים 

 רוחמה
218 אתר הראשונים  

 רמת חובב
218 מרכז מבקרים חברת טבע 
218 מרכז מבקרים רמת חובב 

 רמת נגב
219 גן לאומי עבדת 

 שדה בוקר

219 אחוזת הקבר של בן גוריון 
220 בית ספר שדה שדה בוקר 
220 מרכז מבקרים שדה בוקר 
220 צריף בן־גוריון  

 שובל — צפון הנגב

 "מורשת חיים", 
221 גלריה-ארכיון משפחתית 

 תל שבע — בקעת באר שבע

 אלבאדיה — המרכז למורשת 
221 ולתרבות בדואית 

אילת והערבה
 אילת

223 גלריית אמני אילת 
223 מוזיאון אילת עירי 
223 מוזיאון זואולוגי — גן דולפינים אילת 
223 שמורת טבע חוף האלמוגים, אילת 
224 אנ"א אילת 

 אילות
224 אירוח כפרי אילות 

 חצבה
225 תחנת מו"פ "יאיר" 

 תמנע

225 פארק תמנע 

 אינדקס אתרים
א

26 אום אל קנאטר )קשתות רחבעם( 
58 אוצר הסת"ם 
66 אוצרות בחומה 
52 אחוזת דוברובין 
219 אחוזת הקבר של בן גוריון 
224 אירוח כפרי אילות 
26 אירוח כפרי אפיק — רמת הגולן 
32 אירוח כפרי אשדות יעקב איחוד 
34 אירוח כפרי גנוסר ווילג' 
35 אירוח כפרי דגניה ב'  
30 אירוח כפרי חדרי גולן — משפחת שגיא  
214 אירוח כפרי משאבי שדה 
91 אירוח כפרי עין חרוד איחוד 
46 אירוח כפרי שער הגולן  
195 אל מול מצדה 

 אלבאדיה — המרכז למורשת 
221 ולתרבות בדואית 
75 אלסראיא — גלריה לתרבות ואמנות  
187 אנ"א אגרון 
224 אנ"א אילת 
82 אנ"א בית שאן 
98 אנ"א חיפה 
41 אנ"א כרי דשא 
88 אנ"א מעין חרוד 
196 אנ"א מצדה 

212 אנ"א מצפה רמון 
199 אנ"א עין גדי 
69 אנ"א עכו 
203 אנ"א ערד 
46 אנ"א פוריה 
57 אנ"א פקיעין 
188 אנ"א רבין 
70 אנ"א שלומי 
133 אנ"א תל אביב 
62 אנ"א תל חי 
7 אנ"א 
211 אנדרטת "חץ שחור" 
62 אנדרטת האריה, מוזיאון חצר תל חי 
91 אסם התבואה 
198 אסתי ברק 
167 אריאל, המרכז לתולדות ירושלים  
119 ארכיון ומוזיאון חקלאי  
33 אתר "גשר הישנה וחוויית נהריים" 

 אתר דיזל חולדה — 
150 מרכז מבקרים "מקורות" 

 אתר היסטורי ספיר — 
41 מרכז המבקרים "מקורות" 
151 אתר הפרדסנות על שם מינקוב  
218 אתר הראשונים  
38 אתר ירדנית 
160 אתרי מורשת, אשקלון 
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ב
206 באר אברהם 
135 בגובה העיניים  
138 בי"ס חקלאי מקווה ישראל 
167 בימי בית ראשון, יד בן צבי 
34 בית "התלם הארוך" 
141 בית אברהם קריניצי  
101 בית אהרונסון 
168 בית אות המוצר הירושלמי 
167 בית אנה טיכו 
122 בית ביאליק  
122 בית בן-גוריון 

 בית גורדון בית לטבע לחקלאות 
35 ולידע בקעת-כנרות, ע"ש א.ד. גורדון  
93 בית דגון 
151 בית דונדיקוב 
55 בית האיכר 
123 בית האמנים — תל-אביב  
124 בית האמנים ע"ש זריצקי 
93 בית האמנים ע"ש שאגאל 
167 בית האמנים 
118 בית הבאר, מרכז למורשת העיר  
30 בית הבד של הגולן 
209 בית הבטחון, בית הקברות הארעי 
72 בית הביטחון בבית קשת 
112 בית הגדודים 
164 בית הדבש והדבורה  
138 בית החלוץ הדתי  
102 בית הכנסת "אוהל יעקב" 
184 בית הכנסת "החורבה" 
192 בית הכנסת בסוסיא 
57 בית הכנסת האר"י הספרדי  
170 בית הכנסת הגדול 
68 בית הכנסת הרמח"ל 
40 בית המוטור — כנרת 
100 בית המורשת הדרוזית 
113 בית המכירות תירוש 
45 בית העוגנים — מוזיאון הדייג בכנרת 
102 בית העלמין זכרון יעקב 
123 בית הפסיפס יפו 
153 בית הקברות הצבאי הבריטי  
39 בית הקברות כנרת 
119 בית הראשונים והמוזיאון הגיאולוגי 
168 'בית הרב' קוק 
44 בית הרופא ובית ראשונים 
146 בית הרצל 
54 בית השומר והסליק 
123 בית התפוצות 
61 בית וילקומיץ 
184 בית זיבנברג 
213 בית חטיבת "גבעתי"  
109 בית חנה סנש 
88 בית חנקין בגלבוע 

114 בית חנקין 
91 בית טרומפלדור 
112 בית טרזין 
32 בית יגאל אלון — מוזיאון אדם בגליל 
123 בית יוסף באו 

 בית ליברמן - המוזאון לתולדות נהריה 
 והגלריה העירונית לאמנות 

67 של מגדל המים 
101 בית לנגה, בית דניאל 
124 בית מאני, מוזיאון בנק לאומי 

בית מורשת שרות בתי הסוהר, מרכז מבקרים  153
168 בית מרים 
145 בית סירני 
220 בית ספר שדה שדה בוקר 
191 בית עדות למורשת גוש עציון 
114 בית פיינברג 
61 בית פיק"א, בית פרופסור מר 
109 בית פישר 
124 בית קרן קיימת לישראל 
124 בית ראובן 

 בית ראשונים — 
113 המוזיאון לתולדות העיר 
150 בית ראשונים  
124 בית רוקח 
168 בית ש"י עגנון 
90 בית שטורמן 
125 בית שלום עליכם 
84 בית שערים 
40 בית שפרירי 
27 בני יהודה הישנה 
29 בראשית — פירות הגולן 
87 ברווזים בכפר 
102 בריכת בנימין 
154 בריכת הקשתות 

ג
170 גבעת התחמושת 
104 גבעת זמארין 
158 גבעת יונה 
74 ג'ונדירלנד 
125 גלריה גבו 
125 גלריה גבעון 
126 גלריה ג'ינא לאמנות נאיבית בין־לאומית 
55 גלריה טל  
80 גלריה לאומנות תומס למאי  
94 גלריה קולוסאום 
127 גלריה שהם 
127 גלריה שטרן 
127 גלריה שלושים ושלוש 
125 גלריית אלון שגב 
223 גלריית אמני אילת 
93 גלריית בית הגפן 
126 גלריית גורדון 
170 גלריית ויז'ן 
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58 גלריית כמוס 
126 גלריית ליטבק 
99 גלרינה — קפה גלריה לאומנות עיצוב החומר 
66 גן בוטני זאולוגי 
153 גן המדע על-שם קלור 
154 גן הנשיא 
65 גן הפסלים בלבון 

 גן השלושה — 
85 האתר המשוחזר "חומה ומגדל" 

 גן השלושה — המוזיאון לארכיאולוגיה
83 אזורית וים תיכונית 
206 גן לאומי אשכול 
160 גן לאומי אשקלון 
81 גן לאומי בית שאן  
50 גן לאומי ברעם 
191 גן לאומי הרודיון 
36 גן לאומי חמת טבריה 
195 ,194 גן לאומי מצדה 
219 גן לאומי עבדת 
217 גן לאומי עין עבדת 

 גן לאומי עתיקות עין גדי 
199 )בית הכנסת הקדום( 
204 גן לאומי קומראן 
109 גן לאומי קיסריה 
206 גן לאומי תל באר שבע 
52 גן לאומי תל דן 
63 גן לאומי תל חצור 
202 גן לאומי תל ערד 
160 גן שעוני השמש  

ד
28 דיר עזיז 

ה
170 הארכיון והמוזיאון לתיאטרון 
164 'הארמון'  
36 הבית של דונה גרציה 
36 הבור של טבריה 

הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה 
126 שרייבר 
69 הגלריה המקסיקנית  
152 הגלריה העירונית לאמנות — רחובות 
120 הגלריה העירונית רעננה 
93 הגלריה לאמנות באוניברסיטת חיפה 
172 הגן הארכיאולוגי ירושלים — מרכז דוידסון 
198 הגן הבוטני 
81 הגן הלאומי גן-השלושה )הסחנה( 
94 הגנים הבהאים בחיפה 
68 הגנים הבהאים 
89 החצר הגדולה 
107 החצר הישנה 
127 היכל העצמאות 
153 הכנסיה הפרנציסקנית 
172 הכנסת 

77 המוזיאון הארכיאולוגי בעין דור  
118 המוזיאון הארכיאולוגי 
177 המוזיאון הארמני 
203 המוזיאון ההיסטורי 
177 המוזיאון היווני אורתודוכסי 
96 המוזיאון הימי הלאומי 
131 המוזיאון הישראלי במרכז רבין 
136 המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס 
178 המוזיאון הפרנציסקאני  
215 המוזיאון הפתוח  
178 המוזיאון הפתוח בגבעת רם  
70 המוזיאון הפתוח בתפן 
216 המוזיאון הפתוח גן התעשייה עומר 
63 המוזיאון הפתוח לצילום 
61 המוזיאון הצ'רקסי בריחניה 
141 המוזיאון לאמנות המזרח הרחוק 
142 המוזיאון לאמנות ישראלית 

 המוזיאון לאמנות רוסית 
143 ע"ש מריה ומיכאל צטלין  
147 המוזיאון למורשת עדות ישראל, לוד 
50 המוזיאון לעתיקות חצור 
96 המוזיאון לפרהיסטוריה ע"ש שטקליס 

 המוזיאון לתולדות המחשב 
96 האישי בישראל 

 המוזאון לתרבות הפלשתים 
159 ע"ש קורין ממן 
209 המכתש הקטן 
36 המלון הסקוטי 
155 המסגד הגדול 
154 המסגד הלבן 
66 המקדש הכנעני נהריה 
116 המרכז הארצי להצלת צבי ים 
135 המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית 
130 המרכז להכרת תל אביב במגדל שלום 
78 המרכז למורשת הבדווים בגליל 
73 המרכז למורשת הצ'רקסית 
90 המשכן לאמנות עין חרוד 
90 הסליק בנהלל 
75 העיר העתיקה — השוק  
77 העיר העתיקה ציפורי 
113 הצריף הראשון 
185 הקרדו המקורה והקרדו הפתוח 
75 הר הקפיצה 

 הרובע ההרודיאני, 
184 מוזיאון וואהל לארכיאולוגיה 

 התערוכה לחינוך גופני 
118 ולספורט בישראל 

ז
130 זמן לאמנות — מרכז לאמנות ישראלית 

ח
189 חאן שער הגיא 
33 ,117 ,115 ,5 חברת חשמל 
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 חדר ראשונים — 
120 מוזיאון לתולדות העיר רעננה 
135 חווידע טבע 
156 חווידע, קרית גת 
152 חווידע, רחובות  
108 חוות אהרונסון 
37 חומות טבריה והמצודה 
145 חורבת אום אל עומדאן 
213 חי רמון 
172 חלונות שאגל 
68 חמאם אל באשה 
104 חצר ברקוביץ' 
37 חצר היהודים 
34 חצר ראשונים — דגניה א' 

ט
172 טחנת הרוח 
174 טיילת החומות של ירושלים העתיקה 

י
173 ,9 יד ושם 
164 יד לאשה הלוחמת  
104 יד למייסדים 
148 יד לשריון, לטרון 
80 יערת הדבש 
140 יקב כרמל מזרחי  
102 יקב כרמל מזרחי, מרכז מבקרים 

כ
162 כד, מרכז מבקרים לשמן זית 
185 כיכר בתי מחסה 
185 כיכר החורבה 
75 כיכר המעין 
186 כנסיית הניאה 
110 כפר הנוער מאיר שפיה 
194 כפר הנופש אלמוג 
100 כפר הנופש דור 
44 ,43 כפר הנופש מעגן 
45 כפר הנופש עין גב  
204 כפר הנופש קליה 
156 כפר חשמונאי 
40 כפר נחום והגן לאומי 
75 כפר נצרת 

ל
59 לבנות ולהיבנות  

מ
66 מבצר מונפורט 
99 מבצר שוני 

 מגדל דוד — 
176 המוזיאון לתולדות ירושלים 
208 מגדל מים ושרידי מבנים 
186 מגדלי קדם 

 מדעטק: המוזיאון 
94 הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל 

211 מוזאולוגי 
136 מוזיאון אגד 
77 מוזיאון אדם ותכשיט 
146 מוזיאון אוצרות 
130 מוזיאון אילנה גור 
223 מוזיאון אילת עירי 
174 מוזיאון אסירי המחתרות, ירושלים 
68 מוזיאון אסירי המחתרות, עכו 
131 מוזיאון ארץ ישראל 
180 מוזיאון ארצות המקרא 
161 מוזיאון אשדוד לאמנות 
96 מוזיאון בובות 

 מוזיאון בית אוסישקין, 
53 המרכז הגלילי לטבע 
130 מוזיאון בית דוד 
58 מוזיאון בית המאירי 
194 מוזיאון בית הסופר 
42 מוזיאון בית הצנחן 
165 מוזיאון בית מרים  
32 מוזיאון בית רמי ואורי נחושתן 
51 מוזיאון בר דוד לאומנות ויודאיקה 
130 מוזיאון בתי האוסף לתולדות צה"ל 
107 מוזיאון ג’וערה 
77 מוזיאון גולני 
176 מוזיאון גוש קטיף, ירושלים 
37 מוזיאון גן הפסלים 
56 מוזיאון האדם הקדמון 
142 מוזיאון האדם והחי 
139 ,2 מוזיאון האדם והסביבה 
177 מוזיאון האסלאם בהר הבית 
177 מוזיאון האסלאם 
39 מוזיאון האסם 
131 מוזיאון האצ"ל בתש"ח ע"ש עמיחי פאגלין 
131 מוזיאון האצ"ל 
59 מוזיאון הבובות בצפת 
200 מוזיאון הבובות 
186 מוזיאון הבית השרוף — בית קתרוס 
132 מוזיאון ההגנה, בית אליהו גולומב 
97 מוזיאון ההעפלה וחיל הים 
202 מוזיאון הזכוכית ערד 
114 מוזיאון הח'אן  
162 מוזיאון הח'אן 
171 מוזאון הטבע, ירושלים 
119 מוזיאון הטרקטורים בעין ורד 
143 מוזיאון היהלומים 
137 מוזיאון הילדים הישראלי 
94 מוזיאון הכט 
177 מוזיאון המדע 
149 מוזיאון המושבה, מזכרת בתיה 
74 מוזיאון המושבה, כפר תבור 
104 מוזיאון המזגגה 
215 מוזיאון המים והביטחון בניר עם 
74 מוזיאון המרציפן 
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207 מוזאון הנגב לאמנות 
118 מוזיאון הסליקים 
136 מוזיאון העיצוב 
94 מוזיאון העיר 
82 מוזיאון העירוני — בית שאן 

 מוזאון העליה הראשונה, 
105 ע"ש משה ושרה אריזון 

 מוזיאון העמק — 
87 בקיבוץ יפעת, ע"ש עודד ארצי 
132 מוזיאון הפלמ"ח 
150 מוזיאון הרב מוהליבר 
112 מוזיאון הרכב על שם קרן סהר 
95 מוזיאון הרכבת 
98 מוזיאון הרמן שטרוק 
114 מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית 
84 מוזיאון השוטר והנוטר העברי 
100 מוזיאון השומר הצעיר 
197 מוזיאון השומרוני הטוב 
180 מוזיאון התהלים 
47 מוזיאון התרבות הירמוכית 
39 מוזיאון וארכיון המושבה 
89 מוזיאון וגלריה מזרע הקטנה 
86 מוזיאון וילפריד ישראל לאמנות המזרח 
223 מוזיאון זואולוגי — גן דולפינים אילת 
139 מוזיאון זכר ראשונים  
65 מוזיאון חומה ומגדל 
210 מוזיאון חיל האוויר 
95 מוזיאון חיפה לאמנות 

 מוזיאון חצר הישוב הישן 
179 ,178 ע"ש קפלן 
95 מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית 
163 מוזיאון יד מרדכי — משואה לתקומה 
180 מוזיאון יהדות איטליה ע"ש א.ש.נכון 
134 מוזיאון יהדות בבל, אור יהודה 
106 מוזיאון ינקו־דאדא 
181 מוזיאון ישראל, ירושלים 

 מוזיאון לאמנות יהודית בהיכל שלמה
180 )על שם וולפסון( 
116 מוזיאון לארכיאולוגיה ולהיסטוריה 
65 מוזיאון לוחמי הגטאות 
132 מוזיאון לח"י ע"ש אברהם שטרן )"יאיר"( 

 מוזיאון ללחימת גבורה 
209 לזכרו של דויד מודריק 
60 מוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית 
136 מוזיאון לתאטרון בובות  
138 מוזיאון לתולדות חולון וחוסמסה 
97 מוזיאון לתעשיית השמנים בארץ 
207 מוזאון לתרבות האסלאם ועמי המזרח 
97 מוזיאון מאנה כץ 
169 מוזאון מורשת בתי המשפט 
151 מוזיאון מכון איילון  
181 מוזיאון מנחם בגין 

 מוזיאון מצדה 
196 על שם יגאל ידין תרומת קרן שוקי לוי 
133 מוזיאון נחום גוטמן 
106 מוזיאון ניסכו לתיבות נגינה 

 מוזיאון ספורט מכבי 
143 ע"ש פייר גילדסגיים 
68 מוזיאון עוקשי לאמנות 
175 מוזיאון עין יעל, ירושלים 
181 מוזיאון על התפר )בית תורג'מן( 
200 מוזיאון ערד המקראית  
29 מוזיאון עתיקות הגולן 
110 מוזיאון עתיקות קיסריה 
59 מוזיאון פרנקל פרנל 
139 מוזיאון פתח תקוה לאמנות 
60 מוזיאון קריית שמונה 
108 מוזיאון ראלי 
141 מוזיאון ראשון לציון 
181 מוזיאון רוקפלר 
158 מוזיאון רלקס 
155 מוזיאון רמלה  
182 מוזיאון של כלי נגינה 
40 מוזיאון תולדות כנרת 
128-129 מוזיאון תל אביב לאמנות 
221 מורשת חיים, גלריה-ארכיון משפחתית 
217 מורשת צאן ברזל  
61 מושבת הראשונים 
108 מחנה המעפילים 
107 מי קדם — פארק אלונה 
60 מלון אלתר שוורץ 
189 מלון יד השמונה 
54 מלון כפר גלעדי 
74 מלון לביא 
34 מלון נוף גנוסר  
200 מלון עין גדי 
201 מלון ענבר 
188 מלון רמת רחל  
120 מלון שפיים 
183 מנהרות הכותל 
69 מנהרת הטמפלרים 
155 מנזר גיאורגיוס הקדוש 
216 מעוז מול עזה 
182 מעלית הזמן ירושלים 
97 מערת אליהו 
89 מערת הפלמ"ח  
174 מערת צדקיהו והכיכר הרומית 
59 מצודת ביריה 
56 מצודת כ"ח 
29 מצודת נמרוד 
217 מצפה רביבים 
45 מצפור צ'רה — מרכז המבקרים "מקורות" 
211 מרכז ג'ו אלון: המוזיאון לתרבות הבדואים  
72 מרכז ההדרכה ע"ש דוד בן גוריון 
134 מרכז החושים של קוקה־קולה 
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191 מרכז המבקרים אחיה 
182 מרכז המבקרים הלימודי של בנק ישראל 

 מרכז המבקרים ידיעות אחרונות 
73 בפארק בר לב 

 מרכז המבקרים ידיעות אחרונות 
140 בראשון לציון  
213 ,212 מרכז המבקרים מכתש רמון 
76 מרכז המבקרים "מרים מנצרת" 
76 מרכז המבקרים עלית  
162 מרכז המבקרים קרלסברג 
140 מרכז המבקרים של איגודן  
133 מרכז המבקרים של דואר ישראל 
81 מרכז המבקרים של המושבה הטמפלרית  

מרכז המבקרים של חברת החשמל
117 באתר "אורות רבין", חדרה 
115 בחוות "חפצי–בה", חדרה 

 מרכזי המבקרים 
150 ,45 ,41 ,22 של חברת "מקורות" 
135 מרכז המבקרים של מיכל נגרין 
152 מרכז המבקרים של מכון ויצמן למדע 
158 מרכז המבקרים של נמל אשדוד 
182 מרכז הרצל  
106 מרכז למורשת הדרוזית 
138 מרכז מבקרים אסם 
78 מרכז מבקרים דבורת התבור 
86 מרכז מבקרים דרך התמר 
99 מרכז מבקרים הגן הסולארי 
218 מרכז מבקרים חברת טבע 
54 מרכז מבקרים יקב הרי גליל 
37 מרכז מבקרים מורשת הרמב"ם 
116 מרכז מבקרים נייר חדרה 
155 מרכז מבקרים נשר 
73 מרכז מבקרים סינדיאנת הגליל 
218 מרכז מבקרים רמת חובב 
220 מרכז מבקרים שדה בוקר 
152 מרכז מבקרים תנובה 
80 מרכז מבקרים תנובה 
26 מרכז מורשת גוש קטיף 
214 מרכז מורשת יהדות קוצ'ין 
76 מרכז מרים הבין־לאומי 
154 מרכז קראי עולמי 
183 מרכז שרשרת הדורות 
145 מרשה 
182 מרתף השואה 
210 מתקני קידוחי נפט  

נ
52 נבוריה )נברתיין( 
192 נחלת בנימין 
81 נירהל'ה — גלריה כפרית 

ס
183 סדנת ההדפס ירושלים 
44 סוסיתה 

48 סיורים בקיבוץ שער הגולן 
38 סכר דגניה 

ע
59 עולם הקבלה 

 עיר דוד ופארק סובב חומות 
183 העיר העתיקה 
192 עץ הבקבוקים 

פ
76 פאח'ורת מוסמאר 

 פארק ארכיאולוגי טבריה — 
38 פארק ברקו 
84 פארק המעיינות 
208 פארק קרסו למדע  
225 פארק תמנע 

צ
220 צריף בן־גוריון  
72 צריף בן צבי 
165 צריף ראשונים  

ק
216 קבר הבאבא סאלי 
27 קול שופר 
162 קיבוץ של פעם 
30 קסם הגולן 
30 קצרין העתיקה 
60 קרית האמנים 

ר
146 רחוב הביל"ויים, היקב, באר בנימין 
39 רחוב הראשונים  
87 רכבת העמק 
103 רמת הנדיב — חוויה ברמה אחרת 

ש
163 שדה הקרב וסביבתו  
101 שוק הכפר 
189 שורש — סויטות ירוק בהר 
209 שמורת הבשור 
210 שמורת חולות זיקים 
27 שמורת טבע גמלא 
223 שמורת טבע חוף האלמוגים, אילת 
28 שמורת טבע נחל חרמון 
200 שמורת טבע עינות צוקים 
198 שמורת עין גדי 
28 שמן זית ארץ גשור 

ת
225 תחנת מו"פ "יאיר" 
55 תיבת הנגינה של זמי רביד 

 "תמונות יפואיות" 
134 מרכז המבקרים של יפו העתיקה 
186 תערוכת "לבד על החומות" 
187 תצפית הכותל — כיכר המנורה 
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מרכזי המבקרים של חברת "מקורות"
"מקורות", חברת המים הלאומית, מזמינה אתכם לבקר במרכז המבקרים 

ולאתרים ההיסטוריים ללא תשלום, בתיאום מראש

מרכז המבקרים באתר "אשכול"
)מול קיבוץ חנתון, כביש 784(

באתר "אשכול" הקימה "מקורות" מרכז חדשני לכל המשפחה המאפשר 
לגלות את מסעה של טיפת המים מהכנרת אל הברז בבית באמצעות 

סרטונים, אנימציות, דגמים מוארים, מפות וסרט. במשחק טריוויה מאתגר 
הופכים המבקרים להיות לרגע עובדי "מקורות" ולוקחים על עצמם משימה 

מאתגרת של אספקת מים איכותיים לתושבי המדינה. 
משך הסיור כשעה וחצי. לתיאום ביקור: 04-6500664

אתר היסטורי "ספיר" 
)צפונית מערבית לכנרת, על כביש 90, בפניה לחוף חוקוק(

באתר "ספיר" נמצאת התחנה הראשונה של "המוביל הארצי" — גדול מפעלי 
המים בישראל.

הסיור כולל סיפורים מרתקים על הקמת "המוביל הארצי", צפייה בסרט וסיור 
בתחנת השאיבה החצובה בהר, והסבר על "המוביל הארצי החדש". 

משך הסיור כשעה וחצי. לתיאום ביקור: 04-6714770
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"מצפור צ'רה"
ניתן להמשיך למצפור צ'רה )צפון מערב הכנרת, על יד קיבוץ חוקוק( 

המשקיף על מבצע הנדסי מרשים: "המוביל הארצי" חוצה את נחל עמוד 
באמצעות גיחון.

משך הסיור כחצי שעה. לתיאום ביקור: 04-6714770

אתר "דיזל חולדה"
)בין מזכרת בתיה לחולדה, על כביש 411(

בתחנת "דיזל חולדה" מסופר סיפורה המרתק של אספקת המים לירושלים 
מימי קדם, דרך הצלתה של ירושלים מצמא במלחמת העצמאות ועד ימינו: 

כיום מקימה "מקורות" מערכת מים חדשה המיועדת לענות על צריכת 
המים ב־50 השנים הבאות. 

משך הסיור כשעה, לתיאום ביקור: 03-9388961

הביקורים מתקיימים לקבוצות בלבד ומתאים לגילאי 10 ומעלה. 
בימי חול בין השעות 08:30-16:00. 

בחגים וחופש הגדול ייפתחו המרכזים בהתאם לפרסומים. 
www.mekorot.co.il : פרטים נוספים באתר החברה

חל איסור על הכנסת נשק למרכזי המבקרים
מים זה לא מובן מאליו. בשביל זה אנחנו כאן, בארץ ובעולם

http://www.mekorot.co.il


לא נוסעים ללא מדריכי מטרופוליס
www.eretz.com/d-guide

מדריכי מטרופוליס

חדש

מדריכי מטרופוליס הם ספרי טיולים עירוניים שנועדו למטייל האנין. 
המדריכים מודפסים בפורמט נוח לנשיאה וכריכה מיוחדת הכוללת 

מפה. המדריכים מורכבים מפרקי טיול שנכתבו על ידי טובי המומחים 
של מטרופוליס, וכוללים אתרים ואטרקציות, מסלולי טיולים, 

מוזאונים, בתי מלון, מסעדות, חנויות ואתרי בילוי מומלצים.

מערכת מטרופוליס עמלה בימים אלו בהסבת 
מדריכי מטרופוליס לפורמט דיגיטלי. הכנסו 

לאתר והתעדכנו במדריכים החדשים שלנו, ותהנו 
ממחירים מיוחדים, חדשנות ונוחות.

מדריכים מותאמים 
לטאבלט ולטלפון החכם



הגולן
אתר ארכאולוגי גמלא 

ברמת הגולן )חני ב'(
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 אבנ"י אית"ן
מרכז מורשת גוש קטיף

המושב "נצר חזני" שפונה מגוש קטיף — בנה את עצמו מחדש 
במושב אבנ"י אית"ן. המרכז מציג את סיפור חייהם של התושבים 

דרך תערוכת צילומים, ספרים, סרט תדמית ופעילות לילדים.

 אבנ"י אית"ן, רמת הגולן  04-6763535  בתיאום מראש

 אום אל קנאטר
אום אל קנאטר )קשתות רחבעם(

באום אל־קנאטר )אם הקשתות בעברית(, כפר קדום השוכן בדרום 
רמת הגולן, היה יישוב יהודי בתקופה הביזנטית )המאות ה־7-4 לפני 

הספירה(. שלוש הקשתות המרשימות, הניצבות בבית המעיין העתיק 
שבכפר, הן שהעניקו לו את שמו, ששונה לאחרונה ונקרא על שמו של חבר 
הכנסת רחבעם זאבי. האטרקציה המרכזית במקום היא בית הכנסת השוכן 
במקום, שנבנה במאה ה־5 לספירה ונחשב לאחד מבתי הכנסת המפוארים 

שהיו בארץ ישראל. 

 אום אל קנאטר, רמת הגולן

 אפיק
אירוח כפרי אפיק — רמת הגולן

אורחן אפיק ממוקם בליבה של רמת הגולן השלווה. מקום שקט 
ורגוע וממנו תצפית נוף מרהיבה של הכנרת, נחל עין גב, נחל אפיק, 
הרי הגולן והגליל. אפשרות לטיולים לנחל אפיק והכפר הסורי פיק. במקום 
חדרי אירוח ובקתות חדשות כולם צמודי קרקע, מינימרקט, חנות מזכרות, 

בריכת שחיה )בעונה( ושתי בריכות לילדים, מדשאות מטופחות, מגרשי 
ספורט ומתקני משחקים לילדים. ארוחת בוקר כשרה מוגשת בחדר האוכל 

של הקיבוץ.

 קיבוץ אפיק, רמת הגולן  04-6761240



27

 בני יהודה הישנה
בני יהודה הישנה

בבני יהודה הישנה ישנם שרידים מכפר שבו נעשו ניסיונות 
התיישבות של יהודים מצפת בסוף המאה התשע עשרה. במלחמת 

העולם הראשונה נטשו כל המתיישבים היהודים את המקום מלבד משפחת 
ברנשטיין. לאחר רצח אחד מבני המשפחה במאורעות 1920 ננטש היישוב 

סופית.

 בני יהודה הישנה, רמת הגולן

 גבעת יואב
קול שופר

מפעל לייצור שופרות בטכניקות מסורתיות עתיקות המשולבות 
בטכניקות מודרניות חדשניות,וכל זאת בהקפדה מחמירה ביותר על 

איכות וכשרות השופרות. במרכז המבקרים נלמד על תהליך ייצור 
השופרות, כולל הרצאה על סוגי הקרניים, סוגי השופרות לפי העדות 

השונות ועוד. אורך הסיור כשעה.לאחר הסיור ניתן להתרשם בגלריה ממגוון 
שופרות עשיר ומיוחד ואפשרות לרכישה במחירים מיוחדים.

במקום, שירותים מותאמים לנכים וחנייה צמודה.הסיור מתאים לכל גיל 
וכרוך בתשלום מגיל 6 ומעלה.

 גבעת יואב, רמת הגולן  04-6763307, 050-3732459  יש לתאם מראש

 גמלא
שמורת טבע גמלא

שמורת טבע ואתר ארכיאולוגי על מורדות נחל דליות ונחל גמלא. 
בשמורה שדה דולמנים, מושבת נשרים, מגוון בעלי חיים ושרידי 

העיר גמלא. 

 שמורת טבע גמלא — צפונית לצומת דליות, רמת הגולן  04-6822282
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 גשור
שמן זית ארץ גשור

סיור חווייתי בעולמו המרתק של שמן הזית. הפעילויות עונתיות 
ומתאימות למבוגרים ולילדים. בבית הבד תכירו תפיסה חדשנית 
בייצור שמן זית איכותי, לפיה קיימת שליטה מוחלטת על תהליך ייצור 
השמן, מגידול השתילים ועד לבקבוק, תפיסה אשר הופכת את השמן 

לאיכותי ובריאותי בקנה מידה עולמי. 

 קבוץ גשור, רמת הגולן  04-6764169  בתיאום מראש

 דיר עזיז
דיר עזיז

דיר עזיז הוא כפר סורי נטוש הממוקם בדרום רמת הגולן, בסמוך 
למושב כנף. במקום היה יישוב בימי התלמוד, ובחפירות 

ארכיאולוגיות שנערכו בו בשנות ה־90' התגלה בית כנסת מפואר מאותם 
הימים. כמו כן, אפשר לראות במקום בתי בד וכן לבקר במעיין דיר עזיז, 

שחברי מושב כנף בנו לידו בריכת בטון לטובת המטיילים. 

 דיר עזיז, רמת הגולן

 חרמון
שמורת טבע נחל חרמון

אפשרויות טיול בדרגות קושי שונות: באזור המעיינות - מסלול 
מעגלי קל; באזור השביל התלוי והמפל - מסלול מעגלי בינוני; 

ומסלול טיול ארוך מהמעיינות לשביל התלוי ולמפל.
סמוך למעין בניאס עולה שביל מדרגות למערה, שלצדה חצובות חמש 
גומחות במצוק - שריד ממקדשו של האל פאן. בחזית המערה נמצאים 

שרידי מקדש שבנה המלך הורדוס. 
הכניסה לשמורה עם בעלי חיים אסורה, כמו גם רחצה במים והבערת אש.

 שמורת טבע נחל חרמון, כביש 99, רמת הגולן  04-6902577
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 מרום גולן
בראשית — פירות הגולן

במרכז המבקרים בראשית נצא לסיור מודרך בבית האריזה לפירות 
נשירים הגדול והמשוכלל במדינת ישראל, ונלמד על הדרך שעובר 

הפרי מהקטיף, דרך בתי הקירור, המיון ובקרת איכות ועד שלב האריזה 
והדרך לשווקים. הביקור כולל סרטון המתאר את תהליך גידול וטיפול בפרי 
מהמטע ועד לשיווק. במקום חנות ייחודית בה כל המוצרים הקשורים לטבע 

ולפירות מהגולן והגליל.

 בית האריזה בראשית, צומת בנטל, רמת הגולן  טל: 04-6961988

 נמרוד
מצודת נמרוד

זהו אחד מהמבצרים היחידים שהשתמרו כמעט לחלוטין מימי 
הביניים. המצודה שמרה על הדרך שחיברה בין דמשק לצור ועברה 

מיד ליד מספר פעמים במלחמות בין הצלבנים למוסלמים באזור הזה.

www.parks.org.il  04-6949277  גן לאומי נמרוד, רמת הגולן 

 קצרין
מוזיאון עתיקות הגולן

המוזיאון שוכן במרכז העיר קצרין ובו אוצרות ארכיאולוגיים מראשית 
ימיו של האדם הקדמון ועד שלהי ימי התלמוד והמשנה. במקום 
תצוגה של היישוב היהודי בגולן, חיזיון אורקולי המציג את סיפורה של 

גמלא — העיר היהודית שמרדה ברומאים — לצד ממצאים מחפירות שנעשו 
בעיר, וכן הסבר אורקולי הכולל הולוגרמות, על האתר המסתורי "גילגל 

רפאים" )רוג'ום אל-הירי(.

 קצרין, רמת הגולן  04-6961350

http://www.parks.org.il
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בית הבד של הגולן
במרכז המבקרים תוכלו לסייר ולהתרשם ממכונות המפיקות שמן 

זית, ללמוד על תהליך עצירת שמן זית ולצפות בסרטון. 

 אזור תעשייה קצרין, רמת הגולן  04-6850023  סיורים בתשלום ובתיאום

קסם הגולן
מתחם רחב היקף, המציע אפשרות בילוי לכל המשפחה. במרכז 

המבקרים ממוקרן סרט על אודות הגולן ולצדו ניצב מודל מדויק של 
הרמה. 

 קצרי, רמת הגולןן  04-6850766

קצרין העתיקה
פארק קצרין משמר תקופות ארכיאולוגיות שונות החל מהתקופה 

הכנענית ועד ימינו. במקום שרידי התיישבות ישראלית קדומה, 
עתיקות וממצאים רומאים, הלניסטים וביזנטיים, כמו גם שרידים מהתקופה 

הערבית הקדומה ומימי הכיבוש הצלבני והממלוכי.
באתר שרידים של בית כנסת קדום מהמאה ה־6 לספירה ושחזור של עיר 

מתקופת התלמוד. המוזיאון באתר מציג עדויות מתקופות היסטוריות 
שונות. במקום מתקיימות פעילויות והפעלות שונות וניתן לצפות גם במיצג 

אור-קולי המשלב צילומי נוף, אדם והיסטוריה בגולן. 

www.museum.golan.org.il  04-6949277  קצרין, רמת הגולן 

 רמות
אירוח כפרי חדרי גולן — משפחת שגיא 

במקום דירות נופש משפחתיות צמודות קרקע, מצויידות היטב. 
מחוץ לכל יחידה איזור ישיבה פרטי, מתקני מנגל, מרחבי דשא 

ולילדים — מגרש משחקים צמוד. ארוחת בוקר ישראלית עשירה תוגש לכם 
במסעדה הצופה לנוף.בריכה הפרטית )בעונה( ג'קוזי ובסאונה פינית עם 

אפשרות להזמין עיסוי מהנה. 

 רמות, רמת הגולן  04-6731814

http://www.museum.golan.org.il
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 אשדות יעקב
מוזיאון בית רמי ואורי נחושתן

מוזיאון לאמנות עכשווית השם גדש על יצירה ישראלית. התערוכות 
המתחלפות מציגות עבודות מתחומי הציור, הפיסול והצילום. במקום 

הפעלות חוויתיות המפתחות אצל הילדים כלים להתבוננות, ניתוח והנאה 
מהאמנות הפלסטית. בנוסף מוצעות הדרכות גם לקבוצות מבוגרים.

 קיבוץ אשדות יעקב מאוחד, סובב כנרת  04-6757737

אירוח כפרי אשדות יעקב איחוד
בקצה הקיבוץ, מול נוף מדהים של הרי הגלעד והגולן שוכנת פינה 

כפרית ובה חדרי אירוח צמודי קרקע ודירות משפחתיות במבנים דו 
קומתיים מעוצבים בסגנון ייחודי ולכל חדר סיפור קטן משלו. הכל טובל 

בירק, נוי מטופח, מדשאות והרבה שקט. עוד במקום בית קפה מיוחד "היה 
היה", בריכת שחיה )בעונה(, מגרשי ספורט ומתקני משחקים לילדים, בית 

כנסת ובכניסה לקיבוץ מסעדת גורמה בשרית "צל תמר". ארוחת בוקר 
כשרה מוגשת בבית הקפה "היה היה".

 קיבוץ אשדות יעקב מאוחד, סובב כנרת  04-6709581

 גנוסר 
בית יגאל אלון — מוזיאון אדם בגליל

המוזיאון מעמת את המבקר עם הגליל כאזור בעל נוף והיסטוריה 
ייחודיים, המהווה דגם לדרכה של מדינת ישראל בעבר, בהווה 

ובעתיד. במקום תערוכות מתחלפות של אנשי עמק הירדן, תכנית אור־
קולית על הקשר בין האדם לנוף ואטרקציה מיוחדת במינה בדמות סירה 

בת 2,000 שנה שהתגלתה בכנרת ושוחזרה במבצע יוצא דופן )"הסירה של 
ישו"(.

 קיבוץ גנוסר, סובב כנרת  04-6727700
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אתר "גשר הישנה וחוויית נהריים"
"נהריים", תחנת־הכוח ההידרו־אלקטרית הראשונה והיחידה בארץ ישראל, 

נחנכה בשנת 1932 במפגש הנהרות הירדן והירמוך והיתה לנקודת־ציון 
חלוצית על מפת הארץ. תלאות הקמתה ו־16 שנות פעולתה היו דוגמא 

לחזון שהפך חלום למציאות, ומופת לנחישות ולמסירות אין קץ.
תחנת־הכוח "נהריים", שייצרה חשמל באמצעות כוח המים, חדלה לפעול 

ערב פרוץ מלחמת העצמאות. סיפורה יוצא הדופן כמו גם סיפורו של 
היישוב "תל אור", שהוקם לצדה עבור עובדיה והיה היישוב היהודי היחיד 

שהוקם בעבר הירדן המזרחי — שזורים בתולדות קיבוץ גשר וגבורת חבריו, 
שנלחמו והגנו בגופם על גבולות המדינה שאך זה קמה. בביקור במיצג 
"חוויית נהריים" שבאתר "גשר הישנה" זוכה המבקר לחווייה דינאמית 

ומיוחדת של אור, צבע וצלילים, הממחישה את רוח התקופה, מסבירה את 
אופן פעולתו של מפעל החשמל בנהריים ומלמדת על כוחה של מנהיגות 

בדמותו של פנחס רוטנברג, מייסד חברת החשמל.

 א'־ה': 16:00-9:00, ו' וערבי חג: 14:00-9:00 )מומלץ לתאם הגעה מראש(
 כביש מס' 90, ממזרח לצומת קיבוץ גשר 

04-6752685 ,04-6753336 
www.naharayim.co.il 

http://www.naharayim.co.il
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מלון נוף גנוסר 
מלון נוף גנוסר — פינת חמד קסומה, טובלת בירק ושלווה, למרגלות 

הארבל אל מול הרי גולן. המלון נושק לשפת האגם מזמן טבילה בחוף 
הצמוד או בבריכת השחיה )בעונה(. עוד במלון מסעדה כשרה הצופה אל נופי 
הכנרת, קפיטריה, בר, בית כנסת, גן אירועים ואולמות להרצאות. באזור: חמי 

טבריה הצעירה, חמת גדר, טיולים בגליל ובגולן. 

 קיבוץ גנוסר, סובב כנרת  04-6700300 

אירוח כפרי גנוסר ווילג'
גנוסר ווילג' שוכן על שפת הכנרת, כ־10 ק"מ צפונית לטבריה. על 

אם הדרך לכל אתרי התיירות בגליל העליון, עמק הירדן ורמת הגולן. 
במקום 67 חדרי אירוח במבנים חד ודו־קומתיים ופינות בר־בי־קיו. אורחי 
גנוסר ווילג' נהנים ממתקני המלון הסמוך — נוף גנוסר ובו מסעדה כשרה, 

לובי, קפיטריה, בריכת שחיה )בעונה( וחוף רחצה מוסדר, בית כנסת וחנות 
מזכרות. עוד בקיבוץ מגרש טניס ומינימרקט. 

 קיבוץ גנוסר, סובב כנרת  04-6700300

 דגניה א' 
בית "התלם הארוך"

מרכז חינוכי העוסק ברעיון הקבוצה, הקיבוץ, חלוציות והגשמה. הבית 
מציע מגוון פעילויות מותאמות לילדים, בני נוער, חיילים ומבוגרים.

 קיבוץ דגניה א', עמק הירדן  04-6608124

חצר ראשונים — דגניה א'
המוזיאון שוכן בחדר האוכל הראשון של דגניה ומציג את קורותיה 

של הקבוצה, החל מהתארגנותה של הקומונה בחדרה, דרך אום ג'וני 
ועד הקמת יישוב הקבע וההחלטה על השם "דגניה". המוזיאון מנציח את 

ראשוני דגניה, שהיו הגרעין הראשון להגשמת רעיון הקבוצה בארץ. 

 קיבוץ דגניה א', עמק הירדן  052-3749102  בתיאום מראש
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 בית גורדון בית לטבע לחקלאות ולידע
בקעת-כנרות, ע"ש א.ד. גורדון 

מוזיאון בית גורדון נקרא על שם אהרון דוד גורדון, הוגה תורת 
העבודה ושומר הטבע הציוני הראשון. 

תצוגה ייחודית ומרהיבה מציגה את טבע הארץ ובקעת כנרות ובה מגוון 
עופות, יונקים, זוחלים, צמחים ומאובנים. לצידם תצוגה ארכיאולוגית 

מהמתיישב הראשון בארץ מלפני מליון שנה ועד ימינו. ובנוסף, פינת גורדון, 
תערוכות מתחלפות ומופע אור קולי.

בית גורדון נמצא בקב' דגניה א'. הוא ראשון המוזיאונים שהוקם 
בהתיישבות, ואתר מורשת לאומית. 

 א'-ה' 14:00-10:00, ו' 13:00-10:00, שבת בתיאום מראש
לקבוצות: בהתאם לצרכיהן בתיאום מראש   

נתמך ע"י משרד  דגניה א' ד.נ עמק הירדן 15120
התרבות והספורט                               6608174-04  04-6750040 

 דגניה ב' 
אירוח כפרי דגניה ב' 

אתר האירוח בקירבת הכנרת, חמי טבריה וחמת גדר. החדרים 
במבנים חד ודו־קומתיים וארוחת הבוקר מוגשת בחדר האוכל של 

הקיבוץ. בקיבוץ מגרשי ספורט, מגרשי משחקים, בריכת שחיה )בעונה( 
ורפת. 

 קיבוץ דגניה ב', עמק הירדן  04-6755660/758
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 טבריה 
הבית של דונה גרציה

דונה גרציה, שנודעה גם בשם חנה נשיא, נולדה בראשית המאה ה־16 
למשפחת אנוסים בליסבון. במהלך חייה סייעה למגורשי ספרד 

ופורטוגל שביקשו לעלות ארצה, עודדה אנוסים לשוב ליהדות, ניהלה רשת 
עסקים מסועפת ואף החזיקה ברשותה צי אניות משלה. דרך תיאורה דונה 

גרציה, מדגיש המוזיאון את מרכזיותן של נשים בהיסטוריה, תרבות 
הלדינו, ומבליט את מורשת העיר טבריה בתולדות עם ישראל.

 רחוב הפרחים 3, טבריה  04-6700930

"הבור" של טבריה
הגן הארכיאולוגי של טבריה, הנודע בכינוי "הבור", נמצא סמוך לבתי 

המלון שעל שפת הכנרת. במקום ניתן לראות שרידים מהתקופות 
הצלבנית והממלוכית. בלב המתחם מרכז מידע על טבריה.

 טבריה  לשכת התיירות טבריה: 04-6725666

המלון הסקוטי
המלון שוכן במבנה שהוקם במאה ה־19 כבית חולים של הכנסיה 
הסקוטית. במלון מסלול ארכיאולוגי הכולל ממצאים מהתקופות 
הרומית והביזנטית ומרכז מבקרים המגולל את סיפורו של בית החולים.

 רחוב גדוד ברק 1, טבריה  04-6710710/01  ההכניסה בתשלום ובתיאום מראש.

