
 

 

 פעילויות חנוכה בגולן

 -מגוון אפשרויות בילוי המתאימות לכל המשפחה - חופשת החנוכה גולן מציעים אטרקציות ופעילויות לב

  . הזדמנות מצוינת לבקר בגולן הירוק ולהנות גם ממסלולי טבע ומנחלים זורמים

 אם לתו הסגולבהת מתקיימות הפעילויות כל*

 

 סיור בעקבות המנורות העתיקות -  חנוכה באתר מורשת לאומי עין קשתות

 1800את המנורות העתיקות בבית כנסת מלפני  מגליםבחנוכה הזה 

שנה. אתר עין קשתות נמצא בלב הגולן מעל נחל סמך וסמוך למושב 

ובו עתיקות כפר יהודי, בית עין קשתות הינו אתר מורשת לאומי נטור. 

 שנה 1500כנסת מהמפוארים בארץ ומעיין קשתות בני 

וחמישי  15.12.20ים יתקיימו בימים שלישי סיורים מודרכ מתי?

17.12.20 

ובסיומו סדנת יצירה  12:00, 10:00סיור מודרך למשפחות בשעה 

 14:00משפחתית להפעלה עצמית | סיור מודרך למבוגרים בשעה 

 דק' 90-בעקבות המנורות בגולן משך הסיור וההרצאה -רצאה ובסיומו ה

תתקיים חפירה  16.12.20דק' | ביום רביעי  60-  משך הסיור -16:00( סיור שקיעה מרהיב בשעה 17.12.20מיוחד לחמישי )

 ארכיאולוגית ומשחק משימות מהנה לכל המשפחה

 לילד ₪ 15מבוגר   ₪ 25| ביקור רגיל  5מגיל  ₪ 15 לתושבי הגולן -לילד ₪ 25למבוגר  ₪ 35סיורים מודרכים כמה? 

 ₪ 15לילד. לתושב גולן  ₪ 25למבוגר  ₪ 35פעילויות: \מחיר אחיד לכל הביקורים -יום רביעי

 "עין קשתות" בוייז   איפה?

 www.einkeshatot.org.il | רכישת הכרטיסים מתבצעת דרך אתר האינטרנט בלבד: 6851002-04 לפרטים:

| ייתכנו  מומלץ להצטייד בלבוש חם )בהתאם למזג האוויר(, במקרה של גשם ניתן לשאול מטריות לשימוש באתרהערות: 

 שינויים בהתאם לתנאי מזג האוויר. יש להתעדכן באתר האינטרנט ובפייסבוק
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 לול ארט סטודיוחנוכה ב

)"עשה זאת בעצמך"( להכנת  DIYפעילות מיוחדת לחג החנוכה, ערכות 

אפשר  חנוכיות מקסימות וסביבונים מיוחדים מתאים לילדים ולמבוגרים.

 בטבע. וליצור לרכוש את הערכות 

  בכל ימות השבוע, בתיאום מראש בלבד. מתי?

  "לול ארט"(. מושב רמות )רושמים בווייז איפה?

חפשו | art.com-www.lol | 3301222-052וואצאפ/ טלפון  לפרטים:

  lol-artאותנו בפייסבוק 

ניתן לרכוש ערכות הכוללות  בכל מיני חומרים ובטכניקות שונות ומעניינות. diyישנו מגוון רחב של סדנאות וערכות  הערות:

  . את החומרים הנדרשים כולל סרטוני הדרכה 

 

 

 סטודיו מנדרינההכנת חנוכייה מזכוכית ב

חנוכייה בקופסת פח: קלה, קומפקטית, ונכנסת להכנת  סדנא משפחתית

 לביבות, סוגרים ונוסעים.מדליקים, מברכים, מנשנשים  לכל מזוודה ותיק יד.

 סדנא הכוללת הדגמה של ניפוח ופיסול זכוכית והכנת חנוכייה משפחתיתה

 פתוח כל השבוע בתאום מראש )סגור בשבת(  מתי?

 ה(י)ומקבלים כמובן את החנוכי סדנא משפחתית ל ₪ 350כמה? 

 מושב נטור   איפה?

 פיסבוק "סטודיו מנדרינה"|  www.mandarina.org.il|  6763619-04 לפרטים:
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 חג המסיק עם משק הילמן 

שמני  טעימה והסבר אודותחג המסיק ו סיור בעקבות שמן הזית

 מבדילים  כיצדהזית, מהו שמן ראשון המסיק? מה זה שמן זני? 

. טיול הג'יפים מתחיל ממרכז ועוד בין סוגי השמנים השונים

בסרטון קצר על  יהיוכולל צפהמבקרים החדש של משק הילמן, 

, זיתיםובכרמי מרחבי הגולן הירוק,  וסיורשמן זית  טעימתהמסיק, 

  פי בקשת הלקוח. הסיור הינו דינמי ומתבצע על

 בתיאום מראש מתי?

 איש על פי מגבלות הקורונה 20עד  2-מ כמה?

 מושב נוב  איפה?

