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צילום כרמלים תיירות

צילום ארכיון רשות הטבע והגנים

מטיילים במגפיים  -פסטיבל חורף בכרמל

במהלך חודש דצמבר יתקיים לראשונה פסטיבל חורף
ססגוני ,ואתם מוזמנים ליהנות מיופיו של הטבע המתעורר
לחיים  -מזרימת הנחלים ומניצני הפריחה החורפית ,ומשלל
פעילויות :טיולים ,כתבי חידה ,הרכבים מוזיקליים ביער,
סדנאות שוקולד ובישול לילדים ,פסטיבל חגיגאדא בעין
הוד ,פעילויות חווייתיות בחי־בר כרמל ,בנחל מערות ,בחניון
האגם ,ברמת הנדיב ובקיסריה ,סיורי עששיות לחנוכה,
סדנאות ,הצגות ועוד.
מתי? בסוף השבוע של  6-5בדצמבר ושל  13-12בדצמבר,
ובמהלך חופשת חנוכה 23-19 :בדצמבר .ללוח אירועים
מפורט ולפרטים נוספיםwww.carmelim.org.il :

גיבורי חנוכה בשבוע המורשת הלאומי

מה משותף לאלעזר בן יאיר ,להורדוס ,לריש לקיש ,לרבי
יהודה הנשיא ,לאורד וינגייט ,לבן גוריון ,לדודו הפלמ"חניק
ולרחל המשוררת? כולם גיבורי חנוכה שתפגשו ב"בשבוע
המורשת" שיזמה רשות הטבע הגנים בשיתוף המועצה
לשימור אתרים ורשות העתיקות .הפעילות המשותפת
תחשוף את הקהל הרחב למורשת היהודית בעת העתיקה
ובעת החדשה ,תוך חיבור לערכים ,לדמויות ,למורשת
הבנויה ולחשיבות שימורה .בין היתר יתקיימו פעילויות
חווייתיות בגנים הלאומיים ,בהם מצדה ,הרודיון ,בית
גוברין ,בית שאן ויחיעם ,ובחלקם תיערך גם הדלקת נרות
חגיגית בשיתוף הקהל.
מתי? חג החנוכה 23-19 ,בדצמבר
מידע ופרטים נוספים באתר רשות הטבע והגנים
 www.parks.org.ilובדף הפייסבוק.

פסטיבל חורף של ציפורים

מאות אלפי ציפורים חולפות בימים אלה מעל ישראל
בדרכן לאפריקה .חלקן נשארות לחרוף אצלנו והציבור
הישראלי מוזמן גם השנה לבוא ולחוות בצורה קצת
אחרת את נדידתן .הפסטיבל יציע לטייל הישראלי
שפע של אטרקציות באתרי הצפרות המרכזיים בגליל,
בגולן ובעמקים .פסטיבל חורף של ציפורים הוא יוזמה
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צילום אלון מאיר

משותפת של המשרד לפיתוח הנגב והגליל באמצעות
הרשות לפיתוח הגליל ,משרד התיירות ,החברה להגנת
הטבע ,קרן קיימת לישראל ,רשות הטבע והגנים ,רשויות
ניקוז הנחלים קישון וכנרת ועמותות התיירות בגליל,
בגולן ובעמקים .במסגרת הפסטיבל גם יוצעו סיורים
ופעילויות ייחודיות בגנים ובשמורות ,בהם מפגשים
עם צלמי צפרות ,תצפיות עם טלסקופ ,טיבוע ציפורים,
תערוכת תצלומים מרהיבה ועוד.
מתי?  24-4בדצמבר .פרטים נוספיםbirds.galil.gov.il :

ראיתי עיר עוטפת אור

סיור חנוכיות מיוחד לקבוצות ולמשפחות ,העובר דרך הגן
הלאומי סובב חומות ירושלים ומגיע אל הרובע היהודי.
הסיור מתחיל במשכנות שאננים ,השכונה הראשונה מחוץ
לחומות העיר העתיקה ,ממשיך אל בריכת הסולטן וגיא
בן הינום ,ומשם ,בדרך עולי הרגל אל עבר הר ציון והרובע
היהודי  -שם יאירו מגוון חנוכיות את חלונות הבתים ואת
הסמטאות הקטנות .משם ,נמשיך אל עבר הכותל המערבי
ונוכל להתרשם מדגם מנורת שבעת הקנים כפי ששוחזרה
על ידי מכון המקדש ,ונסיים ברחבת הכותל המערבי.
במהלך המסלול נשחק משחקי חנוכה ונערוך חידות
בנושאי חג ואור.
עלות הסיור 750 :שקל לקבוצה עד  40משתתפים.
להזמנת סיור,mailto:mh.har@npa.org.il ,02-6232191 :
ציוד :בגדים חמים ,נעלי הליכה נוחות ,מים ,אוכל.

חמשושלים בטבע

במסגרת אירועי ה"חמשושלים" יתקיימו שני סיורים – ללא
תשלום  -לקהל הרחב בגנים ובשמורות העוטפים את
ירושלים .חשוב להירשם לסיורים מראש במוקד הטיולים
הארצי של רשות הטבע והגנים – *3639
סיור  :1עין לבן  -גן לאומי נחל רפאים ,בשבת  20בדצמבר
סיור  :2עיינות תלם ופתחת נחל חלילים ,בשבת  27בדצמבר
קיום הטיולים תלוי במזג האוויר .פרטים נוספים באתר
פארק ירושלים .www.jerusalempark.org.il :מומלץ לבוא
עם נעלי הליכה ,כובע ומים.