גן לאומי חמת טבריה
בגן הלאומי חמת טבריה אפשר למצוא מרחצאות מרפא קדומים ואת 

בית הכנסת המפואר, אשר הוקם ככל הנראה במאות ה־4-3 לפני 
הספירה. הממצא החשוב ביותר במקום הוא רצפת הפסיפס של בית 

הכנסת, הקדומה ביותר מבין רצפות הפסיפס שהתגלו בבתי כנסת בארץ. 

www.parks.org.il  04-6725287  גן לאומי חמת טבריה 

http://www.parks.org.il
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חומות טבריה והמצודה
חומות טבריה הקיפו את טבריה וקבעו את גבולה עד תחילת המאה 

ה־20. שרידי החומות נבנו על ידי דאהר אל עומר, שליט הגליל, 
במהלך המאה ה־18. החומות, והמבנים הקבועים בהן כדוגמת המצודה 

והמגדל הנטוי, מהוות סמל ויזואלי לטבריה, ואף מופיעות בסמלה הרשמי 
של העיר. המצודה נבנתה מעט לאחר בניית החומה, בשנת 1745, על ידי 

בנו של דאהר, צ'ולייבי, בפינות המצודה ארבעה מגדלים עגולים, ובה שתי 
קומות. כיום המצודה סגורה ואין בה שימוש.

 טבריה  לשכת התיירות טבריה: 04-6725666

חצר היהודים
עם הגעתו של רבי חיים אבולעפיה מאיזמיר לטבריה בשנת 1740, 

נבנתה בסיוע השליט הבדואי דאז — דהאר אל עומר — שכונת 
היהודים מוקפת החומה. בשכונה הוקמו בתי כנסת, בתי מדרש ומקוואות, 
ולימים היא כונתה "עיר היהודים". במתחם החצר אפשר לראות את בית 

הכנסת "עץ החיים", מקווה טהרה, שער המבצר הצלבני ואנדרטה לזכר בני 
טבריה שנפלו במערכות ישראל. חלק מבתי הכנסת עדיין פעילים.

מוזיאון גן הפסלים
מתחם פסלים המציג את עברה של טבריה, השוכן בין המלון הסקוטי 

לאגם. בין האמנים המציגים במקום נמנים ילידי העיר אילנה גור 
ועמוס ישכיל.

 סמטה בין ה"מלון הסקוטי" לכנרת, טבריה
 לשכת התיירות טבריה: 04-6725666

מרכז מבקרים מורשת הרמב"ם
חוויה החושפת את אחת מדמויות המופת של היהדות — רבי משה 

בן מימון. במקום מוצעת הדרכה על מסכת חייו של הרמב"ם, 
הרצאות על ההיסטוריה של טבריה וסיורים בעיר וסביבתה.

 רחוב התנאים 6, טבריה  04-6725280
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פארק ארכיאולוגי טבריה — פארק ברקו
מתחם המשתרע על פני שטח של למעלה מ־120 דונם ומשלב אתר 

ארכיאולוגי ומרכז בילוי ואטרקציות. לצד ממצאים ועתיקות 
החושפים את עברה הקדום של טבריה, מציע הפארק מתקני שעשועים 

וספורט אתגרי לרבות סנפלינג, גלישה באומגה, קיר טיפוס, טיולי אופניים, 
טיולי ג'יפים, מתחם "החלקרח", פארק חבלים מאתגר, בית קפה ציורי, 

מדשאות נרחבות וצמחי מרפא בהשראת רפואת הרמב"ם.

 שדרות אליעזר קפלן, ליד מלון רימונים, טבריה  04-6712950

 ירדנית 
אתר ירדנית

ירדנית הוא אתר טבילה בנהר הירדן המיועד לצליינים נוצרים. האתר 
ממוקם דרומית למוצא הנהר מהכנרת, בין סכר דגניה לסכר אלומות 

בסמוך לקבוצת כנרת, והוא מצוי בבעלות הקבוצה.
על פי המסורת הנוצרית, הטביל יוחנן המטביל את ישוע בקאסר אל-יהוד, 

צפונית לים המלח ומזרחית ליריחו. לאחר מלחמת ששת הימים הפך קאסר 
אל יהוד לאזור ספר, בגבול בין ישראל לירדן. כתחליף לאתר זה, הוקמה 
"ירדנית" והפכה לאתר הטבילה מוסדר בצד הישראלי של הנהר. באתר 

נמצא קיר ועליו אריחי קרמיקה ארמנית, המציגים טבילת ישו בבשורה על־
פי מרקוס 1, 11-9. בשפות שונות.

 בכניסה לקיבוץ כנרת  04-6759111

סכר דגניה
הסכר נבנה בתחילת שנות ה־30 של המאה ה־20 על ידי פנחס 

רוטנברג, מייסדה של חברת החשמל ומנהלה הראשון, במטרה לווסת 
את זרימת מי האגם כדי להפעיל את תחנת הכוח שבמקום. כיום משמש 

הסכר להורדת מפלס המים בכנרת על מנת למנוע הצפות ביישובים 
הסמוכים.

 כביש 90 טבריה-צמח, חניה מסודרת בירדנית, מרחק של 50 מטרים מהמקום.
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 כנרת, המושבה 
בית הקברות כנרת

בשנת 1911, הוקם בית הקברות של כנרת. במקום קבורים חברי 
הקבוצה, חלוצי התימנים, אנשי "השומר". לא מעט אישים חשובים 

קבורים במקום, וביניהם רחל המשוררת, ברל כצנלסון, משה הס, דוב 
בורוכוב ועוד. 

www.mkinneret.com  04-6759123  המושבה כנרת 

רחוב הראשונים 
בראשית ימיה, הורכבה המושבה משמונה בתים, כאשר לכל בית חצר 
משק מוקפת חומה. ברחוב עמדו גם שני מבני ציבור: המרפאה )כיום 

מוזיאון המושבה( ובית הספר )כיום בית המועצה(.

 המושבה כנרת  04-6750108

מוזיאון וארכיון המושבה
המוזיאון ממוקם במבנה ששימש כמרפאה ולמגורי החובש. המוזיאון 
מציג את המושבה מראשיתה על אתריה, כמוצג היסטורי שמור, בו 

שמונת בתי המייסדים, החומה, בנין בית הספר ובית חוות. בחצר המוזיאון 
מוצגים כלי עבודה מראשית המאה, ובחדרים תצוגה בנושאי העבודה, 

הבריאות, החינוך, הביטחון ואירועים בעלי אופי ציבורי. וכן פינה המוקדשת 
ליוצרים מכנרת וספור חייה של רחל המשוררת.

 המושבה כנרת  03-6751172

מוזיאון האסם
תצוגת כלים של המשק המשפחתי מראשית המאה ה־20. האסם 

שימש כמקום מרכזי לסליקים ולאימונים בנשק של אנשי המושבה, 
ובמקום עבדו ולנו רבים מציבור הפועלים הגלילי ושומריו, ביניהם ברל 

כצנלסון ויוסף טרומפלדור.

 המושבה כנרת  03-6750108

http://www.mkinneret.com
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 כנרת, קיבוץ 
בית המוטור — כנרת

מבנה אבן שסיפורו שזור בסיפורי החלוצים של תחילת המאה ה־20. 
הבית המשוקם והמטופח נבנה בשנת 1910, ובו הותקנה משאבה 
להשקיית השדות. בבית התגוררה בשנים 1930-1912 קבוצה של עולים 

מתימן.

 בכניסה לקיבוץ כנרת  04-6759123

בית שפרירי
בית סבה וסבתה של נעמי שמר, מראשוני המתיישבים בקבוצת כנרת, 

הלא הוא "בית חלומותי אשר בראש גבעה". לאחר מותה של 
המשוררת הפך המקום לחדר המוסיקה של ילדי הקיבוץ והוא פתוח לקהל.

 קיבוץ כנרת  04-6759123  בתיאום מראש

מוזיאון תולדות כנרת
סיפור תולדותיה של קבוצת כנרת באמצעות תצוגה המבוססת על 

תמונות ומסמכים מקוריים שנאספו במשך השנים, וכן מספר מוצגים 
אותנטיים.

 קיבוץ כנרת  04-6759123

 כפר נחום 
כפר נחום והגן לאומי

כפר נחום הוקם במאה השנייה לפנה"ס, כפי שמעידים מטבעות  
חשמונאיים שנמצאו באתר. בזמן הרומאים הוא שימש כמוצב מכס, 

והגן עליו חיל מצב. שנת 749 הכפר נהרס ברעידת אדמה ונבנה מחדש 
צפונית-מזרחית למיקומו הישן. במאה ה־11 הוא ננטש. זהו אתר המקודש 
לנצרות וליהדות, בו נמצאים זה לצד זה שרידי בתי כנסת ושרידי כנסיות.

 צומת כפר נחום, צפון-מערב הכנרת
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 כרי דשא 
אנ"א כרי דשא

במבנה דמוי ח'אן, המקיף חצר 
ומעוטר בעצי דקל ציוריים, שוכנת 
אכסניית אנ"א כרי דשא, על חוף ימה של 
הכנרת ואל מול גולן. באכסניית אנ"א כרי 

דשא 82 חדרים ברמה גבוהה. החדרים 
ממוזגים עם מקלחות ושירותים צמודים, 
טלוויזיה בלוויין, מקרר מטיילים, חדרים לאנשים עם צרכים מיוחדים. 

ארוחת בוקר כלולה. במקום אינטרנט אלחוטי חינם.
מסלולים ואטרקציות בקרבת האכסניה: כפר נחום, טבחה, הר האושר, 

כורזים, פארק הירדן, גמלא, סוסיתא, בית יגאל אלון, אתר הטבילה 
"ירדנית", "בית גבריאל", נחל עמוד תחתון, ארבל, מרחצאות חמים - חמי 

טבריה וחמת גדר, פארק מים - צמח, לונה גל.

kdeshe@iyha.org.il  02-5945631  12365 ד.נ. חבל כורזים 

להזמנות ולפרטים נוספים:

www.iyha.org.il      1-599-510-511

חפשו אותנו גם ב-

"אתר היסטורי ספיר"
מרכז המבקרים "מקורות"

באתר התחנה הראשונה של "המוביל הארצי", גדול מפעלי המים 
בישראל. בסיור סיפורים על הקמת "המוביל הארצי", צפייה בסרט 
וסיור בתחנת השאיבה החצובה בהר, והסבר על "המוביל הארצי החדש". 

 צפונית מערבית לכנרת, על כביש 90, צמוד לאכסניית "כרי דשא"
 לתיאום ביקור: 04-6714770

mailto:kdeshe@iyha.org.il
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 מעגן 
מוזאון "בית הצנחן"

בין אנשי קבוצת הצנחנים שיצאו בשליחות היישוב לעזרת הקהילות 
היהודיות בתקופת השואה היו שלושה חברי קיבוץ מעגן. אחד מהם 
־ פרץ גודלשטיין — נספה ולא שב. "בית הצנחן" במעגן נבנה להנצחתם. 

המבנה ייחודי בתכנונו, אשר כולל אגף המוקדש לסיפור שליחות הצנחנים 
במלל ובתמונות. 

אגף ההנצחה בבית הצנחן כולל:
 חדר התייחדות עם הצנחנים שלא שבו ־ חדר עגול בעל אוירה מיוחדת 

 תצוגת תמונות המספרת את פרשת הצניחה, מן האימונים הראשונים 
  בקהיר וברמת דוד ועד להגעה לארצות היעד ונפילת חנה סנש וחבריה

תצוגת תמונות — סיפורו של הגרעין המייסד של מעגן עד להקמת הנקודה 
 ספרים, מסמכים ועדויות על הצנחנים  פינת זיכרון לזכר בני משפחות 

שנספו בשואה  חדר זיכרון לבני וחברי מעגן שנפלו במערכות ישראל.
ניתן לצפות בסרט באורך 25 דקות המגולל את סיפור תעוזתם של 

הצנחנים-השליחים, על רקע נסיונות היישוב לסייע לאחים הנרדפים תחת 
שלטון הנאצים. 

באגף עבודות אמנות של האמן אריק קורן, שמבטאות באופן סמלי את 
נושא הגבורה והעזרה ליהודים בתקופת השואה.

הביקור מתאים לילדים מכתה ה' וכולל הסבר ותיאור מבצע הצניחה 
ותוצאותיו. הביקור בבית הצנחן הוא חוויה מרגשת ומעניינת לילדים, 

הממחישה אפיזודה חשובה ומפורסמת מתולדות העם היהודי, ובפרט את 
הקשר בין ההתיישבות והקיבוצים לבין פעולות ההגנה והסיוע ליהודים.
בקרבת המוזאון נמצאת האנדרטה להנצחת הצנחן פרץ גולדשטיין ז"ל, 

שלידה ארע אסון מטוס הפייפר שנפל במהלך עצרת זיכרון לצנחנים בשנת 
.1954

 קיבוץ מעגן
 עלי קדם ־ 0523-224333, זיוה שמן ־ 050-2902200

 ביקורים בתיאום מראש, המוזאון מיועד לקבוצות של תלמידים, חיילי צה"ל, 
מטיילים, גמלאים, מורים ולציבור הרחב.



יחידות נופש משפחתיות, 
בריכות שחייה ומועדון שייט (בעונה). השכרת אופניים, 

שפע של טיולים ואטרקציות בסביבה
כיף לכל המשפחה!

www.maagan.co.il
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כפר הנופש מעגן
כפר הנופש מעגן שוכן לחופה הדרומי של הכנרת. בכפר הנופש 148 
יחידות משפחתיות וחדרים זוגיים המצויידים במזגן, מקרר, טלוויזיה 

ומרפסת, ביחידות המשפחתיות גם מטבחון עם פלטת בישול ומתקן 
בר-בי-קיו במרפסת. מרחבי דשא, שתי בריכות שחייה )בעונה( וחוף רחצה 

פרטי, מבנה מרכזי הכולל לובי, בר ואולמות לכנסים ואירועים, חדר 
משחקים לילדים, חדר אוכל כשר משקיף לנוף. בסביבה שפע של 

אטרקציות ואתרי בילוי לכל המשפחה.  

 מעגן  04-66554411

 מנחמיה 
בית הרופא ובית ראשונים

המוזיאון פועל בבנין ששימש בעבר כבית מרקחת ומאוחר יותר 
הוסב למרפאה, ומטרתו להנציח את הרפואה בגליל בראשית 
ההתיישבות. באגף שני במוזיאון מוצג סיפורה שלהמושבה מנחמיה. 

המוזיאון מדגיש את קשרי העבר למפעל החשמל בנהרים ומדריך סיורים 
מאורגנים ב"אי" בנהרים. 

 מנחמיה  04-6751019

 סוסיתה 
סוסיתה

סוסיתה נוסדה בתקופה ההלניסטית כפוליס יווני על ראש גבעה 
מבודדת המשקיפה אל הכנרת. בשנים 80-88 לפנה"ס היא נכבשה 

על ידי אלכסנדר ינאי וסופחה לממלכה החשמונאית.
17 שנים אחר כך היא שוחררה מעול השלטון היהודי על ידי פומפיוס וניתן 

לה מעמד עצמאי. העיר נכבשה על ידי הערבים בשנת 635. לאחר קום 
המדינה ועד 1967 היתה סוסיתה מוצב צבאי אל מול המוצבים הסוריים 

בגולן. במקום נערכות מזה עשר שנים חפירות.

 גן לאומי סוסיתה



45

 עין גב 
בית העוגנים — מוזיאון הדייג בכנרת

מוזיאון בית העוגנים ממוקם בקיבוץ עין גב. במקום תצוגה ייחודית 
של ממצאים מהכנרת הקשורים לדייג, מימי התנ"ך ועד ימינו. 

באוסף: עוגני אבן וברזל, אבני קשירה, שפיפונים )אבני פולחן( וסוגים 
שונים של רשתות. באוסף התמונות המוצגות במוזיאון ניתן לראות נמלים 
עתיקים, דגים הכנרת, תופעות טבע ואתרים. הביקור פותח "חלון" לענף 

הכלכלי החשוב ביותר באזור משכבר הימים ־ לפני כ־3000 שנים, ולתחום 
ידע שאינו מוכר לקהל הרחב.

 קיבוץ עין גב  04-6658008  בתיאום מראש

כפר הנופש עין גב 
כפר הנופש עין גב שוכן לחופה המזרחי של הכנרת. רוב יחידות 

הנופש שבו נבנו קרוב לשפת הכנרת וסביבם מדשאות, עצי דקל ונוי 
מטופח. בכפר הנופש חדרים זוגיים ויחידות משפחתיות מאובזרות בכל 

הנדרש. במקום חדר אוכל ומטבח כשר, קפיטרייה בשעות הערב, בית 
כנסת, לילדים סיור רכבת בקיבוץ, מסעדת דגים בקיבוץ, ופעילות לכל 

המשפחה בעונת הקיץ.

 קיבוץ עין גב  04-6659800

"מצפור צ'רה" — מרכז המבקרים "מקורות"
מצפור צ'רה המשקיף על מבצע הנדסי מרשים: "המוביל הארצי" 

חוצה את נחל עמוד באמצעות גיחון. 

 צפון מערב הכנרת, 2 ק"מ צפונית לקיבוץ גנוסר  לתיאום ביקור: 04-6714770
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 פוריה 
אנ"א פוריה

אכסניית אנ"א פוריה 
ממוקמת בדד במדרון 

פראי המשקיף ממרומי רכס הררי 
אל הנופים המרהיבים של הכנרת 

והגולן ושומרת על אופי מיוחד 
ככפר צימרים. 

באכסניית אנ"א פוריה 22 בקתות 
עץ ולצידן 36 חדרים הצופים 

אל הנוף. החדרים ממוזגים 
עם מקלחות ושירותים צמודים, טלוויזיה בלוויין, מקרר מטיילים, חדרים 

לאנשים עם צרכים מיוחדים. ארוחת בוקר כלולה. 
במקום אינטרנט אלחוטי חינם.

poria@iyha.org.il  02-5945722  1410102 ת.ד. 232, טבריה 

להזמנות ולפרטים נוספים:

www.iyha.org.il      1-599-510-511

חפשו אותנו גם ב-

 שער הגולן

אירוח כפרי שער הגולן 
במקום חדרי אירוח זוגיים וסויטות משפחתיות במבנים חד 

ודו-קומתיים. בריכת שחיה מקורה ומחוממת פעילה כל השנה. 
בקיבוץ פינת חי, מוזיאון לתרבות הירמוכית ובו גם הפעלה לילדים בחימר, 

"קולנוע דשא" — תחת כיפת השמים, מתקני ספורט ומגרשי משחקים 
לילדים. ארוחת בוקר עשירה מוגשת בחדר האוכל של הקיבוץ. 

 שער הגולן  073-2151888

mailto:poria@iyha.org.il
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מוזיאון התרבות הירמוכית
המוזיאון מציג חלק מהממצאים שנתגלו באתר החפירות שבשדות הקיבוץ 

— כפר קדום בן כ־8,000 שנה, מהתקופה הניאוליתית — עידן ראשית 
החקלאות והקדרות.

המוזיאון קנה לו שם עולמי בזכות כ־250 צלמיות פריון שנמצאו באתר, 
חלקן מוצגות במוזיאונים ידועי שם בני יורק ובפריז.

המבקר במוזיאון נחשף למגוון ממצאים עשויים מאבני בזלת, צור, גיר 
וחרס, המתארים תמונה מלאה של חיי היום־יום, הרגלי הפולחן והאמנות 

של הכפר החקלאי הקדום.
הסיור במוזיאון מלווה בסרטון ייחודי )במבחר שפות( ובהדרכה. 

ממרפסת המוזיאון ניתן לצפות בנקודת המפגש שבין הרי הגלעד ורמת 
הגולן — מפגש שלושת הגבולות: ירדן, סוריה וישראל.

 א'-ו' 12:00-9:00 שבת וחג 13:00-10:00
 קיבוץ שער הגולן

04-6677225  04-6677386 
hava.brayer@gmail.com חווה ברייר nurit@elmulgolan.co.il 

www.myc.org.il 

mailto:hava.brayer@gmail.com
mailto:nurit@elmulgolan.co.il
http://www.myc.org.il
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סיורים ייחודיים בקיבוץ שער הגולן

תיירות שער הגולן שמחה להזמינכם לבקר בקיבוץ אמיתי - שיתופי, 
וליהנות ממגוון סיורים:

סיור קיבוץ	 
סיור "ילדי המקלטים"	 
סיור בוטני	 
סיור חקלאי	 

 הסיורים מתקיימים בכל שעות היום - בתיאום מראש בלבד, לקבוצות מעל 15 איש
 אירוח כפרי - "אל מול גולן", שער הגולן

04-6677545  073-2151888 
www.elmulgolan.co.il לסיורים www.agrotour.co.il 

info@elmulgolan.co.il 

http://www.elmulgolan.co.il
http://www.agrotour.co.il
mailto:info@elmulgolan.co.il
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 איילת השחר
המוזיאון לעתיקות חצור

מוזיאון עתיקות תל חצור שוכן בכניסה לקיבוץ איילת השחר והוא  
פרי יצירתו של יגאל ידין אשר חפר בתל חצור. בתצוגות במוזיאון 

ממצאים מהתקופה הכנענית והישראלית הממחישים את חיי היום יום של 
תושבי המקום, צורת מגוריהם וחפצים אשר שימשו אותם. 

המוזיאון מתאים לילדים ומשפחות וניתן לצפות בו במיצגים אור קוליים 
ואודיו.

 קיבוץ איילת השחר  04-6932111  בתיאום מראש

 ברעם 
גן לאומי ברעם

בברעם התקיים יישוב יהודי מימי בית שני ועד התקופה הצלבנית,  
ובגן לאומי ברעם נמצא בית כנסת מתקופת התלמוד, ששרידיו הם 
מהיפים ביותר שנבנו בתקופה זו ומעיד על קיום קהילה יהודית מבוססת 

במקום. הגן משתרע על ראש גבעה שגובהה 755 מטרים מעל פני הים 
המשקיפה על פני הסביבה. כפר ברעם, שמו של היישוב היהודי בו נמצא 

בית הכנסת, נזכר לראשונה ב־1211 אצל הנוסע ר' שמואל בר' שמעון 
ואחריתו, כנראה, בתקופה הממלוכית.

מרשימה במיוחד חזית בית הכנסת עם גילופי האבן היפים. מבית הכנסת 
השני והקטן יותר שהיה במקום לא נותרו שרידים רבים )המשקוף שלו, יש 
לציין, מוצג במוזיאון הלובר בפריז(. כדאי לנצל את ההזדמנות ולבקר גם 

בשמורת אלוני ברעם הסמוכה. 
בשטח הגן הלאומי מצויים מבני הכפר הערבי בירעם, שתושביו, נוצרים 

מארונים, פונו ממנו במלחמת העצמאות ולא הורשו לחזור אליו לאחריה, 
על אף הבטחות שקיבלו. 

www.parks.org.il  04-6989301  גן לאומי ברעם 

http://www.parks.org.il
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מוזיאון בר דוד לאומנות ויודאיקה
על רקע הנופים של צפון הארץ, בקבוץ ברעם שוכן מוזיאון בר דוד 
לאומנות ויודאיקה. המוזיאון משתרע על פני שלוש קומות: בקומת 
הכניסה: מוצגות תערוכות דו-שנתיות מתוך אוסף המוזיאון. תצוגת קבע 
של יודאיקה: תשמישי קדושה, חנוכיות, בתים לספרי תורה, הגדות פסח, 

פמוטים ועוד. במקום נמצא גם העתק מדויק של משקוף הקדום מכפר 
ברעם, עם כתובת עברית מימי המשנה. 

בקומה העליונה: מוצגות תערוכות פעילות לכל המשפחה. חדר ארכיאולוגיה 
עם פריטים מהאיזור, כלי חרס וזכוכית, תכשיטים ופסלונים.

בקומה התחתונה: אגף הנוער והסדנאות בו מוצגת תערוכה פעילה 
לכל המשפחה. המוזיאון מקיים הדרכות ופעילויות, לקבוצות חינווכיות 

ולמשפחות כגון: קבלת ספר תורה, סיורים בקיבוץ, על הגבול והדרכות בגן 
הלאומי ברעם.

גן פסלים — פסלי ענק של יגאל תומרקין בהשראת הקומדיה האלוהית 
של דנטה ופסלים של אמנים נוספים. ניתן להזמין הדרכות בכל האגפים 

ובתערוכות השונות.

 קיבוץ ברעם
04-6987505  052-8313191 ,04-6988295/003 

bar-david@baram.biz 
 הדרכות בשפות עברית, אנגלית, צרפתית וספרדית 

mailto:bar-david@baram.biz
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 דן
גן לאומי תל דן

בגן הלאומי של תל דן נחשפים לשרידי העיר הכנענית ליש שנכבשה 
על ידי שבט דן בתקופת השופטים, ולשרידים מתקופות מאוחרות 

יותר: שער כנעני, שער העיר ואתר פולחן. כל זאת בסמוך לנחל דן, הגדול 
והחשוב שבין שלושת מקורות הירדן, שהטיול בו מספק כמויות בלתי 

נדלות של מים, צמחייה וכיף.

www.parks.org.il  04-6951579  גן לאומי תל דן 

 יסוד המעלה
אחוזת דוברובין

אחוזת דוברובין מציגה חצר איכרים מראשית המאה ה־20. כאן 
התגוררה משפחת דוברובין, שהתיישבה במקום לפני כמאה שנה. 
בחצר ובבית מוצגים רהיטים, כלי אוכל ומטבח, תמונות וספרים של בני 

המשפחה; נפחייה אותנטית הועברה לכאן בשלמותה מחצרו של נפח 
המושבה; בחצר מדגימים עשיית כלים שימושיים מקרמיקה ושריפתם 

בתנור )ניתן לרכוש את הכלים(. כן מוצגות במקום תערוכות מתחלפות. 
תכנית אורקולית בת 17 דקות מציגה את סיפורם של המתיישבים. באתר 

יש פינת חי ומסעדה.

 אחוזת דוברובין, יסוד המעלה  04-6937371

 יער ביריה 
נבוריה )נברתיין(

בנבוריה )נברתיין(, אתר ביער ביריה שבגליל, היה יישוב עוד בימי 
תקופת הברזל, ושגשגה בו קהילה יהודית בתקופת בית שני. במקום 

נחשפו שרידים רבים: מבני מגורים, מתקני מלאכה, כלים שונים ובראש 
ובראשונה בית כנסת, אשר את שרידיו אפשר לראות במקום.

 יער ביריה

http://www.parks.org.il
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מוזיאון בית אוסישקין, המרכז הגלילי לטבע
השער לארץ פלגי מים ולשביל ישראל

מוזיאון ומרכז מבקרים, מתמחה בטבע, בנוף ובאנשים המיוחדים של אצבע 	 
הגליל והגולן.

הפעלות ליחידים, משפחות וקבוצות.	 
ממוזג בקיץ, מחומם בחורף.	 
אפשרות לפעילות פנים ופעילות חוץ. 	 
אולם להרצאות וסרטים עם 100 מקומות ישיבה.	 
אפשרות לפעילות ערב ־ בתיאום מראש.	 
מתמחים בבניית ימי טיול ופעילות תוכן וחוויה המותאמים באופן אישי.	 

 א'-ה' 15:00-9:00, שישי 14:00-9:00, שבת 15:00-10:00, קבוצות ־ בתיאום מראש
 מוזיאון בית אוסישקין ־ 

המרכז הגלילי לטבע, קיבוץ דן, גליל עליון  
museum.teva.org.il  04-6941704 

http://museum.teva.org.il
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 יראון
מרכז מבקרים יקב הרי גליל

אוהבי יין וטבע מוזמנים להגיע אל מרכז המבקרים של "יקב הרי 
גליל", היקב הגדול ביותר בגליל העליון. 

www.galilmountain.co.il  04-6868748  קיבוץ יראון 

 כפר גלעדי
בית השומר והסליק

המוזיאון מציג את תולדות הארגונים "בר־גיורא" ו"השומר" ואת 
תפקידיהם בהתיישבות, בגיוס נשק ובהגנת היישוב. הוא מתמקד 

בשני נושאים: התפתחות כוח המגן בארץ ישראל וההתיישבות בגליל. 
המוזיאון מציג מבחר פריטים הממחישים את חיי השומר ואת הווי החיים 

באותה תקופה: תעודות, תצלומים, דיורמה אורקולית על קרב תל־חי, 
ערכת שקופיות, מבחר כלי נשק, דגלים ותלבושת מלאה של חבר "השומר". 

 קיבוץ כפר גלעדי  04-6941565

מלון כפר גלעדי
המלון הירוק של הצפון השקט והפסטורלי, צופה לעבר רמת הגולן, 

החרמון המושלג ועמק החולה. במלון 175 חדרים מרווחים, חדר 
אוכל, לובי, בר מטבח כשר, בית כנסת, אולמות לכנסים וארועים, בריכת 

שחיה מקורה ומחוממת, סאונה וחדר כושר, מועדון בריאות ואפשרות 
להזמנת טיפולים ועיסויים שונים.

חדרי המלון שופצו והורחבו, כמו כן נוספו 30 חדרי בוטיק חדשים 
המעוצבים באווירה גלילית מימי השומר. הבריכה החיצונית שופצה והורחבה 
ונבנה חדר כושר חדש להנאת האורחים. בקיבוץ מוזיאון לתולדות השומר, 

סליק נשק ופינת חי גדולה.

 כפר גלעדי  04-6900000

http://www.galilmountain.co.il
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 כפר ורדים
גלריה טל 

גלריה טל בכפר ורדים נוסדה ופועלת מאז 2002 לזכרו של טל 
גרינפלד, אמן צעיר שנפטר בגיל עשרים ושלוש, והשאיר אוסף 

ציורים ורישומים. הגלריה שמה על דגלה מתן הזדמנות לאמנים צעירים, 
הצגת אמנות ישראלית עכשווית, ויזום פרויקטי אמנות בקהילה. 

 רחוב חצב 74, כפר ורדים  04-9573933

 מטולה
בית האיכר

בית האיכר הוא האחרון בבתי הראשונים במטולה, שנשמר בצורתו 
המקורית בדיוק כפי שנבנה בשנת 1896. 

הבית נפתח מחדש בשנת 1987 לאחר שיפוץ והוא נועד להמחיש את הרוח 
החלוצית של הראשונים ואת החיים והתקוות שפיעמו בהם על אף הקשיים 

הרבים. 

 רחוב נסיה אילן, מטולה  04-6940237

תיבת הנגינה של זמי רביד
ב"תיבת הנגינה של זמי" אוסף של 160 כלי נגינה מ־50 ארצות. 

עשרות כלי נשיפה, כלי מיתרים, כלי הקשה, וכלי המקלדת השונים. 
הביקור הוא שילוב של קונצרט פרטי, וביקור מיוחד בבית פרטי במטולה. 

משך הביקור נא משעה ועד למעלה משעתיים להמופע המלא "על קפה 
ועוגב" ובו הדגמות של עשרות כלי נגינה, הסברים עליהם, וקונצרט קצר 

בכלי המקלדת. 

 רחוב מצפה עמק החולה 5, מטולה  04-6997073
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 מעיין ברוך
מוזיאון האדם הקדמון

המוזיאון מציג אוסף פרהיסטורי גדול שנאסף על-ידי אמנון אסף וחברי 
הקיבוץ בעמק החולה במשך שנים רבות. האוסף כולל ממצאים מלפני 

780,000 שנה ועד לפני 6000 שנה, עת נמצא לראשונה הכתב בחפירות 
ומתחילה ההיסטוריה. ממצאים מהתקופה ההיסטורית, נאספו באדמות 
מעין-ברוך, בעיקר במערות קבורה רבות הנמצאות בקרבת המוזיאון, 

לתקופותיהן השונות. במוזיאון אוסף אתנוגרפי, כלים בני זמנינו, המשמשים 
עד היום שבטים ואנשים ברחבי העולם. 

 קיבוץ מעיין ברוך

 מצודת כ"ח
מצודת כ"ח

מצודת כ"ח, אשר מוכרת גם בשם "נבי יושע" היתה תחנת משטרה 
בריטית אשר הוקמה בשנת 1938 כחלק ממערך ההגנה בגבול הצפון. 

לאחר שהמצודה ניתנה לערבים עם עזיבת הבריטים, הפך המקום לזירת 
קרב מרכזית בעת מלחמת העצמאות. במהלך שלושת ניסיונות הכיבוש של 

הכוחות הישראליים של המצודה נפלו 28 לוחמים, ועל שמם היא קרויה. 
ב־2013 נחנך במקום מוזיאון.

 דרומית לקריית שמונה

 עמיעד
אירוח כפרי עמיעד

קיבוץ עמיעד ממוקם בלב הגליל העליון, קרוב לכל אתרי 
האטרקציות. 27 חדרי אירוח צמודי קרקע, במדשאות ונוי מטופח. 

ארוחת בוקר, כשרה, מוגשת בחדר האוכל של הקיבוץ. מגרשי ספורט, 
מתקני משחקים לילדים, בריכת שחיה )בעונה(, מינימרקט ויקב.

 קיבוץ עמיעד  073-7599747
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 פקיעין
אנ"א פקיעין

בבקעה הצרה למרגלות 
הכפר, שוכנת אכסניית אנ"א 

פקיעין מוקפת בוסתנים של עצי זית, 
תאנה, אגוז ושאר מיני עצים שארץ 

ישראל התברכה בהם. באכסניית 
אנ"א פקיעין 50 חדרים ברמה גבוהה. 

החדרים ממוזגים עם מקלחות 
ושירותים צמודים, טלוויזיה בלוויין, 

מקרר מטיילים, חדרים לאנשים עם צרכים מיוחדים. ארוחת בוקר כלולה. במקום 
אינטרנט אלחוטי חינם. מסלולים ואטרקציות בסביבת האכסניה: סיור בפקיעין: 

מערת ר' שמעון בר יוחאי, המעיין, בית הכנסת העתיק, שמורת הר מירון, נחל 
כזיב, נחל בצת, נחל יחיעם, נחל בית העמק, נחל עמוד, בתי הכנסת העתיקים: 

ברעם , גוש חלב, מירון. 

pkiin@iyha.org.il  02-5945672  2491400 ת.ד. 910, פקיעין 

להזמנות ולפרטים נוספים:

www.iyha.org.il      1-599-510-511

חפשו אותנו גם ב-

 צפת
בית הכנסת האר"י הספרדי 

בית הכנסת הספרדי העתיק בעיר, הנקרא על שם רבי יצחק אשכנזי 
לוריא, ראש תורת הנסתר. בית הכנסת נבנה במאה ה־16 מחוץ 

לעיר, וברעידת האדמה של שנת 1837 חרב והוקם מחדש במקומו הנוכחי 
בשנת 1985. 

 העיר העתיקה, צפת  04-6971722

mailto:pkiin@iyha.org.il
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אוצר הסת"ם
מרכז המבקרים ממוקם למרגלות הר כנען בצפת. זהו מרכז יחיד 

מסוגו, החושף בפני מבקריו את אומנות סופרי הסת"ם.

 צפת  04-6912000  בתיאום מראש

מוזיאון בית המאירי
מוזיאון בית המאירי 

— מקום קסום בשיפולי 
הרובע היהודי העתיק בצפת, 

מקום שבו מסתיימות כל 
הסמטאות ומתחיל מסע אל 

העבר. 
שלוש  בן  עתיק  אבן  בית 
קומות. בית היסטורי משוחזר, 
הטומן בחיקו את סיפור חייהם 
של היהודים בצפת במאתיים השנים האחרונות. עולמה של הקהילה היהודית 
בית,  כלי  וריהוט,  לבוש  חפצי  צפת,  זקני  של  המרתק  סיפורם  דרך  עובר 

מלאכה וקודש. 
נוסד ע"י יחזקאל המאירי )1989-1934(. 

אפשרות לסיורים מודרכים בבתי הכנסת העתיקים ובסמטאות העיר העתיקה, 
בשילוב שחקנים, מופע כליזמר, מספרי סיפורים ועוד.

 א'-ה': 14:30-8:30, ו' וערבי חג: 13:30-8:30, לקבוצות בתיאום מראש — בכל שעה.
 העיר העתיקה, רחוב קרן היסוד 158, צפת  04-6971307, 04-6921939

beit.hameiri@gmail.com  www.bhm.org.il 

גלריית כמוס
במשך 18 דורות, מאז גורשו היהודים מספרד, מתגוררת משפחת 

כמוס בצפת. הגלריה המשפחתית נפתחה ב־1995 ומוצגים ומוצעים 
בה למכירה חפצי־חן ופריטי אמנות יהודית, עבודת ידם של מיטב היוצרים 

בישראל.

www.camusgallery.com  04-6923989  רחוב בית יוסף קארו 4, צפת 

mailto:beit.hameiri@gmail.com
http://www.bhm.org.il
http://www.camusgallery.com
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לבנות ולהיבנות 
מרכז מבקרים על שם וויליאם ואן קפל מכיל מידע על אודות סיורים 

וטיולים בצפת ובסביבה.

 סמטת אלקבץ 17, העיר העתיקה, צפת  04-6924427

מוזיאון פרנקל פרנל
המוזיאון מציג את יצירותיו של פרנקל פרנל. ביצירות ניתן למצוא 
נופים של צפת בפרט וישראל בכלל, דיוקנאות, תפאורות שנועדו 
למופעי תיאטרון ועוד. הדרכה למבקרים על תולדות האיש ויצירותיו, וכן 

על השפעתו על סצנת האמנות המקומית בתקופה שבה פעל. 

 רחוב ט"ז 16, צפת  050-2204306

מוזיאון הבובות בצפת
בית הבובות בצפת הנו גלריה העבודה של האומנית מילה רוזנפלד 

שעיקר התמחותה הוא ביצירת בובות מכל הסוגים.

 כיכר שדה בית אשטום, צפת  04-6999972

מצודת ביריה
מצודת ביריה נמצאת ביער ביריה, סמוך לצפת. האתר שוחזר ונפתח 

לקהל כמוזיאון המציג את תולדות המאבק להתיישבות בגליל.

 מצודת ביריה, צפת  04-6972041

עולם הקבלה
המתחם של המרכז הבין־לאומי לקבלה הצפתית שוכן במבנה אבן 
עתיק משוחזר ומשופץ בן שלוש קומות, בלב הסמטאות של העיר 
העתיקה. המבקרים יוכלו ליהנות מחוויה אור־קולית, הרצאה על יסודות 
הקבלה, מסע אל בטן האדמה לתוך שרידי בתים עתיקים מהמאה ה־16.

 העיר העתיקה, צפת  04-6821771
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קרית האמנים
הקריה נוסדה לאחר מלחמת השחרור, כשקבוצת ציירים ואמנים 

התיישבה בבתי הרובע הערבי; המסגד המקומי משמש עתה כמתחם 
לתערוכה כללית של אמני צפת.

 רחוב ט"ו 71, צפת  04-6920087 

מוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית
במוזיאון תערוכות המציגות את החיים של הקהילה היהודית: 

תשמישי קדושה, מקצועות ועיסוקים, חגים ומועדים, שואה, גבורה 
והצלה,הצלת שרידי ארון הקודש מהעיר ועוד. במוזיאון, סיורים מודרכים, 

תצוגה אור קולית, מרכז מידע ממוחשב, ספריה וארכיון. 

 מתחם בניין הסראייה, בצומת הפלמ"ח ועלייה ב', צפת  04-6925881

 קריית שמונה
מוזיאון קריית שמונה

המוזיאון הוקם במבנה ששימש בעבר כמסגד ואחר כך כבית משפט. 
מדובר במוזיאון היחיד בארץ המוקדש כולו לסיפור המעברות, עיירות 
הפיתוח ועליות שנות ה־50'. במקום ישנם תצוגה המציגה את ההיסטוריה של 

העיר מאז הקמתה, אוסף ארכיאולוגי ושחזור של מעברת חלסה. 

 רחוב הירדן 23, קריית שמונה  04-694013 

 ראש פינה
מלון אלתר שוורץ

המלון אירח אישים כמו יוסף טרומפלדור והרב קוק. רבי אלתר 
שוורץ היה ממקימי היישוב גיא אוני, שלימים הפך לראש פינה. 
המלון פעל החל משנת 1901 ועד 1926, אז נפטר שוורץ. בשנת 2001 

עבר שימור חלקי על ידי העמותה לשחזור ראש פינה.

www.hist-roshpina.com  04-6936913  העיר העתיקה, ראש פינה 

http://www.hist-roshpina.com
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בית פיק"א, בית פרופסור מר
בית פיק"א נבנה ב־1884 ושימש כבית הפקידות הראשי. היום מוקרן 

במקום חיזיון אורקולי המספר את סיפורה של המושבה מהקמתה 
ועד ימינו, וכן נמצאים בה הארכיון ההיסטורי והספרייה על שם אברהם 

בלום, נצר למייסדי המושבה.

www.hist-roshpina.com  04-6936913  העיר העתיקה, ראש פינה 

בית וילקומיץ
המקום, הקרוי גם נקרא גם "בית המורה", שימש כביתו של המורה 

חיים וילקומיץ, שהגיע אל המושבה הקטנה לאחר שעבר כמורה 
בזיכרון יעקב ובמטולה. הוא היה מראשוני המורים שלמדו בעברית. כיום 

משמש בית וילקומיץ, השוכן ברחוב ראשונים, כגלריה עבור יוצרים ואמנים 
מקומיים.  

 ראש פינה  054-7602888

מושבת הראשונים

מוזיאון פתוח הכולל את רחוב שנבנה על ידי החלוצים ובו בתי   
פקידות הברון רוטשילד וגן הוורדים. בבית הפקידות קיים ארכיון 
ומוקרן חזיון אור־קולי המספר את תולדות ראש פינה. בירידה בסמטה 

שבין שני הבתים נמצא גן הברון, שנבנה בשנת 1887 ופתוח לקהל הרחב.

 ראש פינה   04-6936913 הכניסה חופשית

 ריחאניה
המוזיאון הצ'רקסי בריחניה

המוזיאון נקרא "מרכז לשימור והפצת המורשת הצ'רקסית", יפגיש 
את המבקרים עם העדה הצ'רקסית ששורשיה בקווקז.

 ריחאניה  04-6980349  בתיאום מראש

http://www.hist-roshpina.com
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 תל חי
אנדרטת האריה, מוזיאון חצר תל חי

סמל ההגנה היהודית במאורעות שהתרחשו במארס 1920, שבמהלכם 
הותקף היישוב, נהרגו שמונה ממגיניו, כולל יוסף טרומפלדור, 

והמקום ננטש. על קבר האחים של שמונת ההרוגים הוקמה אנדרטה בדמות 
אריה שואג, מעשה ידי של הפסל אברהם מלניקוב.

 אתר תל חי

אנ"א תל חי
אכסניית אנ"א תל חי 

בנויה בלב חצר יפהפייה 
ומדשאות רחבות ידיים ומרפסת 
המשקיפה על צפון עמק החולה. 

באכסניית אנ"א תל חי 83 חדרים 
ברמה גבוהה. החדרים ממוזגים 
עם מקלחות ושירותים צמודים, 

טלוויזיה בלוויין, מקרר מטיילים, 
חדרים לאנשים עם צרכים 

מיוחדים, ואולם כדורסל, ארוחת בוקר כלולה. במקום אינטרנט אלחוטי 
 חינם.

מסלולים ואטרקציות באזור: שמורת נחל עיון ומפלי הטחנה והתנור, 
מקורות הירדן: שמורת דן, הבניאס והחצבני, חצר תל חי, מוזיאון הצילום 

בגן התעשייה, רכבל מנרה ומרכז קנדה במטולה. 

tel-hai@iyha.org.il  02-5945665  12100 ד.נ. גליל עליון 

להזמנות ולפרטים נוספים:

www.iyha.org.il      1-599-510-511

חפשו אותנו גם ב-

mailto:tel-hai@iyha.org.il
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המוזיאון הפתוח לצילום
המוזיאון ממוקם בגן התעשייה תל חי. הרעיון המונח ביסודו הוא 

הסרת המחיצות בין עולם האמנות לבין עולם התעשייה ופיתוח יחסי 
גומלין בין היצרני ליצירתי. במוזיאון 4 גלריות המציגות תערוכות מתחלפות 

וחושפות את הצילום על כל היבטיו, אגף אינטראקטיבי המציג את 
התפתחות הצילום, הדמיה של מצלמת ענק — קמרה אובסקורה, אוסף 

מצלמות נדיר, פעילות מגוונת לכל הגילאים בתחומי צילום, תעשייה 
ואמנות. 

 גן התעשייה, תל חי  04-6816700

 תל חצור - גליל עליון
גן לאומי תל חצור

בתקופה הכנענית התיכונה ובתקופה הישראלית הייתה חצור עיר 
משגשגת וחשובה, אשר עמדה בקשרי מסחר עם ערי בבל וסוריה ויצרה 

את המתחם המבוצר הגדול ביותר בארץ ישראל באותם הימים. בתל קיימים 
ביצורים מן התקופה הכנענית התיכונה, מבנה גדול מתקופת הברונזה המאוחרת 

)"הארמון"(, חומת סוגרים ושער המיוחסים לימי שלמה המלך.

www.parks.org.il  04-6937290  גן לאומי תל חצור 

http://www.parks.org.il


64

גליל מערבי

)i
sr

ae
lto

ur
is

m
( 

כו
ע



65

 חניתה
מוזיאון חומה ומגדל

בעת העלייה לחניתה נמצא במקום בית אבנים הרוס בחלקו. חדר 
אחד ממנו שימש בשעתו למגורי השומר ומשפחתו. הבניין שופץ 

ומאז 1960 הוא משמש כמוזיאון. באגף הארכיאולוגיה מוצגים כלים רבים 
ובהם כלי זכוכית, חרס וקרמיקה, תצוגת מטבעות מהמטבעה הקדומה של 
צור וכלי אבן מתקופות האדם הקדמון. באגף "חומה ומגדל" מוצגות בסדר 

כרונולוגי ההתרחשויות שהתחוללו במקום מאז 1936 ועד מלחמת 
העצמאות באמצעות תצלומים, דגמים של האזור, כלי נשק וכלי עבודה, 

קטעי עיתונות וארכיון. חיזיון אורקולי בן 18 דקות מתאר את עלייתה של 
חניתה על הקרקע.

 אתר חומה ומגדל, קיבוץ חניתה  04-9859677

 לבון
גן הפסלים בלבון

ניתן לראות את פסליהם של אילן אורבוך שלומי שוורצברג, אחיעם, 
עמוס קינן, וסדרת פסלים של עפרה צימבליסטה. 

 לבון  04-9872022

 לוחמי הגטאות
מוזיאון לוחמי הגטאות

המוזיאון נוסד על ידי ניצולי השואה, חלקם יוצאי המחתרות בגטאות 
ויוצאי יחידות פרטיזנים.

