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2.12.17 רכס הכרמל - פריחת הנרקיסים   
07:00 יציאה מרחובות נסיעה צפונה לכוון רכס הכרמל 
בדרך הפסקה לארוחת בוקר, נמשיך דרך דלית אל 
עוצר  בנוף  נצפה  משם  במוחרקה  לביקור  כרמל 
והגליל  זבולון  עמק  יזרעאל,  עמק  נשימה של מערב 
הארבעים.  ולחורשת  הכרמל  לרום  נמשיך  התחתון. 
שם נצא למסלול טבע לאורך המצוק ומדרגות הסלע  
צהריים  ארוחת  נאכל  בסיום  חיפה.  מפרץ  מול  אל 
נסיים  עצמית(  )ארוחה  הארבעים  חורשת  בחניון 
בחורבת קרתא, חניון לימור, ובצפייה למבצר עתלית  

ולחוף הים. חזרה משוערת 19:00. 
  
  

10.2.18 הרי יהודה - פריחה בהרי יהודה 
07:30  יציאה מרחובות, נסיעה לכוון בית שמש, בדרך 
הפסקה לארוחת בוקר בארומה אשתאול. נמשיך דרך 
לכוון  טבע  למסלול  נצא  שם  הרים.  לנס  שמש  בית 
חורבת ייטב. נעלה לתצפית מגג המבנה ולאחר מכן 
ומדרגות שלחין חזרה לרכבים.  נמשיך דרך מעיינות 
ארוחת צהריים )עצמית( בחניון בטבע. לאחר הארוחה  
ניסע דרך אזור צור הדסה, נבקר בחורבת חנות ונרד 

בדרך הקיסר לעמק האלה וחזרה לרחובות  
חזרה משוערת 17:30. 

24.3.18 הגליל התחתון – מחורבן 
לתקומה 

07:00 יציאה מרחובות נסיעה צפונה, הפסקה לארוחת 
בוקר, המשך לטיול טבע מיוקנעם דרך נחל השניים 
יוקנעם.  ועמק השלום לנחל השופט ומשם למושבה 
ההפסקה  לאחר  באלונים.  )עצמית(  צהריים  ארוחת 
נבקר בבית שערים, עיר הקברים ומקום קבורתו של 
הטיול  את  נחתום  המשנה.  חותם  נשיא  יהודה  רבי 
בהליכה קצרה ותצפית מגבעות שיח אברק – גבעת 

זייד. חזרה משוערת 19:00. 
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מרכז המבקרים של 
חדשות ערוץ 2 |

23.11.17
“מאחורי  אל  מרתק  סיור   -  2 ערוץ 
במהלך  החדשות.  חברת  של  הקלעים” 
ממנו  באולפן  נהיה  המודרך  הסיור 
משודרות כל תכניות החברה. נשב בחדר 
בהכנת  השלבים  את  ונלמד  השידור 
המהדורה. נצפה גם בשידור חי בשידורי 
עם  וניפגש  באינטרנט,  החדשות  ערוץ 

האנשים שעושים את החדשות. 

הר אדר )גבעת הרדאר( – בפסגת שכונת 
הר אדר הוקמה אנדרטה המנציחה את 

חטיבת הראל לדורותיה. 

חלונות שאגל - סדרה של שנים עשר 
חלונות בבית הכנסת של הקמפוס 

הרפואי הדסה עין כרם. 

נמל אשדוד ומישור 
החוף הדרומי |

28.12.17
מרכז   – אשדוד  נמל  המבקרים  מרכז 
מהגדולים  הנמל  של  החדש  המבקרים 
נחשפים  המבקרים  בארץ.  והמושקעים 
המתרחשת  לפעילות  חווייתית  בדרך 
העבודה  מתהליכי  נתרשם  בנמל. 
המתקדמות,  מהטכנולוגיות  המרכזיים, 
במשחק  נשחק  המתקדם,  ומהמחשוב 
וקשירתה  אניה  ניתוב  של  סימולציה 
תמונות  עם  בסרט  נחזה  כן  כמו  לרציף. 
נסיים בסיור ממונע  היסטוריות מרגשות. 
בתוך הנמל על אגפיו השונים והמעניינים 
או  בהעמסה  נחזה  מזלנו  יתמזל  ואם 

פריקה של אניית משא. 

הוקם   - גלים  ניר  במושב  העדות  בית 
לתעד,  כדי  התשעים  שנות  בראשית 
לחקור ולהנחיל לדורות הבאים את זיכרון 
השואה, את מורשת הציונות הדתית, ואת 
המחתרת,  בפעולות  חבריה  של  חלקם 

ההצלה והעשייה החינוכית בתפוצות. 

גבעת יונה - גבעת כורכר ברום 57 מטרים 
לכיש.  נחל  של  השפך  מול  היושבת 
במקום יש מגדלור מודרני, שרידים דלים 
יונה  של קבר שהמסורת מייחסת לנביא 
בכלל  אשדוד  על  תצפית  וכן  אמיתי  בן 

והנמל בפרט.

רמלה הצבעונית ומרכז 
המבקרים בנשר | 

31.1.18
מציג  העירוני  - המוזיאון  רמלה  מוזיאון 
את תולדות העיר למן הקמתה ועד ימינו. 
כן מוצגים במוזיאון מבחר מטבעות  כמו 
של  ומודלים  בעיר  ומטמונים שהתגלו 
תיעוד  והיסטוריים,  מרכזיים  מבנים 
המעברות,  אוהל  העצמאות,  מלחמת 
בעיר  המואצת  ההתיישבות  את  המייצג 
לבנים,  יד  ומוסד  החמישים,  בשנות 
במערכות  העיר  חללי  את  המנציח 

ישראל.

סיור במפעלי   - “נשר”  המבקרים  מרכז 
המלט. במרכז המבקרים סרט אנימציה 
תהליך  מוצג  בו  אור-קולי,  ומופע 
הטכנולוגיים  והחידושים  המלט  ייצור 

המשולבים בו. 

היפים  מהשווקים  אחד   - רמלה  שוק 
משפע  נהנה  בישראל.  והטעימים 
סיור  הרוכלים.  לנו  שמציעים  המוצרים 

טעימות בשוק. 

בריכת הקשתות - הבריכה שימשה כאחד 
מאתרי הצילום של הסרט “חסמבה ונערי 

ההפקר”.  לשם נגיע ונשוט בסירות. 

המגדל הלבן/המסגד הלבן – סיור במקום 
עם עלייה לתצפית מדהימה על כל רמלה 

לוד והסביבה. 
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