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הטיול השנתי בבית הספר היסודי
מסלולים , תכנים , מסרים

אנחנו שמחים להגיש לכם את הצעת חברת "הטיולים" לתכנון וביצוע טיולי בית 
הספר.

מצורפת תכנית לפי שכבות שנבנתה בהתאמה לתכנית הליבה של משרד החינוך. 
יחד נתאהב בארצנו הקטנטונת בעודנו יוצאים "מהקרוב לרחוק".מוקד ההתייחסות 

יהיה הישוב שלכם , סביבתו והאזורים השכנים. בתכנית נכלול כמבוקש בתכנית 
הליבה את המרכיבים הבאים:

נופים שונים נוף הררי, מישור החוף, השפלה, המדבר וכו...  •
תקופות היסטוריות שונות הפרה היסטורי, המקרא, ועד המנדט.  •

ביקור באתריי התיישבות מושבות, ישובי חומה ומגדל, מצפים וכו..  •
ביקור באתרי קרבות והכרות עם מורשות קרב ממלחמות ישראל.  •

אתרי פיתוח לאומיים מפעלי תעשייה, נמלים וכו..   •
נושא איכות החיים והסביבה ושמירת הטבע.  •

מוזיאונים   •
ירושלים בירת ישראל בעבר ובהווה.  •

 טלפון. 08-6801020, 050-5583689
office@hatiulim.co.il ארז, 7915000, דוא"ל



ומה יקרה בטיול?
נצא אל הטבע, נפעיל את הכיתה ונתגבש, נחבר יחד את כל חבריי הכיתה, ניתן ביטוי 

לכווולם לצנועים ולמתבלטים לאוהביי הלכת ואוהביי השבת לספורטאים וללמדנים, נשתף 
את המחנך ונעצים אותו, נחווה חוויות חדשות, נלמד, נשחק, וניקח איתנו משהו גם 

הביתה.

מי המדריכים?

יונתן פן 
אוהב להדריך 

במדבר, ביער, 
בשדות, בהרים, 

במישורים.

עינב דינר
אוהבת את שבילי 

הארץ ונהנת להכיר 
אותם לילדים ונוער 

על דרך השיר 
והשמחה

 נעמה גרוס 
לוחשת לסוסים 
לילדים ולפרחים.

חזקי זנגי
מסעות זה הדרך 

שלו להכיר את 
הארץ ולאהוב 

אותה.

אסף פרבר
אוהב אדם 

וטבע.

הדר שי
תואר ראשון 

בחינוך ולימודי 
ארץ ישראל, 

מעדיפה טיולים 
בחורף.

ענת שמעוני כהן 
מאמינה שיום 

בחיק הטבע 
מעניק מרחב 
ושלווה ודרך 

נפלאה להכיר את 
הארץ.

רחל שמריה 
אוהבת הכי 

שטפונות במדבר 
ולרכב על אופניים 

בפריחה.

טלילה רודין
9 שנים בהדרכת 

טיולים תואר ראשון 
בארכיאולוגיה ולימודי 

ארץ ישראל.

אסף נשיב 
את סודות השטח 

הוא חולק בשמחה 
ואהבה עם 

המטיילים איתו.

אתגר בן דוד
מדריך מיומנויות 

שטח ומסעות 
חניכה מטייל גם 

בחופשות

שי קדם 
מורה דרך מחבב 

קהל מתעניין 
ומעניין ששואל 

שאלות מאתגרות.

מתן קוג'מן
תואר ראשון 
בפילוסופיה 

והיסטוריה נשוי 
לדנה ואבא של שיר 

אוהב להיות בטבע

נוית ענבר 
מורת דרך, 

מספרת סיפורים, 
אוהבת את תל 

אביב.



נחל פולג
 הנושאים: בתי גידול טבעיים ומלאכותיים: רכס הכורכר והדיונות, מבנה הפרח, 

אירוסים, השפעת האדם על תהליכים בטבע.
המסלול יחל בשמורת פולג ליד קיבוץ יקום ויעבור דרך רכסי הכורכר עד לדיונה הגדולה 

בוינגייט .במהלך המסלול יפגשו התלמידים את הפירצה שפילגה את הנחל ונתנה לו את 
שמו וילמדו על מבנה הפרח בעונת שיא הפריחה. לקינוח גלישה חוויתית בדיונה.

מעין צור
הנושאים: ארכיאולוגיה, חי וצומח, בתי גידול טבעיים ומלאכותיים, מעיין וניקבה.

נרד מרמת הנדיב דרך צמחיה מלבלבת, נוף מרהיב וחאן תורכי למעיין פועם שלצידו 
ניקבה. נתבונן איך חי האדם בעבר במקום, נכיר את המושג חקלאות שלחין ונבין כיצד 

ואיך שולחים את המים. ואיך היום ניתן לשמור על הטבע והסביבה.

בעקבות בעליי חיים בפארק החולות ניצנים, או בנחל שורק
נושאים: בתי גידול שונים החולות, התבוננות בתהליכים בטבע, חי וצומח.