הבית מתמקד בגבורה, בניצחון רוח האדם וביכולת המופלאה של ניצולי 
השואה לבנות את חייהם מחדש במדינת ישראל. לצד המוזיאון פועל 

המרכז ההומניסטי, אשר שם לו למטרה להקנות את הידיעה וההבנה של 
אירועי השואה ואת היכולת להגיע לדיאלוג וללימוד משותף.

www.gfh.org.il  04-9958080  קיבוץ לוחמי הגטאות 

http://www.gfh.org.il
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 נהריה
גן בוטני זאולוגי

גן מטופח ורחב ידיים, עם אגמים, מפלים וביצות מלאכותיים. הגן 
משמש גם כמרכז למתעניינים בלימודי סביבה ואקולוגיה. במקום 

פינת ליטוף וצפריה.

 רחוב דוד בן גאון 8, נהריה  04-9517491

המקדש הכנעני נהריה
על גבעה קטנה בצפון נהריה, 900 מטרים מנחל הגעתון, נמצא האתר 

החשוב ביותר בין עתיקות נהריה, המדגים בצורה היפה ביותר את 
תהליכי הפולחן של התקופה הכנענית.

 רחוב המעפילים 30, נהריה  04-9821516  הכניסה חופשית

 נחל כזיב
מבצר מונפורט

מבצר צלבני גדול המתנשא מעל לנחל כזיב שהפך במאה השלוש־
עשרה למרכז המסדר הטבטוני הגרמני בארץ ישראל.

 שמורת נחל כזיב

 עכו
אוצרות בחומה

המוזיאון ממוקם בלב החומה המזרחית של עכו העתיקה. המבנה 
ששימש את חיילי המשמר העות'מאניים, מחולק היום לאולמות 

מקומרים בתוכם אצורים אוספים נדירים המציגים את הווי החיים בגליל 
משלהי המאה ה־19 ועד תחילת המאה ה־20. הדגש הוא על האדם בסביבה 

בה חי ופעל, והתייחסות למגוון הדתות והעדות בגליל.

www.ozarot.net  04-9911004  רחוב ויצמן 2, עכו 

http://www.ozarot.net
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מגדל המים

 א'־ה': 13:00-9:00, ג' ו־ה': 
גם 19:00-16:00  

שבת )אחת לשבועיים(: 14:00-10:00  
 ז'בוטינסקי 12, נהריה

04-9923925 

בית ליברמן

 א' 16:00-9:00, ב'-ה': 13:00-9:00
ב' ו־ד': גם 19:00-16:00,   

שבת )אחת לשבועיים(: 14:00-10:00  
 רחוב הגדוד ה־21, נהריה 

 )בצמוד לקניון נהריה בשכונת עין שרה(
04-9821516 

 בית ליברמן - המוזאון לתולדות נהריה 
והגלריה העירונית לאמנות של מגדל המים

סיפורו של בית ליברמן מתחיל בשנת 1935, אז רכש פיליפ ליברמן, 
תעשיין עשיר מסטניסלבוב, חלקת אדמה בנהריה מהחברה המיישבת 

"נהריה משקים זעירים בע"מ". בשטח פעלו משק חקלאי, רפת, מכון חליבה 
ופרדסים. הבית שימש מאוחר יותר כבסיס יציאה לפעולות של הפלמ"ח, 
לקליטת מעפילים שהגיעו לחופי נהריה בתקופת ההעפלה, כבית הבראה 
לבני נוער ניצולי שואה עם תום מלחמת העולם השניה וגם כבית הספר 

התיכון הראשון של היישוב בשנים 1953-1950. 
כיום מאכלס המקום את המוזאון העירוני לתולדות נהריה ובו ארכיון 

לתולדות המקום ותצוגה המספרת את סיפור הקמת היישוב. 
בנוסף, מומלץ לבקר במגדל המים של נהרייה, סמלה של העיר, אשר הוקם 

גם הוא בשנת 1935. המגדל שימש לאורך השנים לצרכים שונים פרט 
לאספקת מים, ומאז 2003 הוא משמש כגלריה העירונית לאמנות שבה 

מוצגות תערוכות מתחלפות.

www.nahariya.muni.il  nahriyamuseums@gmail.com 
)תחת הכותרת יחידות העיריה, מוסדות חוץ(  

http://www.nahariya.muni.il
mailto:nahriyamuseums@gmail.com
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בית הכנסת הרמח"ל
נמצא ליד רחוב השוק של עכו העתיקה. המקום נקרא על שמו של 

רבי משה חיים לוצאטו, שהגיע לעכו בשנת 1743.

 רחוב שביל רמח''ל, עכו העתיקה  054-3134702

הגנים הבהאים
מייסד דת הבהאים בהאא אוללה התגורר צפונית לעכו באחוזת 

"אל־באהג'ה", שם הלך לעולמו, ושרידיו קבורים במקדש ה"בהאא 
אוללה".

 צומת עכו צפון  04-8313131

חמאם אל באשה
חמאם טורקי, שנבנה בסוף המאה ה־18 ופעל עד סיום שלטון 

המנדט הבריטי. כיום מוצגת בו התכנית האור־קולית.

 מדרחוב אל־ג’זאר, עכו העתיקה  04-9910251

מוזיאון אסירי המחתרות
המוזיאון שוכן בחצר כלא עכו ומציג את תולדות עכו העתיקה ואת 

סיפור המאסר, המשפט והחיים בכלא של זאב ז'בוטינסקי וחבריו בימי 
המנדט הבריטי. ניתן להתרשם מחצר הכלא שנודע לשמצה, מתאי האסירים, 
תאי הצינוק וחדר הגרדום. עוד במוזיאון: תצלומים, מסמכים ופריטים אחרים 

המביאים את סיפור עולי הגרדום, עלילות הבריחה המפורסמת מכלא עכו 
וסיפור ההעפלה. המוזיאון שייך ליחידת המוזיאונים של משרד הביטחון.

 החברה לפיתוח עכו, רחוב ויצמן 1, עכו  1-700-70-80-20

מוזיאון עוקשי לאמנות
תערוכה מעבודותיו של האמן אבשלום עוקשי ז"ל, שיצירותיו 

מתמקדות באירועים מהמקרא ומנופי ארץ ישראל. 

 מדרחוב אל־ג’זאר, עכו העתיקה  04-9956706
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מנהרת הטמפלרים
350 מטרים של מנהרה מהמצודה הטמפלרית ועד לנמל המזרחי. על 
דפנותיה מוקרנים סרטי אנימציה על החיים בעכו בתקופה הצלבנית.

 רחוב ההגנה, עכו העתיקה  1-700-708020

אנ"א עכו
באחת מערי הנמל 

העתיקות בעולם, עכו, 
וכהמשך ישיר לנוף המקומי 

ניצבת בפתחה של העיר העתיקה 
שוכנת אכסניית אנ"א עכו. 

האכסניה משמרת בתוכה שרידים 
ארכיאולוגיים מרשימים מתקופות 
שונות ומציעה לאורחיה חוויה של 

הווה ועבר מזרח ומערב המתמזגים זה בזה. האכסניה ממוקמת בלב העיר 
עתיקה מרחק הליכה מכל אתרי התיירות שעכו מציעה. ארוחת בוקר כלולה. 

במקום אינטרנט אלחוטי חינם.

akko@iyha.org.il  02-5945727  2430123 )רחוב ויצמן 2 )עכו עתיקה 

להזמנות ולפרטים נוספים:

www.iyha.org.il      1-599-510-511

חפשו אותנו גם ב-

 רקפת משגב
הגלריה המקסיקנית 

בגלריה מבחר של רהיטים המיובאים מהמזרח הרחוק וממקסיקו: 
שטיחים, כלי בית, ספרים, יודאיקה, שמנים, אביזרי מיסטיקה ועוד. 

 www.mexican-gallery.co.il  04-9800161  כניסה ליישוב רקפת משגב 

mailto:akko@iyha.org.il
http://www.mexican-gallery.co.il
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 שלומי

אנ"א שלומי
אכסניית אנ"א שלומי, בנויה כולה 
לבנים אדומות הטבולות בצמחייה 

ירוקה, בלב שכונת שלומית ולרגלי רכס חניתה 
כאשר מעליה מתנשאת החומה הירוקה 

והקסומה של רכס הסולם. באכסניית אנ"א 
שלומי 100 חדרים ברמה גבוהה. החדרים 
ממוזגים עם מקלחות ושירותים צמודים, 

טלוויזיה בלוויין, מקרר מטיילים, חדרים לאנשים עם צרכים מיוחדים ומגרש 
כדורסל. ארוחת בוקר כלולה. במקום אינטרנט אלחוטי חינם.

מסלולים ואטרקציות באזור: יער חניתה, רמת אדמית ומערת קשת, 
שמורת נחל שרך ובצת, נחל כזיב ומבצר המונפורט, נחל יחיעם, מבצר 

יחיעם וראש הנקרה.

shlomi@iyha.org.il  02-5945708  2283200 ת.ד. 2120, שלומי 

להזמנות ולפרטים נוספים:

www.iyha.org.il      1-599-510-511

חפשו אותנו גם ב-

 תפן
המוזיאון הפתוח בתפן

המוזיאון היינו חלק ממתחם המשלב 4 מוזאונים וגן פיסול סביבתי. 
הביקור כולל תוכנית עשירה של סדנאות יצירה וביקורים מודרכים 
במוזאונים השונים, בגלריה לאומנות ישראלית, באוסף מכוניות עתיקות 

ובמפעלים באזור התעשייה "מגדל תפן", החובק את הגן. גן הפסלים בתפן 
הוא החצר הפנימית של גן התעשייה ומשתרע על עשרות דונמים. 

 איזור התעשייה, תפן

mailto:shlomi@iyha.org.il
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 אילניה )סג'רה(
מרכז ההדרכה ע"ש דוד בן גוריון

מושבה טיפוסית מראשית המאה ה־20, ובה מסלול טיול העובר ב־13 
נקודות: 1( נקודת תצפית; 2( בית הקברות של המושבה; 3( חוות 

סג'רה )חוות השומר( - משמשת כיום בסיס חינוך של צה"ל; 4( מעיין 
הכפר ולידו תל עתיק ובו שרידי בית כנסת מתקופת המשנה; 5( מערת בית 
הבד - שרידיו של בית בד קדום עם מערכת של קברים עתיקים; 6( "מערת 
המנורה"; 7( בית הספר הישן; 8( המקווה, שפעל גם הוא במערה; 9( בריכת 
המים שהוקמה בשנות ה־40; 10( עמדת השמירה; 11( חצרו של האיכר סיני 

רוגוצ'בסקי, שאצלו עבד בן גוריון כפועל; 12( ביתה של משפחת קורקין; 
13( מרכז ההדרכה הכולל תצוגה וחיזיון אורקולי.

 מרכז חינוכי ע"ש בן גוריון, אילניה  04-6767580

 בית קשת
בית הביטחון בבית קשת

קיבוץ בית קשת הוא ראשון יישובי הפלמ"ח בישראל. מייסדיו היו 
בוגרי בית הספר החקלאי כדורי ובוגרי תנועת המחנות העולים. 

בראשיתו שכן הקיבוץ כקילומטר ממזרח למקומו כיום. מהקיבוץ הישן שרד 
בית הביטחון, שבו התבצרו אנשי הקיבוץ ומגיניו במלחמת העצמאות. 

 קיבוץ בית קשת  04-6629019

צריף בן צבי
צריף בן צבי מוקדש לנשיא השני של מדינת ישראל, יצחק בן צבי. 

במקור הצריף הועתק מירושלים לכאן בשנות החמישים. כאן תוכלו 
להכיר את אורח החיים של בן צבי, לצד פריטים היסטוריים. בצריף מוקרן 

סרט קצר המספר על חיי המשפחה. 

 קיבוץ בית קשת  04-6767122
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 בר לב
מרכז המבקרים ידיעות אחרונות בפארק בר לב
במהלך הביקור במרכז המבקרים לומדים על העבודה ביצירת עיתון: 

עבודת הכתבים בשטח, עריכת כתבות, וכמובן, ההדפסה וההפצה. 
בסיור יסופרו גם אנקדוטות וסודות מקצועיים ואפילו התנסות מדומה עם 
דילמה של עורך בדסק החדשות. לאחר הסיור זוכה על מבקר בשי אישי. 

הסיור נמשך כשעה וחצי ומתאים למשפחות וקבוצות. 

 פארק התעשייה בר-לב )כביש עכו-כרמיאל(  04-9559944

 כפר מנדא
מרכז מבקרים סינדיאנת הגליל

סינדיאנת הגליל היא עמותה הפועלת למען סחר הוגן, ולקידום 
הזדמנויות כלכליות ומקומות תעסוקה לנשים ערביות. במרכז 

המבקרים תשמעו על הפעילות של העמותה, החותרת לשוויון, אחווה וקירוב 
לבבות בין יהודים וערבים, ולפגוש בנשים העוסקות בקליעת סלים.

 כפר מנדא  04-9863191  בתיאום מראש

 כפר קמא
המרכז למורשת הצ'רקסית

המוזיאון הצ'רקסי שוכן בבית ישן שנבנה בשלהי המאה ה־19  
וממוקם בלב השכונה העתיקה של כפר קמא. המוזיאון מזמן הצצה 

לסיפורו הייחודי של העם הצ'רקסי. הצ'רקסים הם עם קווקזי המורכב 
מתריסר שבטים, המתגוררים בעיקר בצפון הקווקז, טורקיה והמזרח התיכון. 

בישראל יש כ־4,000 צ'רקסים, המתרכזים בעיקר ב־2 כפרים בגליל: 
ריחאניה וכפר קמא.

בין הפריטים המעניינים באוסף: העריסה וההליכון ששימשו בעבר לגידול 
תינוקות ולהכנתם לעצמאות מגיל צעיר.

www.circassianmuseum.co.il  077-7800204  כפר כמא 

http://www.circassianmuseum.co.il
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 כפר תבור
מוזיאון המושבה

מרכז מבקרים גדול, למרגלות הר תבור, במרכז המושבה הוותיקה 
כפר תבור. במוזיאון תצוגה של עשרות מוצגים, מסמכים ותמונות 

מחיי הקהילה. צמוד למוזיאון אפשר להתרשם מחצרות אותנטיות של 
איכרים ולהתוודע אל אורח החיים האמיתי שלהם. 

 גישה מהכניסה הצפונית למושבה, כפר תבור  04-6765844

מוזיאון המרציפן
מוזיאון המרציפן הינו מרכז המבקרים של מפעל "שקד תבור" 

לייצור מוצרי שקד ומרציפן בכפר תבור.

 חוות היין, שדרות קק"ל, כפר תבור  04-6772111
www.shakedtavor.co.il 

ג'ונדירלנד
מוזיאון טרקטורים ומכונות חקלאיות. על כל מכונה יש הסבר 

בהקשר של ההיסטורית ההתיישבות בארץ.

 כפר תבור  04-6772570

 לביא
מלון לביא

בהרי הגליל התחתון, אל מול נופי הכנרת והגולן שוכן מלון לביא, 
פינת חמד טובלת בירק ופרחים. במלון 184 חדרים מרווחים חלקם 

עם דלתות מקשרות, וחדרי דלקס וסוויטות. מסעדה מרווחת מגישה 
ארוחות כשרות למהדרין. לובי ובר בסגנון עתיק ומרווח, חנות מזכרות 

ויודאיקה, אולמות לכנסים ואירועים, חדר כושר, טניס שולחן ומגרשי טניס, 
סאונה, בריכה מקורה ומחוממת פתוחה כל השנה. 

 קיבוץ לביא  073-7598822

http://www.shakedtavor.co.il
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 נצרת
אלסראיא — גלריה לתרבות ואמנות 

מטרת הגלריה להגביר את המודעות לעיר נצרת תוך חשיפת הערכים 
ההיסטוריים של העיר כסמל לדו קיום בין שלושת הדתות. 

 רחוב אלבשארה 21, נצרת  04-6014001

העיר העתיקה — השוק 
השוק הססגוני של נצרת הינו שוק ערבי אותנטי המציע מגוון גדול 
של חנויות וסחורות ומבנים ארכיטקטוניים מהתקופה העות'מאנית.

 נצרת  04-6106611

הר הקפיצה
ממרומי הר הקפיצה תצפית על עמק יזרעאל, הכרמל, התבור וגם 

לכיוון הרי גלעד. המקום מוסדר ומציע שפע מקומות ישיבה.

 נצרת  עמותת נצרת לתרבות ותיירות: 04-6106611

כפר נצרת
אטרקציה ייחודית המיועדת לילדים ומבוגרים כאחד. הכפר משחזר 

את החיים בנצרת בראשית התקופה הרומית.

www.nazarethvillage.com  04-64560426  נצרת 

כיכר המעין
בכיכר המעין נמצא הרהט )"סביל" בערבית( הידוע בשם באר מרים 

או מעין מרים. על-פי המסורת נהגה מרים, אמו של ישו, לשאוב מים 
באזור זה. בעבר היה המעין מקור המים היחיד של העיר ובו נאספו על מנת 
לשאוב מי שתייה. הכיכר והרהט שופצו ושוחזרו ובחפירות נמצאו שרידים 

של תעלות ובריכות מים מתקופות שונות.

www.nazarethinfo.org  04-6106611  נצרת 

http://www.nazarethvillage.com
http://www.nazarethinfo.org
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מרכז מרים הבין־לאומי, 
מרכז המבקרים "מרים מנצרת"

המרכז הבינלאומי של מרים מנצרת הוא מרכז מפואר מול בזיליקת 
הבשורה. המרכז משתרע על שטח של 2,500 מ"ר. במוקד המרכז תצוגת 

מולטימדיה ייחודית בת 55 דקות המספרת את תולדותיה של מרים אמו של 
ישוע. בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו במקום על ידי רשות העתיקות לפני 

פתיחת המרכז, התגלה מבנה מגורים מהתקופה הרומית המוקדמת, תקופתו 
של ישוע. המבנה, שריד מהכפר היהודי של נצרת במאה הראשונה לספירה, 

הוא הראשון שהתגלה בעיר מתקופה זו, והוא עוזר להבין את אורחות החיים 
בכפר בימיו של ישוע. 

על גג המרכז משתרעים גן בוטני ובו יותר מ־400 צמחים שנזכרו בתנ"ך, 
נקודות תצפית על העיר, וקפלה ייחודית: "קפלת האחדות", המוקדשת 

לאחווה בין העדות ובני הדתות השונות בנצרת ובארץ ישראל. 

 www.mariedenazareth.com 04-6461266  נצרת 

פאח'ורת מוסמאר
פאח'ורת מוסמאר הוא מפעל קרמיקה משפחתי, הפועל כבר יותר 

ממאה שנה. הביקור במרכז המבקרים אורך כשעה וכולל הסברים על 
החימר, על העבודה ועל המכונות השונות המשמשות בתהליך הייצור של 
הכלים. המבקרים מתנסים ביצירת כד חימר. מתאים לילדים מגיל ארבע.

 רחוב נמסאווי, נצרת  04-6575996

 נצרת עילית
מרכז המבקרים עלית 

במרכז המבקרים תזכו לחוויה מתוקה. בתחילת הביקור צופים בסרט 
אנימציה המספר על הפיכת הקקאו לשוקולד. בהמשך יוצאים לסיור 
רגלי באגפי הייצור השונים ולומדים על אופן הכנת הממתקים. בסוף הסיור 

מקבלים שי מתוק. הביקור מתאים לגיל 6 ומעלה ויש להגיע במכנסיים 
ארוכים ובנעליים סגורות.

 רחוב גלבוע 5, נצרת עילית  1-800-777-777  בתיאום מראש

http://www.mariedenazareth.com
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 עין דור
המוזיאון הארכיאולוגי בעין דור 

הממצאים בתצוגת הקבע חושפים את חייו של האדם באזור החל 
מהתקופות הפרהיסטוריות ועד לימינו.

 קיבוץ עין דור  04-6770333

 צומת גולני
מוזיאון גולני

אתר הנצחה ומורשת קרב לחטיבת גולני. באתר תצוגות, דגמים, 
אנדרטות, מופע אור־קולי וחדר הנצחה.

 צומת גולני  04-6767215

 ציפורי 
העיר העתיקה ציפורי

בירת הגליל היהודי בתקופת המשנה והתלמוד. האתר כולל תיאטרון, 
בתי כנסת ופסיפסים מהתקופה הרומית והביזנטית. אחד הפסיפסים 

המפורסמים של האתר הוא דמות אשה הנאה המכונה ה"מונה ליזה 
מהגליל", פסיפס אחר מתאר גלגל מזלות עם סמלים יהודיים, כתובות 

בעברית וארמית, ופרסקאות מרהיבות. 

www.parks.org.il  04-6568272  גן לאומי ציפורי 

 שדמות דבורה

מוזיאון אדם ותכשיט
מתחם התבוננות והתנסות העוסק ב־12 אלף שנות תרבות אדם 

בהשראת ממצאים ארכיאולוגים בראי האומנות.

 שדמות דבורה  050-8484940  בתיאום מראש

http://www.parks.org.il
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מרכז מבקרים דבורת התבור
מושב העובדים בגליל התחתון מזמין צעירים ומבוגרים לבקר במכון 

לרדיית דבש ולקבל הסברים מפורטים והדגמות על תהליך הפקת 
הדבש, מוצרי הבריאות והקוסמטיקה שמקורם בכוורת.

באולם גידול המשי היחידי בישראל, תשמעו את סיפורה המרתק של 
משפחת בן זאב, תגלו את סוד ייצור המשי ותעקבו אחר תהליך גידול 

הפקעות והפיכתן לצעיפי משי מרהיבים. סוף הסיור מתוק במיוחד וכולל 
טעימות של תוצרת הדבש המקומית מפרחי חורש התבור, חלבה ושוקולד. 

www.dvorat-hatavor.co.il  04-6769598  מושב שדמות דבורה 

 שיבלי

המרכז למורשת הבדווים בגליל
במרכז מארחים באוהל בדווי, עורכים סיור מודרך בחצר ובה מציגים 

את הווי החיים של הבדווים, מהגורן והמחרשה ועד אבני הריחיים; 
אפשרות להתנסות באפיית פיתות ובמשחק תפקידים בתלבושות 

מסורתיות.

 שיבלי  04-6765585

http://www.dvorat-hatavor.co.il
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עמקים
 גן השלושה
)Daphna Tal\israeltourism(
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 אלוני אבא
יערת הדבש

מרכז מבקרים בו ניתן לצפות בסרט על חיי הדבורים, לקבל 
הסברים, לטעום סוגי דבש ויערות, לשוחח עם הדבוראי על עבודתו 

ולרכוש דבש ומוצרי דבש.

 אזור תעשייה אלוני אבא  054-4437402

 אלון תבור
מרכז מבקרים תנובה

רוצים לדעת לאן זורם החלב מהמכליות שהרגע הגיעו מהרפת? מה 
הקשר בין רובוטים למעדנים? או למה רק לעובדים מותר להיכנס 
למפעל? אתם מוזמנים למרכז המבקרים של תנובה. הסיור במקום הצצה 

למתקני המחלבה, תצפית על אולם הייצור, צפייה בסרטון הסוקר את 
ההיסטוריה של תנובה, פגישה עם משפחה של פרות מזמרות ושחזור 

הייצור, האוטומציה, והרובוטיקה של הרפת.

 אזור התעשייה אלון תבור  1-800-221422  בתיאום מראש

 בית לחם הגלילית
גלריה לאומנות תומס למאי 

הגלריה ממוקמת במרכז האומנים, במושבה הטמפלרית בית לחם 
הגלילית. הגלריה שוכנת במבנה חדש אשר שימש פעם כרפת, ובה 

תערוכות מתחלפות של אומנים ותיקים כישרונות מתגלים, הרצאות 
ואירועי אומנות שונים. במקום גם סטודיו של הפסל האמריקאי תומס 

למאי, עם תצוגת קבע של עבודותיו. 

 משק גולדשטיין, בית לחם הגלילית  050-7225533
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מרכז המבקרים של המושבה הטמפלרית 
מרכז המבקרים של המושבה הטמפלרית בבית לחם הגלילית, נמצא 

בבית משפחת פליישמן, המרכז מציע ביקור בבית המכיל, פרטים 
מחיי המושבה ומחיי הטמפלרים שחיו במקום, כמו כן מציע המרכז — טיול 

סיפור בין בתי המושבה, ולינה כפרית. 

 בית משפחת פליישמן, בית לחם הגלילית  04-9532901

נירהל'ה — גלריה כפרית
במבנה רפת ישנה נמצאת הגלריה־סטודיו־קפה. במקום תערוכות 

קבוצתיות מתחלפות )מדי חודשיים( של אמנים מכל הארץ. בצמוד 
נמצא הסטודיו של בעלת הבית, שיוצרת בחימר כלים שימושיים וצבעוניים. 

נגיש לנכים.

 בית לחם הגלילית  04-9931594

 בית שאן
גן לאומי בית שאן 

בקרבת העיר בית שאן שוכן הגן הלאומי על פני כ־1,500 דונם. בין  
האתרים המרכזיים שנגלו נמצא תל שאן המקראי שמתנשא לגובה 50 

מטרים, תאטרון בן 7,000 מושבים מימי הרומאים, בית מרחץ מהתקופה 
הביזנטית, רחוב עמודים מרכזי, אמפיתאטרון ששימש למופעי גלדיאטורים 

ועוד מתחמים רבים, שחלקם הגדול עדיין לא נחשף. אל תחמיצו את החיזיון 
האור־קולי "לילות שאן" )יש להירשם מראש(.

 עמק בית שאן  04-6587189

הגן הלאומי גן-השלושה )הסחנה(
גן השלושה שוכן למרגלות הגלבוע ונחשב לאחד מאתרי הקייט 

והנופש הנודעים ביותר בארץ.

 כביש 669  04-6586219



82

אנ"א בית שאן
במבנה ארכיטקטוני 

יפיפייה, הבנוי במרקם 
של קירות אבן המשובצות 

אבנים שחורות המרמזות על 
סלעי הבזלת הנפוצים באזור, 

שוכנת אכסניית אנ"א בית 
שאן הצופה על עמק הירדן 
והרי גלעד. באכסניית אנ"א 
בית שאן 62 חדרים ברמה 

גבוהה. החדרים ממוזגים עם 
מקלחות ושירותים צמודים, טלוויזיה בלוויין, מקרר מטיילים, חדרים 

לאנשים עם צרכים מיוחדים. במקום בריכת שחייה פתוחה בעונה. ארוחת 
 בוקר כלולה. במקום אינטרנט אלחוטי חינם.

מסלולים ואטרקציות בקרבת האכסניה: טיילת בסמוך לבית ההארחה 
המשקיפה על הרי הגלעד, עתיקות בית שאן ומרכז המבקרים ה"סארייה", 

פארק מים — מעיין חרוד, גני חוגה, גן השלושה, גן גורו )גן חיות 
אוסטרליות(, בית הכנסת העתיק בבית אלפא, חצר גשר הישנה והרי 

הגלבוע.

 שדרות מנחם בגין 129 ת.ד. 863 בית שאן 1171602 
beitshean@iyha.org.il  02-5945641  

להזמנות ולפרטים נוספים:

www.iyha.org.il      1-599-510-511

חפשו אותנו גם ב-

מוזיאון העירוני — בית שאן
במוזיאון תערוכות הקשורות לממצאים ארכאולוגיים בתל בית שאן, 

ומציגות את העיר בתקופה הרומית והצלבנית. 

 רחוב ההסתדרות 1, בית שאן  04-6586221

mailto:beitshean@iyha.org.il
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 גן השלושה — המוזיאון לארכיאולוגיה
אזורית וים תיכונית

במוזיאון אוסף נדיר מאמנות יוון הקדומה, תערוכה מן התרבות 
האטרוסקית, ממצאים נדירים מפרס הקדומה, פריטים ארכיאולוגיים 

ממצרים הקדומה ותצוגה של ממצאים ארכיאולוגים מחפירות שנערכו 
בעמק בית שאן. כמו כן שוכן באתר גן ארכיאולוגי ובו אוסף אבני מיל, 

סרקופגים ופריטים ארכיטקטוניים שונים מן התקופה הרומית וכן בית בד 
וגת משוחזרים.

באגף הנוער של המוזיאון נערכות מגוון פעילויות המדגימות את אורח 
החיים בימי קדם ודרכם מתוודעים התלמידים לטכנולוגיות העתיקות: 

הפקת שמן זית, ייצור יין, פעילות להפקת לחם מחיטה. יוון הקדומה ובעלי 
חיים במוזיאון.

המוזיאון נתמך ע"י משרד החינוך ומשרד התרבות.

 א'-ה', שבת וחג: 14:00-10:00, לקבוצות — בתיאום מראש גם בשעות אחרות, וגם ביום ו'
 גן השלושה )הסחנה(, עמק המעיינות

mus@gan3.co.il  www.gan3.co.il  04-6581630 '04-6586352  טלפקס 

mailto:mus@gan3.co.il
http://www.gan3.co.il
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פארק המעיינות
עין חומה ועין מגדל, מקורותיו של נחל הקיבוצים, מהווים את לב 

פארק המעינות שבעמק בית שאן. בפארק אתרים היסטורים ומעינות 
נוספים, בינהם: "תל שוכה" — גבעה רמה ובראשה מגדל בטון, שממנו 

תצפית על האזור. עין שוקק — בריכה גדולה עם מים צלולים. עין מודע 
— מעין גדול עם חורשת אקליפטוס וחניון. בין המעיינות, האתרים 

ההיסטוריים והשטחים החקלאיים נסללו דרכים למעבר נוח. ניתן לרכוב 
בפארק על אופניים, להשכיר רכבי גולף, לסייר ברגל ולערוך פיקניק בצל 

החורשות.

 כביש 669  04-6586219

 בית שערים
בית שערים

בין המאות ה־2-4 לפני הספירה בית שערים הייתה מרכז רוחני של 
העם היהודי בעיקר בזכות רבי יהודה הנשיא, שישב בה. היום אפשר 

למצוא בגן הלאומי של בית שערים את עיר הקברים המפוארת שחצבו 
תושביה, שבה מערות קבורה מלאי ארונות אבן מעוטרים. 

www.parks.org.il  04-9831643  גן לאומי בית שערים 

מוזיאון השוטר והנוטר העברי
מוזיאון פועל ליד במשטרת נהלל ההיסטורית. זהו מרכז מבקרים 

המנציח את פעילותם של בעלי תפקידים בימי המנדט הבריטי. 
במוזיאון שחזור של חדר יומנאי, הכולל פרטי לבוש, כלי נשק מאותה 

תקופה ולא מעט מסמכים רשמיים שמהם ניתן ללמוד על התקופה.

 בית שערים  04-6415073

http://www.parks.org.il
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גן השלושה — האתר המשוחזר "חומה ומגדל"
בואו לאתר המשוחזר 'חומה ומגדל' לטפס על המגדל ולהשקיף סביב, לראות 
ולהבין איך הוקמו ראשוני היישובים העבריים בעמק המעיינות, הוא עמק בית 

שאן.
אתר חומה ומגדל הוא שחזור בגודל טבעי של תל עמל )ניר דוד(, ראשון יישובי 

חומה ומגדל בארץ, שעלה על הקרקע ב־10 בדצמבר 1936. בחצר, המוקפת 
חומת עץ, ניצבים צריפי מגורים משוחזרים, מגדל, חדר האוכל והמטבח. הביקור 

ממחיש כיצד קמו 57 יישובים בימי מאורעות הדמים בשנים 1939-1936 תחת 
השלטון הבריטי, ובאילו תנאים חיו החלוצים. 

באתר פעילות מגוונת לכל מערכת החינוך וסרטון בשפות שונות. כמו כן, 
מוצעת פעילות עצמאית למשפחות, כגון: טיפוס על המגדל, בניית חומה, צילום 

בבגדי חלוצים, כביסה בגיגית ועוד. ניתן להזמין סיורים מודרכים, הכוללים 
סרטון אוטנטי בשפות שונות, וכן הרצאות-זמר ופעילות עם שחקנים. למרגלות 

האתר נחנך "גן פעמוני ההתיישבות" בו מוצגים דגמי פעמונים כפי שהיו 
ביישובים מראשית ההתיישבות החלוצית. 

 א'-ה', שבת וחג: 14:00-10:00, לקבוצות — בתיאום מראש גם בשעות אחרות, וגם ביום ו'
 גן השלושה )הסחנה(, עמק המעיינות

homa@gan3.co.il  www.gan3.co.il  04-6581090  04-6581017 

mailto:homa@gan3.co.il
http://www.gan3.co.il
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 הזורע

מוזיאון וילפריד ישראל לאמנות המזרח
המזרח הרחוק והקרוב נפגשים במוזיאון וילפריד ישראל לאמנות 

המזרח, שבקבוץ הזורע. הסיור בתערוכות המוזיאון יחשוף בפניכם 
אוצר של פסלי בודהה עתיקים, כלי קרמיקה סינים, כלי מתכת מוסלמים 

ועוד, לצד תערוכות מתחלפות עם זיקה רעיונית או אסתטית לאמנות 
אסיה. בנוסף לאמנים ישראלים, מציג המוזיאון גם אמנים זרים ברובם 

מארצות מזרח אסיה. ניתן לצפות גם, בתאום מראש, בסרט "המציל 
מברלין" על פועלו של וילפריד ישראל.

 ב'-ו': 14:00-9:00, שבתות וחגים 16:00-10:00  קבוץ הזורע
www.wilfrid.org.il  04-9899566 

 טירת צבי
מרכז מבקרים דרך התמר

חוויה לימודית בה ישולבו פעילות עצמאית וסיור במטעי התמרים 
תוך הנאה מיופיו ואצילותו של העץ ומתק פירותיו. הסיור כולל 

הדרכה אורקולית באולם ותצוגה, סיור בשטח והדגמה של הפעילות 
החקלאית, עבודה עצמית של המבקר ויצירת מוצרים המבוססים על 

חומרים מעץ התמר, הכרת התמר כגידול חקלאי — עם התייחסות לשיטות 
גידול מן העבר לעומת טכנולוגיה עדכנית, ניצול מירבי של כל חלקי העץ, 

והכרת הגיאוגרפיה וההיסטוריה של בית גידולו בעמק בית שאן.

 קיבוץ טירת צבי  04-6078771

http://www.wilfrid.org.il
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 יפעת
מוזיאון העמק — בקיבוץ יפעת, ע"ש עודד ארצי

מוזיאון העמק מציג את סיפורם של החלוצים שהתיישבו בעמק 
בשנות העשרים של המאה העשרים, ועד הקמת המדינה. מוזיאון 
העמק מתרכז בסיפורם של הקיבוצים והמושבים בעמק, שמעשיהם היוו 

אות ומופת להתפתחות החברה הישראלית, ולעיצוב דמותה ותרבותה טרם 
הקמת המדינה.

 קיבוץ יפעת  04-6548974

 כפר ברוך
ברווזים בכפר

מרכז המבקרים במושב כפר ברוך מזמן מפגש מרתק עם עולם 
הברווזים ועופות המים בכלל. החל ברבייה, דרך הבקיעה ועד 

לבגרות. במשק יש לא פחות מ־15,000 בעלי כנף. מרכז מבקרים מציע 
חוויה מרתקת ומעשירה. הסיור מותאם לגיל ולאופי המבקרים. ילדים 

קטנים ייהנו מפעילויות איסוף ביצים, פינת יצירה ופינת ליטוף. הבוגרים 
ילמדו על תהליכי הרבייה של הברווזים ועל נפלאות ההחתמה.

 משק איריס ונפתלי לוין, כפר ברוך  04-6540882 
www.barvazimbakfar.co.il 

 כפר יהושע
רכבת העמק

רכבת העמק היוותה שלוחה של הרכבת החיג'אזית שהוקמה בשנת 
1905 ונסעה בין חיפה לצמח, ומשם לדמשק, בירת סוריה. הרכבת, 

שהפכה לזירת מאבק של כוחות המחתרת בבריטים, פעלה עד 1951. בתחנת 
הרכבת בכפר יהושע נפתח מרכז מבקרים החושף באמצעות תצוגה ושלל 

מוצגים )כולל שרידי קרונות ומסילה( את סיפורה של הרכבת המיתולוגית. 

 כפר יהושע  04-9534226

http://www.barvazimbakfar.co.il
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 מעיין חרוד
בית חנקין בגלבוע

הבית שוכן בגן לאומי מעיין חרוד. הבית מעוצב ברוח שנות ה־30, 
הימים שבהם נבנה. בכניסה עוברים דרך המטבח, שם מייצגות שתי 

בובות את דמותם של יהושע חנקין, גואל אדמות העמק, ושל אשתו אולגה. 
בסלון מתנוססת מפת רכישת הקרקעות בארץ, שולחן כתיבה, ארגזי 

חפצים, ארון בגדים ומכשירי מדידה לרכישת קרקעות. בבית מקרינים סרט 
על חייו ופועלו של יהושע חנקין בארץ ישראל. מ 

 גן לאומי מעיין חרוד  04-6532211

אנ"א מעיין חרוד
אכסניית אנ"א מעיין חרוד שוכנת בצל 

הקיר הזקוף והיפה של הר הגלבוע 
כשמצד שני, ממש מעבר לגדר, שוכן גן לאומי 

מעיין חרוד. באכסניית אנ"א מעין חרוד 34 
חדרים ברמה גבוהה. החדרים ממוזגים עם 

מקלחות ושירותים צמודים, טלוויזיה בלוויין, 
מקרר מטיילים, חדרים לאנשים עם צרכים מיוחדים. ארוחת בוקר כלולה. 

במקום אינטרנט אלחוטי חינם.
מסלולים ואטרקציות הסמוכים לאכסניה: בית הכנסת העתיק בבית אלפא, 

מוזיאון "בית שטורמן" בעין חרוד, חומה ומגדל בניר דוד, פארק מים - 
מעיין חרוד, גן השלושה )סחנה(, פארק המים גני חוגה, גן גורו. מסלולי 

טיול בגלבוע: הר ברקן, "העמק הנעלם", נחל יצפור, גבעת המורה, התבור, 
המבצר הצלבני כוכב הירדן, עתיקות בית שאן.

mayanh@iyha.org.il  02-5945589  1171602 ת.ד. 863, בית שאן 

להזמנות ולפרטים נוספים:

www.iyha.org.il      1-599-510-511

חפשו אותנו גם ב-

mailto:mayanh@iyha.org.il
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 מזרע
מוזיאון וגלריה מזרע הקטנה

מסע בזמן דרך החפצים, המקומות והדמויות שהעלו את קיבוץ מזרע על 
הקרקע. הביקור מורכב מסדנאות והדרכות שונות: הרכבת צעצועים, 

התקנת ארוחת חלוצים, אפיית עוגות שמרים בסיר פלא על פתיליה ואף סלילת 
שבילים. בתיאום מראש ניתן גם לבקר בסליק המקומי. הגלריה הסמוכה מציגה 

לראווה ולמכירה את עבודותיהם של אמני ואומני הקיבוץ.

 קיבוץ מזרע  04-6429804

 מרחביה
"החצר הגדולה"

בשלהי שנת 1910, נוסד היישוב העברי הראשון בעמק יזרעאל, 
הקואופרציה החקלאית הראשונה בארץ ישראל - הקואופרציה 
במרחביה. הקואופרציה התרכזה סביב חצר משותפת, שכונתה "החצר 

הגדולה", עד התפרקותה בשנת 1918. בשנת 1929 הגיעה למרחביה קבוצה 
מתנועת "השומר הצעיר" והקימה את קיבוץ מרחביה. חצר מרחביה נחשבת 

היום לאתר היסטורי, והפכה למרכז מבקרים במהלך שנות ה־90'. במבנה 
ששימש כאסם התבואות מוצבות כיום תצוגות המתארות את תולדות 

המקום ואת ייחודו ההיסטורי באמצעות מגוון תמונות, פריטים וסרטים. 

www.merchavyard.org.il  04-6598882 ,052-3638051  מרחביה 

 משמר העמק
מערת הפלמ"ח 

אתר המורשת היחיד בארץ המשלב תוכן ערכי עם פעילות אקסטרים 
אתגרית. לצד מוצגים על ייסוד הפלמ"ח, הקוד האתי וערכיו, פועל 

פארק אתגרי עם פעילות טבע כגון פארק חבלים, אומגה וקיר טיפוס.

 קיבוץ משמר העמק  04-9898946

http://www.merchavyard.org.il
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 נהלל
הסליק בנהלל

סיפורי משפחת אבידב בנהלל שזורים בקורות ההתיישבות וביטחון 
מדינת ישראל: בנייה ותפעול סליק מרכזי של ה"הגנה" בחצר המשק 

המשפחתי; נפילתו של הבן, איתן אבידב ז"ל, בידי בני עמו, בעת שליחות 
מטעם ה"הגנה" להעלאת יהודים מאירופה; הברחת 75 אלף חוטרי תמרים 

מעיראק לישראל על ידי יאני אבידב; פעילותו של יאני, שליח "המוסד 
לעלייה ב'", במסגרת מפעל ההעפלה להעלאת יהודים מסוריה, עיראק, איראן, 

תורכיה, יוון וצפון אפריקה. הסיפורים מתועדים במוזיאון משפחתי ייחודי 
הממוקם מעל לסליק הישן במשק המשפחתי ובצל עץ התמר. 

 משק 27 נהלל  04-6415660

 עין חרוד
בית שטורמן

בשנת 1941, במלאת 20 שנים לעין חרוד ושלוש שנים לנפילת חיים 
שטורמן - חבר הקיבוץ ומאנשי השומר וההגנה, שהיה האחראי על 
ביטחון היישוב ומוכתר המקום - נחנך בעין חרוד המוזיאון לידיעת האזור 

ומכון המחקר "בית חיים שטורמן" לזכרו.
המוזיאון מספר את סיפור תולדות היישוב בעמק ומציג אוסף ייחודי וגדול 
של החי והצומח באזור, כולל אוסף פוחלצים עשיר, ממצאים ארכיאולוגיים 

ונשק אשר שימש להגנת היישוב. המוזיאון מתאים לקהל בכל הגילאים. 

Shturman@en-harod.org  04-6486328  קיבוץ עין חרוד 

המשכן לאמנות עין חרוד
מוזיאון המציג אוסף אמנות מהחשובים בארץ. אוספי המוזיאון כוללים 

פריטי יודאיקה מקהילות ישראל ממזרח וממערב ויצירות אמנות 
מהמאה ה־19 עד לימינו בתחומי הפיסול, הציור, הגרפיקה והצילום. 

 קיבוץ עין חרוד  04-6485701

http://en-harod.org
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אירוח כפרי עין חרוד איחוד
בקיבוץ עין חרוד איחוד מציעים חוויות נופש ייחודית לזוגות 

ומשפחות. 26 חדרי אירוח קיבוצי צמוד קרקע עם מרפסת, 10 
צימרים "אופק הגלבוע", ו-6 סוויטות "אירוס הגלבוע". במקום בריכת 

שחייה אולימפית שפתוחה החל מחודש מאי עד אוקטובר. פינות דשא, גן 
משחקים, מגרשי טניס, מגרשי כדורסל ופינות לברביקיו. אפשרות להזמין 

טיולי אופניים, גי'פים, טרקטורונים, סנפלינג, כדור פורח, טיסה במטוס קל, 
מצנחי רחיפה ועוד פעילויות ואטרקציות.

 קיבוץ עין חרוד  04-6486083

 תל יוסף
בית טרומפלדור

בניסיון לשמר את מורשתו של יוסף טרומפלדור, החליטו חברי 
קיבוץ תל יוסף שנוסד על ידי גדוד העבודה, לשמר את מורשת חייו 
ופרשת מותו בתל חי במוזיאון שיוקם בקיבוץ ויהווה אתר הנצחה לפועלו. 
בית טרומפלדור נחנך בשנת 1949 ומוצגים בו פרשת חייו החל מפועלו 

כקצין במלחמת רוסיה־יפן ועד למותו בהגנה על תל חי. 

 קיבוץ תל יוסף  04-6534714

 תל עדשים
אסם התבואה

מושב תל עדשים נוסד בשנת 1913 כהתיישבות של ארגון "השומר" 
בשם "תל עדש". בעת מלחמת העולם הראשונה הידלדל היישוב לאחר 

שהתורכים האשימו את אנשי הארגון בשיתוף פעולה עם ארגון ניל"י וגירשו 
רבים מתושביו. בשנת 1923 עלו למקום מתיישבים חדשים, והוא הפך למושב 

עובדים. בין המבנים הראשונים של היישוב היה אסם התבואה, אשר מלבד 
חשיבותו ההיסטורית הוא גם בעל אלמנטים ארכיטקטוניים מעניינים.

 תל עדשים
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חיפה והכרמל
הגנים הבאיים בחיפה 

Itamar Grinberg\(
)israeltourism
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 חיפה
בית דגון

מזה כ־50 שנה פועל במסוף הגרעינים הנמלי של מדינת ישראל 
מוזיאון ארכאולוגי לתולדות החקלאות בימי קדם, ובו תצוגת קבע 

של כלי עבודה חקלאיים משוחזרים, אוסף מטבעות, כדים עתיקים לאגירת 
שמן ובירה, צלמיות פריון, אבני ריחיים ואוסף אתנולוגי על מקומו של 

הלחם ביהדות.

 רחוב העצמאות 75, חיפה  04-8664221  הסיור מדי יום בשעה 10:30

בית האמנים ע"ש שאגאל
בית האמנים ע"ש שאגאל הוקם בשנת 1954 ביוזמת אגודת הציירים 

והפסלים, ומשמש לאכסניה לתערוכות יחיד ותערוכות קבוצתיות, 
להפקת קטלוגים וכתבי עת ולחילופי תערוכות בינלאומיות.

 שדרות הציונות 24, חיפה  04-8522355

גלריית בית הגפן
בית הגפן, המרכז הערבי יהודי בחיפה הפועל במישור העירוני, 
הארצי והבינלאומי על מנת ליצור אווירה תומכת ומקום מפגש 

חברתי ליהודים ולערבים. בבית הגפן יש מגוון רחב של פעילויות: מרכז 
מבקרים, תיאטרון ערבי, מרכז תרבות ילדים וספרייה, חוגים, מועדונים 

וגלריה לאמנות. הגלרייה מציגה יצירות אמנות של אמנים יהודים וערבים 
במשך כל שנה. 

 רחוב הגפן 2, חיפה  04-8525252

הגלריה לאמנות באוניברסיטת חיפה
הגלריה מציגה כ־4 תערוכות בשנה ומתמקדת באמנות עכשווית — 

ישראלית ובינלאומית. הגלריה מנהלת את אוסף האמנות של 
האוניברסיטה הכולל ציורים, פסלים וכן אוספים אתנוגרפיים.

 אוניברסיטת חיפה, בניין ראשי, חיפה  04-8240660
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גלריה קולוסאום
הגלריה מציגה עבודות אומנות של קבוצת "טראמוואי" — ציירים מחיפה 

אשר ממשיכים את המסורת של האבנגרד הרוסי הראשון מתחילת 
המאה ה־20, וכן שורה של אומנים מצפון הארץ היוצרים ברוח דומה. 

