
 

 מונגשים למבקריםופעילויות סיורים  -'טבעי שזה נגיש'
 תש"ף סוכותבמהלך חג , בתנועה/שמיעה ולקהל הרחב מוגבלים

 דרום:

 

  סיורים מונגשים בגן לאומי ממשית

יתקיימו סיורים מודרכים בעיר הנבטית ממשית, במקביל לכפר הנבטי החי, הססגוני והתוסס. הסיורים מותאמים 

 למבקרים עם מוגבלות בשמיעה ולקהל הרחב. 

  להנגשת הסיורים למוגבלים בשמיעה יושאלו ערכות שמע בתחנת המידע הצמודה לחנות השירות בכניסה.

 פגש משולטת בתוך השוק. הסיורים המודרכים ייצאו מנקודת מ

  גן לאומי ממשיתהיכן: 

 בכל שעה עגולה 10:00החל מהשעה , 15-19.10 בתשעד  שלישימתי: 

 

 עבדת  בגן לאומיסיורים מונגשים 

 באתר הצגות מטיילות עם נטי הנבטי וקמאי המוסיקאי.יתקיימו ימים  4במשך 

 השירות בכניסה. חנותבלהנגשת הסיורים למוגבלים בשמיעה יושאלו ערכות שמע 

 ההצגות נגישות גם למוגבלים בתנועה הנעזרים בעגלות ו/או אמצעים נוספים.

  בין ההצגות יהיו פינות יצירה שגם הן מותאמות למוגבלי ראיה ושמיעה.

  במקום יפעלו דוכני מכירה של אומנות ותוצרת מקומית, הפעלה מוסיקלית לכל המשפחה ועוד המון הפתעות.

 14:00 ,11:00 בשעות הצגות מטיילות

  גן לאומי עבדת היכן:

 16:00 -10:00בשעות , 14-17.10 חמישיעד  שני מתי:

 

  לגלות את מצדה מחדש עם אחרוני מצדה

הצגה מקורית ומפתיעה, אמת היסטורית עם וירטואוזיות קרקסית, בביצוע שחקני תאטרון 'אספלט', מלווה בהדרכה 

  ייחודית בתום ההצגה.

  .נגישה למוגבלים בתנועההגישה לארמון המערבי, בו תתקיים ההצגה, 

  גן לאומי מצדההיכן: 

 13:30 -ו 10:30, בשעות 15-19.10 שבתעד  שלישימתי: 

 

 יו"ש 
 

  רוח מדבר בחאן דרכים

 ן ושומרוני נפגשו על אם הדרך... נשמע מסקרן נכון?  הכו, לביאה פלמינגו, ,ג'ירף

 הצטרפו אלינו לסיור מומחז ופסיפס תיאטרלי משעשע בשיתוף קהל שחקנים ושלל דמויות. 

 חגיגה צבעונית ומפתיעה בחאן הדרכים "השומרוני הטוב" באווירה מדברית אותנטית. 

 .15:00 ,13:00 ,11:00לאתר בשעות  הסיורים המומחזים ייצאו מהכניסה

 קדומות וסדנאות יצירה לילדים  מלאכות בנוסף: יתקיים במאהל שבחאן הדרכים הפנינג 

 את הכרטיס ניתן לרכוש בקופת האתר.     ₪.  10כל הסדנאות בכרטיס אחד במחיר סמלי של  *

 אתר השומרוני הטוב  היכן:

    15:00  - 10:00בשעות , 15-17.10.19שלישי עד חמישי  מתי:

 למנויים.חינם  ללא תשלום נוסף לדמי הכניסה לאתר, הסיורים המומחזים

 ₪     10בתשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר ובמחיר סמלי של  סדנאות היצירה



 
 

  להציל את "ממלכת האור"

 הרפתקה תיאטרלית בהפקה חדשה לכל המשפחה, אפופה במסתורין וחבויה תחת מעטה סוד! 

 השתתפו עמנו במסע לגילוי עברם של אנשי האור ויחד נחשוף תעלומות הגדולות מהחיים.