נצא לסיור קצר בחולות בין דיונות נהדרות, במהלכו נלמד על בעלי החיים השוכנים במקום, 
נתגלגל בדיונות, ניצור שביל טישטוש לעקבות בע"ח,. נכיר את צמחיית החולות ומאפייניה 

ונלמד מאיפה הגיע החול לחופי ארץ ישראל.
ניתן לבצע את הפעילות גם בשעות אחה''צ והערב ואז גם נציב מלכודות למכרסמים שיפתחו 

בהמשך הפעילות, נשלב קומזיץ עם בישולי שדה- פיתות ותה. ניתן לשלב גם את ההורים.

שלולית דורה ושמורת האירוסים
הנושא: בתי גידול טבעיים ומלאכותיים, השפעת האדם על תהליכים בטבע, צומח וחי.

שלולית דורה היכרות עם שלולית החורף כבית גידול ייחודי. התלמידים יאספו ייצורים 
 מהשלולית ויכירו אתם בעזרת זכוכית מגדלת. 

לאחר שנשיבם למים נמשיך אל שמורת האירוסים לסיור והכרות עם החי והצומח של 
הדיונות. לקינוח גלישה חווייתית בדיונה. 

ציוד מיוחד: מגפים, נעלים ומכנסיים להחלפה, כלי פלסטיק לאיסוף.

כיתות א' - ב'
הסיורים יעסקו בסביבה בה אנו חיים, החי והצומח. התלמידים יתבוננו בתהליכים בטבע, 
יכירו בתי גידול שונים בסביבה הקרובה ויבחנו תופעות שונות לאורך עונות השנה. בנוסף 

נעסוק בנושא סופר וספר וקבלת ספר התורה.

7 טחנות בירקון / מקורות הירקון 
הנושאים: נחלים, שימוש האדם במים, חי וצומח, איכות סביבה.

סיור חוויתי לאורך 7 טחנות קמח בירקון. שם נראה איך האדם השתמש בכוח המים 
בעבר: נכיר את טחנות הקמח המיוחדות למקום וכיצד פעלו, נלמד על שימוש נכון במים 

היום וחשיבות שטחים פתוחים בטבע בלב העיר.
אופציה נוספת למסלול לאורך הירקון: ממבצר אנטיפטרוס לפארק מקורות הירקון )כפר 

הבפטיסטים(.



"שימו שמן" בתל חדיד או בפארק קנדה
נושאים: מדע וטכנולוגיה - מבנה הצמח ושימושיו, חומרים בשימוש האדם, סיפורי אבות, בעלי מקצוע.
סיור מודרך בתל חדיד או בפארק קנדה בשילוב הסברים והפעלות בנושא תל ארכיאולוגי, 

חקלאות עתיקה ובנושא עץ הזית. במהלך הסיור נלמד מהו תל, נשאב מים מבור המים 
ונכיר ישוב קדום כפי שחיו אבותינו. בנוסף סדנא פעילה לייצור שמן זית במהלכה ילמדו 

הילדים על עץ הזית ושימושיו בעבר ובהווה וכן ייצרו בעצמם שמן זית בעזרת מכתש ועלי. 
את השמן שייצרו יקבל כל ילד בבקבוקון מיוחד.

בית מרים פלמחים הים ומלואו
נושאים: כלים בשימוש האדם, ארכיאולוגיה, החיים ליד הים, החיים בתקופת המקרא.

 נפתח את היום בסיור מודרך במוזיאון בנושא החיים ליד הים וכלים בשימוש האדם.
נשלב גם פעילות יצירה בה ניצור שטיח עתיק - הפסיפס. ולבסוף נרד לחוף הים הקסום 

של קיבוץ פלמחים ונכיר את החוף כבית גידול, נזהה קונכיות שונות ונשתעשע בחול.
משך הפעילות : כ 3 שעות.

סדר טו ‘ בשבט
נושאים: החי והצומח, השתנות הטבע בעונות השנה

טיול שכולו חגיגה לאילנות בפארק קנדה או במסרק או אפילו בפארק הירקון.
נצא למסלול באתר נספר על העצים השיחים והפרחים אותם נפגוש.

כל ילד יאמץ לו עץ ויכין לו תעודת זהות.
בסיום נערוך סדר טו בשבט כהלכתו. 

אם אין קמח אין תורה 
פעילות בנושא קבלת ספר התורה בפלמחים 

על חופו של מפרץ קסום בקיבוץ פלמחים נגלה יחד עם התלמידים תוך הפעלה וחוויה 
את סיפור בריאת העולם מספר בראשית, נכיר את העצים ממשל יותם ונלמד כיצד חיו 

אבותינו בימי המקרא ובאיזה כלים השתמשו.

הפעילות כוללת: 
הדרכה והפעלה במפרץ היפה של קיבוץ פלמחים בנושא בריאת העולם.  •

סיור במוזיאון בית מרים והדרכה בנושא החיים בתקופת המקרא ומלאכות קדומות.   •
התנסות בטחינת קמח באבניי ריחיים עתיקות ואפיית לחם תנכ"י.   •

משך הפעילות כ-3 שעות
ניתן לערוך במקום טקס קבלת ספר תורה ללא חיוב נוסף.