 רחוב הנביאים 24, חיפה  04-8640438

הגנים הבהאים בחיפה
גנים מדורגים המתחילים בראש הר הכרמל ומסתיימים למרגלותיו. 

במרכזם ניצב מקדש הבאב בעל כיפת הזהב, מקום מנוחתו של 
הנביא־המבשר של הדת הבהאית.

 שדרות הציונות 80, חיפה  04-8313131

מדעטק: המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל
מעל 20 תערוכות, בהן מעל 600 מוצגים אינטראקטיביים, הפרושות 

על פני שלוש קומות בבניין ההיסטורי של הטכניון.

 רחוב בלפור 12, חיפה  04-8614444

מוזיאון הכט
מוזיאון הכט שבאוניברסיטת חיפה נחנך בשנת 1984 ביוזמתו של 

ד"ר ראובן הכט. ד"ר הכט שקד לאסוף במשך חייו פריטים 
ארכיאולוגים, המייצגים את התרבות החומרית של ארץ־ישראל למן 

התקופה הכנענית ועד לתקופה הביזנטית.

 מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה  04-8240308  הכניסה חופשית

מוזיאון העיר
מוזיאון העיר פועל משנת 2000 וממוקם במבנים מרהיבים מתקופת 

הטמפלרים במושבה הגרמנית, שעברה שיקום ושימור וכיום היא אזור 
בילוי שוקק חיים. 

 שדרות בן גוריון 11, חיפה  04-9115888
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מוזיאון חיפה לאמנות
שלוש קומות ועשרות חללי תצוגה מאכלסים אלפי עבודות עכשוויות 

בתחומי מדיה שונים ובשלל טכניקות: ציור, רישום, פיסול, צילום, 
וידאו ועבודות על נייר. לפני כמה שנים נוסד במקום מרכז למדיה חדשה, 
המציג עבודות שחלקן מוגדרות "מחוץ לזרם". מעת לעת נערכים במוזיאון 
ימי עיון נושאיים, הרצאות, הצגות, מופעים, קונצרטים ותערוכות מתחלפות.

 רחוב שבתאי לוי 26, חיפה  04-9115991

מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית
מוזיאון יחיד מסוגו במזרח התיכון, והוא נועד, בין השאר, להפיץ את 
תרבות יפן, על כל רבדיה השונים. זאת באמצעות הצגת חפצי אמנות 

ועריכת פעילויות חינוכיות ואירועים שונים. בנוסף, מציע המוזיאון ערבי 
הרצאות, הקרנת סרטים יפניים, טקסי תה כמיטב המסורת ופסטיבלים 

מיוחדים. במקום פועלת חנות שבה ניתן לרכוש ספרי אמנות וקטלוגים, 
כמו גם פריטים מעוצבים.

 שדרות הנשיא 89, חיפה  04-8383554

מוזיאון הרכבת
בואו לגלות מתי ואיפה נפתח קו הרכבת הראשון בארץ, מה הקרון 

הגדול ביותר שהפעילה רכבת ישראל, איפה הייתה הרכבת הכי 
נמוכה בעולם ועוד שפע של תשובות לכל מה שרציתם לדעת על רכבות 

בארץ ובעולם.
מוזיאון הרכבת שוכן בין בנייני האבן העתיקים של תחנת הרכבת 

ההיסטורית חיפה מזרח, ממנה יצאו רכבות לתורכיה, לסוריה )רכבת 
העמק( ולמצרים. במוזיאון קטרים וקרונות מכל התקופות, כולל קטר 

הקיטור הישראלי האחרון, קרון טרקלין מפואר וקרון מיוחד למטען כבד 
של 120 טון, עם 20 גלגלים. מערכות תקשורת, כלי עבודה וחומרי מסילה, 

כרטיסים, לוחות זמנים ובולים בנושא רכבת מכל העולם. 

 רחוב חטיבת גולני 1, חיפה  04-8564293
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מוזיאון בובות
במוזיאון מומחשים סיפורי ההיסטוריה של עם ישראל וכל בובה 

ובובה מוצגת בתוך אווירת התקופה. כך גם אגדות הילדים 
הפופולאריות של הגיבורים אשר הפכו לנכסי צאן ברזל בספרות הילדים, 
כמו שלגיה, היפיפייה הנרדמת, פיטר פן ואחרים. לאורך התצוגה מסופרת 

ההיסטוריה של עם ישראל מתקופת גן עדן עד ימינו.

 רחוב פלימן 8, חיפה  04-8590000

המוזיאון לפרהיסטוריה ע"ש שטקליס
הצצה לימיה הראשונים של האנושות ולהתפתחות אורח חייו של 

האדם הקדמון. לצד תערוכות מתחלפות, תצוגות הקבע מתארות את 
המאפיינים השונים של התקופות הפרהיסטוריות בעזרת ממצאים רבים 

במערות ברכס הכרמל, הכוללים צלמיות, כלי צור ועוד.

 רחוב התשבי 124, חיפה  04-8371833

המוזיאון לתולדות המחשב האישי בישראל
לא משנה אם שיחקתם באטארי או נולדתם אל תוך עידן האינטרנט, 

ביקור במוזיאון יעניק לכם חוויה נוסטלגית. המקום נוסד על ידי 
אספן מחשבים שצבר עשרות מחשבים משנות ה־70, ה־80 וה־90, כולם 

פעילים ותקינים.

 שדרות ההסתדרות 46, חיפה  074-7600781  הכניסה חופשית

המוזיאון הימי הלאומי
המוזיאון מוקדש לתולדות הספנות באגן הים התיכון, בים סוף ועל 

גדות הנילוס ותצוגתו משקפת חמשת אלפים שנות היסטוריה ימית. 
המוזיאון בן שלוש קומות. קומת הכניסה מכילה אולם לתצוגות מתחלפות, 

אודיטוריום )ע"ש יצחק רוקח(, ספריה )ע"ש ג'ון כהן(, משרדים וחדרי 
מחקר. תצוגת הקבע ערוכה בשתי קומות הממוקמות מעל ומתחת לקומת 

הכניסה. 

 דרך אלנבי 198, חיפה  04-8536622
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מוזיאון ההעפלה וחיל הים
במוזיאון מסמכים היסטוריים, קטעי עיתונות, צילומים ודגמים 

המשחזרים את התקופה. האגף השני מוקדש לתולדות החיל מאז 
הקמתו וכולל דגמים של ספינות. במקום גם מוצגת ספינת הטילים אח"י 

"מבטח" והצוללת אח"י "גל" הנגישות לציבור.

 דרך אלנבי 204, חיפה  04-8536249

מוזיאון מאנה כץ
המוזיאון הוקם בביתו של האמן מאנה-כץ בו הוא התגורר ויצר 
בשנים האחרונות לחייו. אוסף המוזיאון כולל את יצירותיו של 

מאנה-כץ - מאות תמונות שמן, גואש, פסטלים ורישומים, פרט למספר 
פסלים מרובי ערך; ואוספיו הפרטיים - ריהוט עתיק, שטיחים, פסלונים 
- בחלקם צעצועי חומר ממזרח אירופה, פסלוני ברונזה מהמזרח הרחוק 

ועוד. אוסף תשמישי הקדושה והמצווה היהודיים הוא אחד העשירים 
והייחודיים שבאוספיו של המוזיאון. 

 שדרות יפה נוף 89, חיפה  04-9119372

מערת אליהו
מערה בצלע הר הכרמל בחיפה, שבה, לפי המסורת העממית, 

הסתתר אליהו הנביא בברחו מפני מלכי ישראל.

 דרך אלנבי 230, חיפה  04-8527430 

מוזיאון לתעשיית השמנים בארץ
המוזיאון מציג את תעשיית השמן על כל היבטיה. במוזיאון שלושה 
חלקים: תעשיית השמן הקדומה; ראשית התיעוש והמיכון; תעשיית 

שמני המאכל בהווה. בחצר המוזיאון בתי בד משוחזרים: מכבש קורה ובורג 
מהתקופה הביזנטית, בית בד מראשית המאה ה-20, ושני בתי בד מתקופת 
המקרא. המבקרים יכולים להשתתף בהפעלת אחד מבתי הבד המשוחזרים 

ולהתנסות בעצירת שמן בהדרכה עצמית.

 רחוב טובים 2, חיפה  04-8654237
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מוזיאון הרמן שטרוק
הרמן שטרוק )1944-1876( הוא אחד מאמני ההדפס החשובים 

בגרמניה ובארץ ישראל במחצית הראשונה של המאה העשרים. הוא 
יצר עבודות על נייר, בעיקר דיוקן ונוף. הוא הנציח את גדולי הרוח והמדע 

של זמנו, ביניהם דיוקנו של תיאודור הרצל. המוזיאון פועל בביתו של 
שטרוק.

 רחוב ארלוזרוב 23, חיפה  04-6359962

אנ"א חיפה
אכסניה ממוקמת על 

צלע הר הכרמל 
משקיפה על הנוף המדהים של 

חוף הכרמל והר הכרמל.
באכסנייה ישנם 3 מבני 

חדרים, 95 חדרים מאובזרים 
היטב, ממוזגים, עם מקלחות 

ושירותים צמודים. ארוחת 
בוקר כלולה. במקום אינטרנט 

 אלחוטי חינם.
מסלולים ואטרקציות 

בסביבת האכסניה: נחל נדר ונחל גלים, פארק הכט, והגנים הבהאים. 
15 דקות הליכה מהטיילת החדשה בחוף כרמל, ו־5 דקות הליכה ממרכז 

הקונגרסים, קניון עזריאלי חיפה וקיר יואב. 

haifa@iyha.org.il  02-5945668  רחוב צביה ויצחק 18, כפר זמיר, חיפה 

להזמנות ולפרטים נוספים:

www.iyha.org.il      1-599-510-511

חפשו אותנו גם ב-

mailto:haifa@iyha.org.il
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 בנימינה
מבצר שוני

מבצר שוני נבנה בתקופה העות'מאנית. באתר תאטרון רומי ושלושה 
מוזאונים: מוזיאון האצ"ל מתעד את הפרק האחרון בתולדות שוני, 

שהחל בשנים 1921-3, כשחברת יק"א רכשה אז את אדמות שוני. כאן 
התיישבו "הגדעונים" — בני איכרים מזכרון יעקב. בשוני ישבו גם אנשי 

"תל צור", מארגון בית"ר, שהקימו את שכונת נחלת ז'בוטינסקי 
בבנימינה. במקום ערכו יחידות האצ"ל קורסים ואימוני נשק. שוני 

שימשה כבסיס מבצעי ליציאה לפעולות רבות, ביניהן הפריצה לכלא עכו. 
עוד במקום: מוזיאון ארכיאולוגי המציג את ממצאי המקום ומוזיאון אחיעם 

לפיסול. שוני נמצאת בתחומו של פארק ז'בוטינסקי, שבו הוקצה מקום 
מיוחד לזכר פורצי הכלא בעכו.

 בין בנימינה לזכרון יעקב, כק"מ מצפון לבנימינה  04-6389730

מרכז מבקרים הגן הסולארי
הגן הסולארי נוסד באוגוסט 2009 כדי להעלות את המודעות 

הציבורית לנחיצות השינוי במשק האנרגיה הישראלי. מרכז מבקרים 
הגן הסולארי מחולק לארבע מתחמים: אנרגיה, מים, בניה ירוקה ומחזור. 
בין המיצגים ניתן למנות טכנולוגיות לייצור אנרגיה נקיה, טיהור וחיסכון 

במים, בידוד, קומפוסט, בנייה מחומרים ממוחזרים ועוד. ניתן לערוך סיור 
עצמאי בגן או להצטרף לסיור מודרך.

 רחוב הגיבורים 1, בנימינה  072-2612211
www.haganhasolari.co.il 

 בת שלמה
גלרינה — קפה גלריה לאומנות עיצוב החומר

’’גלרינה’’ מציגה תערוכות קבוצתיות המשלבות בין אומנות שימושית 
ודקורטיבית, לצד תערוכות יחיד בתחומי הציור וצילום.

 מושב בת שלמה  04-6399735

http://www.haganhasolari.co.il
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 גבעת חביבה
מוזיאון "השומר הצעיר"

המוזיאון מציג את תולדות "השומר הצעיר" — כתנועת נוער בארץ 
ובחו"ל; מעורבות תנועת הנוער בהתיישבות ובהגנה; מתנועת נוער 
למפלגה; הפעילות התנועה במלחמת העולם השנייה ובקפריסין; הספרות 
שליוותה את התנועה והשפיעה על דרכה המדינית; דגליה בארץ ובחו"ל; 

אוהל יזכור לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה מאז ייסוד הקיבוץ 
הארצי ועד היום. עוד באתר: אולם הרצאות והקרנות סרטים: סיפורה של 

חביבה רייק, תולדות "השומר הצעיר" מראשיתו, הקיבוץ ועוד. המקום 
מציע ימי עיון ותכניות הפעלה לתלמידי בית ספר ולמבוגרים. 

 גבעת חביבה  04-6309232

 דור
כפר הנופש דור

כפר הנופש שוכן למרגלות הכרמל על חופו של הים התיכון. מבנים 
עם מטבחון, פינת ישיבה ופינת מנגל, חוף ים צמוד, טיילת, נמל 

דייגים, מועדון לילדים, אמפיתאטרון. 

 קיבוץ דור  04-6399121

 דלית אל כרמל-עספייה
בית המורשת הדרוזית

בית המורשת הדרוזית בדליית אל־כרמל היה בעבר ביתו של הבריטי 
לורנס אוליפנט. בבית התגורר תקופה מסוימת גם נפתלי הרץ 

אימבר, מחבר "התקווה". 
במקום יש תצוגה מחיי העדה הדרוזית. מסמכים, כלי עבודה, גלי נשק, 

לבוש, מאכלים ועוד. הבית מציע הרצאות, סרט על ההיסטוריה הדרוזית 
והכרמל וסיור בכפר.

 מרכז השוק המסחרי, דלית אל כרמל  04-8393242 
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שוק הכפר
השוק הססגוני של דליית אל כרמל פועל מידי שבת. ברחוב הראשי 

מציעות עשרות חנויות את מרכולתן הססגונית ואפשר ללכת 
לאיבוד בשפע ובמבחר. בין לבין יש מסעדות רבות המגישות מאכלים 

דרוזים אתניים, קונדיטוריות ודוכנים רבים שיציעו לכם שמן זית איכותי, 
זיתים, פיתות ולבנה מקומית. ההמולה, הצבעוניות, החדש מול הישן והכפר 

ההומה אדם הם חוויה רב חושית שלא כדאי לפספס. בשוק פועלות גם כמה 
גלריות בהן ניתן לערוך ערבי תרבות לצד אירוח דרוזי.

 השוק המסחרי, דלית אל כרמל

 זכרון יעקב
בית אהרונסון

המוזיאון ממוקם בשני בתי מגורים שנשמרו כפי שהיו במקורם, על 
הריהוט וחפצי הבית השונים. בית ההורים נבנה בשנת 1884 ואילו ביתו 
של אהרון אהרונסון נבנה בשנת 1896, ובו נמצאים גם חדר העבודה והספרייה 
של אהרונסון, חדר האורחים וחדר האמבטיה שבו התאבדה אחותו שרה, כדי 

שלא להסגיר את סודות מחתרת ניל"י לתורכים. במקום נמצא גם הסליק 
הראשון בארץ ישראל, ששימש מחבוא לנשקם של אנשי ניל"י. 

www.nili-museum.org.il  04-6390120  רחוב המייסדים 40, זכרון יעקב 

בית לנגה, בית דניאל
סיפורו של בית לנגה שבזכרון יעקב זהו סיפורן של ניטה וליליאן 
בנטוויץ', צמד אחיות למשפחה יהודית ציונית מבוססת מאנגליה, 
שהחליטו לעלות ארצה. בשנת 1912 עלתה לארץ ניטה עם בעלה, מיכאל 
לנגה, והשניים הקימו את הבית המרשים מאוד לזמנו בזיכרון יעקב. עם 
פטירתם של השניים, ירשה ליליאן את האחוזה. בעקבות מותו של בנה 

דניאל, היא הקימה מושבת אמנים באחוזה, ובשנת 1938 נחנך "בית דניאל" 
— משכן למוזיקאים ולאמנים. בשנת 1983 הוגדר המקום כאתר לאומי. והוא 

עבר תהליכי שיקום ושימור.

 זכרון יעקב

http://www.nili-museum.org.il
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בית הכנסת "אוהל יעקב"
בית הכנסת נבנה בשנת 1886 על ידי הברון ג'יימס דה רוטשילד 

לזכר אביו. זהו בית הכנסת המפואר והגדול ביותר מכל בתי הכנסת 
שהקים הברון. אולם התפילה הגדול כולל שני טורי עמודים ושני חלונות 

ויטראז', המייצגים מחצית מ־12 השבטים. 

 רחוב הנדיב 19, זכרון יעקב  04-6399003

בית העלמין זכרון יעקב
בית העלמין הישן של המושבה, בו נחים מנוחת עולמים חלוצי זכרון 
יעקב, מראשוני חדרה, ילדים ותינוקות שחלו ומתו ממחלות ומרעב 
ונקברו ללא ציון שמם, ידועי שם כמו ד"ר הלל יפה, שרה אהרונסון, ניטה 

לנגה, דוד רמז ועוד. גישה חלקית לנכים.

 רחוב המייסדים 1, זכרון יעקב  04-6398811  הכניסה חופשית

בריכת בנימין
מאגר מים שנבנה בשנת 1891, שנקרא על שם בנימין דה רוטשילד. 

בביקורו הראשון במושבה, הבחין הברון בקשיי התושבים בהובלת 
מים בעגלות עם חביות והחליט לסייע להם על ידי הקמת הבריכה. 

 רחוב המייסדים 45, זכרון יעקב  הכניסה חופשית

יקב כרמל מזרחי, מרכז מבקרים
היקב שוכן במבנה העתיק שבו הוקם לראשונה. הביקור במקום כולל 
תצפית לזמארין העתיקה, תוך סיפור ההתיישבות החלוצית ותצפית 

לכרמי האזור. ביקב עוקבים המבקרים אחר שלבי ייצור היין כיום, בהשוואה 
לעבר. 

בחצר היקב פזורים מכשירים ומתקנים מסוף המאה ה־19. במקום יש גת 
עתיקה משוחזרת, המופעלת בחודשי הבציר )אוגוסט-אוקטובר( על ידי 

המבקרים. 

 היין 2, זכרון יעקב  04-6391788  הסיורים בתיאום מראש בלבד
www.carmelwines.co.il/merkazTarbut.aspx 

http://www.carmelwines.co.il/merkazTarbut.aspx
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רמת הנדיב — חוויה ברמה אחרת
מההמון  רחוק  מספיק  אך  אביב,  לתל  חיפה  בין  הדרך  באמצע  כמעט 
ומההמולה, שוכנת רמת הנדיב. מקום מפגש יחיד מסוגו בין מרחבי פארק 
מרכז  טבע,  פארק  קסומים,  גנים  ומעוצבים.  מטופחים  וגנים  פראיים  טבע 

מבקרים ייחודי ומסעדה חלבית.

חוויה קסומה לכול
גנים מרהיבים, מעוצבים ומגוונים, בהם: גן ורדים, גן מפלים, גן דקלים ועוד.	 
מסלולי טיול בין תצפיות נוף מרהיבות, אתרים ארכאולוגיים ומעין נסתר.	 
סרט המוצג במרכז המבקרים המספר את סיפורם של רמת הנדיב ושל הברון 	 

רוטשילד, שלזכרו הוקם המקום.
פעילויות חוויה לקהל: קונצרט שישי, פעילות טיבוע ציפורים, אירועים בחגים 	 

ובקיץ. 
מסעדת "מטעים" להשלמת החוויה. קפה-מסעדה כשר המציע תפריט חלבי 	 

איכותי ומוקפד.
אירועים ייחודיים בחגים ובקיץ.	 

 א'-ה' 16:00-08:00, ו' 14:00-08:00, שבת 16:00-08:00 )רחבת הקבר סגורה(
 שעות הביקור משתנות בחגים ובקיץ. פרטים באתר האינטרנט.

 הפארק צמוד לזכרון יעקב, פניה מערבה מכביש 652.
www.ramat-hanadiv.org.il  04-6298111 

http://www.ramat-hanadiv.org.il/
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גבעת זמארין
הנקודה הראשונה אליה הגיעו משפחות החלוצים בשנת 1882. כאן 
הקים הברון את היקב של כרמל מזרחי, ובחצר סמוכה ניתן לראות 

את מכונות הייצור הישנות.

 רחוב מעלה הראשונים, זכרון יעקב

חצר ברקוביץ'
מעונם של בני משפחת ברקוביץ' עלה על הקרקע בשנת 1883. חצר 

הבית השתמרה ומציגה אוסף כלים חקלאיים, בוסתן ומבני המשק.

 רחוב המייסדים 46, זכרון יעקב  04-6399308  בתיאום מראש

יד למייסדים
בכניסה הדרומית לזכרון יעקב שוכן מוזיאון "יד למייסדים" המנציח 
את המושבה ומשפחות החלוצים, שהגיעו ארצה עם העליה הראשונה.

 רחוב המייסדים פינת רחוב ההגנה, זכרון יעקב  04-6398811

 נחשולים
מוזיאון המזגגה

המוזיאון שוכן במבנה אבן מרשים, קרוב לשפת הים, בלב קיבוץ 
נחשולים. המבנה הוקם בשנת 1891, כאשר הברון רוטשילד החליט 

לבנות במקום בית חרושת לבקבוקי יין )מזגגה(, מתוך כוונה לספק בקבוקי 
זכוכית ליקבי זכרון יעקב וראשון לציון. בשל קשיים כלכליים ובשל מחלת 

הקדחת שממנה סבלו המתיישבים, המפעל נסגר. כיום משמש המקום 
כמוזיאון לארכיאולוגיה ימית ולחפירות תל דור. חדר אחד בתצוגה מוקדש 

למפעל הזכוכית ההיסטורי ובו מוצגים תצלומים, סיפור המקום ומוצרי 
זכוכית שיוצרו במזגגה. בחלקו הדרומי של המבנה שוכנת סדנת פיסול.

www.mizgaga.com  04-6390950 ,04-6395920  קיבוץ נחשולים 

http://www.mizgaga.com
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מוזאון העליה הראשונה, ע"ש משה ושרה אריזון
במבנה היסטורי מפואר בלבה של המושבה הציורית זכרון יעקב, ששימש 
כבית הפקידות של הברון רוטשילד, שוכן מוזאון העליה הראשונה אשר 
מחזיר את המבקר אל ראשית ימי ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. 

סיפורה של התקופה מובא בסדרה של סרטים עלילתיים ותיעודיים 
המספרים על הקשיים, המחלות והלבטים ולצידם הנחישות, הגבורה 

והשמחות של החלוצים העלומים, בוני המושבות.
מול המוזאון נמצא גן המושבה ובו מגרש משחקים ייחודי, בריכת נוי, פינות 

צל ושולחנות פיקניק. 
המוזאון מותאם לדוברי עברית ואנגלית, ובמקום זמינות חוברות הדרכה 

בשש שפות. ניתן להזמין מראש סיור מודרכים לקבוצות, עם אפשרות 
לסיור מומחז. מומלץ צילום משפחתי בלבוש תקופתי.

פעילות למשפחות בחופשות בית ספר. התקשרו לקבלת פרטים.

 ב'-ה': 16:00-9:00, ו': 14:00-9:00, א' ושבת: סגור. ביקורי קבוצות בתיאום
 רחוב הנדיב 2, זכרון יעקב

04-6294777 
04-6294224 

museum@zy1882.co.il 
www.museon1.datinet.co.il 

 כניסה חינם למחזיקי כרטיס אשראי מתשלובת ישראכרט במסלול תרבות ואמנות

mailto:museum@zy1882.co.il
http://www.museon1.datinet.co.il
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 עוספיא
מרכז למורשת הדרוזית

מרכז כרמל למורשת הדרוזית פותח את שעריו לחוויה תרבותית, 
אמנותית וקולינרית. הביקור כולל ביקור בבית בד עתיק בתוך 

מערה, סיור סמטאות בגלעין הכפר העתיק, תצוגה מעניינת של אלמנטים 
מחיי היום יום של העדה בעבר ובהווה, כמו גם הרצאות על סיפורם האישי 
של חלוצים וחלוצות מהכפר ואפשרות לחבילת אירוח דרוזית. דגש מיוחד 

ניתן למעמדה של האשה הדרוזית במסגרת העדה, בד בבד עם תמורות 
ושינויים בחברה הדרוזית ובשוק העבודה.

 כיכר אל־מנזול, הרובע העתיק, עוספיא  04-8391025
 www.carmel-deruz.com 

 עין הוד
מוזיאון ינקו־דאדא

המוזיאון שוכן בלבו של כפר האמנים עין הוד. המוזיאון, שהוקם בשנת 
1983 על ידי קבוצת ידידים ומוקירים של האמן מרסל ינקו, ממייסדי 

זרם הדאדא באמנות וממנהיגי הקונסטרוקטיביזם במזרח אירופה. 
המקום כולל מספר חללי תצוגה: תצוגת הקבע המוקדשת ליצירתו של 

ינקו; גלריה המיועדת לאמנים צעירים ולפרויקטים מיוחדים; גלריה לאמנות 
עכשווית; חלל הבור לתצוגת עבודות במדיה דיגיטלית; והסטודיו המשוחזר 

של מרסל ינקו.

www.jancodada.co.il  04-9842350  עין הוד 

מוזיאון ניסכו לתיבות נגינה
המייסד, ניסים ניסכו, אסף במשך 45 שנה תיבות נגינה. בין 

הפריטים: תיבות נגינה בנות עשרות שנים, "הורדי גורדי", עוגב 
עתיק ופסנתר אוטומטי המשחזר ניגונים של פסנתרנים ידועים. סיורים 

מודרכים כל שעה עגולה.

 עין הוד  052-4755313

http://www.carmel-deruz.com
http://www.jancodada.co.il
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 עין השופט
מוזיאון ג’וערה

בלב בסיס הגדנ"ע ג'וערה שבהרי מנשה, נמצא בית אבן מהתקופה 
העותמאנית, בו שוכן מוזיאון "ההגנה" ג'וערה. המוזיאון מביא את 

סיפורה של ג'וערה כבסיס האימונים של ארגון "ההגנה" במשך עשור, בשנים 
1938-1948, והוא מכוון את אור הזרקורים לקורס הקצינים שנערך במקום. 

במהלך הביקור נחשפים המבקרים לסיפור המאבק על ההתיישבות והביטחון 
בתקופת המנדט.

 בסיס צבאי ג’וערה הגדנ"ע, ליד קיבוץ עין השופט  04-9597402

 עין שמר
החצר הישנה

קיבוץ עין שמר הוקם ב־1927 על ידי קבוצת "עין גנים", חניכי 
השומר הצעיר בפולין. מוזיאון "החצר הישנה" משחזר את ראשית 

ימי ההתיישבות הקיבוצית בארץ. זהו לא רק מוזיאון, אלא אתר שוקק חיים 
שיחזיר את המבקרים 80 שנה אחורה בזמן — אל עידן של עובדי כפיים, 

נפחיות ומחרשות, ישיבות חברים תוססות וריחות מן הרפת.

www.courtyard.co.il  04-6374327  קיבוץ עין שמר 

 עמיקם
מי קדם — פארק אלונה

אתר ארכיאולוגי שבו משוחזרת נקבת מים באורך 280 מטרים 
מתחת לאדמה. האתר נמצא בתוך חורש טבעי, המשתרע ממושב 
עמיקם ועד בת שלמה. נקבת המים היתה בעבר חלק ממפעל מים עתיק 

ששרד מהתקופה הרומית. באתר מוצע סיור מודרך בתוך הנקבה המוארת, 
תוך הליכה במים בעומק של כחצי מטר. יש להצטייד בפנסים, נעלי הליכה 

ובגדים נוחים לצעידה במים.

 מושב עמיקם  04-6388622  בתיאום מראש

http://www.courtyard.co.il
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 עתלית
חוות אהרונסון

החווה הוקמה כדי לבדוק את אפשרויות העיבוד החקלאי של 
אדמות ארץ ישראל ויוכשרו מתיישבים. החווה קמה בשנת 1910 
ופעלה עד שנת 1917, בראשה עמד אהרון אהרונסון, מדען מוערך וגם 
חבר בארגון ניל"י, פעילותו של ארגון הריגול התקיים בחווה במקביל 

לעבודה המחקרית שנערכה בה. בשנת 1917 פרצו כוחות תורכיים לחווה 
והרסו אותה. בשנת 1965 הפך המקום למחנה קבע של תנועות הנוער, 

אולם מתחילת שנות ה־90' שוב עומד המקום מוזנח ושומם.

 עתלית

מחנה המעפילים
האתר משמש כמרכז חינוכי ללימוד תולדות ההעפלה לארץ ישראל 
ולהנצחת גבורת הלוחמים והמעפילים. שוקמו ושוחזרו מבנה החיטוי 

)דיזינפקציה( המפורסם, חלק מהצריפים ומהשטחים הפתוחים וגדרות המחנה. 
במקום יש תצוגות ומוצגים המתארים את חיי המחנה, את חיי המעפילים ואת 

ההעפלה. באתר מקרינים תכנית אורקולית, משחקי מחשב ומולטימדיה 
אינטראקטיביים, כן מאגר מידע ממוחשב "בנתיבי העפלה", המכיל את 

שמותיהם של מעפילים, פעילי העפלה ומתנדבים, ומידע הקשור לתקופת 
ההעפלה בזמן שלטון המנדט הבריטי בארץ.

 מחנה המעפילים עתלית  04-9842913, 04-9841980  בתיאום מראש

 קיסריה
מוזיאון ראלי

הארי רקנאטי, בן למשפחת הבנקאים הנודעת הוא אספן אמנות 
נלהב. לאחר שהקים מוזאונים באורוגוואי ובצ'ילה, פתח בקיסריה 

את מוזיאון ראלי לאמנות לטינו־אמריקאית.

 שדרות רוטשילד, קיסריה  04-626101304-6261017
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גן לאומי קיסריה
עיר הנמל הוקמה בתקופה ההלניסטית, במאה ה־3 לפני הספירה. 

היא נכבשה מאוחר יותר בידי אלכסנדר ינאי ובהמשך על ידי 
הרומאים. המלך הורדוס )שעל שמו נקראה( הוא שהעלה את העיר לגדולה 

כאשר הקים בה נמל משוכלל, מבנים ציבוריים, מקדשים ועוד. 
גן לאומי קיסריה מציע למבקרים שלושה מוקדי עניין עיקריים: הנמל 

העתיק, שרידי העיר הרומית והצלבנית והתיאטרון הרומי שהשתמר כמעט 
בשלמותו.

ניתן לבצע את הביקור באתר בשני מסלולים נפרדים בהתאם לתנאי הגישה 
והכניסה המומלצים. מסלול אחד מתמקד בתיאטרון הרומי והמסלול השני 

כולל את הנמל העתיק ואת שרידי העיר לתקופותיה השונות.

www.parks.org.il  04-6267080  גן לאומי קיסריה 

 קרית אתא
בית פישר

במוזיאון מבחר כלים המציגים את הווי חיי המייסדים בבית ובשדה. 
הארכיב מכיל מסמכים, תמונות, וזיכרונות של ותיקי היישוב. במקום 
חומר דידקטי הקשור לתולדות העיר ובו אגרי מידע, משחקים, כתבי חידה, 

סרטוני וידאו הממחישים את תולדות המקום מאז יושב לראשונה לפני 
כ־5,000 שנה ועוד. 

 רחוב המייסדים 9 קרית אתא  04-8440207

 שדות ים

בית חנה סנש
מוזיאון בית חנה סנש הוקם לזכרה של חברת קיבוץ שדות ים הצחנית 

והמשוררת שיצאה בשנת 1944 לשליחות הצלת היהודים באירופה.

 קיבוץ שדות ים  04-6364366  בתיאום מראש

http://www.parks.org.il
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מוזיאון עתיקות קיסריה
במוזיאון מימצאים המיצגים את קיסריה לתקופתיה — הרומית, 

הביזנטית, המוסלמית, הצלבנית והישוב היהודי שהיה במקום. בין 
המוצגים פריטים יחודיים ונדירים שנתגלו משך עונות חפירה רבות.

 קיבוץ שדות ים  04-6364367  בתיאום מראש

 שפיה

כפר הנוער מאיר שפיה
כפר הנוער מאיר שפיה נוסד בשנת 1891 כמושבת בת לזכרון יעקב, 
על אדמות שרכש הברון רוטשילד. בשנת 1904 הוקם במושבה מוסד 

חינוכי ליתומי קישינב. 
מבני המושבה המקוריים משולבים במבני כפר הנוער. החורשה במאיר 

שפיה שימשה מרכז לאימונים של ה"הגנה". 

 כפר הנוער מאיר שפיה, חוף הכרמל  04-6390750
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 אביחיל
בית הגדודים

בית הגדודים הוקם על ידי יוצאי הגדודים העבריים, מייסדי מושב 
אביחיל. המוזיאון מתאר את המאבק להקמתם של הגדודים העבריים 

ואת תרומתם לקביעת דפוסי הכוח הצבאי היהודי לעתיד לבוא, לאחר הקמת 
מדינת ישראל. המוזיאון סוקר את תולדות התנועה, שאליה התנדבו למעלה 

מעשרת אלפים אנשים. בתיאור גדוד נהגי הפרדות מוצג דגם בגודל טבעי של 
פרדה ושל חייל, על כל ציודם. פינה מיוחדת מנציחה את זכרו של אליעזר 

מרגולין, מפקד הגדוד הראשון ליהודה. במוזיאון מקרינים חזיון אורקולי 
ובאולם המופעים מקרינים סרטים על תולדות ההתנדבות.

 רחוב בן-גוריון, ת"ד 90, מושב אביחיל )ליד נתניה(  09-8822212 , 09-8629240

 אייל
מוזיאון הרכב על שם קרן סהר

אוסף של מכוניות קלאסיות משוחזרות, רובן תוצרת בריטניה,  
משנות ה־50-30. במקום במכוניות בשלבים שונים של עבודה.

 קיבוץ אייל  09-7493628  הכניסה חופשית

 גבעת חיים איחוד
בית טרזין

בית טרזין הוא מוזיאון ואתר הנצחה. המוזיאון נוסד במטרה להנציח 
את זכרם של אסירי גטו טרזיינשטט שנספו בשואה. בנוסף למוזיאון, 

יש בבית טרזין ארכיון ואולם תצוגה של יצירות אמני הגטו על שם יעקב 
אדלשטיין. בית טרזין מנוהל על ידי עמותת "קרן להנצחת זכר חללי גטו 
טרזין", הפועלת במטרה לקיים את פעילות המוזיאון והארכיון הצמוד לו, 

לקיים את המרכז החינוכי לתלמידים ומבקרים ולקיים קשר בין ניצולי הגטו 
בארץ ובעולם ודורות ההמשך.

 קיבוץ גבעת חיים איחוד, עמק חפר  04-6369515   יש לתאם מראש
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 הוד השרון
הצריף הראשון

הצריף הראשון בהוד השרון נבנה בשנת 1924 )שנת הקמתה של 
המושבה מגדיאל( על ידי משפחת קולטון, והוא שימש את המשפחה 

במשך שנים רבות, גם אחרי שרוב תושבי היישוב עברו לבתי אבן. הצריף 
הוא בעל ערך היסטורי בשל צורתו והטכנולוגיה שבה נבנה. המבנה עבר 

שימור יסודי ושוחזר בחומריו המקוריים. על רצפת הבטון המקורית 
שהשתמרה, הוסיפו המשקמים ריצוף, שיפצו את הקירות בחומרים מקוריים 

ושחזרו את חיפוי לוחות רפפות העץ ואת גג הבניין. 

 רחוב סוקולוב 6, הוד השרון  09-7759513, 09-7759565

 הרצליה
בית המכירות תירוש

המקום נוסד בשנת 1992. מאז גדל והפך לבית המכירות הפומביות 
הגדול בישראל, העוסק בכל תחומי האמנות והאמנות הדקורטיבית: 
ציור, פיסול, כלי כסף, יודאיקה, ריהוט עתיק, פורצלן, תכשיטים, שטיחים 

ואמנות אפריקאית.

www.tiroche.co.il  09-9509893  כיכר דה שליט, הרצליה 

בית ראשונים — המוזיאון לתולדות העיר
בית ראשונים מנציח את שנותיה הראשונות של העיר באמצעי 

המחשה מגוונים. המוזיאון הינו מוזיאון קהילתי המעביר למבקרים 
מידע על העיר ומעניק להם חוויה. המוזיאון הוקם בביתם של שרה וברוך 
צ'יזיק, אנשי העלייה השנייה, מוקף גן בוטני מרהיב ופורח בו גדלים עצים 

נדירים שהובאו ארצה ע"י אבי המשפחה שהיה אגרונום ידוע. המוטיב 
העובר כחוט השני בתצוגת המוזיאון הוא דמותו של הרצל שעל שמו 

נקראת הרצליה. הקשר הרעיוני שבין חוזה המדינה להתיישבות החלוצית 
בהרצליה מומחש בכל רובדי התצוגה. 

 רחוב הנדיב 8, הרצליה  09-9504270  הגן הבוטני פתוח ללא תשלום

http://www.tiroche.co.il
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מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית
מוזיאון הרצליה לאמנות הוקם בשנת 1965, ומציג תערוכות ועבודות 

אמנות בת זמננו של אמנים ישראלים ובינלאומיים. 

www.herzliyamuseum.co.il  09-9551011  רחוב הבנים 4 הרצליה 

 חדרה
בית חנקין

בית הזה, שניצב כמגדלור על ראש הצוק המשקיף למפרץ בנימין, 
הוקם על ידי גואל האדמות יהושוע חנקין כבית חלומות עבור 

רעייתו, השניים לא הספיקו להתגורר במבנה הבאוהאוס, בגלל מחלתה של 
אולגה שנפטרה בשנת 1942. אלה גבריאל, התאהבה, שיפצה והקימה את 

בית הקפה במבנה המשוקם.

 כפר הים מפרץ בנימין, חדרה  9443076־057

בית פיינברג
בית פיינברג הוקם בידי ישראל )לוליק( פיינברג, והיה אחד המבנים 

הראשונים ביישוב. גרעין המבנה נבנה מאבני כורכר, ובשל הקושי 
בהשגת היתרי בנייה מהשלטונות העות'מאנים בארץ שימש תחילה כרפת 
או כאורווה. המבנה שופץ והושב למצבו בתחילת המאה ה־20. בין היתר 
שוחזרו גם ציורי הקיר. בשנת 2008 נפתח במקום מרכז תרבות ומוזיאון 

בניהולו של מוזיאון החאן,.

 רחוב ז'בוטינסקי 34, חדרה

מוזיאון הח'אן 
בח'אן של חדרה נפרש עברה של המושבה שהייתה לעיר. הח'אן 

לתולדות חדרה מספר סיפור מרתק על חזון יישובי, נחישות, אומץ 
והישרדות בכל מחיר, החל משנת הקמתה ב־1891 ועד שנות ה־50', שנות 

העלייה הגדולה.

www.shimur.org/Khan  04-6324562 ,04-6322330  רחוב הגיבורים 74, חדרה 

http://www.herzliyamuseum.co.il
http://www.shimur.org/Khan/
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מרכז המבקרים של חברת חשמל
בחוות "חפצי–בה", חדרה

בגדה הדרומית של נחל חדרה שוכנת חוות "חפצי־בה", המגוללת את 
סיפורה המרתק של ההתיישבות המחודשת בארץ ישראל. שטחי החווה 
נרכשו בשנת 1891 ע"י יהושע חנקין ובשנת 1906 אוישו בידי חלוצים 

נחושים ודבקי משימה, שהפיחו חיים במקום על ידי נטיעת פרדסים, כרמי 
זיתים ואקליפטוסים. למרות המאמצים הכבירים גרמו פגעי טבע והשלכות 

מלחמת העולם הראשונה קשיים רבים, והחלוצים נאלצו לנטוש את המקום 
לאחר כעשרים שנה. בשנות ה־80' של המאה הקודמת רכשה חברת החשמל 
את השטח ושיקמה אותו. כיום ניתן לבקר במרכז המבקרים שנבנה במקום 
ובבית המשאבות המשוקם, המספרים את הסיפורים המרתקים של המקום 

בראשית המאה הקודמת, ולטייל ברחוב הפועלים ששוחזר, המאפשר 
לצועדים בו לחוות את תחושת החלוצים. למרכז המבקרים הפועל במקום 

ניתן להגיע לביקור בימים א'-ה' בתיאום מראש, אולם שטחי החווה פתוחים 
לציבור הרחב בכל ימות השבוע ומתאימים לטיולי משפחות ולרגיעה בחיק 

הטבע. 

 חוות "חפצי–בה", חדרה
 076-8634742, מוקד התיאום הארצי 07-686-44-333

www.iec.co.il 

http://www.iec.co.il
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מרכז מבקרים נייר חדרה
הביקור במרכז מהווה חוויה חינוכית בנושא תהליך ייצור הנייר 

ומחזורו. הביקור מאפשר לאורחים ללמוד על חשיבות המחזור בדגש 
על נייר קרטון ועיתון, באמצעות שילוב אלמנטים של מיצגים, מולטימדיה 

ופעילות אינטראקטיבית. הסיור חושף את סיפור תולדות הנייר - 
מהפפירוס במצרים ועד ייצור הנייר בימינו, הסברים אודות מעגל המחזור, 
תצפית על מערך הייצור החדש לניירות אריזה ממוחזרים וסדנת ייצור ידני 

של נייר ממוחזר.

 רחוב פרידלנדר 14 א.ת. צפוני, חדרה  04-6349749/85

 כפר סבא
מוזיאון לארכיאולוגיה ולהיסטוריה

המוזיאון מיועד ללימוד התקופות העתיקות על פי הממצאים 
שהתגלו בכפר סבא ובסביבתה, להתנסות בחוויית היצירה והעשייה 

מן העבר, כגון שחזור כליו של האדם הקדמון, ניפוח זכוכית, אמנות 
הפסיפס, הפקה וייצור יין במתקנים משוחזרים.

 קרית ספיר, רחוב ירושלים 35, כפר סבא  09-7640868, 09-7640867

 מכמורת
המרכז הארצי להצלת צבי ים

המרכז הוקם על ידי רשות הטבע והגנים במטרה להגן על אוכלוסיית 
צבי הים בחופי ישראל. המרכז מטפל בצבי ים פגועים שנפלטו אל 

החוף, מאפשר רבייה ואימון לקראת שחרור אל הטבע, דואג להשבת הצבים 
אל הים ועוסק בחינוך, במחקר ובהסברה בנושא. ההדרכה באתר כוללת 

מצגת בנושא מחזור חייהם של הצבים.

 מכמורת  3639*  בתיאום מראש
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מרכז המבקרים של חברת החשמל 
באתר "אורות רבין", חדרה

אתר "אורות רבין" בחדרה הוא אתר ייצור החשמל הגדול במדינה. כאן 
תוכלו לראות את ערימות הפחם, "היהלום השחור", המשמש כחומר גלם 
עיקרי לייצור החשמל באתר; לשמוע על תכונותיו ועל פריקתו באמצעות 

המזח הימי, הגולש כשני קילומטרים לעומק הים ושממנו הוא מובל על 
ידי מסוע ימי אל אתר האחסון. כאן תשמעו גם על הְמַשקעים האלקטרו־

סטטיים המותקנים בתחנה, כדי לצמצם את פליטות המזהמים לאוויר בתום 
תהליך שריפת הדלק וייצור החשמל; תוכלו להכיר מקרוב את מערך פריסת 

רשת החשמל בכל רחבי הארץ, ללמוד על מגוון הפרויקטים הסביבתיים 
של חברת החשמל ועל מחזור חומרי הפסולת הנותרים מתהליך ייצור 

החשמל. באתר "אורות רבין" מוקם בימים אלה ממש פרויקט הדגל של 
חברת החשמל להפחתת פליטות המזהמים מתחנות־הכוח הפחמיות ותוכלו 

לשמוע אודותיו ממקור ראשון.

 אתר תחנות–הכוח "אורות רבין", חדרה
 מוקד התיאום הארצי 07-686-44-333

www.iec.co.il 

http://www.iec.co.il
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 מעברות
המוזיאון הארכיאולוגי

האוסף הארכיאולוגי של קיבוץ מעברות מוצג במבנה על מערת 
קבורה מתקופת הברונזה התיכונה. במרוצת השנים נחשפו בקיבוץ 

כ־20 מערות קבורה ובהן שרידי שלדים מן התקופה הכנענית וממצאים 
נוספים מן התקופה הכלקוליתית ועד הפרסית־הלניסטית. 

 מעברות  09-8982836

מוזיאון הסליקים
בדומה ליישובים רבים, כלי נשק רבים הוחבאו מפני ממשלת המנדט 

גם בקיבוץ מעברות, מתחת לקו צינור מים ראשי. לאחר מלחמת 
השחרור נמסר הנשק לצה"ל, חלק מהסליקים נשכחו והתגלו לאחר שנים 

רבות — דוגמת זה המוצג במוזיאון הסליקים שבקיבוץ.

 מעברות  09-8982668

 נתניה
"בית הבאר", מרכז למורשת העיר 

מוזיאון "בית הבאר" מנציח את פועלם של ראשוני המושבה 
ומייסדיה. המוזיאון מתמקד בשנים 1928-48 ומציג את בעיות המים 
בראשית ההתיישבות בנתניה, חפירת הבאר והפעלתה; הפרדסנות בשרון. 

beit-habeher.biltiformali.org.il  09-8329940  רחוב סוקולוב 17, נתניה 

התערוכה לחינוך גופני ולספורט בישראל
תצוגת הקבע "החינוך הגופני והספורט בישראל" מתעדת את 

ההתפתחויות בתחומי הספורט מראשית המאה שעברה ועד ימינו. 
במקום גם מרכז "היד לאיש הספורט היהודי" שמטרתו הנציח ספורטאים 

וספורטאיות יהודים אשר השיגו הישגים יוצאים מהכלל בתחום הספורט

 מכון וינגייט, ליד נתניה  09-8639521 

http://beit-habeher.biltiformali.org.il
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 עין ורד
מוזיאון הטרקטורים בעין ורד

אוסף טרקטורים לחובבי מנועים, טרקטורים ונוסטלגיה. האוסף כולל 
כלים חקלאיים מראשית המאה הקודמת. 

