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תכנית הטיולים
מועצה אזורית דרום השרון

לשנת תשע״ז

2016-17



תושבי דרום השרון היקרים,
 

עונת הטיולים של המועצה האזורית דרום השרון נפתחת עם מגוון טיולים 
וסיורים, מרתקים, מהנים, מלמדים ומגבשים ברחבי ארצנו היפה.

 
חוברת הטיולים לשנת 2016-2017 מקבצת 

עבורכם, את טיולי הנשים של היחידה לקידום 
מעמד האישה וטיולי מחלקת תרבות.

 

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו גם השנה, למסע מרתק בשבילי הארץ, 
לגעת בטבע ובנוף הייחודי, לבקר באתרי מורשת ואומנות, לנדוד עם הטבע 

בין עונות השנה וליהנות מכל הטוב שיש לארץ ישראל להציע.
 

ואירועים  נופים  בין  נסייר  ואומנות,  היסטוריה  במוקדי  נטייל  השנה, 
מהמסורות  ונטעם  ישראל  וחגי  מועדי  בעקבות  למסע  נצא  משמעותיים, 

והמנהגים השגורים בתרבות המגוונת של ארץ הקודש.
 

טיולים"  בר  "צמח  ידי חברת  על  זו מאורגנים  והסיורים בחוברת  הטיולים 
והופקו על ידי מחלקת תרבות במועצה, במיוחד בשבילכם תושבי דרום השרון.

 
בברכת שנה טיולים מהנה ופורייה.

 

שלכם,
 
 

ורדה לוי
יועצת ראש המועצה

למעמד האישה

יפעה אלוני איתן 
מנהלת מחלקת

 תרבות ואירועים



פריחה, גבורה וחלוציות04.03.17
בהר הכרמל

שמורת נאות קדומים20.03.17
טבע - תנ״ך - תרבות

בין שפלה להר11.02.17
שמשון, נטיפיפ, רקפות ושקדיות

נווה צדק ובית רוקח08.05.17
כולל הצגה

מורשת המודיעין05.06.17
בגלילות

על כביש הצפון05.11.16
נופים, אמנות וסיפורי פלמ«ח

על הניסים והנפלאות28.12.16
סיור חנוכיות בבני ברק

מבבל באהבה09.11.16
סיור מרגש באור יהודה

בעקבות הנדידה07.01.17
נדידת הציפורים לעמק החולה

בית מורשת המשטרה12.12.16
והמכללה לשוטרים בבית שמש

בעקבות אורי אילן03.12.16
בין גליל וגולן

חמי יואב09.01.17
מתחם החיים הטובים

אביב ופריחה22.04.17
במכתש רמון ובורות לוץ

מורשת אתרי קרבות20.05.17
ומסלול מים באזור הצפון

דרכי התקשרות טיולי מחלקת תרבות:
 

פייסבוק: תרבות בדרום השרון
www.dsharon.org.il :אתר המועצה

esti@lev-or.co.il | 050-4748807 :אסתי לב אור
yifa@dsharon.org.il | 03-9000540 :מחלקת תרבות

טיול 
נשים

טיול 
נשים

טיול 
נשים

טיול 
נשים

טיול 
נשים

טיול 
נשים

 

דרכי התקשרות טיולי נשים:

esti@lev-or.co.il  | 050-4748807 :אסתי לב אור
Levi@dsharon.org.il  | 052-321279 :ורדה לוי

 

* הזכות לשינויים שמורה



מבבל באהבה
סיור מרגש באור יהודה

יום רביעי - סיור אחה״צ09.11.2016
מדריכה: אורנה שפרלינג

סיור מרגש באור יהודה המוביל אותנו בשבילי ההווי, המסורת והסיפורים מבית אבא של יוצאי 
עירק. הסיור שוזר בתוכו  מההומור, הביטויים, השירים והטעמים של  יוצאי עירק. נטעם מממתקי 
העדה שאיתם נהוג להכניס אורחים . בסיור נשמע על  חיי העולים במעברה קשיי חבלי הקליטה 
ובמקביל תמיכה במפעל הציוני בארץ.  נתהלך בעקבות הספרים “התמונות שעל הקיר”, “מפריח 
היונים”, המפליגים אל רגעי העבר ונותנים צוהר אותנטי ונוסטלגי לחיים בקהילה. נבקר במוזיאון 
למורשת יהודי בבל - כולל מפגשים מרתקים עם עימד לוי- מהעולים האחרונים שהגיעו לארץ 

ושחקנית  - שתשמיע לנו מהווי , הרכילות  וההומור העירקי

יציאה: 16:00
מקרית המועצה

חזרה משוערת: 
21:00

נעלים סגורות להליכה, ביגוד מתאים, מים, עלות: 120 ₪
ארוחות בוקר וצהריים ארוזות, כובע, תרמיל.

