
פעילויות מרכזיות בסוכות
בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע

לכל הפרטים היכנסו לאתר האינטרנט parks.org.il או חפשו בפייסבוק "רשות הטבע והגנים"

הפעילויות הן ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר וחינם למנויי מטמון

כשהשמש שוקעת 
הקסם מתחיל

לילה בטבע בחניוני הלילה של רשות 
הטבע והגנים, חוויה משפחתית אמיתית.

ניתן להזמין לינה במערכת ההזמנות 
באתר האינטרנט, בקלות ובמהירות.

טבעי
שזה נגיש

בחג הסוכות יתקיימו סיורים מודרכים 
המונגשים למבקרים עם מוגבלויות 

בתנועה או בשמיעה ופתוחים גם לקהל 
הרחב, במגוון אתרים וללא תשלום נוסף 

על דמי הכניסה.
כי הטבע הוא של כולנו.

בדרך למסלול
עוצרים בתחנת המידע

בואו לטייל ולקבל את כל המידע הדרוש:
בחג סוכות רשות הטבע והגנים תפעיל 
תחנות מידע והסברה בכל רחבי הארץ 

מיום 20.9.18 ועד 8.10.18.

בן אדם למקום

למגוון הפעילויות ולפרטים נוספים חפשו: "רשות הטבע והגנים"

אנחנו נעשה הכול כדי שתיהנו 
מחוויה מושלמת בסוכות

בואו עם כל המשפחה ליהנות ממגוון פעילויות בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע. 
הכול כבר מוכן כדי שתהיה לכם חוויה מושלמת.

ראשון 23.9
שני 1.10ראשון 30.9שבת 29.9שישי 28.9חמישי 27.9רביעי 26.9שלישי 25.9שני 24.9ערב חג

צפון

פסטיבל העת העתיקה בגן לאומי קיסריה

סוכות של שלום 
בגן לאומי ציפורי

האימפריה חוזרת - פעילות 
ערב בגן לאומי בית שאן

הקשתים מגיעים
לגן לאומי כוכב הירדן

מנורות במערות 
בגן לאומי בית 

שערים
פקחים צעירים

בגן לאומי יחיעם

מרכז

משחקים בהיסטוריה 
בגן לאומי אפולוניה

קול פעמונים
בגן לאומי בית גוברין

תחרות פיסול 
בחול בגן לאומי 

חוף פלמחים 

תחרות פיסול 
בחול בחוף בית 

ינאי

חוויה קולית במתחם "עיר בני החורין" בגן לאומי בית גוברין

בקעה 
וים 

המלח

משתה המלך 
בפארק )גן 

לאומי( הרודיון

פסיפסים, חיות וחוויות באתר השומרוני הטוב

 שחקנים ועפיפונים
בהר גריזים

עפיפונים של 
ברכה בהר 

גריזים
סוד המגילות הגנוזות בפארק )גן לאומי( 

קומראן

דרום

השוק הנבטי - חוויה בת 2000 שנה בגן לאומי ממשית

שוק לילי בגן 
לאומי ממשית

אחרוני המצדה בגן לאומי מצדה )מערב(

מסע בזמן - חוויה מוזיקלית בגן לאומי עבדת

גוזרים

שומרים

ומטיילים

סוכה כשרה 

תוצב בכל 

האתרים