 קיבוץ עין ורד  052-2452457

 רמת השרון
בית הראשונים והמוזיאון הגיאולוגי

המוזיאון מציג תעודות, מסמכים, צילומים ותיקים אישיים של 
המשפחות הוותיקות, כלי בית מתקופת ראשית היישוב, כלי עבודה 
שונים וחפצים שימושיים מחיי היומיום מראשית ההתיישבות במקום. עוד 
במוזיאון: אוספים של מינרלים ואבני חן בגדלים שונים שנוצרו במעמקי 

האדמה, חלקם נחשבים נדירים. כמו כן, תמצאו פה גם מאובנים וכן דגמים 
שנועדו להעניק הסבר של תופעות גיאולוגיות שונות. בחצר המוזיאון 

מוצבים סלעים שונים מרחבי הארץ. 

 רחוב הפלמ''ח 12, רמת השרון  03-5497185

 רעננה
ארכיון ומוזיאון חקלאי 

ארכיון המרכז בתוכו חומר רב מימיה הראשונים של המושבה דרך 
שלבי התפתחותה לעיר עד ימינו. האוסף מכיל: פרוטוקולים של 

חברת "אחוזה א' ניו יורק", ועד המושבה, המועצה המקומית וישיבות 
מועצה שבהם החלטות היסטוריות. מסמכים ותצלומים הנוגעים ל"הגנה" 
ברעננה, חומר אורקולי שמכיל הקלטות וצילומי וידאו. אוסף כלים של 

בעלי מלאכה שונים כמו: כלי נגרות, סנדלרות תפירה ועוד. תצוגה 
מרכזית באולם העיון היא תצוגת אוסף אוסטרובסקי המתעדת את מפעל 

חייו של ברוך אוסטרובסקי, ראש המועצה הראשון של רעננה. 

 רחוב אליעזר יפה 14 )מתחם בי"ס ברטוב(, רעננה  09-7414110
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הגלריה העירונית רעננה
קרוב לעשרים שנים רצופות פועלת הגלריה ברעננה, פרק זמן בו 

צברה מוניטין כאחת מהאכסניות המשובחות לתערוכות של מיטב 
האמנות הישראלית, לצד תערוכות דידקטיות ונושאיות הקשורות לאירועים 

מרכזיים בארץ ובעולם. היצע התערוכות רחב ועשיר ומיוצגים בו נושאים 
שונים בדרך ציור, איור, פיסול, צילום, וידאו ומולטימדיה. 

 יד לבנים, רחוב אחוזה 147, רעננה  09-7610564

חדר ראשונים — מוזיאון לתולדות העיר רעננה
מוזיאון חדר ראשונים שוכן ב"בית יד לבנים". במוזיאון תצוגות 

המתעדות את ימיה הראשונים של רעננה החל משנת 1912 ועד ליום 
ההכרה של המנדט הבריטי במעמדה כמועצה מקומית ב־1936. בתצוגה 

מפות, דגמים, תמונות המוצגות בטכניקות שונות, שקופיות, יומנים וספרים. 
כמו כן מוצגים במקום כלי חקלאות. במוזיאון ניתנות הדרכה והפעלה 

לתלמידים מגן הילדים ועד סטודנטים במכללות. 

 רחוב אחוזה 147, רעננה  09-7610551

 שפיים - שרון

מלון שפיים
קיבוץ שפיים נמצא במרחק של 15 דקות מתל אביב. מלון שפיים 

מציע מגוון חדרים המתאימים לזוגות ומשפחות, מסעדה כשרה 
מציעה מגוון תפריטים עשירים, בר/קפיטריה חלביים, חנות מזכרות, חדר 

כושר, בית כנסת, מרכז כנסים לימי עיון, תערוכות, וגן אירועים. אורחי 
המלון מוזמנים להינות מחוויה מרעננת לכל המשפחה בפארק המים שפיים 

וכל מתקניו ללא תוספת תשלום, בעונת הקיץ ובחגים שפע של פעילויות 
בידור וספורט למבוגרים ולילדים.

 קיבוץ שפיים  09-9595595



121

תל אביב 
וגוש דן

)is
ra

el
to

ur
is

m
(



122

 תל אביב־יפו
בית ביאליק 

הבית מנציח את זכרו ופועלו של המשורר הלאומי ומציגים בו את 
ספריו, רהיטיו וחפציו. ארכיון כתבי המשורר שבמקום פתוח לכל 

חוקר. עשרים ויטרינות מוצבות בבית ביאליק ומציגות פרקים נבחרים בחיי 
המשורר ופועלו. בקומת הקרקע של הבית מציגים פרקים אישיים מחיי 

המשורר ואילו בקומה השנייה מרוכזת פעילותו הספרותית. 
בבית ביאליק מציגים תמונות של אמני שנות ה־30 ותערוכות מתחלפות. 

בית מניה ביאליק, הצמוד לבית ביאליק, משרת משוררות עבריות.

 רחוב ביאליק 22 תל אביב  03-5254530

בית בן-גוריון
ביתם של פולה ודוד בן־גוריון, 

שאותו הורישו למדינת 
ישראל, נותר כפי שהיה בחייהם. 

הבית נבנה בשנים 1930-1929 
בשכונת הפועלים הראשונה של תל 
אביב ושימש כביתם הקבוע של בני 
הזוג עד להתיישבותם בשדה־בוקר. 
בבית זה לוטשה מגילת העצמאות 

ונכתב נוסחה הסופי, ומכאן יצא בן־
גוריון לבית דיזנגוף להכרזה על הקמת המדינה בה' באייר תש"ח, 14 במאי 

1948. הביקור בבית בן־גוריון מאפשר היכרות עם דמותו ואורח חייו של 
דוד בן־גוריון ובה בעת עם האירועים המכוננים בתולדות מדינת ישראל.

במקום מוצעות תוכניות הפעלה לילדים ונוער וחזיון אור־קולי.

 א', ג', ד', ה' 15:00-8:00, ב' 17:00-8:00, ו' 13:00-8:00                  
שבת 14:00-11:00  שדרות בן גוריון 17, תל אביב  

 03-5221010 
http://ben-gurion-house.org.il 

bghouse@bezeqint.net 
 הכניסה ללא תשלום, הדרכת קבוצות ללא תשלום ובתיאום מראש

http://ben-gurion-house.org.il
mailto:bghouse@bezeqint.net
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בית הפסיפס יפו
מאות דיוקנאות של מנהיגים, אמנים, סופרים ועוד מוצגים בביתו של 

יוסי לוגסי ביפו. לוגסי יצר כ־600 דיוקנאות מפסיפס, והם ממלאים 
את ביתו שהפך למוזיאון פסיפס מרשים ובלתי רשמי. מעבר לדיוקנאות יש 

כאן גם פסיפסים של בעלי חיים ועיטורים שונים. 

 רחוב יהודה הימית 26, יפו  03-6820753

בית האמנים — תל-אביב 
בבית האמנים ארבע גלריות הפתוחות לקהל הרחב: גלריה גדולה, 

גלריה קטנה, גלריה חדשה וגלריית במה. בגלריות מוצגות תערוכות 
יחיד ותערוכות קבוצתיות סביב נושאים או סגנונות שונים.

 רחוב אלחריזי 9, תל אביב  03-5246685

בית התפוצות
בית התפוצות הוא מוסד עולמי שמספר על תרבות היהודית, אשר 
נוסד בשנת 1978 הודות לחזונו של נחום גולדמן, נשיא הקונגרס 
היהודי העולמי. המוזיאון שואף להעניק לדור הבא את המפתח להבנת 

זהותו היהודית, לחזק את תחושת השייכות לעם היהודי ולהעמיק את הקשר 
בין הקהילה בישראל לבין יהודים ברחבי העולם.

 רחוב קלאוזנר, אוניברסיטת תל אביב )שער 2(, רמת אביב  03-7457808

בית יוסף באו
בית יוסף באו פורש בפני המבקר את סיפור חייו המופלא של יוסף 

באו דרך מכלול יצירותיו הכולל קולנוע, אנימציה, ציור, גרפיקה, 
סיפורת ומחקר הלשון העברית — המתובלים כולם בהומור עפ"י השקפת 

עולמו האופטימיסטית. יוסף באו, שאת חתונתו מראים בסרט "רשימת 
שינדלר" עלה ארצה בשנת 1950 עם חלום לעשות אנימציה בארץ הקודש. 

הסטודיו בו עבד הפך למוזיאון בו ניתן לחזות בסרטים ובמכשירי האנימציה 
המקוריים שבנה במו ידיו, בציוריו ועבודות הגרפיקה הרבות.

 רחוב ברדיצ’בסקי 9, תל אביב  054-4301499
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בית האמנים ע"ש זריצקי
בית האמנים מאכלס שש גלריות לאמנות ופועלות בו מספר סדנאות 

אמנות. לאלה במקום חנות לחומרי יצירה ואמנות. 

 רחוב אלחריזי 9, תל אביב  03-5246685

בית מאני, מוזיאון בנק לאומי
המוזיאון והארכיון הצמוד אליו שוכנים בבניין ההנהלה הראשית של 

בנק לאומי והם מציגים את נקודת המבט הכלכלית והתשתית 
המוניטרית של היישוב היהודי בארץ ישראל ושל מדינת ישראל בראשיתה. 

 רחוב יהודה הלוי 36, תל אביב  03-5149492

בית קרן קיימת לישראל
"חלון הראווה" של קק"ל, המציג את הרצף ההיסטורי שהוביל 

להקמת המדינה ופועלה מנקודת המבט של קק"ל.

 רחוב צבי )הרמן( שפירא 11, תל אביב  03-52611467/9, 03-5261104

בית ראובן
מוזיאון לאמנות השוכן בבית מגוריו של הצייר ראובן רובין, שצייר 

את חיי הארץ ונופיה. במוזיאון תערוכות נוספות של יצירות אומנים 
אחרים מימי ראשית הציור בארץ. 

 רחוב ביאליק 14, תל אביב  03-5255961

בית רוקח
ביתו של שמעון רוקח, בעל החזון, היוזם וראש הקהילהשל תל אביב, 

המספר על הקמת שכונה עברית חדשה, נוה צדק. מפגש עם החיים 
לפני 120 שנה, הקרנת סרט, תצוגת רהיטים, אביזרים, ביגוד, צילומים וחומר 

היסטורי. תצוגה של ציורים ופסלים של האמנית לאה מג’רו-מינץ. 

 רחוב שמעון רוקח 36, תל אביב  03-5168042
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בית שלום עליכם
בבית תערוכה קבועה של חיי שלום עליכם. זהו בית שמוקדש 

לתרבות היידיש ומתנהלים בו שיעורים ללימוד השפה האידית 
וקורס שנתי על התרבות היהודית במזרח ארופה. 

 רחוב ברקוביץ 4, תל אביב  03-6956513

גלריית אלון שגב
במתחם מעוצב המשתרע על פני שטח של 200 מ"ר, הוקמה בשנת 

2000 ומציגה יצירות של אמנים צעירים לצד יצירות של אמנים 
ותיקים, מהארץ ומהעולם. האג'נדה האמנותית של הגלריה מאפשרת הצגה 
של כל צורת האמנות העכשווית, ממיצגי מולטימדיה מורכבים ועד רישום 

ופיסול.

www.alonsegevgallery.com  03-6090769  שדרות רוטשילד 6, תל אביב 

גלריה גבו
הגלריה הוקמה על ידי האמנים יוחנן הרסון ומרלן פרר כדי לקדם 

רעיוניות חדשים לקהילות שונות בעולם האמנות. בגלריה תערוכות 
יחיד ותערוכות מתחלפות, וכן מקום לסדנאות יצירה ולשיח אמנות. 

 שדרות שאול המלך 35, בית אמריקה, תל אביב  077-3300141

גלריה גבעון
גלריה לאמנות מודרנית ישראלית. התערוכה הקבועה במקום מציגה 

את התפתחות האמנות הישראלית משנות ה־40 ועד ימינו אנו. 
מספר אמנים חשובים מ"דור הביניים" של האמנות הישראלית היו קשורים 

אליה, כמו רפי לביא, משה גרשוני ויאיר גרבוז, כמו גם מספר אמנים 
צעירים יותר, כגון גיל מרקו שני ואדם רבינוביץ.

www.givonartgallery.com  03-5225427  רחוב גורדון 35, תל אביב 

http://www.alonsegevgallery.com
http://www.givonartgallery.com
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גלריית גורדון
במהלך שנות ה־60 וה־70 של המאה הקודמת, הגלריה היוותה כר 

פורה לאמנים צעירים וחדשניים; יאיר גרבוז, יעקב דורצ'ין, רפי לוי, 
אורי ליפשיץ ועוד רבים וטובים פרצו לתודעה הלאומית בזכות עבודתם 
בגלריה. בשנת 1977 נערכה בגלריה המכירה הפומבית הראשונה של 

יצירות אמנות. המכירות, שזכו להצלחה גדולה, נערכו פעמיים בשנה עד 
שנת 2002. 

www.gordongallery.co.il  רחוב גורדון 35, תל אביב 

גלריה ג'ינא לאמנות נאיבית בין־לאומית
התערוכות בגלריה ג'ינא פורשות בפני המבקר קשת רחבה של 
סגנונות אמנות נאיבית, תוך כדי עמידה על השוני בין מדינות 

שונות, וכן בתוך כל מדינה. הגלריה שואפת לתמוך בחיפושם של האמנים 
הנאיביים אחר "גן העדן האבוד", לעודד אמנים אלו לחלוק את חזונם. 

 רחוב דיזנגוף 255, תל אביב  03-5444150

הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר
בגלריה מוצגות תערוכות מתחלפות, העוסקות בסוגיות נבחרות של 
תולדות האמנות עם התמקדות בתולדות האמנות המודרנית בכלל 

והאמנות הישראלית בפרט. במקום מתקיימות תערוכות מתחומי 
הארכיטקטורה, הארכיאולוגיה, הספרות, התיאטרון, הפילוסופיה והצילום. 

 קמפוס אוניברסיטת תל-אביב, כיכר אנטין, ליד שער 7, רחוב חיים לבנון פינת 
אינשטיין, תל אביב  03-6409022

גלריית ליטבק
הגלריה מתמקדת בעבודות אמנות מזכוכית, במיתוג ובקידום יצירות 

זכוכית כמדיום ייחודי, וחשיפתו לקהל הרחב. מערכת הבקרה של 
המקום מתאמת באופן אוטומטי בין מוזיקה לגוני תאורה, בעוד מסכי צפייה 

מקרינים את תהליכי העבודה המורכבים של אמנות הזכוכית.

www.litvakgallery.co.il  03-7163897  רחוב דיזנגוף 255, תל אביב 

http://www.gordongallery.co.il
http://www.litvakgallery.co.il


127

גלריה שהם
הגלריה שוכנת בלב תל אביב בבניין ציורי מראשית ימיה של העיר 
המיועד לשימור, ואשר חודש לאחרונה. בגלריה מוצגות תערוכות 

מתחלפות של אמנות ישראלית ובינלאומית עכשווית. 

 רחוב גאולה 45, תל אביב  077-7779999

גלריה שטרן
אחת הגלריות הותיקות בתל אביב, המתמחה בשמות הידועים ביותר 
באמנות הישראלית ובאמנות היהודית האירופאית, בעיקר אקול דה 

פריז.כיום הגלריה מציגה גם ציירים ישראלים עכשוויים לצד אמנות 
קלאסית.

www.sternart.com  03-5246303  רחוב גורדון 30, תל אביב 

גלריה שלושים ושלוש
"שלוש שלושים" היא גלריה שיתופית לקרמיקה עכשווית. הגלריה 
פועלת בניהולן של 11 אמניות קרמיקה, המייצגות קשת רחבה של 

סגנונות, גישות לחומר, טכניקות וסגנונות אישיים. מעורבות ישירה של 
האמניות בתפעול הגלריה מבטיחה ייעוץ לבבי וישיר, כמו גם תמחור הוגן. 

לעתים נוהגות חברות הקבוצה לקיים תערוכות נושא משותפות המאופיינות 
בעבודות רעיוניות חדשניות ומקוריות.

 רחוב שבזי 33, נווה צדק, תל אביב  03-5106067

היכל העצמאות
בשנת 1978 נחנך "היכל העצמאות", והיום אפשר לבקר באולם שבו 

התקיימה הכרזת העצמאות ולראות פריטים שונים הקשורים 
למאורע. 

www.eretzmuseum.org.il  03-5173942  שדרות רוטשילד 16, תל אביב 

http://www.sternart.com
http://www.eretzmuseum.org.il
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מוזיאון תל אביב לאמנות
מוזיאון תל אביב לאמנות אשר נוסד בשנת 1932 בביתו של ראש העיר 

הראשון, מאיר דיזנגוף, הוא היום המוזיאון החשוב והמרכזי בישראל 
לאמנות מודרנית, ולמעלה מחצי מיליון מבקרים פוקדים אותו מדי שנה. 

תערוכות קבועות ומשתנות של אמנות מתקיימות בבניין המוזיאון וכן 
בביתן הלנה רובינשטיין הסמוך להיכל התרבות. האוספים הקבועים כוללים: 

ממיטבה של האמנות הישראלית משנות ה־20 ועד ימינו; אמנות אירופית 
מהמאות ה־19-16; אימפרסיוניזם ופוסט־אימפרסיוניזם; אמנות אירופית 
ואמריקאית של המאה ה־20; האוסף הגרפי של המוזיאון, הכולל למעלה 

מ־20,000 הדפסים ורישומים. בין גופי היצירה יוצאי הדופן שבמוזיאון: 
מבחר ייחודי של עבודות הציור־פיסול המוקדמות של ארכיפנקו ויצירתו 
של שאגאל, שאותה תרם למוזיאון עוד בטרם היווסדו. כמו כן, המוזיאון 
מציג תערוכות ישראליות ובינלאומיות בצילום, וידאו, עיצוב ואדריכלות. 
בביתן הלנה רובינשטיין מוצגות תערוכות של אמנות ישראלית עכשווית 
והכניסה חופשית לקהל. בנוסף מקיים המוזיאון במרכז מאירהוף חוגים 

לנוער ולמבוגרים בכל שפות האמנות הפלסטית.
ב־2 בנובמבר 2011 מוזיאון תל אביב לאמנות פתח את שעריו של הבניין 
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החדש ע"ש שמואל והרטה עמיר.
האכסנייה החדשה מציגה אוסף מקיף של אמנות ישראלית בשלושה חללי 
תצוגה רחבי ידיים, גלריות עיצוב, גלריות לרישום והדפס, ספריית אמנות, 
אודיטוריום חדש וגלריה של תערוכות מתחלפות. הבניין החדש הוא מבנה 
ארכיטקטוני חדשני אשר עוצב על ידי האדריכל פרסטון סקוט כהן, והוא 

מתפרש על פני 18,500 מטרים רבועים. במרכז הבניין הוצבה היצירה "מפל 
האור", אובייקט פיסולי עוצר נשימה, הבנוי כספירלה ומאפשר זרימה של 

אור טבעי גם לפינות המרוחקות ביותר.
הבניין החדש של מוזיאון תל אביב יצטרף למבנה המרכזי של המוזיאון, 

ויהפוך לחלק מכיכר אחת גדולה — שתהווה "קומפלקס מוסדות התרבות" 
יחד עם התאטרון הקאמרי, האופרה הישראלית וספריית בית אריאלה. 

 א' סגור, ב', ד' ושבת 18.00-10.00, ג', ה' 21.00-10.00, ו' 14.00-10.00
 שד' שאול המלך 27, מתחם גולדה מאיר

 03-6077020 
www.tamuseum.org.il 

  

http://www.tamuseum.org.il
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המרכז להכרת תל אביב במגדל שלום
מגדל שלום הוקם במתחם ההיסטורי של תל אביב הקטנה, במקום 

שבו שכנה גימנסיה הרצליה. את עברו של המקום אפשר לראות 
כיום במרכז להכרת תל אביב שנמצא במבואה ובקומה הראשית של מגדל 

שלום. המרכז מציג כ־12 תערוכות קבע ובהן דגמים של העיר תל אביב ושל 
פנים בית תל אביבי טיפוסי מימי ראשית העיר, פסיפס של דוד שריר 

ופסיפס של נחום גוטמן.

 רחוב אחד העם 9, תל אביב  03-5100337

זמן לאמנות — מרכז לאמנות ישראלית
במרכז לאמנות ישראלית מגוון רחב של יצירות, פסלים, מיצגים, 

תמונות וציורים ותערוכה מתחלפת בה רעיון מרכזי. 

 שדרות מונטיפיורי 36, תל אביב  03-5664450

מוזיאון אילנה גור
במוזיאון מוצגות עבודותיה של אילנה גור בעיצוב, פיסול ותכשיטנות 

לצד יצירות אמנות מישראל ומחו"ל מאוספה הפרטי של האמנית. 

www.eretzmuseum.org.il  03-6415244  רחוב מזל דגים 4, יפו העתיקה 

מוזיאון בתי האוסף לתולדות צה"ל
המוזיאון שוכן באתר תחנת הרכבת הישנה של יפו ומציג את 
ההיסטוריה הצבאית של מדינת ישראל מראשיתה ועד ימינו. 

 רחוב יחזקאל קויפמן פינת רחוב המרד, תל אביב  03-5172913 03-5161346

מוזיאון בית דוד
מוזיאון דוד המלך הוא מוזיאון פרטי ומרכז מחקר. המוזיאון ידידותי 

ונגיש ומציג את דוד המלך, הן בהיבט התנכ"י והן בהבט ההיסטורי.

 רחוב ברנר 5, תל אביב  03-7741775

http://www.eretzmuseum.org.il
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מוזיאון ארץ ישראל
אחד המוזאונים הידועים בארץ, המוקדש לארכיאולוגיה והיסטוריה 
של ארץ ישראל. המוזיאון הרב־תחומי עוסק בתולדות ארץ ישראל 

ובתרבותה מקדמת דנא ועד ימינו אנו, באמצעות תצוגת קבע נרחבת 
ותערוכות מתחלפות בנושאים מגוונים: ארכיאולוגיה, אתנוגרפיה, פולקלור, 

יודאיקה, מלאכות מסורתיות, אמנויות שימושיות וזהות מקומית.

www.eretzmuseum.org.il  03-6415244  רחוב חיים לבנון 2, תל אביב 

מוזיאון האצ"ל
במוזיאון תצוגה של שורשי הארגון; בתי המלאכה לייצור נשק 

במחתרת ופינה ממוחשבת העוסקת בהעפלה. תצוגת כלי נשק, תאור 
מבצעי האצ"ל בתכניות אורקולית, דגם של מחנות המעצר בלטרון 

ובאפריקה. 

 רחוב המלך ג'ורג' 38, תל אביב  03-5284001, 03-5253307

מוזיאון האצ"ל בתש"ח ע"ש עמיחי פאגלין
המוזיאון מנציח את זכר חללי האצ"ל שנפלו במערכה על שחרור יפו 
בתש"ח, בראשות מפקדם עמיחי פאגלין )גידי(. המוזיאון מתעד את 

הקרב על יפו ואת קרבות האצ"ל במלחמת העצמאות. במקום מוצגים 
אוסף של כלי נשק, מסמכים ותצלומים ותצוגה אורקולית.

 רחוב גולדמן 15, גן צ'ארלס קלור, תל-אביב  03-5177180, 03-5172044

המוזיאון הישראלי במרכז רבין
מרכז יצחק רבין מתאר את חייו ופועלו של יצחק רבין אל מול סיפורן 

של מדינת ישראל והחברה הישראלית משנות ה־20 של המאה הקודמת 
ועד הרצח. המוזיאון מורכב מחללי תצוגה, כאשר כל חלל מתייחס לתקופה 

אחרת. הסיור מקנה למבקרים ידע אודות התקופה ובה בעת מאפשר להתמקד 
בנושא נבחר, כגון חברה ישראלית, דמוקרטיה, או מנהיגות.

www.rabincenter.org.il  03-7453358  רחוב חיים לבנון 8, רמת אביב 

http://www.eretzmuseum.org.il
http://www.rabincenter.org.il
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מוזיאון ה"הגנה", בית אליהו גולומב
המוזיאון מנציח את תולדות ארגון ה"הגנה", מוצג בו אוסף של כלי 

נשק, תצלומים ותעודות. המוזיאון מציג את דירתו של אליהו גולומב, 
ממנהיגי ה"הגנה" וממייסדי הפלמ"ח. בחדר האורחים של הבית התקבלו 
החלטות חשובות, ביניהן שיגור צנחנים ארצישראליים לאירופה הנאצית 

במלחמת העולם השנייה. בחדר הושאר הריהוט המקורי. חזיונות אורקוליים 
מתארים מבצעים מיוחדים וסרט בן 10 דקות מתאר את תולדות ה"הגנה". 

 שדרות רוטשילד 23, תל אביב  03-5600809, 03-5608624

מוזיאון הפלמ"ח
במוזיאון מופעל מיצג חווייתי משוכלל — "מסע הפלמ"ח" — שמציג 
את מורשת הפלמ"ח ואת חלקו במלחמת העצמאות ובהקמת מדינת 

ישראל. בתצוגה מצטרפים המבקרים במוזיאון לבני דמותם של צעירים 
המתגייסים לפלמ"ח עם הקמתו וצועדים עמם עד לסיום מלחמת 

העצמאות. זהו סיפור אנושי מרתק המלווה בתפאורות תלת ממדיות, 
סרטים ואפקטים רבים המשלבים חומרים דוקומנטריים עם סיפור דרמטי. 

הסיור מתחיל ומסתיים באולם ההנצחה לחללי הפלמ"ח. במוזיאון 
מציגים גם תערוכות מתחלפות.

 רחוב חיים לבנון 10, רמת אביב, תל אביב  03-6436393

מוזיאון לח"י ע"ש אברהם שטרן )"יאיר"(
המוזיאון שוכן בבית שבו נרצח "יאיר", הוא אברהם שטרן, מנהיגה 

הרוחני של מחתרת לח"י. בבית נשמר מראה דירתו של "יאיר", על 
רהיטיה המקוריים. חזיון אורקולי קצר ממחיש את ימיו האחרונים בחייו של 

"יאיר" עד לרגע שבו נרצח בידי השוטרים הבריטים. חדר אחד הוא אתר 
הנצחה לחללי לח"י ולעולי הגרדום מאנשי ניל"י ועד אלי כהן. קומת 

המוזיאון המרכזית מכילה תצוגה המתארת את תולדות לח"י, המלחמה 
לשחרור מהשלטון הבריטי ולהקמת מדינת ישראל, חלקו של לח"י 

במלחמת העצמאות והשתלבות יוצאי לח"י בצה"ל. במוזיאון יש ספרייה 
שמתמקדת בנושאי ארץ ישראל, יהדות, ציונות ומחתרות. 

 רחוב שטרן 8, תל אביב  : 03-6820288, 03-6837582 
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מוזיאון נחום גוטמן
בין הסימטאות הציוריות של נווה צדק, בבית באוהאוס משוקם בן 

120 שנה, שוכן מוזיאון נחום גוטמן לאמנות. במבנה הקסום, הידוע 
כ"בית הסופרים", התגוררו ופעלו יוסף אהרונוביץ', דבורה בארון וחיים 

ברנר. לצד עבודותיו הרבות והמגוונות של גוטמן עצמו, מציג המוזיאון 
תערוכות מתחלפות. 

 רחוב שמעון רוקח 21, תל אביב  03-5161970

מרכז המבקרים של דואר ישראל
מרכז המבקרים של חברת דואר ישראל פועל בבית המיון בתל 

אביב. המרכז מיועד בעיקר לתלמידי בתי ספר יסודיים.

 דרך ההגנה 137, תל אביב  www.israelpost.co.il  171 מרכז המבקרים של 
דואר ישראל

אנ"א תל אביב
אכסניית אנ"א תל אביב בתל 
אביב שוכנת על גדת הירקון, 

מקום שקט ושליו מחד ופסיעה מנמל 
תל אביב התוסס מאידך, והכל 

באכסניה אחת. באכסניית אנ"א תל 
אביב 69 חדרים מאובזרים וממוזגים עם 

מקלחות ושירותים צמודים, טלוויזיה 
מקרר מטיילים וקפיטריה. ארוחת בוקר 

כלולה. במקום אינטרנט אלחוטי חינם.

telaviv@iyha.org.il  02-5945654  6226016 רחוב בני דן 36, תל אביב 

להזמנות ולפרטים נוספים:

www.iyha.org.il      1-599-510-511

חפשו אותנו גם ב-

http://www.israelpost.co.il
mailto:telaviv@iyha.org.il
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"תמונות יפואיות" מרכז המבקרים של יפו העתיקה
מרכז המבקרים מביא את סיפורה של העיר לאורך 4,000 שנות 

היסטוריה בעזרת תצוגה ארכיאולוגית ייחודית. ביקור במרכז 
המבקרים כולל הדרכה וערכה לסיור עצמאי ברחבי יפו העתיקה.

www.oldjaffa.co.il  03-6037700/686  כיכר קדומים, יפו העתיקה 

 אור יהודה
מוזיאון יהדות בבל, אור יהודה

המוזיאון מציג פרקים מתולדות 
יהודי בבל לדורותיהם. במוזיאון 
אגף היסטורי ואגף אתנוגראפי המציג 

את אורח חיי היהודים בעיראק, 
המנהגים, ההווי, האומנות, התרבות 

ואוצרות היודאיקה. בנוסף קיימת 
במוזיאון גלריה לתערוכות מתחלפות. 

 ב', ג', ד' 15:00-9:00, ה' 19:00-9:00, שישי 13:00-10:00
 שדרות מרדכי בן-פורת 83, אור יהודה  03-5339278

www.babylonjewry.org.il 
guidance@babylonjewry.org.il @

 בני ברק
מרכז החושים של קוקה־קולה

במרכז החושים של קוקה־קולה מצפה למבקרים חוויה המשתרעת 
על פני עשרה אולמות שונים ומגוונים, ומועברת בצורה אישית על 

ידי מדריכים מוסמכים ומובחרים. תוך כדי התנסות אינטראקטיבית, 
הכוללת חשיפה לתהליכי הייצור המתקדמים ביותר בעולם, תוכלו להכיר 
את סיפורו של המשקה המפורסם וגם את סיפורה של חברת קוקה־קולה 

העולמית והחברה המרכזית ליצור משקאות קלים בע"מ.

www.cocacola.co.il  03-6712226  רחוב הרב כהנמן 129, בני ברק 

http://www.oldjaffa.co.il
http://www.babylonjewry.org.il
mailto:guidance@babylonjewry.org.il
http://www.cocacola.co.il
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 בת ים
מרכז המבקרים של מיכל נגרין

האמנית ומעצבת התכשיטים מיכל נגרין פותחת את שערי הסטודיו 
שלה. הביקור כולל צפייה בסרט וסיור בעולם היצירה של המותג, 

בבית המלאכה, דרך כל שלבי העיצוב והייצור, ומראה איך העולם של נגרין 
קורם עור וגידים. 

 רחוב כ"ט בנובמבר 7, בת ים  03-5553326

 חולון
בגובה העיניים 

מרכז אמנות חווייתי שנמצא במתחם מוזיאון הילדים. כל חדר 
מוקדש לענף יצירה שונה — תאטרון, מוזיקה, מחול ואמנות פלסטית 

— ובכל שנה התערוכה מבוססת על נושא מיוחד.

 פארק פרס, מפרץ שלמה, חולון  03-5039139

המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית
המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית מהווה פלטפורמה דינמית 

למחקר, חשיבה, הפקה והצגה של אמנות עכשווית, ונקודת מפגש 
להחלפת דעות וידע בין אמנים, אוצרים, מבקרים והציבור הרחב. במרכז 

מוצגות תערוכות נושא מתחלפות של אמנים מהארץ ומחו"ל.

www.digitalartlab.org.il  03-5568792  רחוב ירמיהו 16, חולון 

חווידע טבע
מוזיאון מדע חוויתי לילדים. המרכז מעודד את המבקרים לגעת כדי 

לדעת ומסביר תופעות מדעיות מוכרות על ידי מוצגים פשוטים 
לתפעול שגורמים לילד חוויה חיובית ומהנה.

 רחוב ירמיהו 16, חולון  03-5582394 

http://www.digitalartlab.org.il
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מוזיאון לתאטרון בובות 
המרכז מהווה בית לאמנים, ליוצרים ולחוקרים בתחום תאטרון 

הבובות. המוזיאון מציג את תולדות הבובנאות בישראל באמצעות 
אוסף של בובות ומסכות מהארץ ומהעולם, ומארח תערוכות מתחלפות 

מחו"ל. במקום ספריה, חנות מזכרות, פינת שעת סיפור ועוד..

 רחוב דוד רמז 13, חולון  03-6516848

המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס
המוזיאון חושף את המבקרים לאמנויות הקריקטורה והקומיקס על 

איכויותיהן והקשרן התרבותי, במטרה לקדם את ההבנה וההכרה 
בקיומה ונחיצותה של הקריקטורה ככלי ביקורתי בחברה, ואת הקומיקס 

כסוגה ספרותית בעלת עומק. 

www.cartoon.org.il  03-6521849  רחוב ויצמן 61, חולון 

מוזיאון אגד
המוזיאון מספר על ימיה הראשונים של התחבורה הציבורית בארץ, 

מהתקופה שבה משאיות של הצבא הבריטי הוסבו לרכבי נוסעים 
ועד לאוטובוסים הממוזגים של ימינו. בתערוכה מוצגים האוטובוסים 

והאמצעים ששירתו את הנהג העברי במשימותיו, מימי חומה ומגדל ועד 
עצם היום הזה.

למעלה משישים אוטובוסים, משנות ה־30' ועד ימינו, מוצגים במוזיאון 
הסוקר כ־70 שנות תחבורה ציבורית בארץ ישראל.

www.egged.co.il  03-9143761 ,03-9142361  רחוב משה דיין, חולון 

מוזיאון העיצוב
המוזיאון נועד לעורר השראה, לאתגר את קהילת העיצוב וכן להרחיב 

את תפיסת הציבור לגבי עולם העיצוב והאופן שבו הוא משפיע על 
חיי היומיום שלנו ועל הסביבה האורבנית. המוזיאון הינו מקום של התנסות, 

גילוי ויצירה.

www.holon.muni.il  073-2151515  רחוב פנחס איילון 8, חולון 

http://www.cartoon.org.il
http://www.egged.co.il/
http://www.egged.co.il/
http://www.holon.muni.il
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מוזיאון הילדים הישראלי
מוזיאון הילדים הישראלי בחולון הוא כבר מזמן בבחינת ביקור חובה. 

וביקור אחד הוא בהחלט לא מספיק. מוזיאון הילדים מספק מגוון פעילויות 
חווייתיות, בעלות ערך מוסף. המסלולים השונים מיועדים לקבוצות גיל 

שונות החל מגיל שנתיים וחצי ועד גיל 120. 
חשוב לדעת: חובה לתאם מראש כל ביקור באמצעות אתר האינטרנט של 

המוזיאון או בטלפון: 03-6503000
בכל מסלולי הילדים, חובה ליווי מבוגר וכל אחד חייב בכרטיס. המשיכו 

לעקוב אחר הפעילויות שמציע המוזיאון. לעיתים מתקיימים גם פסטיבלי 
נושא לילדים.

 רחוב ירושלים פינת רחוב מפרץ שלמה 
)הכניסה מספורטק חולון(  

03-6503000 
www.childrensmuseum.org.il 

http://www.childrensmuseum.org.il
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מוזיאון לתולדות חולון וחוסמסה
אתר חוסמסה מספר את סיפור ההגנה על העיר וסביבותיה בתקופת 

המנדט ומלחמת העצמאות, ומציע סיורים ופעילויות לקבוצות. 
המבנה, הבנוי בסגנון הבאוהאוס, הוקם בשנת 1934, כבית מעל באר שבו 

התגוררו שומר ומשפחתו. המבנה שימש תחנה ב"דרך הביטחון" מתל אביב 
לירושלים ולנגב. 

 www.infocenters.co.il  03-5050425  רחוב דוד אלעזר 53, חולון 

מרכז מבקרים אסם
"הבית של במבה" כולל את כל מה שרציתם לדעת על אחד החטיפים 
הפופולריים בישראל. בסיור מוסבר תהליך הכנת הבמבה, מוקרן סרט 
תלת־מימד, נערך ביקור בקווי הייצור וכמובן — הרבה הרבה טעימות. במשך 

השנה מרכז המבקרים פתוח לביקורי קבוצות תלמידים בלבד.

 רחוב המלאכה 55, אזור תעשיה חולון  1-700-70-76-76

 מקווה ישראל
בי"ס חקלאי מקווה ישראל

בית הספר החקלאי "מקווה ישראל", שהוקם לבסוף בסמוך ליפו בשנת 
1870 והיה לחלוץ — בית הספר החקלאי הראשון בארץ. במסגרת תוכנית 

המורשת מבקשים לשמר תשעה מן המבנים שבשטח בית הספר.

www.mikveisrael.org.il  מקווה ישראל 

 נחלים
בית החלוץ הדתי 

המוזיאון מציג מסמכים המתעדים את ראשית תנועת "תורה ועבודה" 
בארץ ובחו"ל, את העלייה ארצה והעפלה ומסמכים מראשית 

ההתיישבות הציונית הדתית במושבות, בקיבוצים ובמושבים. 

 רחוב החרמון 80, נחלים  03-9328657

http://www.infocenters.co.il
http://www.mikveisrael.org.il
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 פתח תקוה
מוזיאון האדם והסביבה

מוזיאון מדע מציג את העולם המורכב של גוף האדם והסביבה בה 
הוא חי. בתערוכות מוצגים ומערכות ממוחשבות העוסקים באנטומיה 

של גוף האדם, חינוך לבריאות והגנת הסביבה. 
המוזיאון הינו סביבה לימודית מדעית־טכנולוגית מעשירה. התערוכות 

 מתאימות לכל המשפחה.
]לפרטים נוספים: ראו עוד במודעה בכריכה פנימית קידמית[

 www.adamsviva-pt.org.il  03-9286900  רחוב שרת 16, פתח תקוה 

מוזיאון זכר ראשונים 
מוזיאון זכר ראשונים שוכן בקריית המוזאונים של פתח תקוה והוא 

מוקדש לזכרם של ראשוני פתח תקוה, אם המושבות. התצוגה 
מקיפה את סיפור חייהם ומעשיהם של המייסדים והיא כוללת תצלומים, 
תעודות, מפות ומוצגים המעלים את הנושאים הבאים: האבות המייסדים 

ובראשם יואל משה סלומון; העלייה להתיישבות במקום; בחירת ועד 
המושבה; ארגון חיי הקהילה וחלוקת האדמות; נטישת המושבה עקב 

שיטפונות והתפשטות מחלת הקדחת, החזרה לפתח תקוה ובניית בית 
הספר הראשון במושבה. יש תצוגה של תמונות השומרים הראשונים וכלי 

נשקם, ביניהם אברהם שפירא, "זקן השומרים". 

 רחוב ארלוזורוב 30, פתח תקוה

מוזיאון פתח תקוה לאמנות
מקורו של אוסף האמנות הישראלית של המוזיאון, המונה כ־3,188 
פריטים, הוא ביצירות שנוצרו ונאספו עבור מבנה בית "יד לבנים", 

אשר נפתח בשנת 1952 והיה מבנה ההנצחה הראשון מסוג זה בישראל. 
לאחר שיפוץ וקיטלוג של האוסף נפתח בשנת 2004 המבנה מחדש.

 רחוב ארלוזורוב 30, פתח תקוה  03-9286300

http://www.adamsviva-pt.org.il
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 ראשון לציון
יקב כרמל מזרחי 

הביקור ביקב כולל סיור מודרך המציג היסטוריה של היקבים 
מהבקבוק הראשון עד ליקב הגדול ביותר בישראל; צפייה בתכנית 

אורקולית "מענבים ליין"; סיור בגת משוחזרת מהתקופה הישראלית הקדומה 
ודריכת ענבים בגת בתקופת הבציר )בתיאום מראש(; סיור בעקבות תהליך 

ייצור היין, ביקור במרתפי היקב ובבקבוקייה )מערכת מילוי בקבוקים 
משוכללת(; טעימת יין וקבלת שי — בקבוקון יין או מיץ ענבים.

 רחוב הכרמל פינת הרצל, ראשון-לציון  03-9488888/9

מרכז המבקרים ידיעות אחרונות בראשון לציון 
במרכז המבקרים מוצג תהליך הפקת עיתון: עבודת הכתבים, עריכת 
כתבות, הדפסה וההפצה. בסיור יסופרו אנקדוטות וסודות מקצועיים 

ואפילו התנסות מדומה עם דילמה של עורך בדסק החדשות. 

 רחוב הכשרת היישוב 27,ראשון לציון  03-9632251

מרכז המבקרים של איגודן 
מכון טיהור שפכי גוש דן )שפד"ן( הוקם בשנת 1987 על ידי איגוד 

ערים דן לתשתיות איכות הסביבה )איגודן(. מרכז המבקרים ממוקם 
בלבו של מפעל השפד"ן במערב ראשון לציון, הינו מרכז חינוכי אקולוגי 

המחוייב להרחבת החינוך הסביבתי. במהלך הביקור במרכז נחשפים בפני 
המבקרים החיים מתחת לאדמה במטרופולין גוש דן, באמצעות חוויה 

אינטראקטיבית המשלבת סרטונים לימודיים, הדמייה של סיור בצינור 
תת־קרקעי והיכרות עם תהליכי מחזור המים. 

בקרוב ייפתח במרכז המבקרים מסלול חדש המיועד לגילאי חמש עד 
שמונה. התכנית כוללת בין היתר פאזלים, חוברות הפעלה, משחקי רמזים 

ועוד - הכל על מנת להעביר לילדים בשפתם את התהליך החשוב של 
שמירה על איכות הסיבה. 

www.igudan.org.il  03-9555222  שדרות מרילנד, ראשון לציון 

http://www.igudan.org.il
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מוזיאון ראשון לציון
מוזיאון ראשון לציון הוא "מוזיאון פתוח" — שילוב של מסלול לסיור 
עצמי, מסומן ומשולט ברחוב, עם מוזיאון במרכזו. הסיור נמשך דרך 

אתרי ייסודה של המושבה בראשון לציון.

 רחוב אחד העם 2, פינת כיכר המייסדים, ראשון לציון
www.rishonlezion-museum.org.il  03-9598862 ,03-9598890 

 רמת גן
בית אברהם קריניצי 

ביתו של ראש העיר הראשון של רמת גן מציג את תולדות העיר. 
מדור אחד מציג את חדרו של אברהם קריניצי ובו ריהוט מקורי, 
תצלומים ותעודות. מדור שני מוקדש לראשוני רמת גן, ובו סיפורו של 

המושב עיר גנים וחזיון אורקולי המספר זיכרונות בקולם של הראשונים 
עצמם. 

המדור השלישי מציג את רמת גן של אז ושל ימינו. המוזיאון משמש כמרכז 
ללמידה חווייתית, ובו גם ארכיון המגיש הדרכה וחומרים לעבודות מחקר.

 רחוב קריניצי 64 רמת-גן  03-6739050, 03-6722863

המוזיאון לאמנות המזרח הרחוק
יחיאל נהרי, אספן חובב של אמנות ממזרח אסיה, הוריש לאחר מותו 
לעיריית רמת גן את אוספו השלם המכיל פריטים מהמאה ה־13 ועד 

המאה ה־20. כ־20 שנה העלה האוסף אבק במחסני העירייה, עד שבשנת 
1988 נפתח המוזיאון.

בתערוכת המוזיאון מוצגים כלי חרסינה, כלי מתכת דקורטיביים, פסלוני 
שנהב, עבודות טקסטיל, רהיטים וגילופי עץ ואבן. מקור מרבית הפריטים 

מסין ומיפן. 

 רחוב חיבת ציון 18, רמת גן  03-6188243,

http://www.rishonlezion-museum.org.il
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מוזיאון האדם והחי בפארק הלאומי ברמת–גן
זה בטבע שלנו...

בימים אלו של התפתחות טכנולוגית מואצת, עיור מסיבי והתמקדות 
עולמם של הילדים סביב הטלוויזיה והמחשב, יש חשיבות ראשונה 
במעלה לחשיפת הילדים אל עולם הטבע. התצוגות במוזיאון מספרות את 
סיפורו של עולם החי והאדם מראשית האבולוציה של היצורים החיים על 

פני כדור הארץ כולל דינוזאורים דרך רבייה ותורשה עד לבעלי החיים, בתי 
הגידול שלהם והתאמתם לסביבתם וכמובן היבטים שונים הקשורים לאדם, 

אורח חייו והשפעת האדם על סביבתו. 

 א'-ה' 14:00-9:00, ו' סגור, שבת 17:00-10:00
בחודשים אוקטובר עד יוני, בשבת הראשונה והשלישית בכל חודש 

בשעות 12:00 ו–13:00 סיור מודרך לקהל ללא תשלום נוסף על מחיר הכניסה
www.adamvechai.org.il  03-6315010  הפארק הלאומי ברמת גן 
* המוזיאון נתמך ע"י עיריית רמת–גן, משרד התרבות והספורט ומשרד החינוך

המוזיאון לאמנות ישראלית
מבנה המוזיאון שימש בעברו מבנה תעשייתי וכיום הוא מארח ב 

תערוכות מתחלפות בפיסול, ציור, צילום, וידאו ועוד.

 דרך אבא הלל 146, רמת גן  03-7521876

http://www.adamvechai.org.il
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מוזיאון ספורט מכבי ע"ש פייר גילדסגיים
מוזיאון מכבי מיועד להצגת המסורת המפוארת של תנועת מכבי 
העולמי, ופועלה למען הספורט והחינוך יהודי-ציוני כבר למעלה 

ממאה שנים.

 כפר המכביה, רמת גן  03-6715729

המוזיאון לאמנות רוסית ע"ש מריה ומיכאל צטלין 
המוזיאון לאמנות רוסית ע"ש מריה ומיכאל צטלין ברמת גן מבוסס 

על אוסף אמנות שנתרם למדינת ישראל ב־1959 על ידי משפחת 
מריה ומיכאל צטלין, נכדו של זאב ויסוצקי, מייסד חברת התה המפורסמת. 

משפחת צטלין היו אנשי ציבור, שוחרי אמנות ומצאנטים, נציגי "מסדר 
האינטליגנציה הרוסית". 

 רחוב חיבת ציון 18, רמת גן  03-6188243

מוזיאון היהלומים
המוזיאון מתאר את סיפור היהלום — היווצרות, כרייה, שלבי עיבוד 
ומסחר. התצוגה מלווה בסרטי מולטימדיה בעברית, אנגלית ורוסית. 

כמו כן נערכות במוזיאון תערוכות מתחלפות המציגות בכל פעם פן אחר 
מעולם עיצוב התכשיטים המשובצים יהלומים ואבני חן מהארץ ומהעולם.