 052-2983325 :לפרטים

 

הדלקת נרות בבית ציידה וסיפורי מכבים עם  טיול עששיות בפארק הירדן

 בגולן

שרידי ישוב )בתוך , בבית ציידה הדלקת נרות ב"שער העיר"מתחילים ב 

פארק הירדן( מתקופת דוד המלך. משם לתצפית אורות מרהיבה לגליל 

ים על קרבות המכבים בגולן. אחרי הסיור  ולגולן, סיור בשרידי הישוב וסיפור

טיול  לירידה למעיין, לאורן של העששיות. ממשיכיםבישוב הקדום, 

לרחשי  בסיור מאזינים .נמשך כשעה ורבעו עששיות מלווה בהסבריםה

 . לגלות את כוכב הצפון לומדיםועקבות בעלי חיים,  מחפשיםאת כל חמשת החושים,  מפעיליםהלילה, 

 . ניתן לתאם שעה נוספת.17:30אום מראש( בשעה י)בת כל ערבהטיולים  מתי?

 נפשות.  5למשפחה עד  ₪ 250 כמה?

 פארק הירדן איפה?

  050-4000779 ירון:|   050-4040535ענת:  :לפרטים

  |  7-70מתאים לגילאי  הערות:
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 GOמי הזיז את הסופגנייה שלי פעילות אתגר בריחה משפחתי מבית רונדו

מפענחים חידות הקשורות  בהפעילות יוצרת לכל המשפחה של סדנת משימות 

 . יהניגי של הסופבחנוכה וזוכים במתכון הסוד

 ורישום מראש מחייב תאום 10:00-15:00בכל יום בין השעות  מתי?

 יידת שיכולה להגיע לכל מקום רצוימרום גולן ו/או כפעילות נ  איפה?

 https://www.time2escape.co.il/hanukagame  הזמנה מקוונת:ל|  4066800-050דורון  לפרטים:

 מהבית לפעילות קיים גם פורמט דיגיטלי הניתן להפעלה עצמאית קיום הפעילות מותנה במזג האוויר |  הערות:

 

 GOרונדובאנו חושך לגרש פעילות אתגר בריחה בטבע מבית 

תצפית לכוכבי  -טיול לילה לאור עששיות של פעם עם מוטיבים מאירים 

הלילה, ציזבאט לילי הקשור בסיפור חנוכה, ומקנחים בהפרחת כדורי אור 

 . לשמיים כמספר נרות החנוכה

 ורישום מראש מחייב תאום 17:30בכל ערב בשעה  מתי?

 מרום גולן או בטיילת עמי   איפה?

 nightgame-https://www.time2escape.co.il/outdoor  הזמנה מקוונת:| ל 4066800-005דורון  לפרטים:

  ירוקיום הפעילות מותנה במזג האו הערות:

 

 

 

  

  

 

 

 

 -לפרטים נוספים, המלצות על לינה, מסעדות ומסלולי טיול
 04-6962885 מרכז מידע תיירות גולן 

tour@megolan.org.il-Info 
www.tourgolan.org.il 
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  פעילויות בשמורות הטבע במרחב הגולן:

 בגולןפעילות משפחתית להיכרות עם הנחל היפה  –השביל התלוי בבניאס 

השביל התלוי מעל נחל הבניאס נבנה בתוך קניון בזלת מרשים. החורף   מה?

ולהתפעל  מזמן לנו הזדמנות לראות את הנחל זורם והמפל גועש.  בואו לטייל

מיוחד במינו.  ממים שוצפים במפל הבניאס, מצמחיית גדות נחלים וממסלע

תחקור את הנחל וסביבתו!  במהלך חנוכה כל משפחה תקבל דף פעילות, איתו

נחפש עקבות, נפתח את העיניים גם לחיות הקטנות של השמורה, נזהה 

 .ציפורים ונשמור על הטבע ביחד. הפעילות עצמאית, משפחתית ומהנה

 האתרהשמורה , שעות פעילות 10-18.12חנוכה,  מתי?

  ן בהצגת ת.ז.ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם למנויים, ולתושבי הגול כמה?

 שמורת טבע מפל הבניאס איפה?

 www.parks.org.il |  *3639 לפרטים:

 יש לרכוש כרטיסי כניסה לשמורה מראש באתר רשות הטבע והגנים הערות:

 

 שמורת טבע גמלא –שביל הרגליים יחפות 

חובשים כובע, לוקחים מים,  כמו שאתם בטח יודעים, כשיוצאים לטיול  מה?

מתכננים את המסלול וכמובן נועלים נעליים נוחות ובטוחות. במשמורת טבע 

גמלא הכנו לכם במיוחד פינה אחת בטבע שתוכלו לחלוץ נעליים ולחוש את 

החומרים השונים הקיימים בטבע. בזמן שאתם צועדים בשביל הרגלים 

לת צריכה להיות רק בפח ומהי היחפות תגלו מה טבעי ומה מלאכותי, מדוע פסו

מוטת הכנפיים של הנשרים. שבילי רגלים יחפות נועדו לחוות חוויות חושיות 

 . בנוסף לסיום תוכלו להיכנס למבוך ולגלות מהי סיפורה של העיר גמלא וזה מה שמצפה לכם בשביל.