 י באמת כתב את המגילות האבודות? מה היה סודם האפל של אנשי האור?מ

 מי הוא הכוהן הרשע שרודף את כוהן הצדק? והאם הביסו אנשי האור את אנשי החושך?

 )גן לאומי( קומראן פארק :היכן

    14:00  ,12:00  ,10:00בשעות:  ,15-17.10.19שלישי עד חמישי  מתי:

 

  מדריך לטיול קולי באתרים

צאו לטייל עם מערכת ההדרכה הקולית החדשה  –המדריך הקולי שלוקח אתכם למסע חווייתי  תרבותי ומעבר לזמן 

 שלנו, עצרו בנקודות העניין וצללו יחד בהנאה אל העבר. 

 באתר השומרוני הטוב וגן לאומי קומראן   היכן:

 במשך כל השבוע ובשעות פעילות האתר. מתי:

 

 מרכז
 

  מונגש –לוניה יש סיפור מודרך בגן לאומי אפו

מדריכי  יתקיימו סיורים מודרכים בגן לאומי אפולוניה, שעל מצוק הכורכר הצופה אל הים בצפון הרצליה. בחג סוכות 

של האתר לאורך רשות הטבע והגנים יטיילו אתכם לאורך המצוק אל המבצר הצלבני ויספרו את סיפורו המרתק 

  התקופות.

 .לעגלות ילדיםהרחב ומותאם גם למתקשים בהליכה והסיור מיועד לקהל 

 משך הסיור: כחצי שעה.

  גן לאומי אפולוניה.כן: יה

  15:00, 14:00, 12:00, 11:00 , בשעות14-15.10ושלישי  שני: מתי

 

 צפון

 

 שמורת טבע עין אפק  - טבעי שזה נגיש 
ומקורות נחל שרובם אבדו מן הארץ. נטייל בסמוך וזמנים לטיול בשבילי השמורה הקסומה, המשמרת נופי ביצה מ

 למקווי מים מוקפים בצמחייה ייחודית, בתוכה מסתתרים עופות, צבים ובעלי חיים נוספים.

בשמורה סרט אורקולי )נגיש לכיסאות גלגלים(, וטחנת קמח צלבנית ובה תערוכת אמנות חדשה של אמנים מקומיים, 

 הוז. "על סף האירוע", של האוצרת חיה ויס

 .הסיורים יצאו מרחבת טחנת הקמח הצלבנית

 הסיורים מתאימים לבעלי מוגבלויות, בני משפחותיהם ולקהל הרחב.

 שמורת טבע עין אפקהיכן: 

 13:30-ו 11:00בשעות  ,15-16.10שלישי ורביעי מתי: 

 

 היום שבו נפלה גמלא

אנחנו מציעים למשפחות סקרניות ואמיצות במיוחד לצאת לסיור במפלס העליון של שמורת טבע גמלא, לחזור בזמן 

שנה ולגלות איך נלחמו תושבי גמלא ברומאים ואיך נפלה העיר. נקפוץ קדימה אל המאה העשרים ונחפש עם  2000

ך מגנים על הנשרים ושלל העופות הדורסים , ונשמע אי2019 -הארכיאולוגים את מיקומה של גמלא, ולבסוף נגיע ל

 בגמלא. 



 
 עה ו/או בשמיעה, לבני משפחותיהם ולקהלפעילות 'פקחים צעירים' מתאימים לבעלי מוגבלות בתנוההסיור ו

 רחב.ה

מסע משפחתי של שאלות ותשובות. לעומדים בכל המשימות ייערכו טקסי  –עוד באתר: פעילות "פקחים צעירים" 

  ם תגים.הצהרה ויוענקו לה

  שמורת טבע גמלא. היכן:

 14:00, 12:00, 10:30, בשעות 15-17.10.19שלישי עד חמישי  מתי:

 

 

 חינם למנויים.ו תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתרכל הפעילויות ללא 
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