כיתות ג'
הסיורים יעסקו במבנה הצמח, מחזוריות בעולם הצומח ושימושיהם בידי האדם מאפייני 

טבע בסביבת הישוב, תופעות המשפיעות על הסביבה. חיי הנוודות ויציאת מצרים.

שמורת נחל תנינים
הנושאים: נחלים, שימוש האדם בנחל בעבר, טחנת קמח.

נלך בשבילים הנוחים של נחל תנינים, ונצפה בשחזור המרהיב של טחנות הקמח ושימוש 
האדם. נבין כיצד פועלת טחנת הקמח ונכיר את המפעלים שקיימים היום ומופעלים בכח 

 המים. לאורך הנחל נפגוש צמחיית נחלים, בע''ח שונים וסכר עתיק.

נחל חלילים
הנושאים: חקלאות עתיקה, מערות קארסט, גת, הרי ירושלים.

נטייל בנחל שבשמו מסתתרת אגדה קסומה ונשאף אוויר הרים צלול כיין. נכיר מקרוב 
את שיטות החקלאות של אבותינו יושבי ההר ונשווה עם שיטות עיבוד חקלאי היום. נזחל 

במערות ונכיר את תופעת הקארסט אשר יצרה את המערות המיוחדות שנתנו לנחל את 
שמו. במהלך המסלול גם נצפה אל העיר ירושלים.

בימי מרד בר כוכבא
נושאים: האדם ופיתוחיו, מחזוריות.

נצא למערות לוזית, נסייר במערות הפעמון ונזחל במערכת המסתור. בהמשך נתנסה 
במלאכתם של האנשים שחצבו מערות אלה . נכתוב בכתב עברי קדום עג’ חרס ונכין 

חותם.נתאמן בקלע ובחץ וקשת.

חולות ניצנים 
נושאים: יציאת מצרים, חיי נוודות, צמחיית המדבר, מלחמת השחרור.

ניצנים הישנה סיפור עמידתו ונפילתו של הישוב במלחמת השחרור והמלחמה בפולש 
המצרי בחזית הדרום.

חולות ניצנים מסלול רגלי והכרות עם החי והצומח של החולות והשוואה לצמחיית המדבר.
בשילוב הפעלה בה יתנסו התלמידים בחיי הנוודים ובהתקנת מזון ומגורים של הנוודים.



ההר המרכזי - צובה ומערת הנטיפים
נושאים: מבנה הצמח ושימושיו, מחזוריות, חקלאות ההר, שבעת המינים.

מערת הנטיפים סיור במערה והסבר על אופן היווצרותה, כיצד גילו אותה ועל תופעת 
הקארסט בארץ ובעולם. 

צובה מסלול רגלי כולל ביקור בתל, בבוסתנים ובנקבת המעיין.

מקורות הירקון
נושאים: מחזוריות, מבנה הצמח ושימושיו, נחלי החוף איכות הסביבה.

מסלול רגלי לאורך נחל הירקון מהמעיינות שליד מבצר אנטיפטרוס ועד לטחנת הקמח 
שליד כפר הבפטיסטים. במהלך המסלול יכירו התלמידים את סיפורו של הנחל ואת יחסי 

הגומלין עם האדם, צומח הנחלים, וכן יכירו את תל אפק ומבצר אנטיפטרוס.

נחל אלכסנדר והמרכז להצלת צבי ים
נושאים: מחזוריות, הצב הרך וצבי הים, זיהום נחלים.

מסלול רגלי לאורך נחל אלכסנדר והכרות עם נושא נחלי החוף, זיהום נחלים ושיקומם 
וצמחית נחלים.

חוף מכמורת הכרות עם חוף הים החולי ותצפית אל שפך הנחל לים. והתאמה של בעח' 
לסביבה החולית ולסביבה הסלעית. 

המרכז להצלת צבי ים במכמורת סיור מודרך באתר.

קיבוץ יד מרדכי – חוויה מתוקה
בית הדבש נציץ לתוך כוורת אמיתית, נלקק דבש וניצור נרות מדונג.

קיבוץ של פעם הפעלה בנושא החיים בקיבוץ במוזיאון בו מסודרים בהומור ובחן רב, שלל 
חפצים שנאספו לאורך יותר מ-70 שנה מימיי ראשית הקיבוץ.

נסיעה בטרקטור ועגלה בין ענפי הקיבוץ.
 אתר שחזור קרב תש’’ח סיור באתר וטיפוס על הטנקים.

צפייה בחליבה ברפת
מסלול טבע לאורך נחל שקמה וגלישה חוויתית בדיונה.

משך התכנית כ-3 שעות.

"יש לי ציפורים בראש..." בפארק הצפרות מעגן מיכאל
נושאים: הכרות עם עולם הציפורים, האדם ופיתוחיו

ברכות הדגים של מעגן מיכאל מושכות אליהן אלפי עופות, העוצרים למנוחה במסלול 
הנדידה שלהם. חופמאים, אגמיות, אנפות, חסידות וקורמורנים הם רק חלק ממגוון 

העופות העצום במקום. מאות המינים, הנוף והמיקום הופכים את המקום לאחד מאתרי 
הצפרות הטובים בעולם.

