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יום א':

תל ארומה – המבצר בהרי השומרון  -מסלול מיטיבי לכת.

נעפיל למצודה עתיקה שרוב שרידיה מהתקופה החשמונאית ,אך גם בימי השופטים נחשבה למרחב
השקט השולט על העיר שכם שם מלך אבימלך .במקום שרידי בורות מים מרהיבים שאגרו לתוכם
מים רבים .נצא מהישוב איתמר ונעלה למבצר נעבור בואדי ינון בין כרמי זיתים וטרסות עתיקות.

שעות.10:00-16:00 :
אורך המסלול 6 :ק"מ.
נקודת מפגש :שער הישוב איתמר.
דרגת קושי :קשה.
הערות :מסלול מעגלי.

קובת א -נג'מה – הר הכוכב  -בין מדבר להר – טיול משפחות.
נעלה יחד לתצפית אל נופי המדבר וירושלים ,על הר הכוכב ,נלמד על השאת המשואות שהיה נהוג
בימי המקדש בעת קידוש החודש ועל העברת המסרים מירושלים אל כל יהדות הגולה .נשמע את
סיפורה של הרופאה שזכתה להיקבר על ההר ,ונרד לטבול בבריכת הכרמים ליד הישוב כוכב השחר.
שעות.10:00-14:00 :
אורך המסלול 2 :ק"מ.
נקודת מפגש :שער הישוב כוכב השחר.
דרגת קושי :קל ,מעגלי.
הערות :מסלול מעגלי.

אתר חלום יעקב והכפר הקדום בפסגות -סיורי משפחות.
גבעת הערטיס על יד בית אל היא מקום מרתק הטומן בחובו שרידי ישוב ישן ,ואת השאלה הגדולה
היכן חלם יעקב את חלומו .נמשיך לשכשוך בעין תות ביובלו העליון של נחל מכמש .ונסיים בכפר
העברי הקדום -כפר עתיק מתקופת הברזל ,כניסת בני ישראל לארץ .נלך בין שרידי בית הבד

והמקוואות ,ובין מערות המסתור בהם התחבאו המורדים  1000שנה אחרי יהושע בתקופת מרד בר
כוכבא.
שעות15:00 -10:30 :
אורך המסלול 1 :ק"מ.
נקודת מפגש :פסגת חלום יעקב ,בית אל.
דרגת קושי :קל.
הערות :מסלולים מעגלים.
•

יום ב':

תלכיד פיראן – פלאי הפריחה בבקעת הירדן – טיול משפחות.
נטייל בצפון בקעת הירדן  ,שם נפגוש חבל ארץ לא ממש מוכר בשיא עונת הפריחה :נחל פיראן ונחל
תלכיד ,שני קניונים קצרים הטובלים בנוף מקסים של מצוקים מרשימים .בקטעי האתגר נעזר
ביתדות והאחד בשני ,נעלה ונרד במדרגות סלע גבוהות אל מול הרי השומרון ,בקעת הירדן ועבר
הירדן .עם קצת מזל נהנה מפריחה מקסימה של אירוסים.
שעות.10:00-14:00 :
אורך המסלול 3 :ק"מ.
נקודת מפגש :חניון נחל פיראן על כביש .90
דרגת קושי :בינוני .משפחות מטיבי לכת .מסלול עם סולמות ויתדות.

ואדי אל חאכם  -המעינות הגדולים במערב בנימין -מיטיבי לכת.
בואדי נסתר במורדות ההרים לא רחוק מהמרכז העמוס של הארץ נחבא נחל הנובע נביעות רבות שלא
רבים זוכים להנות ממימיהם .המים נותנים חיים לנחל ובזכותם בעלי חיים רבים מגיעים לעיתים
דחופות לנחל ,נסייר בין חלקות חקלאיות ובוסתני פרי המעובדים כמו לפני אלפי שנים בימי אבותינו.
נעבור בבית סרידה המשמר את שם הישוב צרידה ,ממנו החל ירובעם בן נבט את המרד בממלכת
יהודה.
שעות9:30-15:30 :
אורך המסלול 9 :ק"מ
נקודת מפגש :בשער הישוב נוה צוף
דרגת קושי :מיטיבי לכת
הערות :ישנה הקפצת רכבים בתחילת המסלול

