
 

 

 

לקחת , אזרחים ואזרחיות ותיקים, ואתכן אתכם יםמזמינהמשרד לשוויון חברתי ורשות הטבע והגנים, 

סיורים בגנים לאומיים ברחבי הארץ בכל יום שלישי במהלך חודש האזרח  -חלק ב"שלישי בטבע" 

ימה , בהתאם לרשבמבחר אתרי טבע ומורשת ברחבי הארץ הוותיק )חודש נובמבר(. הסיורים נערכים

 ₪.  40להלן, וכוללים הדרכה, כניסה לגן לאומי והסעה, ועלותם 

 , 5/11,12/11,19/11,26/11בתאריכים: יימו כל יום שלישי בחודש נובמבר הסיורים יתק

 

 מהרו להרשם! מספר המקומות מוגבל!

 

 הפעילות מותנית ברישום מראש ובהצגת תעודת אזרח ותיק. 

 

 צפון

גן לאומי 
כוכב 
 הירדן

, שנבנה בנקודה המבצר הצלבני השלם והגדול בארץ - רדןהי כוכב
במהלך הסיור !  לש על עמק הירדןוהגבוהה ביותר ברמות יששכר וח

 נהלך במעבריו הנסתרים ונגלה את צפונותיו של "כוכב הרוחות". 

בימי שלישי בתאריכים  מויתקיהסיורים באתר זה 
 בריהכרמיאל וט יםמאזורתצא לסיור הסעה  05/11+12/11

 

גן לאומי 
חמת 

 טבריה

מעיינות מרפא  ,עוד מתקופתו של המלך שלמה ,בחמת טבריה קיימים
חמים וטבעיים, אשר נובעים מעומק האדמה וידועים בסגולות המרפאות 

שלהם. מספרים שאפילו רבי שמעון בר יוחאי ירד להירפא במעיינות 
 המרפא בחמת טבריה.

י בתאריכים בימי שלישהסיורים באתר זה יתקיימו 
 כרמיאל וטבריה יםהסעה לסיור תצא מאזור 19/11+26/11

 

 

גן לאומי 
 ציפורי

בגן הלאומי ציפורי, לך הסיור מהנראה בשאת שרידיה העיר ציפורי, 
הייתה בירת הגליל בתקופה הרומית ומקום חתימת המשנה ע"י רבי 

יון "פאר הגליל כולו", מאת ההיסטור זכתה לכינוי . העיריהודה הנשיא
 יוסף בן מתתיהו.

הסעה  05/11+12/11הסיורים באתר זה יתקיימו בימי שלישי 
 נהריה, חיפה והקריותלסיור תצא מאזורים: 

 
 

 2019ותיק וחודש האזרח ה



 

גן לאומי 
 קיסריה

בעירו המפוארת של המלך הורדוס, אחת אתם מוזמנים לחוויית ביקור 
עתיקות, הערים שהיו מהחשובות והגדולות בארץ ישראל. הסיור משלב 

  !יסטוריה מרשימהים וה

 הסיורים באתר זה יתקיימו בימי שלישי, בתאריכים:
ת"א, חולון, הסעה לסיור תצא מאזורים:  12/11+05/11 .א

 ים, בני ברק, פתח תקווה-גבעתיים, בת
רעננה הסעה לסיור תצא מאזורים:  26/11+19/11 .ב

 וכפר סבא
  

שמורת 
טבע נחל 

 תנינים

בשמורת טבע נחל תנינים נפגשים האדם והטבע. נחל תנינים הוא 
נחל איתן, אחרון נחלי החוף הנקיים. מתקיימים בו בתי גידול 

 .מגוונים לצד מתקני חקלאות קדומים מרתקים

 הסיורים באתר זה יתקיימו בימי שלישי, בתאריכים:
רעננה וכפר הסעה לסיור תצא מאזורים:  5/11+12/11  .א

 סבא
נהריה, הסעה לסיור תצא מאזורים:  19/11+26/11  .ב

 חיפה והקריות
 

 

 מרכז ודרום

גן לאומי 
 אפולוניה

גן לאומי אפולוניה שוכן על רכס כורכר המתנשא מעל חוף 
עיר צלבנית עם ארכיאולוגיה עשירה ונוף שוכנת  , ובוהים

. באתר יש שרידים של וילה רומית יפה ומבצר יפהפה לים
מרהיבה על צוקי החוף התלולים  צלבני ובראשו תצפית

 .במרחב שבין הרצליה לנתניה

  12/11+05/11הסיורים באתר זה יתקיימו בימי שלישי 
 ירושלים ומבשרת ציון הסעה לסיור תצא מאזורים: 

 

גן לאומי 
 בית גוברין

פלא אדריכלי קדום: אינספור מערות, בגן הלאומי גוברין נראה 
ים של מבצר ושל כנסייה אמפיתאטרון רומי, שרידים מרשימ

 מהתקופה הצלבנית. 
נטעם את ייחודיות המערות מעשה ידי אדם,  נתפעל בסיור 

 .מעוצמתם, נתחקה אחר שימושיהם השונים

 הסיורים באתר זה יתקיימו בימי שלישי, בתאריכים:
 

הסעה לסיור תצא מאזורים:   12/11+05/11 .א
 ירושלים, אשדוד ואשקלון, באר שבע, קריית גת

 הסעה לסיור תצא מאזורים:   26/11+19/11  .ב
 ראשל"צ ורחובות

 

 



 

 

 

 

 

גן לאומי תל 
 אשקלון

בשבילי הגן הלאומי אשקלון נפגוש את אחד מסיפורי המורשת 
והארכיאולוגיה המרתקים בארץ. שרידי חומה צלבנית ושרידי 

 עיר רומית מרשימים

 הסיורים באתר זה יתקיימו בימי שלישי, בתאריכים:
הסעה לסיור תצא מאזורים:   12/11+05/11 .א

 ראשל"צ ורחובות 
ת"א, הסעה לסיור תצא מאזורים:   26/11+19/11 .ב

  ים, בני ברק, פתח תקווה-חולון, גבעתיים, בת

גן לאומי תל 
 באר שבע

תל באר שבע הוא אחד משלושה תילים מקראיים שזכו 
להכרה כאתר מורשת עולמית ע"י אונסק"ו. במהלך הסיור 

רי המקרא קורמים עור וגידים בגן לאומי תל נראה כיצד סיפו
 באר שבע.

 19/11+26/11הסיורים באתר זה יתקיימו בימי שלישי 
 הסעה לסיור תצא מאזורים: אשדוד ואשקלון

 
 

 

  כאןאמצעות האתר בקישור * או ב3639לפרטים והרשמה: 

https://www.parks.org.il/שלישי-בטבע/
https://www.parks.org.il/שלישי-בטבע/

	חודש האזרח הוותיק 2019