 רחוב זבוטינסקי 1 רמת גן  03-5751547
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 אום אל עומדאן 
חורבת אום אל עומדאן

באתרחשפו שרידים מיישוב יהודי מימי הבית השני וימי מרד בר־
כוכבא ובראשם בית כנסת, מקווה טהרה ומבני מגורים. במקום 

התגלו גם חותם ועליו כתובת בארמית ומטבעות רבים מימי בר כוכבא. 
מומחים מבקשים לזהות את המקום עם מודיעין העתיקה. 

 אום אל עומדאן

 בית גוברין 
מרשה

מרשה הייתה אחת מערי יהודה בימי בית ראשון. היא בוצרה על ידי 
המלך רחבעם, והגיעה לשיא פריחתה בתקופה ההלניסטית )במאות 

2-3 לפני הספירה(. היום המקום הוא אתר ארכיאולוגי שמהווה חלק מן הגן 
הלאומי בית גוברין. 

 גן לאומי בית גוברין  08-6811020, 08-6812957
www.parks.org.il 

 גבעת ברנר 
בית סירני

קיבוץ גבעת ברנר הוקם בשנת 1928 בידי עולים ממזרח אירופה 
וגרמניה. בין המקימים היה גם אנצו סירני, מצנחני היישוב שצנחו 

באירופה בעת מלחמת העולם השנייה. סירני נתפס על ידי הנאצים והוצא 
להורג בדכאו בשנת 1944. בקיבוץ החליטו להנציח את זכרו באמצעות מתן 

השם "בית סירני" למבנה הראשון של הקיבוץ. המבנה שימש בתחילה 
כמרפאה, דואר, מזכירות ומאוחר יותר כחדר תרבות וספרייה, ואילו כיום 

הוא משמש כאולם אירועים ומופעים. כעת מבקשים לשמר את המבנה, כמו 
גם מבני ציבור נוספים מימי ראשית הקיבוץ. 

 גבעת ברנר

http://www.parks.org.il
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מוזיאון "אוצרות"
מוזיאון "אוצרות" הוקם בלב הקיבוץ לרגל חגיגות השבעים להיווסדו 
של קיבוץ גבעת ברנר. במוזיאון מוצג אוסף עשיר של חפצים, כלים 

מקוריים ותמונות המספרים את סיפורם של המתיישבים הראשונים במקום. 
הביקור במוזיאון מלווה ב"מונולוג של חלוצה", בביצוע השחקניות חנה 

שטראוס או חנה דוידי.

 גבעת ברנר  08-9443142, 050-7980015 לתיאום — שפרה גרינשפן

 גדרה 
רחוב הביל"ויים, היקב, באר בנימין

ברחוב הביל"ויים אפשר למצוא את כל האתרים המרכזיים של 
המושבה ההיסטורית: בית הכנסת הראשון שנבנה בשנת 1912, בית 
הספר הראשון וצריף סברדלוב, אשר הינו אחד מששת הצריפים הראשונים 
שנבנו בשנת 1887 והיחידי שנשאר בשלמותו מתקופת העלייה הראשונה. 
ברחוב שוכן גם בית מינץ, שנבנה על ידי חבר הביל"ויים ד"ר משה מינץ 

ושימש כבית העם.

 רחוב הביל"ויים 29, גדרה  08-8593316, 08-8594675 
www.gedera-m.org 

 חולדה 
בית הרצל

לאחר מותו של חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל, בשנת 1904, הוחלט 
לטעת בחולדה יער לזכרו ולבנות במרכזו בית מרשים על שמו. בבית 
הרצל ישנו כיום מוזיאון המתאר פרקים בתולדות האתר, בהם קרב הדמים 

והשריפה שהתחוללו במקום בעת מאורעות תרפ"ט. 

www.kkl.org.il  1-800-350-550  יער חולדה 

http://www.gedera-m.org
http://www.kkl.org.il
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המוזיאון למורשת עדות ישראל, לוד
המוזיאון למורשת עדות ישראל בלוד מציג 

את מורשת התרבות, האמנות והפולקלור של 
עדות ישראל השונות, ובהן קהילות יהדות צפון 
אפריקה, רוסיה, אתיופיה, בוכרה, הודו, בולגריה 
והעיירה היהודית באירופה. במקום יש תערוכה 

הכוללת מאות מוצגים יקרים ונדירים אשר 
נאספו מרחבי העולם, ובהם: בגדים מסורתיים, 

תכשיטים, דגמים של בתי כנסת שנחרבו 
בשואה, פסלי העיירה היהודית של לוקה וקס 

ומיירנץ, כלי בית, חפצי נוי, שטיחים, תמונות רקומות, ציורים, אוסף הגדות 
פסח ועוד. 

כמו כן מוצגים במקום תשמישי קדושה למיניהם, כגון ספרי תורה, מגילות 
אסתר, חנוכיות, הגדות של פסח, מנורות, גביעים לקידוש ומעילים לספרי 

תורה.
המוזיאון מחזיק גם באוסף בן 100 כתובות, שיש בו כתובות גרוזיניות 

נדירות.
במוזיאון נערכות סדנאות לילדים.

 א'-ה' 14:00-9:00, ו' בתיאום מראש  שדרות המלך דוד 20, לוד
08-9244569  08-9249466  haberman@012.net.il 

www.museum.dpages.co.il 

mailto:haberman@012.net.il
http://www.museum.dpages.co.il
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יד לשריון, לטרון
אתר ההנצחה הגבורה והמורשת של חיל השריון

חוויה משפחתית — לא מפספסים
הנצחת גבורת לוחמי השריון: כתל השמות, גלעד תולדות החיים, חדר 	 

הגבורה ותצוגות.
מיצג אור־קולי מרהיב "רעות ועוצמה".	 
עוצמת השריון הישראלי — מוזיאון הטנקים והרכבים הקרביים 	 

המשוריינים המגוון בעולם.
מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השניה.	 
פארק עוצבות השריון.	 
סיורים מודרכים ברחבי האתר	 

 א'-ה' 8:30-16:30, ו' וערבי חג 8:30-12:30 שבת 9:00-16:00
 לטרון

08-9784321 
res@yadlashiryon.com 
www.yadlashiryon.com 

mailto:res@yadlashiryon.com
http://www.yadlashiryon.com
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מוזיאון המושבה
מוזיאון המושבה ע"ש ערן שמיר במזכרת בתיה נחנך בשנת 1987, והוא 

מספר את תולדותיה של המושבה החלוצית בת העלייה הראשונה. במוזיאון 
סרטון קצר המביא בפני המבקר את סיפורם של החוזים והמגשימים, 
ותצוגה היסטורית הכוללת מפגש אינטימי עם בגדים, כלים של בעלי 

מלאכה, צעצועים, ספרי ילדים וחפצי קודש, כולם מקוריים, המציירים את 
תמונת העולם של מזכרת בתיה משנת 1883 ואילך. 

מבאר האנטילה תוכלו להעלות מים, ברפת — לראות אוסף כלים חקלאיים 
ייחודים, באתר מורשת לאומי, להתפעל מתערוכת הקולאז'ים של האמן 

ישראל לוי. מזכרת בתיה, מנושאות נס שימור האתרים, מציגה מתחם 
היסטורי מעניין, המאפשר למטיילים ולמודרכים לחוות חוויה של שימור 
המורשת התרבותית והבנויה. הזמנת הדרכה מראש מומלצת ומאפשרת 

ביקור מקיף ומהנה המותאם לאופי המשתתפים.

 א'-ה': 13:30-8:00, ב' גם 18:00-16:00, ו': 12:00-8:00, שבת: 13:30-9:30 )יש לוודא(
לקבוצות, בתאום מראש, שעות הדרכה גמישות.  

 רחוב רוטשילד 40, מזכרת בתיה  08-9349525 
www.shimur.org/MazkeretBatya 
 חפשו אחר: מוזיאון מזכרת בתיה

http://www.shimur.org/MazkeretBatya
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"אתר דיזל חולדה"
מרכז מבקרים "מקורות"

בתחנת "דיזל חולדה" מסופר סיפורה המרתק של אספקת המים 
לירושלים מימי קדם, דרך הצלתה של ירושלים מצמא במלחמת 

העצמאות ועד ימינו: כיום מקימה "מקורות" מערכת מים חדשה המיועדת 
לענות על צריכת המים ב־50 השנים הבאות. משך הסיור כשעה 

 בין מזכרת בתיה לחולדה, על כביש 411  לתיאום ביקור: 052-8990481 

 מזכרת בתיה 
מוזיאון הרב מוהליבר

מוזיאון הרב מוהליבר הוקם על ידי המדרשה למורשת הציונות ושוכן 
במבנה מימיה הראשונים של המושבה. ניתן לחזות בו במיצג 

אורקולי הסוקר ציוני דרך בתולדות חיבת ציון ושופך אור של דמותו רבת 
הפעלים של הרב מוהליבר.

המוזיאון מהווה תחנה אחת במסגרת הסיור באתריה ההיסטוריים של 
מושבת הברון — מזכרת בתיה, שעורכת המדרשה למורשת הציונות.

 רחוב הרב מוהליבר 1, מזכרת בתיה  09-9340034

 נס ציונה 
בית ראשונים 

המוזיאון מתעד את ראשיתה של נס ציונה ומדגיש את ייחודם של 
ראשוני המושבה. במוזיאון מוצג אוסף עשיר של פריטים המסודרים 

לפי נושאים: ציוד וכלים חקלאיים; תצוגת כלי בית מתקופות שונות; 
התפתחות ענף המכוורת באזור; הפעמון הראשון של המושבה ואוסף אישי 
של משפחת המייסד ושל ראשוני המושבה. בבית מתנהלת פעילות שוטפת 

של הרצאות, חוגים, שירה בציבור וטיולים מודרכים, ומוצגת תכנית 
אורקולית בת 20 דקות על תולדות המושבה. ארכיון וספרייה מתעדים את 

תולדות ההתיישבות. 

br.nzc.org.il  050-3994111 ;051-7230631  רחוב תל אביב 19, נס ציונה 

http://br.nzc.org.il
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 רחובות 
אתר הפרדסנות על שם מינקוב 

האתר משחזר את מפעל הפרדסנות העברית. כאן נטע זלמן מינקוב, 
בן לאחת המשפחות הראשונות ברחובות, את הפרדס הראשון של 

העיר. המקום שוקם ושוחזר על ידי עיריית רחובות והמועצה לשימור 
אתרים בעזרת מימון של משפחת מינקוב.

בפרדס המשוחזר נוכל למצוא, בין השאר, חצר מוקפת חומה ובתוכה בית 
הפרדסן, בית אריזה משוחזר, באר ובריכת אגירה, טרזינות על מסילתן 
להובלת הפרי לבית האריזה ותעלות השקייה. כחלק מתהליך השחזור 

נטעו זנים מיוחדים של עצי ההדר שגידלו בעבר ומגדלים בימינו בישראל. 
המוזיאון מציע שפע פעילויות ותכניות חינוכיות למבקרים.

pardes@shimur.org.il  08-9469197  פארק תמר, נחמני, רחובות 

בית דונדיקוב
בית דונדיקוב, הבית השלישי שנבנה במושבה רחובות, ע"י אברהם 

יהושע דונדיקוב, אשר בזכות ממונו, התאפשרה הקמתה של המושבה 
רחובות. כיום, בית דונדיקוב משמש כגלריה עירונית בה מציגים אומנים את 

יצירותיהם בכל חודש. 

 רחוב יעקב 32, רחובות  08-9494721

מוזיאון מכון איילון 
האתר מציג את סיפורו של המפעל הסודי לייצור תחמושת, "תעש", 

שהוקם על ידי ה"הגנה" ופעל במקום בין השנים 1948-1946. המפעל, 
שהוכשר להפעלה בתוך פחות מחודש, נבנה בעומק שמונה מטרים מתחת 
לפני האדמה. פתחיו הוסוו בתנור אפייה גדול ובמכונת כביסה. מכון איילון 
היה המפעל הגדול ביותר של "תעש" במחתרת, ובתקופת פעילותו יוצרו בו 

כשני מיליון כדורים. בין המוצגים במקום: שחזור מנגנוני ההסוואה של פתחי 
הכניסה למכון, המכבסה והמאפייה; מופע אורקולי המתאר את סיפור המכון 

ותיאור תהליכי הייצור.

 רחוב דוד פייקס, גבעת, קריית המדע, רחובות  08-9406552, 08-9300585

mailto:pardes@shimur.org.il
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הגלריה העירונית לאמנות — רחובות
בגלריה מתקיימות פעילויות תרבות כמו סדנאות אמנות, חוגי 

אומנויות, הרצאות ולימודים עיוניים. בנוסף, בחלל הקומה הראשונה, 
מוצגות תערוכות מתחלפות של אמנות בת-זמננו לסוגיה השונים.

 רחוב גולדין 2, רחובות  08-9390390

חווידע, רחובות 
חווידע הינו מרכז מדע חוויתי בו משולבים שעשוע וחוויה עם למידה 
וחקירה. בחווידע אולם תצוגה ובו מתקנים שניתן להפעילם וללמוד 

באמצעותם חוקי מדע ותופעות בטבע. המתקנים עוסקים ב אופטיקה, 
חשמל ואלקטרוניקה, מכניקה, אנרגיה וכימיה.

 סמטת יחזקאל חביבי 5, רחובות  08-9452949

מרכז מבקרים תנובה
מרכז המבקרים של תנובה ברחובות מזמין אתכם לצאת למסע רב 

חושי בעקבות תהליכי הייצור של משקאות ומוצרי החלב. במרכז 
המבקרים הייחודי תוכלו לראות, לשמוע, להריח, לטעום ובעיקר ללמוד על 

הדרך שעושה החלב ממכון החליבה ועד למקרר בבית.
הסיור כולל חידון טריוויה בנושא הפרה והרפת, קיר קומיקס המלמד על 

שרשרת הקירור, צפייה בסרט המתאר את תהליך הייצור של המוצרים 
השונים, תצפית על מיכליות החלב ואל אולמות הייצור ועוד.

www.tnuva.co.il  1-800-221422  יצחק פניגר 2, רחובות 

מרכז המבקרים של מכון ויצמן למדע
בשנת 2012 נפתח מרכז המבקרים החדש של מכון ויצמן למדע, 
המאפשר להתוודע לעולמם המרתק של מדענים החושפים את 

סודות הטבע ומפענחים את צפונות היקום. המרכז מבוסס על טכנולוגיות 
מתקדמות ואינטראקטיביות, תכנים מתקדמים ועיצוב חדשני. 

www.weizmann.ac.il/visitors  08-9344499  רחוב הרצל 224, רחובות 

http://www.tnuva.co.il
http://www.weizmann.ac.il/visitors
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גן המדע על-שם קלור
גן המדע הינו מוזיאון מדע הנמצא תחת כיפת השמיים, המתפרש על 

פני עשרה דונם של מדשאות ירוקות ובהן כ־90 מוצגים המדגימים את 
חוקי הפיזיקה, שימוש באנרגית השמש והמים ותופעות טבע רבות אחרות. 

הביקור כולל משחק והתנסות, לצד מגוון פעילויות לקבוצות. בחגים 
ובחופשות מתקיימות בגן פעילויות מיוחדות לציבור הרחב.

www.weizmann.ac.il/garden  08-9344401  רחוב הרצל 224, רחובות 

 רמלה 
בית הקברות הצבאי הבריטי 

בית הקברות הצבאי הגדול בארץ, שבו נחים מנוחת עולמים חיילים 
בריטים שנפלו במערכה על ארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה.

 רחוב דוכיפת פינת רחוב התקווה, רמלה  08-9221220  הכניסה חופשית

בית מורשת שרות בתי הסוהר, מרכז מבקרים 
מרכז המבקרים משמר ומתעד את חקר ההיסטוריה של בתי הסוהר. 

במרכז תצוגת קבע, תצוגה ניידת, אתר הנצחה, אודיטוריום וכיתת 
מחשבים. מוצגים שיחוזר של הבריחה המפורסמת מכלא שאטה, 

שבעקבותיו שונתה מדיניות הכליאה והסדרי הביטחון בבתי הסוהר.

 מתחם בית הכלא איילון, רמלה  08-9776806  בתיאום מראש

הכנסיה הפרנציסקנית
נבנתה בסוף המאה ה־14 ושימשה כאכסניה לצליינים )בה נפוליאון 

לן בביקורו בעיר( וכנסיה על שמו של יוסף הרמתי. בשנת 1902 
נחנכה במקום כנסיה חדשה, וליד המנזר נבנה בית הספר "טרה סנטה" — 

השם בו מוכר המבנה עד היום. הכנסיה ידועה בזכות ציור מקורי של 
טיציאן, המתאר את ההורדה מהצלב של ישו.

 רחוב ביאליק, רמלה

http://www.weizmann.ac.il/garden
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מרכז קראי עולמי
מרכז קראי עולמי ברמלה כולל את בית הכנסת המרכזי של בני 

העדה. בבית הכנסת הקראי אין ספסלים ושולחנות, הרצפה 
מרופדת שטיחים ומקפידים בו מאוד בנושא הטהרה.

 רחוב קלאוזנר, רמלה  08-9249104  בתיאום מראש

בריכת הקשתות
מאגר מים תת־קרקעי, שנבנה בשנת 789 בימי שלטון הח'ליף הארון 

אל ראשיד. התושבים הנוצרים מכנים את הבריכה "בריכת הלנה 
הקדושה", בהסתמך על מסורת הטוענת שהלנה, אמו של הקיסר הרומי 

קונסטנטינוס ה־1, היא שיזמה את חפירתה. הבריכה ידועה גם בכינוי 
"ברכת אל ענזיה" )בריכת העזים(, ובעבר נהגו להשקות את הבהמות 

במימיה. הבריכה היא המבנה השלם היחיד ששרד בארץ מימי הח'ליפים 
העבאסים )מאות 10-8(. תקרת הבריכה נתמכת על ידי עמודי אבן ענקיים 

וביניהם קשתות האופייניות לסגנון ולתקופה שבה נבנו.

 רחוב טרומפלדור פינת רחוב ההגנה, רמלה  08-9221174

גן הנשיא
פינה ירוקה על שם הנשיא הראשון של מדינת ישראל, חיים וייצמן. 

הגן נמצא ליד מוזיאון רמלה וניצבת בו אנדרטה להנצחת חללי 
העיר. 

 רחוב הרצל 112, רמלה

המסגד הלבן
מבנה אסלאמי קדום, ששורשיו נעוצים בראשית המאה השמינית. 

שמו המדויק הוא "מסגד ארבעים הלוחמים", שעל פי המסורת נקברו 
בתחומיו. המגדל הלבן, שהוקם בשנת 1318 בפקודת צלאח אל דין, הוא 

מהאלמנטים הבולטים בנופה של רמלה. בחצר המתחם שלושה מאגרי מים 
תת־קרקעיים.

 רחוב דני מס, רמלה  08-9207586
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המסגד הגדול
מסגד פעיל ששוכן במבנה ששימש ככנסיה צלבנית שהוקמה במאה 
ה־12. המבנה נשמר היטב לפי צורתו המקורית והוא אחד מהמבנים 

הצלבניים היחידים בארץ ששרדו כמעט בשלמותו.

 רחוב שלמה המלך, רמלה  08-9225081

מוזיאון רמלה 
המוזיאון העירוני נמצא בבניין ששימש כבית העירייה בתקופת 

המנדט הבריטי וכבית הדואר שלה. במוזיאון תצוגת קבע הכוללת 
ממצאים הקשורים לרמלה בימי הביניים, אוסף מטבעות הכולל שלושה 

מטמונים שנמצאו בעיר וכן מטבעות שנטבעו בה במאות ה־8 עד ה־11. חדר 
המוקדש לעת החדשה לרבות מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל, 

אוהל מעברה משוחזר משנות ה־50.

www.ramla-foundation.org  08-9292650  רחוב הרצל 112, רמלה 

מנזר גיאורגיוס הקדוש
המנזר נוסד במאה ה־12 וממש את בני העדה היוונית־אורתודוכסית. 
בתחומי המנזר שוכנת כנסיה מן המאה ה־19 המוקדשת לגיאורגיוס 

הקדוש, שנולד לפי המסורת בלוד הסמוכה ועל פי האמונה הגן על העיר 
מפני דרקון. תבליט חקוק על משקוף הכנסיה מתאר את גיאורגיוס הקדוש 

רכוב על סוס, שעה שהוא נועץ את חניתו בלוע הדרקון.

 רחוב קהילת דטרויט, רמלה  08-9221174  בתיאום מראש

מרכז מבקרים נשר
מרכז המבקרים מציע סיור בנבכי ההיסטוריה של הבנייה הארץ-

ישראלית. המרכז מציג את הצדדים השונים של החברה וייצור המלט 
באמצעות תצלומים, מיצב, סרטון אנימציה והסברים מודרכים. חלק 

מהביקור נערך בתוך מנהרה ארוכה המדמה כבשן ייצור.

 אזור התעשייה הדרומי, רמלה  08-9271430  בתיאום מראש

http://www.ramla-foundation.org/pages/museum.php
http://www.ramla-foundation.org/pages/museum.php
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 קרית גת 
חווידע, קרית גת

חווידע טבע קרית גת הינו מרכז מדע חוויתי לילדים המקיים פעילות 
מדעית ייחודית במגוון נושאים ובאמצעים מדעיים מתקדמים 

וידידותיים לילדים. ההפעלות במעבדה חושפות ילדים בגילי הגן ובית 
הספר לתופעות מדעיות המוכרות להם מחיי היום יום ומוגשות לילדים 
בצורה חווייתית ומרתקת. המוזיאון הוא מוזיאון פעיל בו הילדים נוגעים 

ומפעילים את המוצגים והמתקנים השונים. 

 שדרות לכיש 48, קרית גת  08-6883327

 שילת - שפלת יהודה

כפר חשמונאי
הכפר מתאר את אורח החיים בישראל בתקופה העתיקה. במקום 

נווה מדבר עם צמחיה ואוהלים עתיקים, דרך רומית משולטת, כרם 
ענבים, מטע זיתים, מערת מסתור וכפר חשמונאי עם מבני מגורים, בתי בד 

פעילים וגת עתיקה. במקום מתקיימות סדנאות יצירה, בהתאם לעונה 
החקלאית. ניתן לצאת לסיורים מודרכים, או לטייל עצמאית בשטח.

 שילת  08-9761617
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 אשדוד
גבעת יונה

אתר ארכיאולוגי על רכס כורכר המתנשא ל־53 מטרים. בגבעה נתגלו 
שרידי יישובים מתקופות שונות, שרידי מתקנים וקברים ושרידים 
מקברו של נבי יונס, שעל פי המסורת הערבית הוא קברו של הנביא יונה.

 בין רחובות יפה נוף ואורט, אשדוד, חוף פלשת

מוזיאון רלקס
בכניסה לאשדוד הקים רפי הרשקוביץ מוסך למכוניות מתוצרת יפן. 

מבחוץ, נראה המקום כעוד מוסך, אבל בפנים נגלה עולם מוטורי אחר. 
במקביל לתיקון מכוניות, החל הרשקוביץ לשפץ מכוניות קלאסיות ולבנות 

רכבי מירוץ. ניתן לראות דגם מכונית מירוץ אמיתית בבנייה עצמית.

 צומת הנמל, אשדוד  08-8522470  הכניסה חופשית, בתיאום מראש 

מרכז המבקרים של נמל אשדוד
מרכז המבקרים של נמל אשדוד פותח צוהר לעולם המרתק של נמלי 

הים. במסע המשלב מסלול חוויתי במרכז המבקרים וסיור רכוב 
בנמל, תחשפו למכלול המרכיב את נמל אשדוד.

המסלול החוויתי יחשוף את ההיסטוריה של הנמל ואת מכלול הפעילויות 
המתרחשות בו מסביב לשעון. הביקור במרכז המבקרים, ימחיש את 

האתגרים היום־יומיים הניצבים בפני עובדי הנמל: החל מהכנסתן הבטוחה 
של אוניות הענק, דרך פריקה וטעינה של מאות אלפי מכולות, מכוניות 

ומטענים אחרים. 
בשטח נראה מקרוב את עבודת הנמל: הסוורים העובדים בבטן האוניה 

ועל הרציפים, מנופי הענק, נתבים וסירות גורר המתמרנים את האוניות 
הנקשרות לרציף ויוצאות ממנו, אוניות הנוסעים המפוארות הפוקדות את 
הנמל. נריח את הים, נקשיב לרחשי הנמל ונרגיש מקרוב את דופק הלב 

הפועם בו, המזרים מיליוני טונות של סחורות ומטענים, במאות אלפי 
מכולות ועשרות אלפי משאיות, לכל רחבי ישראל.

 נמל אשדוד, אשדוד  08-8517564/8
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המוזאון לתרבות הפלשתים ע"ש קורין ממן
המוזאון הארכיאולוגי היחיד בארץ ובעולם המיוחד לתרבות הפלשתית, תרבות 
קדומה שחיה בערי מישור החוף הדרומי וביניהן העיר אשדוד. במוזאון מוצגות גם 

תערוכות בנושאי אתנוגרפיה וקהילות. 
אחר  להתחקות  ניתן  בה  חדשנית  קבע  תערוכת   — הפלשתים'  של  'עולמם   ⋅
כנען. התערוכה מציגה ממצאים  והסתגלותו של העם הפלשתי בארץ  פלישתו 

ארכיאולוגיים באמצעים חדשניים וחווייתיים. אוצרת: גלית ליטני. 
⋅ הגלריה לתערוכות מתחלפות: 

במתנות  המתמקדת  תערוכה   — וחתונה'  אירוסין  נדוניה,  מתנות   - כלה  'דרך 
לערב  ועד  לידתן  מרגע  הנישואין,  בברית  לבוא  העומדות  לכלות  שהוענקו 

הקידושין. אפריל-אוקטובר, 2016. אוצרת: יעל ויזל
'חולות הזמן' — התערוכה תסיר את המעטה של העיר אשדוד המודרנית, ותספק 
לתושביה מבט אל החיים ההיסטוריים הקבורים תחת רחובותיה. התערוכה הינה 
גלית  אוצרת:   .2017 -2016מרץ,  אוקטובר,  העיר אשדוד.  60 של  חגיגות  לרגל 

ליטני.
⋅ 'המשתה הפלשתי' — חלל המעוצב בהשראת ארמון קנוסוס בכרתים והמציע 
לכם להכיר את הפלשתים דרך חוש הטעם: אפשרות לחזור לימי קדם, להתלבש 

כפלשתים וליהנות מארוחה פלשתית כיד המלך. 

 א, ג-ה 9:00-16:00, יום ב 9:00-20:00, שישי 10:30-13:30, שבת 10:30-13:30
   ערבי וימי חג — המוזאון סגור

 רח' השייטים 16, ת"ד 2693, אשדוד 
 טלפון קבלה: 6224799-08, לתיאום ביקורים: 8679720-08  6224725-08
 info@phcm.co.il   www.phcm.co.il  המוזאון לתרבות הפלשתים

mailto:info@phcm.co.il
http://www.phcm.co.il
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 אשקלון
גן שעוני השמש 

לא הרחק מן הגן הארכיאולוגי, ניצב פסל גדול של האמן יגאל 
תומרקין. הפסל עשוי בטון לבן וברזל שחור, ולצדו עומדים שני 

עמודי שיש,.

 רחוב הנשיא 2, אשקלון

אתרי מורשת, אשקלון
אשקלון היא עיר בת 4,000 שנה, ובתחומה אתרים משלל תקופות: 

הכנענית, הרומית, הביזנטית, הצלבנית והמוסלמית, ומימי 
עות'מאנים והבריטים. 83 אתרים היסטוריים בעיר הוכרזו כאתרים לשימור, 
והופקה מפת עיר חדשה הכוללת מסלולי תיירות שהאתרים שלובים בהם. 

בין האתרים שכדאי לבקר בהם ישנה "חצר הסרקופגים" המצויה בגן 
הארכיאולוגי באפרידר ליד בית העם ההיסטורי, ובה ניצבים בין שאר 

הממצאים הארכיאולוגיים, שני סרקופגים מגולפים מאבן מאמצע המאה 
השלישית לספירה. עוד אתר מן התקופה הרומית הוא הקבר הרומי 

המעוטר, המכונה גם "קבר הנימפות". הוא נמצא על גבעת חול ברחוב יפה 
נוף, וכיום ניתן לבקר בו רק בתיאום מוקדם עם מדריכים מוסמכים. 

 אשקלון  08-6734019

גן לאומי אשקלון
גן לאומי השוכן על רכס הכורכר שלחופו של הים התיכון בדרום־
מערב העיר. הגן תחום בסוללה עתיקה, שבראשה ניצבים שרידי 

חומה שהוקמה באמצע המאה ה־12. מראש הסוללה ניתן להשקיף על נופי 
הגן, בחלקו הצפון־מזרחי של הגן נחשף השער המקושת הקדום ביותר 

בעולם, שנבנה בשנת 1,800 לפנה"ס לערך. בשטח הגן מתקני שעשועים 
ושולחנות פיקניק.

 דרך הטייסים, אשקלון  08-6736444
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מוזיאון אשדוד לאמנות
מוזיאון אשדוד לאמנות, נחשב לאחד מהמוזיאונים המוערכים בשדה 

האמנות הישראלי. המוזיאון מציג תערוכות מתחלפות של אמנות מודרנית 
ועכשווית, ישראלית ובינלאומית במבנה מיוחד במינו המאפשר חוויית 

צפייה שונה ומאתגרת.

 א', ג', ד', ה' 9:00-16:00, ב' 9:00-20:00, ו' ושבת: 10:30-13:30, 
    בערבי חג וחג המוזיאון סגור למבקרים

 דרך ארץ 8, אשדוד 
 1/8545180-08, לשיווק ותיאומי קבוצות, אבירם: 8679720-08, 4867420-054

www.ashdodartmuseum.org.il 

http://www.ashdodartmuseum.org.il
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מרכז המבקרים קרלסברג
המרכז מעביר את האורחים בזמן אל האלף השלישי לפני הספירה, 

לארץ ישראל ולמזרח הקדום, מציג את הדרך בה בושלה בירה 
בתקופה הקדומה, וחושף כלים עתיקים להכנת בירה. בהמשךעוברים 
המבקרים לתקופה המודרנית, לביקור במפעל מהמשוכללים בעולם.

 שדרות בר לב 5, אזור תעשיה דרומי, אשקלון  08-6740727

מוזיאון החאן
המוזיאון פועל במקום שבו שהיה המסגד הגדול של הכפר מג'דל 

הערבי. המוזיאון מתאר את ההיסטוריה של אשקלון בעזרת צילומים, 
חפצים ומוצגים היסטוריים שמתעדים תקופות שונות בתולדות העיר. 

במקום גם מתארחות תערוכות מתחלפות של אמנים מקומיים.

 ככר העצמאות, אשקלון  08-6727002

 בני דרום
כד, מרכז מבקרים לשמן זית

הביקור מרכז המבקרים כולל סיור בבית ראשונים — מוזיאון  
היסטורי המגולל את סיפור מושב בני דרום, סיור בבית הבד 

המשוחזר ובבית הבד המודרני, הרצאה על סגולותיו של שמן הזית, טעימות 
ממגוון מוצרי המקום, וצפייה בסרט אור־קולי קצר המסביר על שיטת 

הסינולאה — שיטה עצירת שמן זית הייחודית לבני דרום.

 בני דרום, חוף פלשת  08-8515548

 יד מרדכי — מישור הוף הדורמי
קיבוץ של פעם

בית אוסף ובו פריטים מההיסטוריה של הקיבוץ, המציג את סיפור 
המקום והחלוצים הראשונים. 

 קיבוץ יד מרדכי  08-6720559
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שדה הקרב וסביבתו 
בשנת 1968 נפתח בקיבוץ יד מרדכי מוזיאון "משואה לתקומה". 

המוזיאון, כפי שמרמז שמו, עוסק בשני האספקטים המרכזיים בקיומו 
של העם היהודי במאה האחרונה. בחלקו הראשון מושם הדגש על יהדות 

ורשה ועל סיפור חייו של מרדכי אנילביץ', מנהיג המרד בגטו )אשר על שמו 
נקרא הקיבוץ(, ואילו חלקו השני של המוזיאון עוסק במלחמת העצמאות 

ביד מרדכי ובהתיישבות בנגב. 

www.y-m-museum.co.il  052-3923107 08-6720559  קיבוץ יד מרדכי 

מוזיאון יד מרדכי — משואה לתקומה
מוזיאון "משואה לתקומה" בקיבוץ יד מרדכי, נפתח בשנת 1968. 

הקיבוץ, נושא את שמו של מפקד מרד גטו ורשה — מרדכי אנילביץ. 
המוזיאון, עוסק בשני האירועים המכריעים ביותר בתולדות העם היהודי 

בזמן החדש: השואה והתקומה.
במוזיאון מסופר הסיפור של העולם היהודי בארץ ובגולה מראשית המאה 

העשרים דרך ימי השואה ועד הקמת מדינת ישראל. בחלק המוקדש לשואה 
מושם הדגש על יהדות ורשה ועל סיפור חייו של מרדכי אנילביץ'. החלק 

של התקומה עוסק במלחמת העצמאות ביד מרדכי ובאזור הדרום וכן 
בהתיישבות בנגב.

bhoney@y-m.co.il  052-3923104 קיבוץ יד מרדכי  לתיאום 08-6720559 או 

http://www.y-m-museum.co.il
http://y-m.co.il
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בית הדבש והדבורה 
מרכז המבקרים מאפשר הצצה לתוך הכוורת ולעבודתם של 

הדבוראים, תוך כדי הסברים על תהליכי עבודתם. המבקרים ייהנו 
מסרט הממחיש את ייצור הדבש והרדייה ואף יזכו לטעימה ממוצרי 

הבריאות של הדבורים: מזון מלכות, פרופוליס, פולן ועוד. 

www.yadmor.org.il  08-6720559  קיבוץ יד מרדכי 

 ניצנים — מישור החוף הדורמי
'הארמון' 

בראש גבעת כורכר ניצב לו "הארמון" של ניצנים, מבנה היסטורי 
שמור ששימש כבית פרדס לנכבד ערבי. בשנת 1943 הוקם במקום 

קיבוץ ניצנים. כיום שוכן בו בית ספר שדה העוסק בפעילויות חינוכיות 
בנושאי סביבה, אקולוגיה ומורשת תש"ח באזור. סביב הארמון קבוצת 

אקליפטוסים, עמדות מקרבות מלחמת העצמאות ומצבות זיכרון ואנדרטת 
"יד לאישה הלוחמת".

 ניצנים  08-6727895, 08-6722065

יד לאשה הלוחמת 
הקרב על ניצנים, שבין חלליו היו גם שלוש נשים לוחמות, העניק 
השראה להקמתה של האנדרטה "יד לאישה הלוחמת", המוקדשת 

לנופלות בקרב ניצנים ולנשים הלוחמות במערכות ישראל. 
האנדרטה היא פסל עשוי ברונזה הכולל תשע דמויות נשים, חלקן נראות 
כבוכיות, חלקן נושאות ילדים ואחת הדמויות נושאת ילד פצוע על ידיה. 

הדמויות מעוצבות כנשים לוחמות, אך עשויות בקווים רכים ומגלמות את 
רב-גוניותה של דמות האישה: לוחמת אמיצה, אם, רחומה, אבלה וכואבת. 

עוד במסלול ההנצחה - אנדרטה למירה בן ארי במקום בו נפלה מירי 
המצרים. 

 בית ספר שדה שיקמים, פארק ניצנים  08-6728755, 08-6727895, 08-6722065

http://www.yadmor.org.il
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 פלמחים
מוזיאון בית מרים 

המוזיאון הארכיאולוגי לעתיקות ואקולוגיה ימית משקיף ממצוק 
קיבוץ פלמחים לעבר דיונות חול וחוף הים הסלעי. המוזיאון נקרא 

על שמה של חברת הקיבוץ מרים ליפשיץ, אשר ליקטה את החרסים 
הראשונים; מאז גדל והתפתח אוסף המוזיאון, הפועל בשיתוף פעולה עם 

רשות העתיקות, והוא כולל כיום ממצאים שאותרו בשטח הקיבוץ בעקבות 
הכשרת שטחים וממצאים שנמשו מן הים, לצד ממצאים מחפירות שונות 

באזור, מערוצו התחתון של נחל שורק ועד נמלה העתיק של יבנה־ים.

www.betmiriam.co.il  03-9538281  קיבוץ פלמחים 

צריף ראשונים 
הצריף בפלמחים הוקם בשנת 1950 ומאז הספיק לשמש כספרייה, 

כחדר מרכז משק, כחדר מזכיר, כחדר החושך הראשון של צלמי 
הקיבוץ, כחדר סידור העבודה, ככלבו של הקיבוץ וכארכיון. 

כיום הצריף משמש כמוזיאון ובו תצוגה המייצגת נושאים מחיי הקיבוץ: 
ענפי הכלכלה של הקיבוץ ומוצגים מכובע גרב וסטן ועד מחברת לשומרת 

הלילה ותקנון המעבר מלינה משותפת ללינה משפחתית. בצריף יש ספרייה 
ברוח שנות ה־50', טקסטים מעלוני הקיבוץ, תמונות ומסמכים.

הצריף מציע הדרכה והפעלות במגוון נושאים לפי גיל, כולל מפגש לשיחה 
ודיון בנושאים הקשורים לחיים בקיבוץ וסיורים בחצר המשק.

 קיבוץ פלמחים  03-9538147

http://www.betmiriam.co.il
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 ירושלים
אריאל, המרכז לתולדות ירושלים 

בימי בית ראשון, יד בן צבי
סיפורה של ירושלים בתקופת המלכים הגדולים במקרא מוצג בחיזיון 

אורקולי תלת ממדי, המוקרן על גבי דגם טופוגרפי גדול של העיר 
במרכז לתולדות ירושלים בימי הבית הראשון. לצד החיזיון יש תצוגה ובה 

דגמים, המחשות והעתקים של ממצאים ארכיאולוגיים. סיפור המצור 
האשורי הדרמטי על ירושלים, שהתחולל לפני כ־2,600 שנה, מובא בהבלטה 

בתצוגה "כציפור בכלוב". 

 רחוב בוני החומה 7, ירושלים  02-6286288 

בית אנה טיכו
ביתם של רופא העיניים המפורסם ואשתו, הציירת אנה טיכו. קומתו 

הראשונה של הבית משמשת כגלריה וכספרייה, ובה גם חנות 
המוזיאון ומסעדה. בקומה השנייה מוצגות עבודותיה של אנה טיכו, כמו גם 

חדר העבודה של ד"ר טיכו על אוסף מנורות החנוכה שלו.

 רחוב הרב קוק 7, ירושלים )בקרבת כיכר ציון(  02-6245068, 02-6244186
www.imjnet.org.il 

בית האמנים
בית האמנים שוכן בבניין היסטורי אשר שימש בתחילת המאה ה־20 

את "בצלאל". לימים הפך המקום למוזיאון לאומי עד פתיחתו של 
מוזיאון ישראל, אז עברו אוספי הבית אל המוזיאון החדש.

מאז אמצע שנות ה־60 של המאה ה־20 משמש הבית את אגודת הציירים 
והפסלים של ירושלים. בניהולה של האגודה, הפך בית האמנים למרכז 

תערוכות המציע תמהיל מגוון וייחודי של אמנות ישראלית ובינלאומית. 
במקום מוצגות תערוכות של אמנים צעירים בולטים המציגים לראשונה את 

עבודתם, תערוכות רטרוספקטיביות לאמנים ותיקים, תערוכות משותפות 
לאמנים ישראליים ובין־לאומיים ומגוון פעילויות נוספות.

www.art.org.il  02-6253653  רחוב שמואל הנגיד 12, ירושלים 

http://www.imjnet.org.il
http://www.art.org.il/
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בית ש"י עגנון
בית עגנון, אשר נפתח מחדש בשנת 2009 לאחר תהליך שימור 

ושיקום ממושך, משלב את ההיסטוריה של היישוב בארץ עם 
התרבות העברית. ניתן לבקר בחדר המגורים, בחדר העבודה ובספרייה 

המרשימה )אשר עוברת בימים אלה תהליך של קטלוג ומחשוב( בבית שבו 
גר עגנון במשך 40 שנים. כמו כן מציג המקום תערוכות מתחלפות ומקיים 

אירועי ספרות ותרבות, כנסים וימי עיון, טיולים והרצאות. 

 שעות פתיחה: ליחידים ולקבוצות בתיאום מראש. 
www.shimur.org/Agnon  02-6716498  רחוב קלאוזנר 16, ירושלים 

בית אות המוצר הירושלמי
בית אות המוצר הירושלמי הוא מוזיאון וגלריה שמטרתו לקדם 

אמנים ובעלי מלאכה ירושלמיים. הגלריות מציגות מאות יצירות 
הכוללות יודאיקה, קרמיקה, ציור, תכשיטים, עץ וזכוכית..

www.art-jerusalem.com  02-6717430  רחוב דרך חברון 12, ירושלים 

'בית הרב' קוק
'בית הרב' משמש כמרכז חינוכי תרבותי המשמר את ביתו, מורשתו 

ומפעליו של הרב קוק ופועל להפצתם.
במקום מרכז מבקרים: ביקור בבית וצפיה בחזיון אור קולי  ביקור בתצוגה 

חדשה ומרהיבה בשילוב מולטימדיה  מרכז תיעודי  אירועים ושיעורים 
קבועים  סיורים בירושלים וביפו.

 הרב קוק 9, ירושלים  02-6232560

בית מרים
בית מרים הוא מרכז תרבותי אורתודוכסי המתמקד בהיסטוריה, 

התפתחות ובקבלה, מנקודת מבטו של המאמין. תערוכות במקום 
מסבירות את הלבוש האורתודוכסי, ותערוכות אחרות.

 רחוב קינג ג'ורג' 21, ירושלים  02-6014157
www.jewishculturalmuseum.com 

http://www.shimur.org/Agnon/
http://www.art-jerusalem.com
http://www.jewishculturalmuseum.com
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מוזאון מורשת בתי המשפט
מוזאון מורשת בתי המשפט — היחיד בארץ ומן היחידים בעולם המציגים 

את בתי המשפט והשיפוט. 
פריטים ייחודיים מציגים את 500 שנות ההיסטוריה של המשפט בישראל 
מאז התקופה העות'מאנית ועד היום. שיאו של הביקור החווייתי בצפייה 

בסרטים אודות משפטים תקדימיים המאפשרים לקבוצות להשתתף 
במשפטים מבוימים ולשוטט באופן עצמאי באמצעות מסכי מגע בתוכניות 

מולטימדיה עתירות נושאים.
מיקום המוזאון מאפשר ביקור בבית המשפט ובאולמות הדיונים, ולצפות 

במשפטים בזמן אמת.  

 בית המשפט העליון, רחוב שערי משפט, קריית בן גוריון, ירושלים
 סיור מודרך קבוע לקהל הרחב: א'-ה' בעברית בשעה 11:00, באנגלית בשעה 12:00

 סיור מודרך לקבוצות מבוגרים ולתלמידים בבתי-ספר יסודיים: 02-6759612/3
סיור מודרך בהזמנה לתלמידי תיכון וחטיבת הביניים: 02-6753418  

פניה לצוות המוזאון: 02-6750576/9  
ornay@supreme.court.gov.il 

mailto:ornay@supreme.court.gov.il


170

בית הכנסת הגדול
מאז חנוכתו בשנת 1982 משמש בית הכנסת כמרכז רוחני ודתי, 
המושך אליו תיירים ומבקרים. אולם התפילה רחב הידיים, שבו 

כ־1,400 מושבים, מעוטר בלוחות שיש, בנברשות זכוכית, בחלונות 
צבעוניים ובעבודות עץ מגולף. היצירה הבולטת מכולן היא הוויטראז' שמעל 

ארון הקודש בחזית האולם, שעוצב על ידי האמנית רגינה היים.

 רחוב המלך ג'ורג', 58 ירושלים  02-6230628  סיורים מודרכים בתיאום מראש

גלריית ויז'ן
הגלריה לצילום ולאמנות יפה נוסדה בסן פרנסיסקו בתחילת שנות 

ה־80 ועלתה ארצה ב־1998, אל משכנה בבנין אבן מהמאה ה־19, 
סמוך לעיר העתיקה. הגלריה מציגה את צילומיו של נח פולברג לצד 

עבודותיהם של צלמים עכשוויים אחרים, מישראל ומעבר לים. הגלריה 
מפעילה את תכנית "חשיפה ראשונה" בה מוענקת במה לצלמים צעירים.

www.visiongallery.com  02-6222253  רחוב יוסף ריבלין 18, ירושלים 

גבעת התחמושת
בנקודה בה התחולל אחד הקרבות הקשים של מלחמת ששת הימים, 

פועל כיום אתר הנצחה ממלכתי. המוזיאון במקום מתאר את 
היחידות שהשתתפו במלחמה בגזרת ירושלים, מציג יצירות אמנות 

מעזבונות הנופלים, כלי נשק, סרטי הנצחה וצילומי קרבות. באתר הקרב 
ניתן לבקר בתעלות ובבונקרים המקוריים

 רחוב זלמן שרגאי 5, ירושלים  02-5828442

הארכיון והמוזיאון לתיאטרון
הארכיון והמוזיאון לתיאטרון הוקם ב־1973 ע"י ישראל גור. האגף 

המוזיאלי מכיל תצוגות קבע ותערוכות מתחלפות של כרזות, דגמי 
תפאורות, תמונות ומוצגים שונים בנושא תיאטרון. אחת המטרות של 
המוסד היא תיעוד חומר נדיר בתולדות התיאטרון הישראלי והיהודי. 

 הפקולטה למדעי הרוח, האונ’ העברית, הר הצופים, ירושלים  02-5883986

http://www.visiongallery.com


מוזאון הטבע, ירושלים
נווה טבע במושבה הגרמנית, המזמן למבקרים מגוון פעילויות 

טבע וחוויות תרבות, מחנכות ומהנות. 
במוזאון תצוגות בנושאים מן התחומים השונים של מדעי הטבע, תוך מתן 

דגש על החי בארץ ישראל בעבר ובהווה. בין התצוגות בולטות במיוחד 
הדיורמות - שחזור בתי גידול של פוחלצי עופות, יונקים וזוחלים. כמו כן 

מוצגות תערוכות מיוחדות כמו "נדידה" ו"צבע בטבע", מערכות גוף האדם, 
תערוכת דינוזאורים ואוסף אבני חן.

סביב המבנה ההיסטורי משתרעת חצר קסומה ובה גן בוטני וגינה קהילתית. 
ניתן גם להנות מבריכת הנוי המשוקמת.

** לא ניתן להכניס עגלות ילדים למוזאון.

₪ דמי כניסה 20 ₪ למבוגר, 15 ₪ לילד מגיל 3 | לא ניתן לשלם בכרטיס אשראי
ניתן להזמין הדרכות לקבוצות בתשלום נוסף  

 א', ג', ה' 14:00-8:30; ב', ד' 18:00-8:30; ו' סגור; שבת: 14:00-10:00; בימי חוה"מ 
פתוח כל יום עד 15:00, ערבי חגים וחגים סגור.