אתרים מעבר לגדר – בית הערבה הישנה ,קאסר אל יהוד ,מאגרי תרצה וגשר אדם-
סיורי משפחות.
לאורך בקעת הירדן ישנם ישובים ,אתרים ואנדרטאות רבים הטומנים בחובם זכרונות לארועים אשר
התרחשו בה מימי קום המדינה ועד ימינו .הפעם נטייל בעקבות מקומות פחות ידועים שנצרבו פחות
בתודעה הלאומית .נכנס למתחם קיבוץ בית הערבה הישנה ,באנדרטה ליישוב שהתפנה ב 1948נספר
את סיפור המקום ותושביו האמיצים בהתיישבות מבודדת בצפון ים המלח .לתצפית על העיירה
כראמה וסיפור הקרב הקשה שהתרחש בה לפני  50שנה ,נצפין אל מוצב טבלן ומאגרי תרצה ונסיים
בגשר אדם -מעבר הסטורי לאורך כל התקופות.
שעות9:00-15:30 :
אורך המסלול :אתרים

נקודת מפגש :תחנת הדלק סונול -מוצת אלמוג
דרגת קושי :קל
הערות :נקודת הסיום במפגש הבקעה על כביש .90

ארמונות החורף ביריחו -ארמונותיהם של החשמונאים והורדוס הגדול  -מיטיבי
לכת.
ארמונות החשמונאים ביריחו מכילים בתוכם שרידים ארכיאולוגים מרשימים מכל המנהיגים של בית
חשמונאי .החל ביוחנן הורקנוס ועד סוף ימי הורדוס .השרידים אף משקפים את השינויים באופי
השלטון ובאתגרים איתם התמודדו השליטים השונים .נצעד באפיקו התחתון של נחל פרת מהמנזר
התלוי סנט ג'ורג' ועד לארמונות החורף שבנו החשמונאים ביריחו ונסיים בתצפית ממבצר "קיפרוס".
שעות9:30-15:30 :
אורך המסלול 6 :ק"מ מעגלי
נקודת מפגש :בשער הישוב מצפה יריחו
דרגת קושי :מיטיבי לכת
הערות :מסלול מעגלי.
•

יום ג':

הר בעל חצור  -שיא הגובה בהרי שומרון ובנימין -טיול מיטיבי לכת

מסורות רבות נקשרו לראשו של ההר .פרידת אברהם ולוט ,רצח אמנון ,הקרב האחרון של יהודה
המכבי וקו שתי העוג'ות בין הטורקים לבריטים.
ובהר זה קיימת אחת התצפיות הכי יפות בבנימין !רוצים להגיע להר?
הזדמנות נדירה לעלות לפסגת הר בעל חצור בהדרכת בית ספר שדה עפרה!
נצא מהישוב עפרה דרך נוף קארסטי וטרשי ,ובין שומרון שעדיין פעילות ועומדות על תילן
ונעפיל לפסגתו המערבית של הר בעל חצור -שיא הגובה בשומרון .משם נשוב לכיוון הישוב עפרה.
שעות10:00-16:00 :
אורך המסלול 6 :ק"מ מעגלי
נקודת מפגש :בבית ספר שדה עפרה
דרגת קושי :מיטיבי לכת

ואדי ראשש -מההר לבקעה ביום אחד– טיול משפחות מטיבות לכת.
ואדי ראשש יורד מקו פרשת המים אל בקעת הירדן מאחת התצפיות המרהיבות שההר יודע לספק
למזרח הארץ .המסלול לאורכו עובר בין נופי צומח שונים ,מצוקים ומפלים מרהיבים ומעיינות
נסתרים.
שעות.10:00-16:00 :
אורך המסלול 8 :ק"מ.
נקודת מפגש :הר קידה
דרגת קושי :בינוני
הערות :ישנה הקפצת רכבים כ 20-דקות לכל כיוון בתחילת המסלול

גבעת היקבים עינות עניר ופארק גיבורות התנ"ך -ההתישבויות הקדומות בבנימין –
סיורי משפחות.
בגבעה הצופה למישור החוף בחרו אנשים כבר לפני אלפי שנה לבנות שם את ביתם .הם התפרנסו
מיצור יין ושמן ,בגבעה הטובלת ירוק נותרו שרידים מהישוב הקדום שהיה בהרי מערב בנימין ,נסייר
בגבעת היקבים ונמשיך למסלול החדש מעינות ענייר לפארק גיבורות התנ"ך .מסלול של מים ,טבע,
ודמויות תנ"כיות.
שעות11:00-15:00 :
אורך המסלול 4 :ק"מ
נקודת מפגש :חניון גבעת היקבים.
דרגת קושי :קל.
הערות :ישנה הקפצת רכבים בתחילת המסלול.