התכנית כוללת: 
הכרות עם מבנה גופה של הציפור והתאמתו לאזור המחיה ולמזון.  •

סיור בין ברכות הדגים ותצפיות בעזרת טלסקופ.  •
מפגש עם חוקר צפרים והדגמה של עבודת החקר )טיבוע וכו..(  •

הדרכה בנושא שמירת הסביבה בית הגידול של הציפורים המאפשר קיומם של אלפי   •
המינים.

הכרות עם ענף המדגה של מעגן מיכאל.  •

סיור מודרך בנחל תנינים וטחנות הקמח.  •

משך הפעילות 3-4 שעות.



כיתות ד'
הסיורים יעסקו בהתיישבות, שימור מול פיתוח, נושא המים ומקורות המים שלנו. בנושא 

המקרא יעסקו בכיבוש הארץ, ההתנחלות וספר שופטים.

חרבת חנות - עין מטע
הנושאים: ארכיאולוגיה, חקלאות קדומה, צמחיה מעיין וניקבה.

נחשוף פסיפס מוסתר בחרבת חנות שמלמד אותנו על האנשים שבנו את המקום ודרך 
נוף מרהיב של הרי ירושלים, סיפורי אגדות על צמחים נרד בירידה מתונה למעיין מקסים 

שלצידו גם ניקבה.
ציוד: פנס

פארק קנדה ומערות לוזית
הנושאים: חקלאות הררית, מעיינות, שבעת המינים, צמחיה ומערות.

פארק קנדה סיור בעקבות סיפורים תנ"כים שקרו במקום בתיבול אורחות חייהם של 
אבותינו בחקלאות ובמקורות מים.

מערות לוזית ביקור במערות פעמון מרהיבות אשר מספרות את סיפור האבן והאדם 
במקום.

נחל שורק ובית מרים בפלמחים
נושאים: נחלי החוף, מקורות מים יחסי גומלין בין האדם לטבע.

נחל שורק מסלול רגלי מחורשת הצנחנים ועד לשפך הנחל לים ליד קיבוץ פלמחים. 
בית מרים בפלמחים סיור מודרך במוזיאון בנושא עבודת הארכיאולוג, כתב עברי קדום 

וצורות יישוב החיים ליד הים.
 תצפית על המפעל להטפלת מי ים.

פארק קנדה ומערת התאומים
נושאים:מקורות מים, ספורי התנ''ך - כיבוש הארץ קרב עמק איילון, תקופת ההתנחלות: חקלאות 

הררית, מעיינות, שבעת המינים ופריחה.
פארק קנדה תצפית וארוחת בוקר. "שמש בגבעון דם וירח בעמק איילון" סיפור הקרב. 

מסלול רגלי לאורך עמק המעיינות.
נחל המערה ומערת התאומים מסלול חוויתי לקינוח כולל כניסה למערת התאומים, 

בה חורפים עטלפים! )מוגבל לחודשים אפריל–אוקטובר עקב קינון העטלפים(
ציוד: פנס!!



תל אביב - צעירה בת 100 +
נושאים: התיישבות, שימור מול פיתוח.

נוה צדק סיור מודרך בשכונה הראשונה שהוקמה מחוץ ליפו מפגש עם ההסטוריה 
של העיר ושלל הדמויות הצבעוניות שהקימו אותה. )ניתן לשלב שחקן(. הסיור יסתיים 

בפסיפס גוטמן שבכלבו שלום.
מומלץ לשלב ביקור באחד מבתי הראשונים: בית ביאליק, מוזיאון גוטמן, בית ראובן, בית 

רוקח, היכל העצמאות ועוד...
*ניתן לשלב שחקן או משחק אתרים ברחובות ראשונים.

זיכרון יעקב
נושאים: התיישבות, הישוב שלי דומה ושונה, שימור מול פיתוח.

גן הנדיב ארוחת בוקר וסיור בגן שבו קבורים הברון רוטשילד ואשתו עדה.
בית אהרונסון ביקור בבית אהרונסון בו נשמע על תולדות המשפחה ומחתרת ניל"י ונצפה  

בחיזיון אור קולי.
סיור במושבה ניתן לשלב משחק אתרים 

לקינוח מסלול טבע ברמת הנדיב או בעין אלונה.

סליחה, מה זה דאדא?
יום חוויתי במוזיאון ינקו דאדא הנמצא בכפר האמנים עין הוד שבכרמל. המיקום המיוחד 

מאפשר שילוב של פעילות פנים וחוץ. 
הפעילות כוללת: 

סיור מודרך במוזיאון בתצוגות הקבע ובתערוכות המתחלפות.
ביקור בביתו של מרסל ינקו.

מעבדאדא מעבדה פעילה חוויה ויצירה בעקבות אמני הדאדא.
משחק משימות בסמטאות הכפר בקבוצות קטנות.

סיור בגן הפסלים הפעיל.
ניתן גם לשלב מסלול טבע לרכס אצבע ולמערת אצבע.

יום פעילות וחוויה במוזיאון המזגגה
נושאים: שימור מול פיתוח , ים ומקורות מים.