 מוהליבר 6, ירושלים  5631116-02  5660666-02
www.muzteva.org.il   tevah@netvision.net.il 
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הכנסת
מרכז המבקרים של הכנסת מציע לקהל סיורים ופעילויות במגוון 
רחב של נושאים. הסיור עוסק בדמוקרטיה הישראלית, בתפקידיה 
ובעבודתה של הכנסת ובפריטי האמנות במשכן. הסיור עובר בין ועדות 

הכנסת, אולם המליאה, טרקלין שאגאל ועמדת מגילת העצמאות. הסיורים 
נערכים בימים ראשון וחמישי בשעות 14:00-8:30 ואורכם כשעה.

 קרית בן־גוריון, ירושלים  02-6753396  הכניסה חופשית

חלונות שאגל
בבית הכנסת של מרכז הרפואי עין כרם, נמצאים החלונות שנוצרו 

על-ידי הציר הישראלי הדגול מארק שאגל — 12 חלונות זכוכית 
אומנותיים המייצגים את 12 השבטים של ישראל.

 מרכז רפואי הדסה, עין כרם, ירושלים  02-6776271

טחנת הרוח
הטחנה הנודעת של משכנות שאננים שוכנת בכניסה לשכונה והיא 

המבנה הראשון שנבנה בה ב־1858. בשני העשורים הראשונים 
לקיומו שימש המבנה כטחנת קמח. כיום פועל כאן מוזיאון צנוע המוקדש 

לקורות חייו של יוזם הטחנה משה מונטיפיורי.

 רחוב ימין משה 1, ירושלים  הכניסה חופשית

הגן הארכיאולוגי ירושלים — מרכז דוידסון
בגן הארכיאולוגי ירושלים, הצמוד לכותל המערבי ולמתחם הר הבית, 
שרידים מתקופותיה השונות של ירושלים. הרחוב המקורי עליו הלכו 
עולי הרגל לפני 2,000 שנה, תצפית במגדל שמירה צלבני וארמון מוסלמי. 

בתוך מתחם הגן ממוקם "מרכז דוידסון" — מרכז תצוגה והמחשה 
מהחדישים בעולם הכולל ממצאים ארכיאולוגים מהחפירות, סרטים ומודל 
וירטואלי המאפשר למבקר ללמוד על 2,000 שנות היסטוריה למרגלות הר 

הבית.

 בין שער האשפות לכותל המערבי, העיר העתיקה ירושלים  02-6277550
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יד ושם
מוסד ההנצחה הרשמי לשואה ולגבורה 

של העם היהודי נוסד ב־1953 על פי 
חוק שנתקבל בכנסת להנצחת זכרם 
של ששת מיליוני היהודים שנרצחו 

בשואה. יד ושם הוא מקום עליה 
לרגל למבקרים מישראל ומכל קצוות 
העולם, יהודים ושאינם יהודים כאחד. 
האתר הוא אבן שואבת לכל המבקש 

ללמוד, להתייחד ולזכור. 
במקום מכלול מוזאוני שבמרכזו 

המוזיאון לתולדות השואה. בעזרת 
2,500 מוצגים, יותר מ־100 מסכי 

וידאו ובהם עדויות וסרטים מקוריים, 
כ־280 יצירות אמנות ושפע תצלומים 
ומסמכים, פורש המוזיאון את סיפור 
השואה — נקודת מפנה בהיסטוריה של העם היהודי ושל האנושות כולה. 
המוזיאון הוא הגדול מסוגו בעולם ומתאר את השואה מן הזווית היהודית 
בדרך של סיפור מתפתח לאורך ציר כרונולוגי־נושאי ותוך מתן דגש על 

הסיפור האנושי והאישי.
ביד ושם האוסף הגדול ביותר בעולם של אמנות שייצרו יהודים בתקופת 

השואה וחלקו מוצג במוזיאון לאמנות השואה. בבית הכנסת ביד ושם 
מוצגים תשמישי קדושה וארונות קודש מבתי כנסת שנחרבו או שנפגעו 
בשואה, מתקיימות בו תפילות והוא גם מצבת זכרון לאותם בתי כנסת. 

בביתן לתערוכות מוצגת תערוכות מתחלפות. במרכז הצפייה עשרות 
עמדות הקרנה ומאגר מידע של סרטים ועדויות מצולמות. בנוסף למכלול 

המוזאוני, על הר הזכרון אתרי הנצחה ייחודיים כמו: בקעת הקהילות, אוהל 
יזכור, יד לילד, ועוד.

 א'-ד': 17:00-9:00, ה': 20:00-9:00, ו' וערבי חג: 14:00-9:00
 הר הזכרון, ירושלים  02-6443400

group.visit@yadvashem.org.il 
www.yadvashem.org 

mailto:group.visit@yadvashem.org.il
http://www.yadvashem.org
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טיילת החומות של ירושלים העתיקה
סיור על חומות ירושלים: הטיילת הדרומית — קטע זה, עובר מעל 

הרובע הארמני והרובע היהודי; משער יפו ועד לשער ציון )עם 
אפשרות להגיע סמוך לשער האשפות ולרחבת התפילה של הכותל 

המערבי(. הטיילת הצפונית — קטע זה של הטיילת, עובר מעל הרובע 
הנוצרי והרובע המוסלמי; משער יפו ועד לשער האריות. 

הכניסה לשני קטעי הטיילת היא משער יפו.

 שער יפו, העיר העתיקה ירושלים  02-6277550

מערת צדקיהו והכיכר הרומית
מערת צדקיהו: 9,000 מטר מרובע של אגדות מתחת לבתי העיר 

העתיקה. עוד מימי בית ראשון, מערת צדקיהו, מחצבת הענק, 
שימשה לבניית מבני הפאר של ירושלים. "מערת המלאכים", כפי שכינה 

אותה יוסף בן מתיתיהו, הינה אחד האתרים המרהיבים בעיר.
הכיכר הרומית בשער שכם: מתחת לשער שכם נחשפו שרידים מרשימים של 
מכלול השער הרומי והכיכר שניצבה לפניו. הכניסה תתאפשר בתיאום מראש 

בלבד לקבוצות מעל 35 איש.
איך מגיעים? עולים בשער יפו לטיילת הצפונית )לכיוון שער האריות(, יורדים 
המערה  פתח  שכם,  לשער  מתחת  ממוקמת  הרומית  הכיכר  שכם.  בשער 

מסתתר כ־80 מטרים מזרחית לשער שכם.

 איזור שער שכם, העיר העתיקה ירושלים  02-6277550

מוזיאון אסירי המחתרות
שחזור הכלא כפי שפעל בתקופת המנדט. במקום תצוגה על תולדות 
המנדט והמחתרות, ועל חיי הכלא. הביקור כולל צפייה בסרט קצר, 

תצוגה דידקטית וסיור בכלא המשוחזר על תאיו ומתקניו, הצינוק וחדר 
הגרדום. במהלך הסיור מתארים מדריכי האתר את החיים וההווי בכלא. אגב 

כך מסופר גם סיפור המאבק למען הקמת "הבית הלאומי" בארץ ישראל, 
דוגמת קורותיהם של פיינשטיין וברזני, או גיבורי "ליל ההלקאות" ואסירי 

קרית ענבים. 

 רחוב מגרש הרוסים, ירושלים  02-6233167 , 02-6233166
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מוזיאון עין יעל, ירושלים
בנחל רפאים בירושלים, בחיק הטבע שוכן מוזיאון פעיל עין יעל.

טרסות קדומות, מעיין, בוסתנים ומתקנים חקלאיים מתגלים בפינות 
קסומות באתר.

בלב האתר פסיפסים מרהיבים ושרידי חווה חקלאית מהתקופה הרומית.
המוזיאון מציע מפגש מרתק עם השרידים העתיקים שנמצאו במקום 
והתנסות במגוון רחב של פעילויות וסדנאות כגון: מלאכת הפסיפס, 

מלאכת האריגה, מלאכת הקדרות, ציורי הפרסקו, בנייה, קליעה ופעילויות 
נוספות שבאמצעותן מתוודע המבקר להיסטוריה של המקום ולאורח החיים 

של תושביו בימי קדם.
בחופשות ובימי חול המועד מתקיימים במוזיאון פסטיבלים עם הצגות 

ילדים, סדנאות, סיורים מומחזים, שחקנים, נגנים, בעלי מלאכה ועוד שלל 
פעילויות. במהלך כל השנה מוזיאון עין יעל פתוח לקבוצות מאורגנות 

ובתיאום מראש.

 במהלך הקיץ ובימי חול המועד בין השעות 10:00-16:00, בשאר  
עונות השנה — בתיאום קבוצות מראש  

 מול תחנת הרכבת של גן החיות )על יד קניון מלחה(, ירושלים
www.einyael.co.il  02-6451866 

http://www.einyael.co.il
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מוזאון גוש קטיף, ירושלים
מוזאון גוש קטיף סוקר את 
ההתיישבות היהודית בחבל 
עזה לאורך 3000 השנים האחרונות 
ומתאר את הקמת יישובי גוש קטיף 

לאחר מלחמת ששת הימים, את 
התפתחותם ואת פועלם במשך 

יותר משלושת העשורים שחלפו 
מאז. במוזאון תיעוד של בתי 

הכנסת שבגוש קטיף, מפעלים 
כלכליים וחקלאיים, מאבק המתיישבים ועוד. במקום מוצגים עבודות 

אמנות, צילומים ופריטים בעלי ערך היסטורי הקשורים להתיישבות בגוש 
קטיף, ספריה, חנות מזכרות, וחדר הנצחה לנופלים בני גוש קטיף במערכות 

ישראל ובפעולות איבה. המוזאון מותאם לביקורים של יחידים, קבוצות 
ומוסדות חינוך.

מדובר באחד האתרים החשובים בירושלים בו ביקרו עד היום למעלה מרבע 
מיליון בני אדם ביניהם אישי ציבור רבים מהארץ ומהעולם.

 א'-ה' 17:00-10:00, ו' 13:00-10:00
 רחוב שערי צדק 5, ירושלים

www.gushkatifmuseum.com  02-6255456 

מגדל דוד — המוזיאון לתולדות ירושלים
המוזיאון שוכן בכניסה לעיר העתיקה בתוך מצודה עתיקה 

ומשוחזרת. תצוגת הקבע מספרת את סיפור העיר במהלך 4000 שנה 
ומציגה אירועים מרכזיים בכל תקופה. במהלך השנה מתקיימים אירועי 

תרבות, תערוכות מתחלפות, סיורים מודרכים ופעילויות לכל המשפחה. 
ממגדל המצודה נשקפת תצפית מרהיבה של 360 מעלות אל כל חלקי 

ירושלים.
בערב מתקיים החיזיון הלילי — סיפורה של ירושלים במופע תלת ממד 

מרהיב העוטף את הצופה בחוויה רב חושית יחידה מסוגה. 

 שער יפו, ירושלים  02-6265333, כרטיסים לחיזיון הלילי בהזמנה מראש: 
www.tod.org.il  2884*

http://www.gushkatifmuseum.com
http://www.tod.org.il/
http://www.tod.org.il/
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מוזיאון האסלאם
המוזיאון מציג אוסף מעולה של אמנות האסלאם, מהמאה השביעית 
ועד ימינו ומהמרחב הגיאוגרפי המשתרע מספרד ועד הודו. המוזיאון 
ממחיש את הישגי האמנות המרשימים של עמי התרבות המוסלמית, שכניה 

של ישראל. המוזיאון מציג גם תערוכות מתחלפות בנושאים הקשורים 
באסלאם. 

www.islamicart.co.il  02-5661292 ,02-5661291  רחוב הפלמ"ח 2, ירושלים 

מוזיאון האסלאם בהר הבית
מוזיאון לתולדות האיסלאם. במוזיאון מוצגים חפצי האומנות, 

עותקים של הקוראן, מטבעות, כלי פולחן ושרידים של מסגדים. 

 הר הבית, ירושלים  02-6283313

המוזיאון הארמני
התערוכות והמוצגים ברחבי המוזיאון מעניקים חוויה מרתקת והצצה 
אל תוך ההתפתחות של הקהילה הארמנית בירושלים ואף של העיר 

עצמה וכן מזכירים את השואה הארמנית.

 רחוב סנט דג’ימס העיר העתיקה, ירושלים  02-6282331

המוזיאון היווני אורתודוכסי
המוזיאון מציג ממצאים ארכאולוגיים שנחשפו בחפירות הקברים 

השייכים לתקופת מלך הורדוס. נמצא ברובע נוצרי של העיר העתיקה. 

 הרובע הנוצרי, העיר העתיקה, ירושלים  02-6284917

מוזיאון המדע
המוזיאון מציג תערוכות אינטראקטיביות בתחומי המדע והטכנולוגיה, 

עם קשר לתחומי תרבות נוספים. הביקור חווייתי, לכל הגילים. 
המוזיאון מציג לקהל הרחב את המדע בדרך פשוטה ומושכת. 

 האוניברסיטה העברית, גבעת-רם, ירושלים  02-6544888

http://www.islamicart.co.il
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מוזיאון חצר הישוב הישן ע"ש קפלן
בבית עתיק בן 500 שנה ברובע היהודי שוכן מוזיאון חצר הישוב 

הישן ע"ש קפלן, המאפשר הצצה נדירה להווי החיים של אנשי 
היישוב הישן בירושלים. במוזיאון מוצגות תערוכת קבע ותערוכות 

מתחלפות הממחישות את אורח החיים ברובע היהודי מהתקופה העותומנית 
ועד לנפילת הרובע בתש"ח: חדרי מגורים, בתי מלאכה ובית כנסת. מבעד 

לחפצים עולה סיפורם של בעליהם וקורם עור וגידים: נישואין ולידה, 
התמודדות יומיומית עם קשיים, הסתפקות במועט ואמונה בבורא עולם. 
במוזיאון מציעים לקהל הרחב סיורים מודרכים במגוון נושאים הקשורים 

לישוב הישן: בעקבות לוחמים, סיורי סליחות, סיורי חנוכיות, סיור בעקבות 
מקובלים, סיור פיוט, סיור מומחז עם שחקן, מופע שירי לדינו, מופע מספרי 

סיפורים ועוד. בנוסף מתקיימות במוזיאון סדנאות פיוט, מספרי סיפורים, 
ייעוץ אירגוני ועוד. 

 רחוב אור החיים 6, הרובע היהודי בירושלים  02-6276319

המוזיאון הפרנציסקאני 
מוזיאון לארכיאולוגיה המקומית, בדגש על הקהילות הנוצריות בארץ 

ישראל. חלק ניכר מהפריטים במוזיאון שייך לתקופה הרומית. 
במקום: אוסף מטבעות, עותקים קדומים של התנ"ך, כתובות וכלי כסף 

מהתקופה הצלבנית, ציורים עתיקים, דגמים של ירושלים ועוד. 

 רחוב ויה דולורוזה, תחנה שניה, ירושלים  02-6282936

המוזיאון הפתוח בגבעת רם 
המוזיאון הפתוח בקמפוס גבעת רם מהווה טבע עירוני במיטבו, 

הכולל מפגש עם עשרות עצים,לצד המידע ההיסטורי והבוטני על 
העצים והגעתם למקום, יש שילוט ובו ציטוטים המאזכרים את העצים 

השונים במקרא. עוד במתחם המוזיאון — טיילת, חורש, ו"שביל הציפורים", 
המציע עשרות פסלים מברונזה של ציפורי הארץ.

 האוניברסיטה עברית, קמפוס גבעת רם, ירושלים  02-6584709
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מוזיאון לאמנות יהודית בהיכל שלמה )על שם וולפסון(
המוזיאון מציג אוסף גדול הכולל חפצים מקהילות יהודיות רבות 

בארץ ובעולם מימי "תקופת בית ראשון" ועד לימים אלה. במוזיאון 
תערוכות בנושאי בית הכנסת, בר/בת מצווה, עקדת יצחק, חגי ישראל 

ומאורעות היסטוריים בתולדות עם ישראל ועוד. 

 רחוב המלך הג’ורג’ 58, ירושלים  02-6247908

מוזיאון ארצות המקרא
המוזיאון ממוקם במבנה הבנוי כמו תל ארכיאולוגי במרכזה של 

ירושלים. פסלים, תכשיטים נדירים, פסיפסים וכלי חרס חושפים 
לעיני המבקר את פארן ועוצמתן של תרבויות העבר ואת העולם התרבותי 

שבו צמחו עם ישראל והדתות המונותיאיסטיות הגדולות. המבקר יכול 
לעקוב אחר התפתחותן של חברות קדומות, ללמוד על חיי היום יום שלהן.

www.blmj.org  02-5611066  רחוב אברהם גרנות 23, ירושלים 

מוזיאון התהלים
מוזיאון המוקש לספר תהילים. מוצגים בו 150 תיאורים ציוריים של 

כל אחד מ-150 המזמורים שבתהילים. הציורים מופשטים 
ופסיכדליים, ובכל זאת חלקם מעוררים תחושה של חוויה דתית. 

 רחוב הרב קוק 9, ירושלים  02-6230025

מוזיאון יהדות איטליה ע"ש א.ש.נכון
מוזיאון המציג את איטליה היהודית של ימי הרנסנס והבארוק ואת 
מלוא הפאר של הימים המהוללים ההם: טקסטילים רקומים חוטי 
זהב, גביעים צרופים מכסף, ארונות קודש מעוטרים בגילופים אמנותיים, 

כתובות גדושות ציורים ססגוניים ובית הכנסת המפואר מהעיירה קונליאנו 
ונטו. 

 רחוב הלל 27, ירושלים, 94581  02-6241610

http://www.blmj.org
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מוזיאון ישראל, ירושלים
מוזיאון ישראל הוא מוסד התרבות הגדול ביותר במדינת ישראל 
ונמנה עם המוזאונים לאמנות ולארכיאולוגיה המובילים בעולם. 

במוזיאון אגף לאמנות, ארכיאלוגיה, גלריות ועוד.

www.imj.org.il  02-6708811  שדרות רופין 11, הקריה, ירושלים 

מוזיאון מנחם בגין
מוזיאון מנחם בגין מזמן מפגש חווייתי עם אחד הפרקים החשובים 

בתולדות המדינה תוך היכרות עם דמותו של מנחם בגין, ראש 
הממשלה השישי של מדינת ישראל. המבקרים לוקחים חלק בפרקי חייו 
השונים של בגין: ללכת ברחובות ורשה, להשתתף בדיונים הסודיים של 
מפקדת האצ"ל, להצטרף אל עצרת בחירות סוערת ולבקר בחדר ראש 
הממשלה בירושלים. המבקר יוצא למסע בזמן הכולל שחזורים, פריטי 

מקור, סרטים דוקומנטריים, מסכי מגע אינטראקטיביים, ועוד. דרך סיפור 
קורות חייו של בגין מציע המוזיאון מפגש היסטורי מרתק.

www.begincenter.org.il  02-5652020  ש.א נכון 6, ירושלים 

מוזיאון על התפר )בית תורג'מן(
המוזיאון שוכן בקו התפר בין שכונות חרדיות וחילוניות, בין העיר 

הישנה למתחדשת. הבניין שבו שוכן המוזיאון שימש עמדת קרב, כפי 
שמעידה חזיתו המצולקת מפגיעות קליעים. זהו מוזיאון חברתי יחיד במינו 

בישראל, העושה שימוש בכלים אמנותיים להפגת מתחים בין הקבוצות 
השונות בארץ ומעביר מסר של הידברות. 

 רחוב חיל ההנדסה 4, ירושלים  02-6281278

מוזיאון רוקפלר
בנין המוזיאון הוא תצוגה של אדריכלות מערבית עם השפעות 

מזרחיות. במוזיאון עצמו מוצגות תערוכות קבע ותערוכות מתחלפות, 
מחפירות חדשות ומוצגים מיוחדים.

 רחוב סולטן סלימן, מזרח ירושלים  02-6282251

http://www.imj.org.il
http://www.begincenter.org.il
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מוזיאון של כלי נגינה
המוזיאון מתאר את ההיסטוריה של מוסיקה ומציג כלי מוסיקה עתיקים. 

המוזיאון נמצא בבניין האקדמיה של רובין למוסיקה ולריקוד.

 רחוב פרס סמולנסקי, ירושלים  02-6636232

מעלית הזמן ירושלים
מעלית הזמן הנה חוויה אינטראקטיבית שלוקחת את המבקרים 

למסעות מופלאים אל מקומות ייחודיים ומענינים.

 רחוב הלל 37, בית אגרון, ירושלים  02-6248381

מרכז המבקרים הלימודי של בנק ישראל
בתערוכה של המרכז מגלים המבקרים מתי הוכנסו המטבעות 

הראשונים לשימוש בארץ ובעולם, אמצעי התשלום שקדמו להמצאת 
המטבע, ואילו מדינות הנפיקו שטרות בערכים של מיליארדים. 

 רחוב קפלן 1, גבעת רם, ירושלים  02-6552828, 02-6552520, 02-6552718

מרכז הרצל 
מרכז הרצל ללימודי הציונות קם במטרה להנציח את דמותו ופועלו 

של חוזה המדינה כיסוד מוסרי וערכי של אידיאולוגיה ציונית 
עכשווית. 

www.herzl.org.il  02-6321515  הר הרצל, שדרות הרצל, ירושלים 
 הביקור במוזיאון בתיאום מראש גם ליחידים

מרתף השואה
מרתף השואה הוא המוזיאון הראשון בנושא השואה שהוקם בישראל. 

המוזיאון שוכן על הר ציון בירושלים. המוזיאון כולל חצר גדולה 
וכשבעה חדרי תצוגה. קירות החצר ומספר חדרים ומעברים מכוסים בלוחות 

זיכרון עבור יותר מאלפיים הקהילות היהודיות שנכחדו בשואה.

 רחוב הר הציון, ירושלים  02-6716841

http://www.herzl.org.il
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סדנת ההדפס ירושלים
בסדנה מכונות דפוס נדירות, ציוד הדפסה וחריטה. הסדנה מאפשרת 
לאמנים להשתמש בציוד החריטה או לקחת קורסים באמנות הדפוס. 

בקומה העליונה של הבניין תמצאו גלריה בה יש תערוכות מתחלפות של 
אמנים שונים.

 רחוב שבטי ישראל 38, מוסררה, ירושלים  02-6288614

עיר דוד ופארק סובב חומות העיר העתיקה
עיר דוד, מקום מושבה של ירושלים הקדומה לפני 3000 שנים. סביב 

האתר הארכיאולוגי, שהינו חלק מהגן הלאומי "סובב חומות 
ירושלים", נקשרו כמה מן הסיפורים המכוננים של היהדות. ביקור במקום 
כולל תצפית מרהיבה על הבירה, חומות וביצורים עתיקים, טבילה במעיין 

הגיחון וצעידה לאור פנסים במנהרת המים הקדומה נקבת חזקיהו.

 עיר דוד — מרכז המבקרים, כפר שילוח, ירושלים  02-6268700, 6033*

מנהרות הכותל
מערך חללים ומחילות תת־קרקעיות מתקופות שונות לאורך תוואי 
הכותל המערבי, המסתתר מתחת לבתי הרובע המוסלמי. במתחם 

מבנים מתקופת בית שני, מימי הביניים ומהעת החדשה. באתר מצויים 
דגמים מונעים וסרטי אנימציה המתארים את הר הבית ובית המקדש 

בתקופות השונות.

 02-6271333  בתיאום מראש

מרכז שרשרת הדורות
מוזיאון העוסק בשרשרת הדורות של העם היהודי ובמרכזיותה של 
ירושלים בשרשרת זו, מימי אברהם אבינו וכלה במלחמות ישראל. 

הפרויקט בנוי במספר חללים תת־קרקעיים, ובהם יצירות מפוסלות 
בזכוכית, משחקי תאורה, עשן, קול, הולוגרמות ומוצגים ארכיאולוגיים. 

הסיור מומלץ לבני נוער מגיל 13 ומעלה.

 רחוב הכותל 1, ירושלים  1-599-515888  בתיאום מראש
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 הרובע היהודי

בית הכנסת "החורבה"
בית הכנסת נבנה לראשונה בשנת 1700 ע"י חסידי רבי יהודה, נשרף 

ב־1720 ונחרב עד היסוד. הוא הוקם מחדש ב־1864 והפך לסמל 
התחדשות היישוב בארץ ישראל. בית הכנסת נחרב בשנית ב־1948 ע"י 

הירדנים. לאחר ששב הרובע היהודי למדינת ישראל, הוקמה קשת הנצחה 
זמנית מעל לחורבות בית הכנסת והפכה לסמל התחדשות היישוב ברובע 

היהודי. לאחר שחזור ובנייה מורכבים מאז שנת 2006, נסתיימה בניית בית 
הכנסת "החורבה" בערב ראש חודש ניסן תש"ע, הנחשב לאחד מהיפים 

בעולם, וכיום צלליתו מפארת את קו הרקיע של ירושלים. סביב כיפת בית 
הכנסת מוזמנים המסיירים לתצפית ירושלים 360 המשקיפה על העיר 

העתיקה והחדשה 

 רחוב היהודים, הרובע היהודי, ירושלים  02-6265906

בית זיבנברג
המוזיאון נקרא על שם בעל המקום תיאו זיבנברג, שהוא גם החופר 

והאוצר. שטח החפירה משתרע מתחת לבית מגוריו, ומהווה חלק 
מרכזי בתצוגה. המוזיאון ובית מגורים שלובים זה בזה, והעניין הרב שמעורר 

המקום חורג מחשיבותו הארכיאולוגית, בשמשו דוגמא מוחשית לקשר בין 
עבר להווה. האוסף כולל בעיקר ממצאים מימי בית ראשון ושני והתקופה 

הביזאנטית. 

 סימטת בית השואבה 5, ירושלים  02-6282341 

הרובע ההרודיאני, מוזיאון וואהל לארכיאולוגיה
סיור בעיר של מעלה — במעמקי האדמה.. שכונת הפאר של עשירי 
וכהני ירושלים בימי הבית השני שהפכה למוזיאון מדהים ולאתר 

הארכיאולוגי המקורה הגדול בישראל. באתר — התחריט העתיק ביותר של 
מנורת המקדש, שרידי אפר שריפת העיר משנת 70 לשריפה, מקוואות 

טהרה, רצפות פסיפס מרהיבות, ציורי קיר, כלי בית וקודש ועוד.

 רחוב הקראים 1, הרובע היהודי, ירושלים  02-6265906
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הקרדו המקורה והקרדו הפתוח
רחובה הראשי של העיר הרומית הנוצרית, איליה קפיטולינה. 

כבמקום חנויות יודאיקה, אמנות ומזכרות, שרידים ארכיאולוגיים 
מרשימים והעתק מפת מידבא בה נראה בבירור הקרדו. ציור קיר בגודל 

ענק ממחיש את הווי החיים בקרדו בתקופה הרומית, וברחבה שלידו ניתן 
לקיים אירועים שונים, פרישת כיבוד וארוחות בתיאום מראש.

 רחובה הראשי של העיר הרומית הנוצרית, איליה קפיטולינה
www.rova-yehudi.org.il  02-6265906 

כיכר החורבה
הכיכר השוקקת והמרכזית של הרובע יהודי. בתי הקפה, המזללות 

והמסעדות ניצבים על האבנים ההיסטוריות והמקוריות ששימשו את 
תושבי ירושלים בתקופה הרומית. בכיכר פזורים ממצאים ארכיאולוגיים 

שונים ומדי פעם בפעם מתקיימים בה אירועים שונים.

 בין בית הכנסת החורבה לרחוב היהודים, ירושלים  02-6265906

כיכר בתי מחסה
המתחם נקרא ע"ש ה"שיכון" הראשון בארץ ישראל, שנבנה כאן 

במטרה לספק בתי מחסה לעניים )מעין "דיור מוגן"(. במתחם פעלו 
מאה דירות אשר הוקמו ברמת חיים גבוהה יחסית למקובל אז בירושלים. 

המתחם היה החצר האחרונה שנותרה בידי מגני הרובע היהודי ב־1948 
ומכאן יצאו לשבי הלגיון הירדני. בחצר המבנה, בפינת רחוב גלעד, נקברו 
בקבר אחים הנופלים על הגנת הרובע, מאחר שלא ניתן היה לקברם מחוץ 

לחומות הרובע הנצור. ביום כ"ז תמוז תשכ"ז )4 באוגוסט 1967( עם שחרור 
הרובע, הובאו הנופלים בטקס ממלכתי למנוחת עולמים ונטמנו במרומי הר 
הזיתים, בקבר-אחים גדול, הנשקף לעבר הרובע בו לחמו ונפלו. עם שיקום 

הרובע הוצבו בכיכר ממצאים ארכיאולוגיים שנמצאו בחפירות ביניהם עמודי 
אבן מרשימים שפיארו את ירושלים בתקופה הרומית. 

 הכיכר ההיסטורית של הרובע היהודי, ממוקמת למרגלות בית רוטשילד, ירושלים
www.rova-yehudi.org.il  02-6265906 

http://www.rova-yehudi.org.il
http://www.rova-yehudi.org.il
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כנסיית הניאה
שרידים מרשימים של כנסיית מרים החדשה שנבנתה במחצית המאה 

השישית לספירה על ידי הקיסר הביזנטי יוסטיניאנוס, שנחשפו 
במרתף של בית ברובע היהודי.

 בית בסמטה ברחוב נחמו ליד כיכר בתי מחסה, ירושלים  02-6265906
 www.rova-yehudi.org.il  בתיאום מראש בלבד

מגדלי קדם
ביצורים מונומנטאליים שהגנו על ירושלים בתקופת בית המקדש 

הראשון מול ממלכת אשור )לפני כ־2800 שנים( ובימי החשמונאים 
בתקופת הבית השני )לפני כ־2100 שנים( מול ממלכת יוון. צמד מגדלי 
השמירה על ירושלים נבנו על ידי מלכי יהודה בהפרש של כ־500 שנה 
להגנה מפני אויבי הצפון והם צמודים זה לזה כמו נתנו כתף משותפת 

להגנת העיר. אחד האתרים הארכיאולוגים השמורים והנדירים מתקופתו. 

www.rova-yehudi.org.il  02-6265906  רחוב פלוגות הכותל, ירושלים 

מוזיאון הבית השרוף — בית קתרוס
"הבית השרוף" הוא מבנה מפואר שהתגלה בזמן חפירות "העיר 
העליונה", וזכה לשמו עקב היותו עדות מיוחדת במינה לתקופת 

חורבן ירושלים במאה הראשונה ושריפתה על ידי הרומאים. מיצג אור־קולי 
מתאר את החיים בתקופה סוערת בימים שלפני החורבן.

 רחוב תפארת ישראל 2, הרובע היהודי, ירושלים  02-6265906

תערוכת "לבד על החומות",
תיעוד נפילת הרובע היהודי בתש"ח

תיעוד נדיר של ימיו האחרונים של הרובע במלחמת העצמאות 
באמצעות צילומיו הדוקומנטריים של ג'ון פיליפס: ההרס, הביזה, 
הכניעה והיציאה לשבי, וסרט חדש המביא את סיפורם של לוחמי תש"ח.

www.rova-yehudi.org.il  02-6265906  הקרדו, הרובע היהודי, ירושלים 

http://www.rova-yehudi.org.il
http://www.rova-yehudi.org.il
http://www.rova-yehudi.org.il
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תצפית הכותל — כיכר המנורה
בשנת 2008 הועבר דגם מנורת המקדש מהקרדו אל  הכיכר. משקל 
המנורה הינו כחצי טון, והיא עשויה מכ־45 ק"ג של זהב 24 קארט. 

שחזור המנורה ע"י חוקרי מכון המקדש התבצע על סמך מחקר ועל פי 
תיאורו של יוסף בן מתתיהו ועל פי דגם המנורה שבשער טיטוס. 

 רחבת מנורת הזהב )מעלות ר' יהודה הלוי(, ירושלים  02-6265906
www.rova-yehudi.org.il 

אנ"א אגרון
אכסניית אנ"א אגרון 
שוכנת בלב ליבה של 

ירושלים, דקות הליכה לנחלת 
שבעה, העיר העתיקה, שוק 

מחנה יהודה ונחלאות. 
באכסניית אנ"א אגרון 61 

חדרים ברמה גבוהה. החדרים 
ממוזגים עם מקלחות 

ושירותים צמודים, טלוויזיה 
בלוויין, מקרר מטיילים, 

חדרים לאנשים עם צרכים מיוחדים. ארוחת בוקר כלולה. במקום אינטרנט 
אלחוטי חינם.

מסלולים ואטרקציות בקרבת האכסניה: העיר העתיקה, המוזיאונים ובתי 
הכנסת ברובע היהודי, הכותל המערבי, מנהרות הכותל, בית הכנסת הגדול, 

היכל שלמה, הר ציון ואתריו.

agron@iyha.org.il  02-5945581  9107302 רחוב אגרון 6, ת.ד. 7456 ירושלים 

להזמנות ולפרטים נוספים:

www.iyha.org.il      1-599-510-511

חפשו אותנו גם ב-

http://www.rova-yehudi.org.il
mailto:agron@iyha.org.il
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מלון רמת רחל 
המלון הקיבוצי היחיד בירושלים, ממוקם בדרום ירושלים בקיבוץ 

רמת רחל. במלון משטחי דשא וירק מטופחים המוקפים בנוף 
פנורמי. במלון אוירה רוגעת ומבנהו משלב מודרניות עם היסטוריה. במלון 
מרכז תיירות, קונגרסים וספורט, חדרים מרווחים, מסעדה כשרה, בר-קופי 

שופ, מגרש כדורסל, מגרשי טניס,אודיטוריום ואולמות כנסים שונים, גן 
אירועים, מרכז בריאות ובו עיסויים שונים וטיפולים אלטרנטיביים, בריכה 

מקורה ומחוממת בחורף,חדר כושר, סאונות וגקוזי. 

 רמת רחל  02-6702555

אנ"א רבין
דקות הליכה ממוזיאון ישראל, 

מוזיאון ארצות המקרא, הכנסת 
והגן הבוטני שוכנת אכסניית אנ"א רבין 
אשר הינה מרכז תרבות וחינוך העוסק 

בלימוד הדמוקרטיה הישראלית. 
באכסניית אנ"א רבין 77 חדרים 
מרווחים ברמה גבוהה. החדרים 
ממוזגים עם מקלחות ושירותים 
צמודים, טלוויזיה בלוויין, מקרר מטיילים, חדרים לאנשים עם צרכים 

 מיוחדים. ארוחת בוקר כלולה. במקום אינטרנט אלחוטי חינם.
מסלולים ואטרקציות בסביבת האכסניה: שכונת רחביה, עמק המצלבה, הגן 
הבוטני, קריית המוזיאונים: מוזיאון ישראל, מוזיאון ארצות המקרא, מוזיאון 

המדע, העיר העתיקה: הכותל, מגדל דוד, הר ציון, מוסדות לאומיים: הר 
הרצל, יד ושם, בית המשפט העליון והכנסת.

rabin@iyha.org.il  02-5945571  9370726 רחוב נחמן אביגד 1, ירושלים 

להזמנות ולפרטים נוספים:

www.iyha.org.il      1-599-510-511

חפשו אותנו גם ב-

mailto:rabin@iyha.org.il
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מלון יד השמונה
בלב הרי יהודה שוכן מלון כפרי יד-השמונה. המלון הטובל בטבע 

פסטורלי מציע לאורחיו חדרי עץ בעיצוב פיני. באתר אולמות כנסים, 
גן ואולם וארועים, גן תנ"כי אשר שוחזר מתקופת התנ"ך. אורחי המלון 

נהנים מבריכה מקורה ומחוממת במושב נווה אילן.

 יד השמונה  02-5942000

 שורש - ירושלים והסביבה

שורש — סויטות ירוק בהר
במושב שורש — סוויטות משפחתיות צמודות קרקע. עכשיו! ארוחת 

הבוקר עשירה מוגשות בסלסלה כפרית לסויטות. בריכת שחיה 
ובריכת פעוטות )בעונה(, בית כנסת, מרחבי דשא, הדרכה והנחות 

לאטרקציות אזוריות.

 שורש  03-8086655

 שער הגיא - ירושלים והסביבה

חאן שער הגיא
בסוף שנות השישים של המאה ה־19 נסללה בפקודת הסולטן עבד 

אל־עזיז דרך בין יפו לירושלים, אשר נחנכה בביקורו של הקיסר 
האוסטרי פרנץ יוזף בשובו מחנוכתה של תעלת סואץ ב־10 בדצמבר 1869. 

לאחר חנוכת הכביש התפתחה התנועה לירושלים, ולכן בשנת 1873 בנה 
מושל ירושלים בצד הדרך את חאן שער הגיא )המוכר גם בשמו הערבי, חאן 

באב אל וואד( כמלון דרכים ונקודת חניה. החאן כלל אורוות, מטבח, חדר 
אפייה, חדרי לינה וחצר עם בוסתן. לאחר שהיה נטוש שנים רבות, יש 

תכניות להקים כאן מרכז מבקרים. 

 חאן שער הגיא
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 אחיה
מרכז המבקרים אחיה

במרכז המבקרים ניתן ללמוד על סיפור ההתיישבות בגוש שילה 
והחקלאות העברית באמצעות צפייה בסרטון ובהפעלה למשפחה. 

במקום נערכות סדנאות כגון סדנת פסיפס ליצירת כלים או שלטים, וסדנה 
לעיצוב בזכוכית ליצירת כלים או תכשיטים.

 אחיה, חבל בנימין  052-8109540

 הרודיון
גן לאומי הרודיון

אתר ארכיאולוגי משלהי בית שני, שנבנה על ידי הורדוס בין השנים 22  
לפנה"ס ל־15 לפנה"ס. באתר מבצר דמוי גבעה שהוקף חומה 

שהתנשאה לגובה של שבע קומות ובתוכה ניצב ארמון הורדוס.

 כביש 356, צומת תקוע  02-5662290

 כפר עציון
בית עדות למורשת גוש עציון

במוזיאון מוצגת תערוכה הקבע "'בית עדות למורשת גוש עציון". 
באולם ההתיישבות מוצגים נושאים כמו ההתיישבות בגוש עציון, 

בעיות קרקע ומים והווי החיים בהר. באולם המערכה מוצגים תיאורים של 
אירועי המצור על הגוש במלחמת העצמאות; ניסיונות הפריצה בשיירות 

לגוש עציון; שיירת העשרה, מחלקת הל"ה, שיירת נבי דניאל; פינוי האמהות 
והילדים וסדרת הקרבות עד נפילת גוש עציון. 

www.etzion-bloc.org.il  02-9938308 ,02-9935160  קיבוץ כפר עציון 

http://www.etzion-bloc.org.il
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 סוסיה
בית הכנסת בסוסיא

היישוב היהודי הקדום סוסיא, נמצא סמוך לסוסיה, ישוב קהילתי 
בהר חברון. במקום כנסת קדום שפעל עד המאה השמינית ובו 
פסיפס המפואר. מסביב לבית הכנסת יישוב יהודי מתקופת התלמוד.

 www.susya.net  סוסיה 

 עין צורים
עץ הבקבוקים

מרכז מבקרים ובו מפעל לייצור בשמים, חנות וסדנאות לילדים. 
בביקור במקום מקבלים הסבר על גידול הלימון בתוך בקבוקים על 

פי מסורת עתיקה וצופים על ייצור התמציות הטבעיות. בנוסף, הביקור 
כולל הצצה מלווה בהסבר ובתמונות לסטודיו המשי המקומי ועל עבודת 
אמנית המציירת על בד משי. במקום סדנאות לילדים: הכנת נר הבדלה, 

עבודה על עץ, זכוכית ומשי ועוד.

 עין צורים  08-8588399  בתיאום מראש

 פסגות — חבל בנימין
נחלת בנימין

מרכז המבקרים של תיירות חבל בנימין מזמין את המטיילים באזור 
לחוויה יוצאת דופן ולטעום מההיסטוריה העשירה של המקום ומן 

ההווה המתפתח. מרכז המבקרים, הממוקם מעל ליקב, כולל סרט מרתק, 
מיצג אור־קולי ומשחק טריוויה אינטראקטיבי. 

 פסגות  02-9979333  בתיאום מראש

http://www.susya.net
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 אלמוג
מוזיאון "בית הסופר"

במוזיאון מוצגים העתקים מדויקים של מגילות כת מדבר יהודה 
שהועתקו ביד על ידי החוקר עמנואל וידר. 

 קיבוץ אלמוג  02-9945200

כפר הנופש אלמוג
כפר הנופש הינו נווה מדבר הנשקף לחופו הצפוני של ים המלח. 

במקום חדרי אירוח ומיני סויטות. בכפר הנופש בריכת שחיה 
)בעונה(, מגרש ספורט ומתקני שעשועים. ניתן לבקר במוזיאון בית הסופר 

ובו מוצגת "תערוכת התמונות" - סיפורם של מתיישבי ים המלח. 

 קיבוץ אלמוג  053-9424587

 מצדה
גן לאומי מצדה

מצדה נבנתה על ידי המלך הורדוס כארמון־מבצר. לאחר מותו ישבה 
במקום יחידה רומית ולאחר מכן כבשו אותה המורדים היהודיים 

בימי המרד הגדול במצדה נחשפו שרידי ארמונו המפואר של הורדוס 
ושרידי המצור הרומי כולל המחנות שהקיפו את מצדה, והסוללה שהקימו 

הרומאים על מנת לפרוץ להר. אלה שרידי מצור רומי השלמים ביותר 
בעולם. 

השהייה בהר מותרת בשעות הביקור בלבד. אין לסטות מהשבילים 
מסומנים, אין לטפס על הקירות או לפגוע בעתיקות.קיימים באתר מקומות 

מסוכנים וההורים מתבקשים להשגיח על הילדים. לפני העלייה להר, 
מומלץ להצטייד במי שתייה, לחבוש כובע ונעליים נוחות. אין להעלות מזון, 

הכניסה לחיות מחמד אסורה.

 מצדה  גן לאומי מצדה: 08-6584207, חניון לילה: 08-9959333
 נגישות לאנשים עם מוגבלויות
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אל מול מצדה
חזיון אור קולי, המציג את אורח החיים, המאבק והגבורה במצדה 

לפני 1900 שנה. החיזיון ממחיש, באמצעות טכנולוגיה משוכללת, את 
תולדות  מצדה בימי הבית השני ואת האירועים הדרמטיים מסביב לנפילת 

ההר.  
החיזיון, נמשך כ־50 דקות למרגלות הצד המערבי של ההר, תחת כיפת 

השמיים.
 גישה מהכביש היורד מאזור בתי המלון בערד למצדה מערב )כביש 3199(

 08-9959333 תרגום סימולטני

מצדה ביום ובלילה

מוזיאון מצדה
מסע בזמן

חיזיון לילי
אל מול מצדה

מרץ עד אוקטובר, שלישי 
וחמישי שעה 20:30

גן לאומי מצדה
לחיזיון, לשביל הסוללה ולחניון הלילה

כביש 3199 דרך ערד, מידע: 08-9959333

למוזיאון, לרכבל ולשביל הנחש כביש 90 ים המלח, מידע: 08-6584207

 | www.parks.org.il | *3639
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מוזיאון מצדה על שם יגאל ידין תרומת קרן שוקי לוי
בגן לאומי מצדה הוקם מוזיאון ובו ממצאים ארכאולוגיים מחפירותיו 

של פרופ' יגאל ידין ז"ל. המוזיאון מחולק לתשעה חללים בהתאם 
לסיפור המקום, וכולל תפאורה תלת מימדית. התצוגה משלבת הצגת 

הממצאים מהחפירות עם תפאורה והסבר באוזניות.
החלל האחרון מוקדש לחופר האתר — פרופסור יגאל ידין ז"ל.

הביקור במוזיאון מחייב שכירת אוזניות. האוזניות מוצעות ב־6 שפות.

 מצדה  08-6584207/8

אנ"א מצדה
למרגלות הר המצדה, 

צופה לים המלח ולנוף 
נחל חווארים שוכנת אכסניית 

אנ"א מצדה במבנה 
ארכיטקטוני המשתלב היטב 

באווירה המדברית. באכסניית 
אנ"א מצדה 98 חדרים ברמה 
גבוהה. החדרים ממוזגים עם 

מקלחות ושירותים צמודים, טלוויזיה בלוויין, מקרר מטיילים, חדרים 
לאנשים עם צרכים מיוחדים ובריכת שחיה שפתוחה בעונה. ארוחת בוקר 

כלולה. במקום אינטרנט אלחוטי חינם.
מסלולים ואטרקציות בסביבת האכסניה: אתר מצדה, מצד זוהר, נחל בוקק, 
נחל פרצים, מערת הקמח, טיולי ירח בחווארי מצדה וחווארי סדום, מסלולי 

טיול עם סימון שבילים בנחלי מדבר יהודה. 

massada@iyha.org.il  02-5945623  86935 ד.נ. ים המלח 

להזמנות ולפרטים נוספים:

www.iyha.org.il      1-599-510-511

חפשו אותנו גם ב-

mailto:massada@iyha.org.il
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מוזיאון השומרוני הטוב
על הדרך הראשית בין ירושלים לים המלח נמצא מוזיאון פסיפסים מקסים 

ואתר ארכיאולוגי, המספרים סיפור מרתק על עזרה לזולת וסובלנות בין 
אדם לחברו. מוזיאון השומרוני הטוב, הינו מוזיאון הפסיפסים היחיד בארץ 

ואחד מבין שלושה בעולם כולו. מוצגים בו פסיפסים וממצאים שונים, 
הלקוחים מבתי כנסת יהודיים, בתי כנסת שומרוניים ומכנסיות, שהתגלו 

ברחבי יהודה, שומרון ועזה. 
במקום נמצאה רצפת פסיפס ביזנטית ופונדק דרכים המזוהה עם האכסניה 

הנזכרת במשל "השומרוני הטוב" שבברית החדשה. 

 א'-שבת: קיץ 17:00-8:00, חורף 16:00-8:00
 הגעה - בירידה בכביש 1 לים המלח. 500 מטר אחרי צומת כפר אדומים  

ביציאה ימינה בהתאם לשילוט   
 02-6338230 

www.parks.org.il  good-shomroni@npa.org.il 
 להזמנת הדרכות  03-7942481 

mh-shomron@npa.org.il  
מידע נוסף - בכוכבית בטבע 3639*  

http://www.parks.org.il
mailto:good-shomroni@npa.org.il
mailto:mh-shomron@npa.org.il
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 נאות הכיכר
אסתי ברק

גלריה וסטודיו לקרמיקה של האמנית אסתי ברק, בה מוצגות 
עבודותיה ועבודות אמנים מכל העולם. בסטודיו מתקיימות פעילויות 

וסדנאות מגוונות.