טיול 
נשים 

לנשות
המועצה

על כביש הצפון
נופים, אמנות וסיפורי פלמ«ח

יום שבת05.11.2016
מדריכה: תרצה ניב

נבקר  מלכייה  בקיבוץ  יושע.  בנבי  לאחרונה  שנפתח  הרעות״  ב-״מוזיאון  לביקור  צפונה  ניסע 
תש״ח  קרבות  על  נספר  והגולן.  החולה  עמק  אל  מרהיבה  תצפית  עם  ומרשים  חדש  במצפור 
קשים ומרתקים ועל הקמתה של אנדרטה מחודשת רק לאחרונה. נשאל למה לא די באנדרטת 
פלמ״ח אחת ונחשוף מידע שהתגלה רק לאחרונה. בקיבוץ ברעם נבקר במוזיאון מיוחד ומרגש 

לאמנות ויודאיקה ,עם תצוגה נפלאה בליווי הסבר מעניין. 
נקנח בביקור ביקב בגוש חלב המייצר יין / ערק זחלוואי ובירה מקומית וגם נספר על המרונים 

מעקורי איקרית ובירעם שהצטרפו לכפר ועל שפתם הארמית. 

יציאה: 07:30
מקרית המועצה

חזרה משוערת: 
19:30

עלות:  110 ₪
+ כניסה לאתרים

נעלים סגורות להליכה, ביגוד מתאים, מים, 
ארוחות בוקר וצהריים ארוזות, כובע, תרמיל.

טיול שבת

עם מחלקת



בעקבות אורי אילן 
בין גליל וגולן

יום שבת03.12.2016
מדריך: גיל ברנר

פרשיות נעלמות באזור עמק החולה ובראשן סיפור נפילתם בשבי של אורי אילן וחבריו. 
ביקור בחאן ירדה עם סיפור מלחמת השחרור  באזור עמק החולה וסיפור על טייסים נעלמים. 

ביקור בקיבוץ איילת השחר עם גן הילדים ושרידי המטוס הסורי. 

ועד   הגבול  את  וחבריו  אילן  אורי  של  חצייתם  ממקום  “החוליה”  בעקבות  קצרה  רגלית  הליכה 
מקום לכידתם  ליד מוצב תל -עזזיאת.  

יציאה: 07:30
מקרית המועצה

חזרה משוערת: 
19:30

נעלים סגורות להליכה, ביגוד מתאים, מים, עלות:  110 ₪
ארוחות בוקר וצהריים ארוזות, כובע, תרמיל.

טיול שבת

עם מחלקת

בית מורשת המשטרה
והמכללה לשוטרים  בבית שמש

יום שני12.12.2016
הדרכה מקומית של המוזיאון

סיור בבית המורשת - המוזיאון של משטרת ישראל שנפתח לאחרונה. 
וצמיחתה, דרך האירועים  ישירה לסיפורה המרתק של הקמת המשטרה  הסיור מספק הצצה 

שעיצבו אותה לאורך השנים, ועד לשיטות הפעולה המתקדמות המאפיינות אותה כיום. 

משם נמשיך אל המכללה לשוטרים הכוללת מתקנים רבים בהם קריית אימונים, מתקני הדרכה, 
מטווחים וסימולטורים לירי, מתקן לבעלי חיים, אמפיתיאטרון, מתקני ספורט, אתר הנצחה ועוד. 

יציאה: 09:30
מקרית המועצה

חזרה משוערת: 
17:30

נעלים סגורות להליכה, ביגוד מתאים, מים, עלות: 100 ₪
ארוחות בוקר וצהריים ארוזות, כובע, תרמיל.

טיול 
נשים 

לנשות
המועצה



על הניסים ועל הנפלאות 
סיור חנוכיות בבני ברק 

יום רביעי - סיור אחה״צ28.12.2016
מדריכה: דורית ברק

המדריכה, בת השטייטל בני ברק, תוביל אותנו בסמטאות העיר 
לראות חנוכיות בחלונות ובפתחי הבתים ובסיפוריה תפתח בפנינו צוהר לעולם החרדי. 

נצא איתה לטיול רגלי לאור נרות החג, תוך היכרות עם העיר ותושביה.

הסיור כולל הדלקת נרות בבית משפחה חרדית, 
סיפורי השידוכים בעולם החרדי, סופגניות וכיבוד קל.