בחוף דור נמצאו אוצרות רבים בחוף ובים: ספינות שטבעו ועל סיפונן כדים עתיקים, כלי 
מתכת,אוצרות ומטבעות, פסלים עתיקים, תותחים ועוגנים שנמצאו בים. במוזיאון מוצגים 

 כל אלו יחד עם כלים רבים מתל דור, מקום להתיישבות האדם ליד הים לאורך יותר 
מ-3000 שנים. 

התכנית כוללת: 
פעילות חווייתית עם מוצגי המוזיאון שעלו מהים עוגנים, כדים, אוצרות ועוד, וחוויית 

חושים בחדר הצוללן )חדר המדמה צלילה בים(.
משחק "חפשו את המטמון ברחבי המוזיאון".

פעילות יצירה הכנת תיבת אוצר, יצירת דגמי אוצרות מהים, רפאות כדים, הכנת 
פסיפסים. 

סיור לחוף הים הקרוב והתבוננות בצדפים שונים ואוצרות שהגיעו מהים, חקר בעלי החיים 
אגדות ופעילות מהנה בים.



כיתות ה'
הסיורים המוצעים לכיתה ה' מוקדשים לירושלים עבר והווה כבירה.

לפניכם המסלול המומלץ לכיתה ה'. ניתן לתכנן עבורכם כל מסלול אחר בירושלים במידה 
ותבחרו לעסוק בנושאים אחרים.

ירושלים - בירת ישראל
נושאים: ירושלים עבר והווה כבירת עם ישראל, מלכות שאול ודוד.

מנורת הכנסת ארוחת בוקר והסבר על ירושלים הבירה כיום.
עיר דוד סיור במקום בו החלה העיר: פיר וורן, וכניסה חווייתית לנקבת השילוח. 

הרובע היהודי והכותל סיור מודרך. 
ניתן לשלב ביקור במרכז דוידסון או במעלית הזמן או במוזיאון ארצות המקרא

 ציוד: נעליים ובגדים להחלפה, פנס.

גבעת הרדאר + תל צובה ועד לסטאף
נושאים: מורשת קרב, צלבנים, חקלאות קדומה, שימור מול פיתוח.

גבעת הראדר א. בוקר תצפית וסיפור מורשת הקרב.
תל צובה עד הסטף מסלול חוויתי שמתחיל במבצר צלבני ועובר דרך נופים מרהיבים של 
 הרי ירושלים הוא מאפשר לנו מפגש עם האדם שחי כאן בעבר ועד לאדם שחי כאן בהווה.

לסיום נזחל בנקבות המים בסטף.
ציוד: פנס, נעליים להחלפה.



ראיתי עיר עוטפת אור 
נושאים: ירושלים עבר והווה , התיישבות, שימור מול פיתוח.

נצא אל העיר בשעות אחה"צ. 
 נפתח את המסלול בטיילת ארמון הנציב תצפית היקפית על העיר. נמשיך 

למשכנות שאננים ונספר על היציאה מחומות העיר וההתישבות בשכונות החדשות. 
נמשיך לפארק טדי ונצפה במזרקה של אורות וצלילים. נמשיך לכיוון העיר העתיקה ונצעד 
בטיילת החומות משער יפו לשער ציון. נמשיך את סיורנו ברובע היהודי דרך הקרדו, ביה'כ 

החורבה, כיכר בתי מחסה ונגיע עד לכותל. במידה ונתאם זאת לפסטיבל האור נהנה גם 
משלל מופעי תאורה בדרכנו. לסיום ניתן לשלב ביקור בחזיון במגדל דוד או במעלית הזמן.

מוזיאון ארצות המקרא – מרעמסס המצרי עד דוד הישראלי
נצא למסע מרתק בעקבות מלכי תרבויות העולם העתיק שכוחם ועוצמתם הרשימו את 

עם ישראל עד כדי כך שדרש "מלך ככל הגויים" 
באמצעות פסלים מרהיבים, כתובות מלכותיות, דגמי ערים ומקדשים נשחזר את דמותם 

של המלכים תפקידיהם, כיצד תוארו ומה היה מעמדם ביחס לאל ולבני האדם.
נחתום את הפעילות בהתבוננות בדגם של ירושלים בתקופת בית ראשון, נכיר את מפעלי 

הבנייה בעיר הקדומה ואת המלכים שעמדו בראשה ונעמוד על קווי הדמיון והשוני בינם 
לבין מלכי הגויים

בתכנית משולבות פעילויות מגוונות, פענוח כתבים עתיקים, חידות ומשימות וסדנת 
יצירה הקשורה לנושא הביקור.

משך הפעילות: שעתיים וחצי



כיתות ה' - נושאים נוספים 
הסיורים יעסקו במלכות שאול ודוד ובארצות הים התיכון ומאפייני ארצות אלה בארץ 

ישראל. בנוסף יעסקו סיורים אלה בנושא תהליכי פיתוח בידי האדם: שימור מול פיתוח.

מישור החוף הדרומי 
נושאים: אתרי מורשת, טבע, קיימות, תהליכי פיתוח בידי האדם והטבע. 