 נאות הכיכר  08-6572176

 עין גדי
הגן הבוטני

הגן הבוטני של קיבוץ עין גדי כולל מאות צמחים ועצים מרחבי תבל. 
סגולותיו האקלימיות של האזור, יחד עם המינרליים באוויר, 

מאפשרים צמיחה מהירה והודות לה צמחים רבים גדלו לממדי ענק והפכו 
את מראה הגן לדמוי ג'ונגל עבות. ניתן לסייר במקום באופן עצמאי, או 
להזמין מראש סיור מודרך, הכולל מצגת אור־קולית וכניסה לפינת החי.

 קיבוץ עין גדי  08-6584444

שמורת עין גדי
במקום הנמוך בעולם, נמצאת שמורת הטבע עין גדי, מהיפות 

ומהחשובות בארצנו. שטח השמורה כולל שני נחלי איתן וארבעה 
מעיינות מתוקים. המיקום הגיאוגרפי, המצוקים ומקורות המים המתוקים 
נותנים חיים לצמחייה מגוונת ושלל בעלי חיים.  בשמורה אפשר לראות 
צמחים טרופיים אוהבי מים וחום הגדלים לצד צמחי מדבר המותאמים 

לתנאי חום ויובש, במים מגוון של צמחיית נחלים ועל הקירות המצוקים 
הנוטפים מים גדלים טחבים ושרכים. בשמורה חיים מספר רב של מיני 

עופות, זוחלים, חרקים ויונקים. מומלץ לבקר בעונות האביב, החורף 
והסתיו. במקום מזנון, אין כניסה לכלבים. באתר שביל טיול מונגש.

 על כביש 90 )ים המלח(, קילומטר צפונית לקיבוץ עין גדי  08-6584285
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גן לאומי עתיקות עין גדי )בית הכנסת הקדום(
בית הכנסת העתיק בעין גדי נמצא בנווה המדבר ליד נחל ערוגות . 

חמש כתובות נתגלו על רצפת בית הכנסת העתיק, שאחת מהן 
משביעה את הקורא לשמור על סוד הקריה. סבורים שהאיסור חל על גילוי 
תהליך הפקת בושם האפרסמון שהיה מהגידולים הכלכליים המרכזיים של 
אזור ים המלח בתקופה הרומית. לאחרונה התגלתה בבית הכנסת מגילה 

עתיקה, קטע מספר ויקרא.

 על כביש 90 )ים המלח(

אנ"א עין גדי
בין חוף ים המלח ונופי הרי 
מואב לבין מצוק העתקים 

שוכנת אכסניית אנ"א עין גדי, 
פסיעה מפלגי שמורת עין גדי 

הצובעים בירוק את צבעו החום 
של המדבר. באכסניית אנ"א עין 

גדי 84 חדרים, ממוזגים עם 
מקלחות ושירותים צמודים, 

טלוויזיה בלוויין, מקרר מטיילים, 
אגף מונגש עם 18 חדרים לאנשים 

עם צרכים מיוחדים ובחלקם מרפסות המשקיפות לים המלח ולהרי מואב 
ומגרש כדורסל. ארוחת בוקר כלולה. במקום אינטרנט אלחוטי חינם.

eingedy@iyha.org.il  02-5945681  86980 ד.נ. ים המלח 

להזמנות ולפרטים נוספים:

www.iyha.org.il      1-599-510-511

חפשו אותנו גם ב-

mailto:eingedy@iyha.org.il
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מלון עין גדי
עין גדי שוכן לחופו של ים המלח — המקום הנמוך בעולם. נקודה 
ירוקה בלב נוף מדברי, אוירה של התנתקות והנאה. בכל החדרים 
מיזוג אויר, מקלחת, טלויזיה, טלפון, מקרר, קומקום חשמלי וערכת קפה/
תה. במקום חדר אוכל כשר, לובי מרווח, בריכת שחיה )בעונה(, סיורים 
וטיולים מודרכים באזור, טיפולים אלטרנטיביים, הסעה וכניסה חופשית 

לחמי עין גדי, רחצה בבריכות הטרמומינראליות, רחצה בחוף הים הפרטי 
ושימוש חופשי בבוץ השחור ובמקלחות העיסוי. 

 קיבוץ עין גדי  08-6594220

 עין פשח'ה
שמורת טבע עינות צוקים

השמורה מחולקת לשלושה חלקים: החלק הצפוני, הסגור למבקרים; 
החלק המרכזי, ובו אתר ארכיאולוגי מתקופת בית שני, מעיינות 
טבעיים, שולחנות פיקניק ומלתחות; והחלק הדרומי, הנודע כ"השמורה 

החבויה", שהביקור בה נעשה בהדרכה מסודרת בלבד.

 כביש 90, דרומית לקיבוץ קלי"ה  02-9942355

 ערד
מוזיאון ערד המקראית 

המוזיאוןמציג את האזור בעזרת דגם של מדבר יהודה וממצאים 
מחפירות תל ערד, העיר הכנענית והישראלית, ששכנו סמוך לערד.

 רחוב אביב 2, ערד  08-9955126

מוזיאון הבובות
צמד אמנים בין־לאומיים אחראי על עיצוב המוזיאון בסגנון קומדיית "דל 

ארטה". תצוגת הקבע מורכבת מאוסף בובות נדירות בעבודות יד.

 רחוב סדן 14, ערד  052-2398918  בתיאום מראש



201

מלון ענבר
מלון ענבר ממוקם במרכז העיר ערד, בקרבת המרכז המסחרי והקניון. 

במלון 100 חדרי אירוח יפים ונעימים. בחדר האוכל ניתן להנות מארוחות 
במגוון עשיר ואיכותי. במלון נמצא את "ענבר מנרל ספא" הכולל בריכת 

מי ים המלח ובריכת מים מתוקים. שתי הברכות מקורות ומחוממות. בנוסף 
קיימת גם בריכת פעוטות וסאונה.

עולם הילד - מקום מרתק לילדים עם מדריכה מקצועית.
המלון מתאים למטיילים, לאקסטרים, למשפחות המחפשות שלווה 

ולשבתות ארוע.
המלון מהווה נקודת מוצא אידיאלית לטיולים באיזור ובמרחק 15 דקות 

ממצדה, 20 דקות מים המלח.

 רחוב יהודה 38 ערד
08-9973322  08-9973303 
Inbar_hotel@bezeqint.net 

www.inbar-hotel.co.il 

mailto:Inbar_hotel@bezeqint.net
http://www.inbar-hotel.co.il
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גן לאומי תל ערד
שרידי עיר מהתקופה הכנענית והתקופה הישראלית. בתל שני 

חלקים:  עיר תחתונה ועיר עליונה. העיר התחתונה הייתה מיושבת 
בתקופה הכנענית הקדומה )2200-3150 לפני הספירה(.

החלק העליון של העיר המכונה "תל המצודות" הוא מהתקופות הישראליות 
החל מהמאה ה־11 לפנה"ס וכולל מספר מצודות שנבנו אחת על גבי 

רעותה. בחפירות בתל התגלו אוסטרקונים רבים )חרסים  נושאי כתובות(, 
הכתובים בעברית ובהם רישומים שונים כגון שמות כוהנים, הוראות למתן 

צידה לדרך לעוברי אורח ומכתבים שנשלחו מבית המקדש בירושלים. 
בערד הוקם מקדש ישראלי קדום, שנהרס בזמן תיקוני יאשיהו. המקדש, 

ששוחזר בחלקו לאחרונה, הוא ממצא ייחודי — מקדש ישראלי מהזמן שבית 
המקדש היה קיים. מתחת למקדש בור מים גדול ממדים.

תצפית מראש התל. משך הסיור כשעתיים. במקום, חניון לילה ומזנון.

 בצומת תל ערד הנמצאת על כביש 31 )ערד — צומת שוקת(, פונים 2 ק"מ צפונה 
בכביש 2808.  08-6992444

מוזיאון הזכוכית ערד
הזכוכית דינמית, חיה ומשקפת חום בתוכה ודרכה. מתוך חומו של 

המדבר קם וצמח מוזיאון הזכוכית בערד בזכות חזונו של אדם אחד. 
גדעון פרידמן הקים בית ישראלי ובמה ראויה לאמנות הזכוכית בארץ.

המוזיאון הוקם במפעל הגרביים הישן של ערד ע"י משפחת פרידמן אשר 
פתחה את ליבה לאמני הזכוכית בארץ ולאוהבי הזכוכית באשר הם.

 במוזיאון 4 חללי תצוגה 1600 מ"ר  תערוכות קבועות ומתחלפות
 חנות גלריה-לאמנות הזכוכית  חדר סדנאות ל־40 איש  סרט הדרכה

 שיח עם האמן גדעון פרידמן.

 רחוב סדן 11, ערד  08-9953388
www.warmglassil.com  info@warmglassil.com 

http://www.warmglassil.com
mailto:info@warmglassil.com
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המוזיאון ההיסטורי
המוזיאון מעביר בדרך חווייתית את הסיפור המרתק של הקמת ערד. 

המיצגים במוזיאון מתארים את אופייה המיוחד של ערד, התכנון, 
ההקמה, ההווי, התרבות והמרקם החברתי שנולד והתפתח עם הזמן. כמו כן, 
מהווה המוזיאון מוקד תיירותי לאורחים מהארץ ומחו"ל, המבקרים בעיר או 

חולפים לידה בדרכם למצדה או לים המלח, ביקור שמעשיר את חווית 
הביקור בנגב.

 ערד  08-9951724

אנ"א ערד
בארץ הדרום בגבול 

מדבר יהודה והנגב, בעיר 
אומנים קסומה ומיוחדת שוכנת 

אכסניית אנ"א ערד המהווה 
בסיס יציאה אופטימאלי 
למסלולי טיול במדבר. 

באכסניית אנ"א ערד 53 חדרים 
מאובזרים. החדרים ממוזגים עם 

מקלחות ושירותים צמודים, 
טלוויזיה בלוויין, מקרר 

מטיילים, חדרים לאנשים עם צרכים מיוחדים. ארוחת בוקר כלולה. במקום 
 אינטרנט אלחוטי חינם.

מסלולים ואטרקציות בסביבת האכסניה: תל ערד, בתי כנסת קדומים 
במעון ובסוסיא, חורבת כרמל, ממשית, עין יורקעם והמכתש הגדול, נחל 

צפית, המכתש הקטן וסביבתו, הר סדום, מערת הקמח ונחל פרצים. 

arad@iyha.org.il  02-5945597  8910001 רחוב האטד 4, ת.ד. 34, ערד 

להזמנות ולפרטים נוספים:

www.iyha.org.il      1-599-510-511

חפשו אותנו גם ב-

mailto:arad@iyha.org.il
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 קומראן
גן לאומי קומראן

פרט לנופים המרהיבים של מדבר יהודה אשר נשקפים ממנו, הגן 
הלאומי של קומראן השוכן במישור הצפון־מערבי של ים המלח, הוא 

אתר ארכיאולוגי חשוב מאין כמותו. פרט למגילות הגנוזות המפורסמות 
נחשפו במקום מצודה, מקוואות רחצה ומבנים נוספים. במקום אפשר 

לצפות בחיזיון אור־קולי המציג את ההיסטוריה של המקום ושל בני כת 
האיסיים שישבו בו. ניתן לערוך סיורים רגליים באיזור וכן לעסוק בגלישת 

צוקים. באתר פועלות גם מסעדה וחנות מזכרות. 

www.parks.org.il  02-9942235  גן לאומי קומראן 

 קליה
כפר הנופש קליה

כפר הנופש קליה צופה אל מצוקי מדבר יהודה ונופיו הקדומים של 
ים המלח. במקום חדרים זוגיים מחודשים ומיני סויטות למשפחות, 

כולם צמודי קרקע, ממוזגים ומצויידים עם נוף מרהיב ומרחבי דשא. 3 
ארוחות ביום מוגשות בחדר האוכל של הקיבוץ ובריכת שחיה )בעונה(. 

החוף הפרטי של קליה נמצא במרחק נסיעה קצרה מהמלון. 

 שדרות לכיש 48, קרית גת  08-6883327

http://www.parks.org.il
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 אשכול
גן לאומי אשכול

שטח הגן, הנודע גם כפארק אשכול וגן לאומי הבשור, הוא כ־3,000 
דונם. בגן מדשאות, שולחנות ומשטחים לפיקניק בינות עצי האשר, 
בריכות ומתקני משחק לילדים. בין האתרים המרכזיים: עין הבשור וחירבת 

שלאל — שרידי כנסיה מהתקופה הביזנטית.

 כביש 241, סמוך ליישוב אורים  08-9985110

 באר שבע
באר אברהם

על גדות נחל באר שבע, בשעריה של העיר העתיקה, מרכז מורשת 
המוקדש להצגת סיפור חייו של אברהם אבינו, ולביקור בבאר 

המקראית. במרכז המבקרים טכנולוגיות מתקדמות שבעזרתן מועבר תוכן 
חווייתי. מיצג אור קולי מרשים וסרט תלת מימד הסובבים את המבקרים, 

מאפשרים למבקרים להתחבר ולהיות חלק מהחוויה. הבאר המקראית 
מסמלת את המסורת ארוכת השנים של בקעת באר שבע כמקור מים חיוני 

לתושבים הקבועים והארעיים של האזור, והיוותה לאורך השנים סמל של 
חיים, אחווה, ורעות בין נוודי המדבר. 

 העיר העתיקה, באר שבע

גן לאומי תל באר שבע
בתל באר שבע ניתן להתרשם מיישוב מתקופת אברהם אבינו 

המאופיין בתכנון מרכזי הכולל באר, רחובות עירוניים, מחסנים, 
מבני ציבור, שערים ומאגר מים מרכזי. מהמגדל השוכן במרכז התל ניתן 

להתרשם מהתל ולצפות את הסביבה. רשות הטבע והגנים שיחזרה חלקים 
מהמבנים הקדומים בלבני בוץ.

התל שוכן סמוך למפגש שבין נחל באר שבע לנחל חברון.  

 דרומית לעומר ובסמוך לישוב היהודי תל שבע, 10 דקות מבאר שבע.
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מוזאון הנגב לאמנות
מוזאון לתרבות האסלאם ועמי המזרח

בלב העיר העתיקה בבאר שבע, במבנה מתקופת השלטון העות'מני בארץ 
שוכן מוזאון הנגב לאמנות. המוזאון שופץ והותאם לתנאי תצוגה מודרניים 
ומקיים תערוכות המתחלפות שלוש פעמים בשנה. בשנים האחרונות הוצגו 
בו תערוכות של בכירי האמנים בארץ, אמנים צעירים, תערוכות קבוצתיות 

ותערוכות בין-לאומיות. המוזאון צוין בין עשרת המוזאונים המובילים בארץ 
באתר התיירות של CNN, והוא מושך אליו שוחרי אמנות מרחבי הארץ 

ומהעולם.
באותו מתחם פועל גם מוזאון לתרבות האסלאם ועמי המזרח השוכן במבנה 
המסגד העות'מני. החצר הפנימית הוסבה לגן קטן ובו מוצגים ארכאולוגיים. 

התערוכות המתחלפות משלבות יצירות מסורתיות ומודרניות המדגישות 
את השפה האסתטית הייחודית לתרבות האסלאם. באמצעותה יכול הקהל 

להכיר את ערכי היסוד של תרבות זו ואת קשרי הגומלין התרבותיים בין 
עמי המזרח. 

המוזאונים מציעים סיורים מודרכים קבועים לקהל הרחב וסדנאות יצירה 
לילדים בחגים.

 ב', ג', ה' בין השעות 16:00-10:00, ד' 19:00-12:00, ו'-ש' 14:00-10:00
העצמאות 60, באר שבע  08-6993535

 www.negev-museum.org.il 
www.ine-museum.org.il 

http://www.negev-museum.org.il
http://www.ine-museum.org.il
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פארק קרסו למדע, חוויה לכל המשפחה
פארק קרסו למדע בבאר שבע היינו מוזיאון מדע וטכנולוגיה חווייתי 

בסטנדרט בין לאומי המשתרע על פני 17 דונמים ומספק חוויה 
למבקרים בכל הגילאים. בפארק גן משחקי מדעי ענק, מזרקה גאומטרית 

אינטראקטיבית ו-13 תערוכות ובהן מאות משחקי מדע וטכנולוגיה במגוון 
נושאים כגון: גנטיקה, תקשורת, מיקרו אלקטרוניקה, גרעין, מכניקה 
ומנגנונים ועוד. בנוסף, מתקיימים בפארק ניסויים והדגמות מדעיות, 

אירועים מיוחדים בחגים ושבתות, הצגות, הפעלות, סדנאות, סרטים ועוד. 

 א'-ה' 17:00-09:00, שבת 17:00-09:00
 פארק קרסו למדע, רחוב העצמאות 79 באר שבע  08-6252600

www.sci-park.co.il  
@ science-park@rashi.org.il  פארק קרסו למדע

 בארות יצחק הישנה
מגדל מים ושרידי מבנים

בארות יצחק הישנה הוקמה על ידי חלוצים דתיים. עם פרוץ מלחמת 
העצמאות החלה ההפגזה על בארות יצחק, לאחר מכן תקפו כוחות 

חי"ר מצריים ובמקום התפתחה זירת קרב עקובה מדם. בסופו של דבר, 
הצליחו התושבים בסיוע תגבורת להניס את המצרים. 

 קיבוץ נירים

http://www.sci-park.co.il
mailto:science-park@rashi.org.il


209

 בארי
בית הבטחון, בית הקברות הארעי

קיבוץ בארי הוקם ב־1946 על ידי גרעין של הצופים והנוער העובד. 
במלחמת העצמאות הותקפה בארי על ידי הכוחות המצריים, ואת 

סימני הקרבות אפשר לראות בבית הביטחון ובמגדל המים. 

www.beeri.org.il www.kkl.org.il  בארי 

 בשור
שמורת הבשור

נחל הבשור הוא גדול נחלי החוף בישראל. הביקור בשמורה מומלץ 
בזמן פריחת הכלניות בפברואר ובחודשים מרס ואפריל.

 כביש 241

 דימונה
מוזיאון ללחימת גבורה לזכרו של דויד מודריק

אוסף של חומרים ארכיונים על יהודים שלחמו במלחמת העולם 
השנייה ועל תושבי העיר שהיו ותיקי מלחמת העולם השנייה. 

 רחוב הדס 14, דימונה  08-6556236

 הר הנגב
המכתש הקטן

המכתש השלישי בגודלו מבין מכתשי הנגב, הנודע באבני החול 
הצבעונית שבו. צורתו אליפסית, אורכו כשמונה ק"מ ורוחבו כשישה 

ק"מ. הכניסה למכתש מכונה "שערי השטן" ושני מעלות יורדים אליו: "מעלה 
עלי" בפינתו הדרום־מערבית ו"מעלה חצרה", בצפונו של המכתש.

 כביש 227

http://www.beeri.org.il
http://www.kkl.org.il


210

 זיקים
שמורת חולות זיקים

כ־2,300 דונם של דיונות, המשמרות את הנוף שהיה אופייני לאזור. 
בשמורה גדלים צמחים כרותם המדבר ולענה, לצד צבאים, מכרסמים 

וזוחלים. ניתן לסייר בינות שרידי הבוסתנים עם עצי שקמה, תאנה, תמר 
וגפן, או לערוך תצפית על ציפורים. בתחום השמורה נשמר אזור חולות 

ורצועת חוף חולית, שלא רבים מגיעים אליה.

 כביש 4, דרומית לאשקלון

 חלץ
מתקני קידוחי נפט 

בימיה הראשונים של המדינה הלהיב גילויו של שדה הנפט בחלץ 
רבים מתושבי ישראל, אשר חשבו שישראל עומדת להפוך ל"מעצמת 

נפט". השדה התגלה עוד בשנת 1933, בסקר גיאולוגי אשר ערכה ממשלת 
המנדט. קדיחות החלו כבר לאחר מכן, אולם הן הופסקו בשל קשיים טכניים, 
עם פרוץ המרד הערבי הגדול ומלחמת העולם השנייה. לאחר הקמת המדינה 

קיבלה חברת ההפקה הממשלתית "לפידות" זיכיון, ובשנת 1955 החלו 
הקידוחים במקום. זמן קצר לאחר מכן פרץ הנפט, והשמחה היתה רבה. 

במקום נערכו במהלך השנים כ־80 קידוחים. 

 חלץ

 חצרים
מוזיאון חיל האוויר

מאות דגמים של מטוסי קרב ששירתו בחיל האוויר ומטוסי קרב 
שיצאו משירות או נפלו שלל בידי ישראל מוצגים בבסיס חיל האוויר 

בחצרים.

 בסיס חצרים  08-9906888
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 להב
מרכז ג'ו אלון: המוזיאון לתרבות הבדואים 

המוזיאון מציג תצוגה עשירה על תרבות הבדווים, לפי הנושאים 
הבאים: הבדווים בנגב; חפצי האישה; חפצי הגבר; העדר ומוצריו; 
החקלאות המסורתית; הנדידה; הגמל; הדיג והציד; חפצי יום יום מסיני; 

מרומי סיני; קבר שיח'; מסורות ומנהגים והאמנות הבדווית. 
במוזיאון מקרינים תכניות אורקוליות ומארחים באוהל בדווי מקורי, עם 

קפה ותה וסיפורי אגדות. 
מרכז ג'ו אלון עורך סיורים מודרכים באזור והפעלות בנוסח בישולי שדה 

ואפיית פיתות; ביקור בהתיישבות בדווית מודרנית וסדנאות יצירה.
המרכז עוסק גם במערות מסתור מתקופת מרד בר כוכבא, שאחדות מהן 
התגלו באזור. מערכות מולטימדיה ותכניות אינטראקטיביות מציגות את 

ההתיישבות באזור. 

 להב  08-9913322

 מגן
מוזאולוגי

ה"מוזאולוגי" מאגד בתוכו מוצגים מעולם החי. במקום אוסף 
פוחלצים, אוסף קיני צפורים מכל העולם, מקורים ביצים ועוד. בין 

המוצגים שריון של צב ים, זנב של דולפין וחוליה וצלע של לוויתן. 

 קיבוץ מגן  08-9983039

 מפלסים— נגב
אנדרטת "חץ שחור"

אתר זכרון למורשת הקרב של הצנחנים בתקופת פעולות התגמול. 
האתר נמצא ליד קיבוץ מפלסים, על גבעה הצופה על עזה.

 כביש 232, קיבוץ מפלסים
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 מצפה רמון
מרכז המבקרים מכתש רמון

מרכז המבקרים המחודש משלב את סיפור חייו והנצחת 
האסטרונאוט אילן רמון יחד עם היכרות של אזור המכתש הגדול. 

מרכז המבקרים בנוי על שפת המצוק וצופה אל נופי מכתש רמון. המקום 
משמש גם מרכז יציאה לטיולים.

 בסמוך למצפה רמון  08-6588691

אנ"א מצפה רמון
אכסניית אנ"א מצפה 

רמון משקיפה על 
אחד הנופים המיוחדים 

בעולם - מכתש רמון. 850 
מטר לערך מעל פני הים, 

ניתן להבחין בכל גבעה 
ססגונית ובכל גיא צבעוני 

הנמצאים בקרקעית המכתש. 
באכסניית אנ"א מצפה רמון 

45 חדרים מאובזרים, 
ממוזגים עם מקלחות 

ושירותים צמודים, טלוויזיה בלוויין, מקרר מטיילים, חדרים לאנשים עם 
צרכים מיוחדים. ארוחת בוקר כלולה. במקום אינטרנט אלחוטי חינם.

mitzpe@iyha.org.il  02-5945712  8065001 נחל נקרות 4, ת.ד. 2, מצפה רמון 

להזמנות ולפרטים נוספים:

www.iyha.org.il      1-599-510-511

חפשו אותנו גם ב-

mailto:mitzpe@iyha.org.il
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חי רמון
גן זואולוגי מדברי, המציג 40 מינים של בעלי חיים מדבריים קטנים 

האופייניים לנגב ומחקה שישה בתי גידול האופייניים לאזור הר הנגב 
ומכתש רמון, על המסלע והצומח בהם.

 בסמוך למצפה רמון  08-6588755, 08-6588691

 מצודת יואב
בית חטיבת "גבעתי" 

מוזיאון חטיבת "גבעתי" שוכן במצודת יואב, היא משטרת "עירק 
סוידאן", שנטלה חלק חשוב בקרבות מלחמת העצמאות. המוזיאון 
מציג את קורות החטיבה בתש"ח ואת חטיבת "גבעתי" החדשה. במוזיאון 

קיים מבחר סרטי וידיאו.  

www.givati.org.il  08-6611315  מצודת יואב 

מרכז מבקרים מכתש רמון

מרגש על שפת המכתש  
מפגש עוצמתי בין שמים לארץ

ועל האסטרונאוט הישראלי הראשון, אילן רמון.
סיפור על "החלון הגיאולוגי" הגדול בעולם

מידע ותאום ביקור
mm.ramon@npa.org.il | 08-6588691

 | www.parks.org.il | *3639
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 משאבי שדה - הנגב הצפוני
אירוח כפרי משאבי שדה

במרחבי הנגב, נווה של רוגע ופינוק בלב המדבר, תמצאו את האירוח 
הכפרי של קיבוץ משאבי שדה. באתר האירוח 80 חדרי אירוח זוגיים 

ומשפחתיים במבני חד ודו-קומתיים. המקום טובל במרחבי דשא ונוי 
מטופח. עוד במקום: פינת חי, בריכת שחיה פתוחה כל השנה,קפה-בר, 
מגרשי ספורט ומתקני משחקים לילדים. במרחק של 4 ק"מ — אחוזת 

הבריאות "נווה מדבר" ובה מרחצאות מים טרמו-מינרליים, סאונה, ג'קוזי, 
מסעדה, טיפולים הוליסטיים ועוד. ארוחת בוקר כשרה מוגשת בחדר האוכל 

של הקיבוץ. 

 קיבוץ משאבי שדה  08-6565134

 נבטים
מרכז מורשת יהדות קוצ'ין

המרכז מציג את סיפורה של קהילת 
יהודי קוצ'ין היא מבין העדות 

העתיקות והקטנות בעולם. ערב העליה 
בשנות החמישים הקהילה מנתה כ־2800 

נפש בלבד. על פי המסורת הגיעו היהודים 
לחוף מלאבאר בתקופתו של שלמה המלך 

לפני כ־3000 שנה. הם הגיעו כסוחרים 
והשתקעו במקום. 

מרכז מורשת יהדות קוצ'ין מציע לכם ביקור המשלב מסורת יהודית ואקזוטיקה: 
הכרת מורשתם העשירה של יהודי קוצ'ין אמצעות סרטון על העדה ומנהגיה, 
ביקור במוזיאון ובו פריטים מקוריים, וביקור בבית הכנסת המיוחד של מושב 

נבטים. 

 מושב נבטים ד.נ. הנגב 85540, איך להגיע: בכביש באר שבע — דימונה )כביש 25( 7  
ק"מ דרומית מזרחית לבאר שבע.  

 08-6238299 )מירה(  08-6237575, 153-8-6238299
cochin11@walla.com  www.cochin.org.il 

mailto:cochin11@walla.com
http://www.cochin.org.il
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 נגבה
המוזיאון הפתוח 

אנדרטת הברונזה של הפסל נתן רפפורט מתארת שלוש דמויות 
ממגיני נגבה. לצדה נמצא המוזיאון הפתוח של נגבה, ובו מגדל המים 
ששימש נקודת תצפית חשובה במלחמה והופצץ בידי מטוסים מצריים. עוד 

במקום: הטנק המצרי; הטרקטור הראשון במשק; ואתר "חומה ומגדל", 
המתאר את החיים במקום בימים שלפני הקמת המדינה. 

negbamuseum.blogspot.com  050-5560554 ,08-6774312  קיבוץ נגבה 

 ניר עם

מוזיאון המים והביטחון בניר עם
אתר מוזיאון המים והביטחון הינו אתר ייחודי העוסק בתולדות 
תהליך ההתיישבות היהודית בנגב. המוזיאון יושב במאגר המים 
המקורי של קיבוץ ניר עם, ששימש לאגירת המים ושליחתם לנקודות 

ההתיישבות החדשות בנגב. תהליך זה הוביל להחלטת ועדת האו"ם 
'אונסקופ' בקיץ 1947 לכלול את הנגב בתחומי המדינה היהודית, חרף 
התנגדות מדינות ערב והממשלה הבריטית. המוזיאון מציג את תהליך 

ההתיישבות, המים, החקלאות והביטחון בנגב משנות ה־30 עד ימינו. באתר 
מתקיימות הדרכות, הרצאות, סיורים והתנסויות חוויתיות ומתאימים 

לקבוצות פרטיות או מאורגנות ועוד.

 המוזיאון פתוח כל ימות השבוע כולל חגים בתיאום מראש.
 סמוך לקיבוץ ניר עם  050-5709042 

 outsiderprod@gmail.com   www.shimur.org/waterm 

http://negbamuseum.blogspot.com
mailto:outsiderprod@gmail.com
http://www.shimur.org/waterm
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 נתיבות
קבר הבאבא סאלי

אחוזת קברו של הרב ישראל אבוחצירא, הבאבא סלי, נצר למשפחת 
רבנים ממרוקו. ביום השנה למותו, ד' בשבט, עולים אלפים לקברו 
לזכות בסגולה לברכה ולהחלמה. סביב אחוזת הקבר פארק דקלים ענק 

בצורת חמסה.

 נתיבות

 סעד 
מעוז מול עזה

המוזיאון ממוקם בבנין היחיד ששרד מקיבוץ סעד, אחרי מלחמת 
העצמאות. האתר מוקדש לשלושת הקיבוצים הדתיים באזור: בארות 

יצחק, סעד וכפר דרום שעמדו בעקשות מול הצבא המצרי. במוזיאון תמוגות 
המספרות את קורות קיבוץ סעד, חיזיון אור־קולי המתאר את האווירה 

הככלית המתוחה ששררה באותם ימים, ושהקיפה את כל הארץ, והסיפור 
על עזיבת הצבא הבריטי את ארץ ישראל, ועל פלישת הצבא המצרי להארץ. 

המופע האור-קולי פועל בשפות שונות.

 קיבוץ סעד  08-6800267

 עומר
המוזיאון הפתוח גן התעשייה עומר

במוזיאון אוסף מכוניות עתיקות, תצוגות מתחלפות של עבודותיהם 
של מיטב אמני ישראל ומגוון פעילויות חינוך ותרבות. המוזיאון כולל 

גם גלריית האמנות, גן הפסלים ותערוכות פיסול מתחלפות. ייחודו של 
המוזיאון הוא בייצוג האמנות הישראלית תוך פתיחות לכל הזרמים 

והאסכולות, המהווים אבני דרך בתרבות הישראלית.

 גן התעשייה עומר  08-9908121/5/0
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 עין עבדת
גן לאומי עין עבדת

מעין בהר הנגב הנובע מנחל עבדת, בסמוך לשרידי העיר הנבטית. 
הנחל יוצר בדרכו מפל ומספר בריכות. על גדות הפלג פורחת צמחיה 
המושכת בעלי חיים רבים, ביניהם יעלים. שביל המטיילים באתר עובר ליד 

מערות נזירים, שהתגוררו במקום בתקופה הביזנטית. לאורך השביל נמצאים 
שרידי מגדל ביזנטי, ששימש לתצפית ולשמירה.

 כביש 40, בין שדה בוקר למצפה רמון  08-6555684

 צאלים
"מורשת צאן ברזל" 

במוזיאון "מורשת צאן ברזל" מוצג אוסף של מטבעות ותבליטי ברזל. 
האוסף הינו של אליהו קרצ'מר, דור שני ליוצקים ירושלמיים. לאחר 

מותו פונה האוסף מבית מלאכתו וכעת הוא מוצג לראווה: עשרות רבות של 
פריטים המציגים את ההיסטוריה של ארץ ישראל החל משנות ה־20' ועד 

סוף המאה דרך אומנות הברזל. 

www.zeelim.co.il  08-9989272  קיבוץ צאלים 

 רביבים
מצפה רביבים

באתר שחזור של סיפור ראשית ההתיישבות היהודית בנגב. המצפה 
נבנה כטירה המשחזרת את חיי הקיבוץ בימיו הראשונים. ניתן לבקר 

במערה הביזנטית אשר שימשה למגורים וכבית חולים ולהתוודע לסיפור 
ההגנה על המקום.

www.mitzpe-revivim.net  08-6562570 ,08-6562638  קיבוץ רביבים 

http://www.zeelim.co.il
http://www.mitzpe-revivim.net
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 רוחמה
אתר הראשונים 

האתר ברוחמה מספר את סיפור ניסיון ההתיישבות הראשון )מבין 
ארבעה( ברוחמה. הקיבוץ, השוכן בתחומי המועצה האזורית שער 

הנגב, נוסד לראשונה בשנת 1911 והיה ליישוב היהודי הראשון בנגב בעת 
החדשה. מניסיון ההתיישבות הזה נותרה רק הבאר, שנחפרה בשנת 1913. 

סביב הבאר הוקם אתר הראשונים. במבנה ששימש כבית הביטחון בימי 
מלחמת העצמאות הוקם מוזיאון שאינו פעיל כעת. עם זאת, במקום ניתן 
לראות את הבאר עצמה, כלים חקלאיים מהתקופה, משוריינים ששימשו 

בהגנה על הנגב וסליק. 

 קיבוץ רוחמה  054-7995149

 רמת חובב
מרכז מבקרים חברת טבע

מרכז המבקרים של טבע מציג את תהליך ייצור התרופה ועל תהליך 
הריפוי בגוף — וזאת בעזרת מודל של דיאלוג בין סביבה לתעשייה. 

המבקר יכיר את דרכה של התרופה מהרעיון הראשוני ועד הפצתה, 
באמצעות סרטים בתלת מימד, משחקי מגע וטריוויה, וכניסה לריאקטור 

ענק המתאר את דרכה של התרופה ודרכה של טבע.

 שדרות הדקלים, רמת חובב  08-6509670  בתיאום מראש

מרכז מבקרים רמת חובב
מרכז המבקרים מציע לימוד על הקשר ההדוק הקיים בין סביבה 

לתעשייה. הסיור מפגיש עם תחנת ניטור, יבאר כיצד בודקים את 
רמת הזיהום הנפלטת מארובות המפעלים, יסביר על טיהור וטיפול בשפכים 
ועוד. הביקור במרכז מבקרים רמת חובב כולל בתחילתו גם הרצאת פתיחה, 
שאחריה יוצאים אל השטח עצמו. הסיור נמשך 3-1 שעות ומתאים לבני 17 

ומעלה.

 רמת חובב  08-6571684  בתיאום מראש



219

 רמת נגב
גן לאומי עבדת

עבדת הוכרזה על ידי ארגון אונסק"ו של האו"ם כאתר מורשת 
עולמית. העיר שכנה על נתיב דרכי הבשמים הקדומות, שבו עברו 

הבשמים והתבלינים מתימן והמזרח הרחוק אל נמלי הים התכון. העיר 
נקראה על שם המלך הנבטי עבדת. ניתן להתרשם מהפאר ששרר בעיר 

מהמקדשים, המצודה, הכנסיות ומבנים נוספים ששוחזרו בחלקם, כמו גם 
עיר מערות ביזנטית. 

במקום מרכז מידע, מזכרות, סרט "דרך הבשמים", ממצאי עתיקות, מזנון 
ומרכז הדרכה.

 כביש 40, בין שדה בוקר למצפה רמון, 15 דקות משדה בוקר  08-6551511

 שדה בוקר

אחוזת הקבר של בן גוריון

אחד מהאתרים ההיסטוריים הכי מעניינים בשדה בוקר הוא מקום  
הקבורה של דוד ופולה בן גוריון. במקום אווירה שקטה ורגועה, 

וקבריהם של דוד ופולה בן–גוריון ממוקמים בקצה מצוק תלול, המשקיף על 
הנוף המרהיב של בקעת צין. מומלץ לילדים בני 6 ומעלה. 

 גן לאומי קבר בן גוריון  08-6555684, 08-6554418 
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בית ספר שדה שדה בוקר
בית הספר מקיים פעילויות אקולוגיות, טיולי ג'יפים וגמלים, סנפלינג 

ומחנות לנוער שוחר מדע. במדרשה יש פעילויות נוספות: מרכז 
הזוחלים )נחשיה( המדברי - אוסף של זוחלי ארץ ישראל בדגש זוחלי הנגב. 

במקום האוסף הבדואי ע"ש יצחקי נצר, הכולל חפצים ותמונות מאורח 
החיים של הבדואים במדבר, אוהל בדואי, לבוש מסורתי, כלי בישול 

ואביזרים לחיי היום-יום. האוסף הוא מיני־מוזיאון הבא לקדם ולהציג את 
הקשר בין התלמיד לסביבתו הגאוגרפית והמורשתית וכן את ההבנה והדו־

קיום בין הדתות והתרבויות השונות.
מוזיאון לפיסול מדברי של עזרא אוריון, תומן בתוכו את המיצגים שמדמים 
את הפסלים של עזרא אוריון ברחבי בארץ והעולם וכן את חדר העבודה בו 

תכנן ובנה עזרא רבים מן הפסלים הסביבתיים המוצגים בשטח.

 קיבוץ שדה בוקר  08-6532016

מרכז מבקרים שדה בוקר

במרכז המבקרים ניתן לצפות בסרט חולמים סיפור אהבה, המספר  
את סיפור הקמתו של הקיבוץ ועוקב אחר סיפור אהבתם של זוג 

צעיר מקבוצת מייסדי הקיבוץ.

 קיבוץ שדה בוקר  050-7579212

צריף בן־גוריון 
בשנת 1953, לאחר שהתפטר מן הממשלה, עבר דוד בן־גוריון עם 
אשתו פולה לקיבוץ שדה בוקר. בצריף שהוקצה לו הוא התגורר 

במשך 20 שנים, עד מותו, ולפי צוואתו נשמר מאז הצריף כפי שהיה בחייו. 
ניתן לבקר בצריף וללמוד באמצעות התצוגה שנבנתה במקום על אורחות 

חייו ומורשתו של "הזקן" ועל הקשר המיוחד שלו לנגב. 
בצריף הסמוך ששימש בעבר את שומרי הראש שלו, נבנתה תצוגה 

המתארת את הקשר המיוחד ורב הפנים של בן־גוריון לנגב. בחצר הצריף יש 
שלוש פינות הפעלה בנושא 'בן־גוריון והקרן הקיימת'.

 קיבוץ שדה בוקר  08-6560469
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 שובל — צפון הנגב

"מורשת חיים", גלריה-ארכיון משפחתית
חיים מאיירס )וייס( צייר אמן - חבר 
באגודת הציירים והפסלים הארצית. 
טכניקות של רישום בטוש, גרפית, פסטל 

שמן ופחם. כל היצירות נגישות על המדפים 
ובאלבומים.

גלריית "מורשת חיים" מאפשרת הצצה אל 
העולם האמנותי של האומן. המקום, מיועד 

לאוהבי חן ואמנות וניתן לראות ולרכוש את 
הציורים.

בבניין הגלריה, בקיבוץ שובל, נמצאת גם 
חנות למכירת בגדים וחפצי חן. בסופי שבוע 

אפשרי לאכול בחדר האוכל של הקיבוץ 
ולהתרשם ממרחבי הנגב המרהיבים.

 הגלריה פתוחה בסופי שבוע בתיאום מראש ומיועדת למשפחות וקבוצות קטנות.
 קיבוץ שובל  052-5223275, 054-9292346  

 אנא השאירו הודעה ואיווה תחזור אליכם.

 תל שבע — בקעת באר שבע
אלבאדיה — המרכז למורשת ולתרבות בדואית
מרכז התרבות והמורשת הבדואית בתל שבע מציג: מוזיאון בדואי 
— טקסים, מנהגים וכלים מסורתיים בליווי הרצאה בשקופיות על 

הווי הבדואים, חייהם ותרבותם. אוהל אברהם — אירוח בדואי אותנטי 
במאהל בדואי מסורתי. הגלריה לאמנים — ביקור בגלריה ליוצרים בדואים 
ויהודים. יריד עבודות יד — ביקור ביריד לעבודות יד של נשים בדואיות: 

אריגה, רקמה, תכשיטנות בדואית ועוד. הווי ופולקלור — טעימות 
מהפולקלור הבדואי, לימוד ריקוד "הדבקה" וה"דחייה" הבדואית.

 מרכז מסחרי, תל שבע
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 אילת
גלריית אמני אילת

מבנה זכוכית עם נוף רב־כיווני ותצוגה מגוונת של יצירות פרי 
עבודתם של יוצרים מקומיים מאילת וחבל אילות. הגלריה מהווה 

חלון ראווה ומרכז לאמנים המקומיים ויצירותיהם. נכון להיום מציגים 
בגלריה כ־80 אמנים. מדובר במבחר ציורים, פיסול, צילומים, תכשיטים, 

קרמיקה ועוד.

 יותם 1, אילת  08-6340754

מוזיאון אילת עירי

על חורבותיה של מסעדת מזון מהיר אמריקאית, הוקם מוזיאון קטן,  
מוזיאון לעיר אילת. המוזיאון נחבא בצנעתו בין פסלי דגים צבעוניים, 

הפזורים על ריצוף האבן בחוץ, מתחת לקומפלקס הענק של האיימקס. 
המוזיאון, מספר את תולדות העיר והתפתחותה ההיסטורית, התעשייתית 

והתיירותית. שלושה אולמות ובהם צילומים, מצגות, מייצג מולטימדיה ועוד.
הדרכה לקבוצות בתאום מראש.

 דרך יותם 2 אילת. )סמוך לאיימקס(  08-6340754

מוזיאון זואולוגי — גן דולפינים אילת
אטרקציה בלעדית בחופי ים האדום. מבקרי גן הדולפינים מקבלים 

הזדמנות נפלאת להתקל ולהתבונן בדולפנים בתנאים טבעים שלהם.

 אילת  08-6371846

שמורת טבע חוף האלמוגים, אילת
שוניות מפרץ אילת הן שוניות האלמוגים היחידות בארצנו, ובהן אפשר 

לצפות בעולם מופלא וססגוני של אלמוגים, דגים ומגוון עצום של 
בעלי חיים ייחודיים. השמורת מאפשרת גישה נוחה לשונית, וגם שירותי חוף 

חיוניים, ובהם מקלחות, שירותים, סככות, כיסאות חוף ומיטות חוף.

 אילת  08-6371846
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אנ"א אילת
בנקודה הדרומית 
ביותר במפת ארץ 
ישראל שוכנת אכסניית 

אנ"א אילת אל מול המפרץ, 
הרי אדום ובצל השקיעות 
המרהיבות והאטרקציות 

המדהימות של העיר אילת. 
באכסניית אנ"א אילת 107 
חדרים מאובזרים וממוזגים 

עם מקלחות ושירותים 
צמודים, טלוויזיה בלוויין, מקרר מטיילים, חדרים לאנשים עם צרכים 

מיוחדים. ארוחת בוקר כלולה. במקום אינטרנט אלחוטי חינם.

eilat@iyha.org.il  02-5945605  8810101 רח' דרך מצרים 18, אילת 

להזמנות ולפרטים נוספים:

www.iyha.org.il      1-599-510-511

חפשו אותנו גם ב-

 אילות — ערבה
אירוח כפרי אילות

אירוח כפרי שלו בחיק הטבע, מוקף מדשאות וירק מרחק נסיעה של 
3 ק"מ מהעיר אילת. בקיבוץ חדרים זוגיים ודירות משפחתיות, 

בריכה מחוממת וג'קוזי ובריכה חיצונית נוספת בעונת הקיץ, לילדים פינת 
חי וחוות סוסים. לנוחות מירבית, ארוחת בוקר עשירה ומגוונת מוגשת כל 

יום בחדר האוכל המרווח של הקיבוץ.

 קיבוץ אילות  1-700-703710

mailto:eilat@iyha.org.il
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 חצבה — ערבה צפונית
תחנת מו"פ "יאיר"

תחנת מו"פ יאיר בחצבה משמשת לניסויים חקלאיים ולפיתוח. 
בחגים ובמועדים מסוימים נפתחים שערי התחנה לסיורים עבור 

הקהל הרחב. 

 מצפון לבית ספר שדה חצבה ,חצבה  08-6581653  בתיאום מראש

 תמנע — ערבה דרומית
פארק תמנע

פארק רחב ידיים, הממוקם בלב בקעה מדברית ומשלב נוף ייחודי, 
היסטוריה ופעילויות לכל המשפחה. בתוך הפארק נסללו כבישי 
גישה המובילים לאתריו העיקריים: עמודי שלמה, ציורי המרכבות, אתר 
הקשתות )פירי כריית נחושת(, הפטריה והאגם המלאכותי. במבנה קטן 

בכניסה לפארק ניתן לצפות בחיזיון אור־קולית על אודות המקום.
בחלקו הדרום־מזרחי של הפארק, סביב האגם, נמצא מוקד הבילוי העיקרי, 
שלידו נבנו סככות צל, שולחנות וספסלים, מלתחות ושירותים, חניון לילה, 

מסעדה, מזנון ואוהל בדואי. לקהל המבקרים מוצעות פעילויות שונות 
דוגמת רכיבה על גמלים, גן משחקים, מילוי בקבוקים צבעוניים ומתקן 

להטבעת מטבעות מנחושת.
מצפון לאגם ממוקם ה"נחושתמנע" — אתר הסברה של סיפור האדם 

והנחושת בתמנע. במקום אפשר לראות דגמי חתכים של כריה ודגם של 
תנור התכה, בליווי הסבר על כריית והפקת הנחושת בימי קדם.

 כביש 90, כביש הגישה לקיבוץ אליפז  08-6316756



לא נוסעים ללא מדריכי מטרופוליס
www.eretz.com/d-guide

מדריכי מטרופוליס

חדש

מדריכי מטרופוליס הם ספרי טיולים עירוניים שנועדו למטייל האנין. 
המדריכים מודפסים בפורמט נוח לנשיאה וכריכה מיוחדת הכוללת 

מפה. המדריכים מורכבים מפרקי טיול שנכתבו על ידי טובי המומחים 
של מטרופוליס, וכוללים אתרים ואטרקציות, מסלולי טיולים, 

מוזאונים, בתי מלון, מסעדות, חנויות ואתרי בילוי מומלצים.

מערכת מטרופוליס עמלה בימים אלו בהסבת 
מדריכי מטרופוליס לפורמט דיגיטלי. הכנסו 

לאתר והתעדכנו במדריכים החדשים שלנו, ותהנו 
ממחירים מיוחדים, חדשנות ונוחות.

מדריכים מותאמים 
לטאבלט ולטלפון החכם
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