יציאה: 15:30
מקרית המועצה

חזרה משוערת: 
19:30

נעלים נוחות להליכה, ביגוד מתאים וצנוע, עלות:  110 ₪
כובע / כיפה לגברים, מים.

טיול חנוכה

עם מחלקת

בעקבות הנדידה  
נדידת הציפורים לעמק החולה

יום שבת07.01.2017
מדריכה: צילה שריב | זאולוגית וצפרית

עמק החולה שהוצף מושך מגוון גדול של בעלי כנף ויונקים. 
נערוך תצפית נוף מהרי נפתלי על עמק החולה. 

נבקר בתל אנפה לפריחת הנרקיסים. 

בעגלת  בנסיעה  ונסיים  הכנף  ובעלי  החיים  בעלי  על  תצפיות  עם  האגמון  בשטח  סיור  נערוך 
המסתור לצפייה בעגורים המתכנסים ללינת הלילה.

יציאה: 07:30
מקרית המועצה

חזרה משוערת: 
19:30

עלות:  110 ₪
+ כניסה לאתרים

נעלים סגורות להליכה, ביגוד מתאים, משקפת, 
א. בוקר וצהריים ארוזות, מים, כובע, תרמיל.

טיול שבת

עם מחלקת



חמי יואב
מתחם החיים הטובים

יום שני09.01.2017

יום של פינוק ובילוי במתחם המחודש הכולל: 
בריכות גופרית, בריכת מפלים, סאונה יבשה, סאונה רטובה, 

ג’קוזי ועיסוי מימי כולל ארוחת צהריים וסיור בגבעת תום ותומר.

יש מזנון במקום שניתן לקנות ארוחת בוקר וצהריים.

יציאה: 09:00
מקרית המועצה

חזרה משוערת: 
17:30

נא להצטייד בבגד ים כובע ים, מגבת, עלות: 140 ₪
חלוק ונעלי ים.

טיול 
נשים 

לנשות
המועצה

טבע ופריחה בין שפלה להר 
שמשון, נטיפים, רקפות ושקדיות                                                                      

יום שבת11.02.2017
מדריכה: מיכל וייסמן

נטייל בדרך הפסלים ביער צרעה, תוצר של סדנאות אמנים בעידוד הקק”ל. 
בהמשך מסלול הפוסע בין תחנות                                               

בסיפור חייו של שמשון העובר בטבע פורח עם תצפית נוף מרשימה ומתובל בסיפורי התנ”ך. 
נבקר ביקב מוני לטעימות ולסיום נבקר במערת הנטיפים המרהיבה אשר התגלתה במקרה בעת 

פיצוץ שיגרתי במחצבה.

יציאה: 07:30
מקרית המועצה

חזרה משוערת: 
19:30

עלות:  110 ₪
+ כניסה לאתרים

נעלים סגורות להליכה, ביגוד מתאים, מים, 
ארוחות בוקר וצהריים ארוזות, כובע, תרמיל.

ט״ו בשבט

עם מחלקת



פריחה, גבורה וחלוציות 
בהר הכרמל

יום שבת04.03.2017
מדריכה: שרה רוטנברג

נתחיל בסיפור חבורת “משמר הכרמל” ליד קיבוץ בית אורן שפעלה באזור להקמת ישוב יערות הכרמל. נעקוב 
אחר פועלם ונשמע כיצד פרצו דרכים, בנו גשרים וסללו כבישים לפני 80 שנה בכוונה לבנות באזור עיר גנים 
גדולה ויפה. נמשיך אל האנדרטה המרגשת לנספי השריפה בכרמל - נזכר ברגעים הקשים בהם נשרפו חיים 
סוהרים בדרכם לחלץ את אסירי כלא דמון. נרד במורד הגבעה בשביל קצר ויפה ההולך בינות לפרחי האביב 
הרבים, נבין את דרכי ההתאוששות של הצמחייה היודעת לשקם את עצמה מנזקי השריפה. נגיע אל מתחם 
מחצבות קדומים ואל צוקי נחל אורן היפים. נמשיך ונרד בוואדי קצר וקסום אל אנדרטה נסתרת נוספת .נמשיך 

אל חורשת עצי האלון הענקיים בחורשת ה-40 ואל הגשרים התלויים בנחל קטיע בשכונת רמות אלון בנשר.

יציאה: 07:30
מקרית המועצה

חזרה משוערת: 
19:30

נעלים סגורות להליכה, ביגוד מתאים, מים, עלות:  110 ₪
ארוחות בוקר וצהריים ארוזות, כובע, תרמיל.