גשר עד הלום ארוחת בוקר והסבר על מלחמת השחרור באזור ועל האתר.
יד מרדכי סיור באתר שחזור קרב מלחמת העצמאות וספור עמידתו האיתנה של הקיבוץ 
מול הצבא המצרי. ביקור באנדרטת מרדכי אנילביץ' והכרות עם סיפור חייו המופלא של 

מפקד מרד גטו וארשה.
חולות ניצנים סיור מודרך והכרות עם החי והצומח של אזור החולות נושא שימור ופיתוח 

שיועבר דרך חשיבותו של פארק החולות. לקינוח גלישה בדיונות.

ההר המרכזי - השפלה
נושאים: מלכות שאול ודוד , תהליכי פיתוח בידי האדם והטבע

תל עזקה תצפית + ארוחת בוקר. סיפור הקרב דוד וגולית.
בית גוברין ותל מארשה סיור במערות הפעמון ובישוב הקדום.

לקינוח זחילה חווייתית במערכת המסתור בחרבת מדרס.

"אל טל ואל מטר" בגלבוע
נושאים: מלכות שאול ודוד, תהליכי פיתוח בידי האדם והטבע, שימור מול פיתוח. התיישבות, מים.

עין יזרעאל ארוחת בוקר וכניסה לנקבה. 
הר ברקן מסלול בשילוב תצפיות וסיפור הקרב על בו נפלו שאול ובניו וקינת דוד.

נחל יצפור מסלול רגלי.
ניתן לשלב ביקור בניר דוד, בית שאן, או בית שטורמן

ציוד נדרש: פנס! בגדים להחלפה.

כיתות ו'
הטיולים המוצעים לכיתות ו' יעסקו במישור החוף וצפון הארץ, מגוון אוכלוסיות, הקשר 

בין המקומי לעולמי, ימי בית שני, איכות הסביבה, אנרגיה תעשייה ומיחזור.

הכרמל – מחניון רקית לנחל אורן וחניון האגם, אירוח דרוזי
נושאים: הגיאוגרפיה של הכרמל, הדרוזים, המים בכרמל, תוצאות השרפה הגדולה.

חניון רקית ארוחת בוקר אל מול הנוף המרהיב של חוף הכרמל.
מסלול רגלי אל נחל אורן וחניון האגם חורש ים תיכוני, מעיינות ופריחה ושמירת הסביבה.

אירוח דרוזי נכיר מקרוב את אורחות חייהם, ומנהגיהם של הדרוזים. 

מישור חוף הכרמל 
נושאים: מישור החוף, ימי בית שני, מפעלי מים.

קיסריה סיור מודרך בעתיקות קיסריה ובמיצגים החדשים. ניתן לשלב סדנת ארכיאולוגיה 
במהלכה יכירו התלמידים את עבודתו של הארכיאולוג מטרתה והישגיה והתנסו ברפאות 

כדים, או ביצירת פסיפס. )לבחירה(.
עין אלונה מסלול רגלי חוויתי בנקבות המים הקדומות שהובילו מים לקיסריה בשילוב 

המיצגים.



מעבדדה - יצירות ומערות בכרמל
עין הוד ארוחת בוקר וסיור בכפר בשילוב משחק משימות חוויתי להכרות עם יצירות 

האמנות הפזורות במושבת האמנים.
סיור במוזיאון ינקו בית מרסל ינקו דאדא אופציה לסדנא פעילה במעבדדה

רכס אצבע ומערת אצבע מסלול רגלי להרות עם החורש הים תיכוני ומבנה הכרמל, כולל 
ביקור במערת אצבע והכרות עם תופעת הקארסט. 

ציוד: פנס!!

אל הנגב המערבי הפורח
נושאים: הקשר בין מקומי לעולמי, טבע, התיישבות, מורשת קרב

נמל אשדוד סיור בנמל ובמרכז המבקרים החדש.
יד מרדכי ארוחת בוקר וסיור באתר שחזור קרב מלחמת העצמאות וספור עמידתו 

האיתנה של הקיבוץ מול הצבא המצרי. ביקור באנדרטת מרדכי אנילביץ' והכרות עם 
סיפור חייו המופלא של מפקד מרד גטו וארשה.

 ביתרונות רוחמה מסלול רגלי בין מרבדי כלניות, שדות של עיריות ושלל גווני הפריחה.

ההר הירוק כל ימות השנה 
נושאים : מבנה הכרמל, החורש הים תיכוני, התיישבות.

נחל רקפת מסלול רגלי בעונת שיא הפריחה בינות שלל כלניות, רקפות לטמים ועוד רבים 
ממש שלל גווני הפריחה.

עתלית סיור מודרך במחנה המעפילים ובדגם הספינה.

“אין כמו יפו בלילות...” וגם בימים.
נושאים: מישור החוף, מגוון אוכלוסיות, הקשר בין מקומי לעולמי.

את סיורינו נפתח בגן הפסגה לתצפית ולהכרות עם מבנה השטח שהביא להתיישבות 
רבת שנים במקום. נמשיך בין סמטאותיה הציוריות של יפו לעבר הנמל ואת סיפורה של 

העיר נכיר דרך סיפוריהן של הדמויות המיוחדות בהיסטוריה שלה אנדרומדה היפה בתו של 
שליט יפו, תחותמס הג' המלך המצרי שכבש בתחבולות את העיר, נפוליאון בונפרטה השליט 

הצרפתי המפורסם שאף הוא הגיע לפה וגם אבו נבוט השליט המוסלמי הכל יכול. לאחר 
מכן ניתן להמשיך למתחם התחנה ולנווה צדק ולספר על השכונות החדשות וניתן אף לשלב 

ביקור בבית ראשונים: כגון בית רוקח, בית ראובן היכל העצמאות וכו...  