מרד גדול, עיר מתקופת בית שני, מפל סיימתם? צאו לטייל באחת משמורת הטבע היפות והמסקרנות בגולן המשלבת סיפור על 

 וסיפור על נשרים.

 בכל יום בשעות פעילות האתר מתי?

  ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם למנויים, ולתושבי הגולן בהצגת ת.ז. כמה?
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 גמלאשמורת טבע  איפה?

 www.parks.org.il |  *3639 לפרטים:

 יש לרכוש כרטיסי כניסה לשמורה מראש באתר רשות הטבע והגנים הערות:

 

 דווקא בחורף זורמים במג'רסה 

יש אחד שלא ביקר במג'רסה בימי הקיץ הלוהטים? תתפלאו,   מה?

החורף  בזכות זרימות חזקות שרקבחורף התפאורה כאן מרהיבה במיוחד 

הוא אוצר טבע המשמר רצף בתי גידול ושלל  נחל המג'רסהיודע לחולל. 

בואו  .בעלי חיים,  אז בהחלט הגיע הזמן לפגוש אותו בלבושו החורפי

לטיול נעים בשביל המונגש. נציץ על הנחל הגועש וניתקל בתיבות 

מסתוריות לאורך המסלול. איך פותחים אותן? מה מחכה לכם בפנים? 

נעלו מגפיים והטעינו  האם זה קשור למי הנחל? התלבשו בלבוש חם,

במזג אוויר סוער הפעילות עשויה  .ניידים בהיכון לסלפי חורפי מנצח

 להתבטל, יש להתעדכן באתר הרשות.

 14:00 – 9:00כל יום שבת בדצמבר,  מתי?

  מנויים, ולתושבי הגולן בהצגת ת.זללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם ל כמה?

 שמורת טבע מג'רסה איפה?

 www.parks.org.il |  *3639 לפרטים:

 יש לרכוש כרטיסי כניסה לשמורה מראש באתר רשות הטבע והגנים הערות:

 

 
 

mailto:hcl-inf@megolan.org.il
http://www.golan.org.il/hakal
mailto:info-tour@megolan.org.il
http://www.tourgolan.org.il/
https://www.facebook.com/tourgolan
https://www.instagram.com/golan.tourism/
mailto:hcl-inf@megolan.org.il
http://www.golan.org.il/hakal
mailto:info-tour@megolan.org.il
http://www.tourgolan.org.il/
https://www.facebook.com/tourgolan
https://www.instagram.com/golan.tourism/
mailto:hcl-inf@megolan.org.il
mailto:hcl-inf@megolan.org.il
mailto:hcl-inf@megolan.org.il
http://www.golan.org.il/hakal
mailto:info-tour@megolan.org.il
http://www.tourgolan.org.il/
https://www.facebook.com/tourgolan
https://www.instagram.com/golan.tourism/
mailto:hcl-inf@megolan.org.il
http://www.golan.org.il/hakal
http://www.golan.org.il/hakal
http://www.golan.org.il/hakal
mailto:info-tour@megolan.org.il
http://www.tourgolan.org.il/
https://www.facebook.com/tourgolan
https://www.instagram.com/golan.tourism/
mailto:hcl-inf@megolan.org.il
http://www.golan.org.il/hakal
mailto:info-tour@megolan.org.il
mailto:info-tour@megolan.org.il
mailto:info-tour@megolan.org.il
http://www.tourgolan.org.il/
https://www.facebook.com/tourgolan
https://www.instagram.com/golan.tourism/
mailto:hcl-inf@megolan.org.il
http://www.golan.org.il/hakal
mailto:info-tour@megolan.org.il
http://www.tourgolan.org.il/
http://www.tourgolan.org.il/
http://www.tourgolan.org.il/
https://www.facebook.com/tourgolan
https://www.instagram.com/golan.tourism/
mailto:hcl-inf@megolan.org.il
http://www.golan.org.il/hakal
mailto:info-tour@megolan.org.il
http://www.tourgolan.org.il/
https://www.facebook.com/tourgolan
https://www.facebook.com/tourgolan
https://www.facebook.com/tourgolan
https://www.instagram.com/golan.tourism/
mailto:hcl-inf@megolan.org.il
http://www.golan.org.il/hakal
mailto:info-tour@megolan.org.il
http://www.tourgolan.org.il/
https://www.facebook.com/tourgolan
https://www.instagram.com/golan.tourism/
https://www.instagram.com/golan.tourism/
https://www.instagram.com/golan.tourism/
http://www.parks.org.il/
http://www.parks.org.il/
mailto:hcl-inf@megolan.org.il
http://www.golan.org.il/hakal
mailto:info-tour@megolan.org.il
http://www.tourgolan.org.il/
https://www.facebook.com/tourgolan
https://www.instagram.com/golan.tourism/