ארמונות החורף ביריחו -ארמונותיהם של החשמונאים והורדוס הגדול  -מיטיבי
לכת.
ארמונות החשמונאים ביריחו מכילים בתוכם שרידים ארכיאולוגים מרשימים מכל המנהיגים של בית
חשמונאי .החל ביוחנן הורקנוס ועד סוף ימי הורדוס .השרידים אף משקפים את השינויים באופי
השלטון ובאתגרים איתם התמודדו השליטים השונים .נצעד באפיקו התחתון של נחל פרת מהמנזר
התלוי סנט ג'ורג' ועד לארמונות החורף שבנו החשמונאים ביריחו ונסיים בתצפית ממבצר "קיפרוס".
שעות9:30-15:30 :
אורך המסלול 6 :ק"מ מעגלי
נקודת מפגש :בשער הישוב מצפה יריחו
דרגת קושי :מיטיבי לכת
הערות :מסלול מעגלי.
•

יום ד':

שמורת הדלבים – אל מעינות מערב בנימין – טיול משפחות.
כחלק מסימון שבילים חדש במרחב בנימין נחנכו מספר שבילים חדשים באזור .המסלול יורד מהישוב
דלב עובר בין מצוקים ומעינות המנוצלים לחקלאות עתיקה ובין כרמים צעירים ומגיע בסופו לעין
דלב ,מעיין שכל השנה כיף לטבול בו.
בין חקלאות הבעל והשלחין ,בין טראסות עתיקות וחדשות נריח את ניחוחות האביב שהגיע בכל כוחו.
שעות.10:00-14:30 :
אורך המסלול 4 :ק"מ.
נקודת מפגש :שער הישוב דלב.
דרגת קושי :בינוני.
הערות :ישנה הקפצת רכבים בתחילת המסלול

נחל ייט"ב  -ואדי עוג'ה – בעקבות מסעם של הגדודים העבריים  -מסלול מיטיבי
לכת.

נצעד בעקבות מסעם של הגדודים העבריים אשר פסעו כאן לפני  100שנים והיו שותפים לפריצת קו 2
העוג'ות במלחמת העולם הראשונה .

נרד דרך ואדי אל קיס אל נחל ייט"ב (עוג'ה) במסלול אתגרי ונסיים במעיין עוג'ה בבקעת הירדן .מיועד
למיטיבי לכת – אתגרי.
שעות9:30-16:00 :
אורך המסלול 5 :ק"מ
נקודת מפגש :בשער הישוב כוכב השחר
דרגת קושי :מיטיבי לכת
הערות :ישנה הקפצת רכבים מעט ארוכה במסלול זה.

הבור הסיני – בור ללא תחתית – סיורי משפחות.
הרי בנימין הגבוהים מספקים לנו תופעות גיאולוגית מרהיבות ,אחת מהם נמצאת לא רחוק מהישוב
עפרה .פירים עמוקים חוצבו המים באיזור וכל פעם החוקרים מגלים חדשים ועמוקים מהם .בזכות
המרכז לחקר מערות ואנשים טובים נוספים הונגש אחד הבורות ומאפשר ירידה לעומק של  70מטר
מתחת לפני הקרקע .הבור כל כך עמוק שאפשר להגיע עד לצד השני של כדור הארץ  -לסין .הירידה
והעליה באותו סולם,
שעות 11:00 :ו 13:30 -מסלול בן שעתיים.
אורך המסלול 1 :ק"מ.
נקודת מפגש :שער הבסיס חורש ירון.
דרגת קושי :קל.
הערות :מסלול מעגלי .יש להצטייד בפנסים .מיועד לילדים מכיתה ד' ולמי שלא חושש מהחושך.
מחירים:
מחירי טיולים
מחירי סיורים:
מסלולי משפחות -מבוגר –  ,30ילד.20 -
מיטיבי לכת –  40למשתתף.
הרשמה לטיולים חובה
הטיולים ברכבים פרטיים
ילד עד גיל  5ללא עלות
מחירי אירוח במדרשת עפרה | ₪ 110 :ילד עד גיל שנתיים | ₪ 25
סיור חינם עבור כל הזמנת לינה במדרשת עפרה.
לפרטים והרשמהhttps://tickchak.co.il/4814 -
בימי חול המועד יפעל מוקד מידע בין השעות 8:00-17:00
ofra@spni.org.il | 02-9975516