יומיים בצפון – כרמל ועמקים

יום 1 הרי בגלבוע ״איך נפלו גיבורים"
נושאים: מלכות שאול ודוד, תהליכי פיתוח בידי האדם והטבע, שימור מול פיתוח, התיישבות, מים.

 עין יזרעאל ארוחת בוקר וכניסה לנקבה. 
כתף שאול מסלול בשילוב תצפיות וסיפור הקרב בו נפלו שאול ובניו וקינת דוד.

העמק הנעלם או נחל יצפור מסלול רגלי.
ניתן לשלב ביקור בניר דוד, או עתיקות בית שאן. 

לינה בהתאם לתאריך ולמקום פנוי ברשותנו מבחר גדול.
תכנית ערב קומזיץ או לילות שאן - סיור וחזיון בעתיקות בית שאן.

יום 2 הכרמל ההר הירוק כל ימות השנה
המוחרקה ארוחת בוקר ותצפית .וסיפור אליהו ונביאי הבעל.

נחל נשר מסלול רגלי חוויתי להכרות עם הכרמל והחורש הים תיכוני.
ארוח דרוזי ארוח בבית משפחה דרוזית בעוספיא.



טיולילה 
הכל ענין של תאורה

כשיורדת החשכה והנופים מתגלים באור אחר, זו דרך נוספת להכיר את ארצנו 
הקטנטונת. מומלץ במיוחד בחודשי הקיץ בהם פחות נעים לטייל ביום ובערב לאחר 

שקיעת השמש יותר קל.

ליל ירח במדבר 
בליל ירח מלא נצא מבית הספר בשעות הערב. נפתח בארוחת ערב ובקומזיץ ונמשיך 

בצעידה במסלול שיואר כולו באורו של הירח, לאורך המסלול נשלב פעילויות לגיבוש 
הכיתה ולחיזוק הקשר בין התלמידים, נסיים בזריחה.

טיול עששיות 
נצא לסיור ערב ובמקום בתאורת הסמרטפון נשתמש בתאורה של פעם העששית, יחד 
נצעד לאורכו של הנחל או לפסגת התל ונשמע סיפורי מקומות ואנשים, נקנח בארוחה 

ומדורה.

ציפורי לילה 
מי הם בעלי החיים הפעילים בלילה ומדוע? נטייל בדיונות החול, או בחורש הים תיכוני 

נאזין לקולות הלילה, נניח מלכודות כדי לפגוש לכמה דקות את החיות הפעילות בלילה 
ונכיר אותם, מה הם אוכלים ומה עושה אותם למיוחדים.

המיוחדים שלנו
שתי סדנאות מצוינות שניתן לשלב בחלק מהמסלולים 

מלאכות קדומות 
איך נראה סדר היום של נערות ונערים בארץ ישראל בתקופת המקרא? מה עשו כאשר 
רצו לאכול לחם? מה עשו כשהיה להם קר או רצו לשתות תה? ומה המקבילה העתיקה 
לדואר האלקטרוני? בסדנא זו נכיר ונתנסה במלאכות שפעם היו יומיומיות והיום עושים 

אותם לגמרי אחרת.

חותם אישי חותם השעווה שימש כדרך לוודא שמכתב או חבילה לא נפתחו בידי זרים וכן 
ששולח המכתב הוא אכן בעל החותמת. נכיר את השימושים של החותם ונפגוש חותמים 

עתיקים ונכין חותם אישי משלנו.

למצוא מחט בערמה של שחת נכיר את תהליך ייצור הלחם משלב הזריעה, דרך הקציר 
העיבוד והטחינה ועד לאפיית לחם כמו פעם על תנור מוסק בעצים. 

אש בוערת נלמד איך הדליקו אש בעבר בעזרת חומרים מהטבע בלבד ובתקופת טרום 
הגפרורים/המצת והמיקרוגל. נתנסה בהבערת אש ונבין את חשיבותה לאדם בעבר והיום.

כד הקמח לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסר – סדנת ייצור שמן זית 
הפעילות תתבצע במהלך מסלול ובו כרם זיתים לאורך המסלול נכיר את עץ הזית 

ושימושיו השונים, נלמד על שלבי הפקת השמן בעבר. נפגוש את תכונות השמן והשימוש 
בהן בתחומים שונים עם דגש על הרפואה וכמובן נתנסה בהכנת שמן זית. במהלך 

ההתנסות נבין את תהליך הפקת השמן מהזית. כל ילד יקבל בקבוקון של שמן זית שהפיק 
בעצמו.



הטיולים גם עם ההורים
בחלק זה נפרט מספר תכניות מומלצות לטיולים ומפגשים של הורים וילדים.