טיול שבת

של מחלקת

ביקור בשמורת נאות קדומים 
טבע - תנ״ך - תרבות

יום שני20.03.2017
הדרכה מקומית של האתר

הטיולים  ברכבת  נסיעה  כולל  בשמורה  אביבי  סיור 
שהעזו.  נשים   - המקרא  נשות  בעקבות  בזמן  ומסע 
ורחל אמנו לצד  רות המואביה  סיפורן של  נכיר את 

“טיפים” הישר ממגילת שיר השירים.

יציאה: 09:30
מקרית המועצה

חזרה משוערת: 
16:00

נעלים סגורות להליכה, ביגוד מתאים, מים, עלות: 120 ₪
ארוחות לכל היום, כובע, תרמיל.

טיול 
נשים 

לנשות
המועצה



אביב ופריחה  
במכתש רמון ובורות לוץ                                                                      

יום שבת22.04.2017
מדריך: איציק בשור

נבקר במוקדי פריחה )בהתאם לכמות הגשם(, תופעות טבע מעניינות ומרכז המבקרים החדש. 
ניסע דרומה  לבורות לוץ - נצא למסלול הליכה נפלא בין בורות וממגורות, ובו נתרשם ממפעלי 
אגירת מים שהחלו כבר בתקופת בית ראשון, ומחקלאות נבטית עתיקה. נתרשם גם מצמחית 
המדבר הייחודית למקום, הנהנה מאקלים מתון יחסית וכמות משקעים גבוהה יחסית למדבר. 
נדון בהתיישבות הקדומה במדבר, וביחסי המזרע מול הישימון לאורך התקופות. לאחר מסלול 
ההליכה ניסע לטיילת מצפה רמון, ממנה נשקיף על המכתש ונספר על דרך היווצרותו. נבקר 
במרכז המבקרים המיוחד ע”ש אילן רמון ונמשיך אל לב המכתש לביקור בתופעות טבע ייחודיות.

יציאה: 07:30
מקרית המועצה

חזרה משוערת: 
19:30

עלות:  110 ₪
+ כניסה לאתרים

נעלים סגורות להליכה, ביגוד מתאים, מים, 
ארוחות בוקר וצהריים ארוזות, כובע, תרמיל.

טיול שבת

של מחלקת

סיור בנווה צדק ובבית רוקח  
כולל הצגה

יום שני08.05.2017
מדריכה: מיכל ששון ביבי

דרך  יפו  לחומות  מחוץ  הראשונה  היהודית  השכונה 
הדמויות האנושיות ונוגע בסיפורי האהבה שהרטיטו 
הקטנה  ת”א  על  והצגה  ביקור  כולל  החולות.  את 

בבית רוקח.

יציאה: 07:30
מקרית המועצה

חזרה משוערת: 
19:30

נעלים סגורות להליכה, ביגוד מתאים, מים, עלות:  ????
ארוחות בוקר וצהריים ארוזות, כובע, תרמיל.

טיול 
נשים 

לנשות
המועצה



מורשת אתרי קרבות ומסלול מים  
באזור הצפון, לקראת חג השבועות

יום שבת20.05.2017
מדריך: דודו קצין

נפתח באתר ההנצחה לנופלי קרב תל מוטילה בשנת 1951 וממנו נמשיך בנסיעה צפונה להליכה 
נוחה במסלול מוצל לאורך חלקו הדרומי של הבניאס השוצף והיפה. 

נסיים באתר מורשת קרב מרגש של לוחמי חטיבת גולני בתל פאחר וזאת לציון חמישים שנה 
למלחמת ששת הימים.

יציאה: 07:30
מקרית המועצה

חזרה משוערת: 
19:30

נעלים סגורות להליכה, ביגוד מתאים, מים, עלות:  110 ₪
ארוחות בוקר וצהריים ארוזות, כובע, תרמיל.

נעליים הליכה במים,

טיול שבת

של מחלקת

ערב במרכז למורשת המודיעין   
בגלילות

יום שני - סיור אחה״צ05.06.2017
הדרכה מקומית של צוות המרכז

המרכז למורשת המודיעין משמש כאתר הנצחה של קהילת המודיעין. 
לאחר הסיור במרכז נמשיך לביקור בחוף הים של הרצליה/המרינה.

יציאה: 15:00
מקרית המועצה

חזרה משוערת: 
21:00

נעלים סגורות להליכה, ביגוד מתאים, מים, עלות: 80 ₪
ארוחות בוקר וצהריים ארוזות, כובע, תרמיל.

טיול 
נשים 

לנשות
המועצה



טיוליםספרותמורשתמופעיםיצירההרצאותמחולמוזיקה

ים
ול
טי