והגדת לבנך: קבלת ספר תורה 
בתל חדיד, נשחזר את חיי אבותינו נמחיז את סיפורו של יעקב אבינו ואת פגישתו עם רחל 

ליד באר המים, נשאב מים בדלי מן הבור, נטחן קמח ונאפה לחם רועים, נפגוש סופר 
 סת''ם ונתנסה בעבודתו.

 לסיום ניתן גם לערוך טקס קבלת ספרי התורה במקום.

"היה זה בחצות הליל בחולות..." 
בשעות אחה'צ נצא לפארק החולות בניצנים, נתמקם, נצא לסיור קצר בחולות בין דיונות 

נהדרות, במהלכו נלמד על בעלי החיים השוכנים במקום, נתגלגל בדיונות, ניצור שביל 
טישטוש לעקבות בע"ח, נציב מלכודות למכרסמים שיפתחו בהמשך הפעילות. 

במהלך הפעילות נשלב קומזיץ עם בישולי שדה - פיתות ותה. 

מכנה משותף 
בפעילות זו, נחפש ונדגיש את המכנה המשותף לנו הורים וילדים. 

התכנית מבוצעת במסגרת הקבוצה, אך למעשה פועל כל ילד וההורה שלו כיחידה 
עצמאית. החוויה היא חוויה אישית לכל הורה ולילדו הפרטי.

הפעילות הינה חוויתית ומרגשת ומאפשרת לכל אחד ואחד למצוא את מקומו. 
בשעות אחה''צ יצאו התלמידים בליווי הורה אחד לכל תלמיד ליער בן שמן לפעילות 

משותפת במהלך הפעילות יפגשו ההורים והילדים אתגרים שונים שיחייבו אותם לשתף 
 פעולה, לעזור, להקשיב ולהבין אחד את השני ולמצוא ביחד את המכנה המשותף להם.

מהלך הפעילות הגעה ליער בן שמן וחלוקה לקבוצות )כל כיתה תתחלק לשתי קבוצות 
הורה וילד(הפעילות תבוצע בתחנות - ניווט בשטח, בנייה, פתרון בעיות, הכנת ארוחה 

 וכו... בסיום מדורה לכל קבוצה וטקס מסכם.
 ניתן גם לבצע את התכנית ביותר מיום אחד כולל לינה בשטח.

יפו מסביב לשעון 
את סיורנו נפתח בתצפית מגן הפסגה על המפרץ ונבין את הסיבה להיסטוריה העתיקה 

של העיר. נמשיך בסמטאות הציוריות ונשמע סיפורים על אנשייה וכובשייה של יפו. 
לאורך הדרך נפגוש את תחותמס מלך מצרים, אבו נבוט, נפוליאון ואנדרומדה היפה. כולם 
שחקנים מחופשים בתלבושות מרהיבות. בסיום נגיע לנמל. ניתן לקנח בשיט או במסיבה 

כיתתית. בגן החדש שעל שפת הים.

העיר הלבנה
בעקבות חלוצים ועולים נסייר בעיר העברית הראשונה שקמה לצידה של יפו העתיקה.

נפתח את הסיור במגדל שלום בפסיפס של בן העיר נחום גוטמן, המתאר את ימיה 
ואנשייה הראשונים של תל אביב. נמשיך ברחובות ראשונים בשילוב משחק אתרים 

משימתי ונקנח בביתו של אחד מהיוצרים שהיו בין מקימי העיר: ביאליק, ראובן, גוטמן או 
רוקח לבחירתכם.



בתי ספר שעובדים אתנו וישמחו להמליץ
ביה"ס אלחריזי מעוז אביב קרינה מנהלת ביה"ס 03-6479992

ניב חולון יעל מנהלת ביה"ס 050-7493398 

יונתן נתניה נאוה רכזת הטיולים 052-3324129 

צהלה תל אביב חיה עמית רכזת הטיולים 054-4426890

אורנים פתח תקוה עליזה רכזת הטיולים 052-2905208

עין הקורא ראשל"צ ציפי בן ארי 052-8802231

ארן תל אביב שרון מנהלת ביה"ס 050-2570877

כצנלסון גבעתיים בעז רכז טיולים 052-5343152 

היובל תל אביב קרין רכזת הטיולים 054-4231544

שמיר חולון משה עייני מנהל ביה"ס 03-5058903

האלה מודיעין בתיה מועלם מנהלת ביה"ס 08-9717780

פרס ראש העין מירי מנהלת ביה"ס 03-9136625

הרצוג רחובות עירית רכזת טיולים 052-8682447

ביאליק רוגוזין סבטה מנהלת כיתות יסוד 03-5379322

בלפור תל אביב אלית רכזת הטיולים 050-8531183

אורית מקסימה. היא יצרה 

קשר מעולה עם הילדים כבר 

באוטובוס. הסבירה על הנוף 

שבדרך, חדה חידות והגיבה 

נהדר לכל ה"חכמולוגים". 

בזמן הטיול הרגלי רתקה 

אותנו וכולם היו קשובים.

נהננו מאוד.

יפה מחנכת ו'1 
 

ביה''ס ארן תל אביב

 ענת תודה, 
 הטיולים של כתות ו‘, ב‘, 

 סיור ד‘ היו מהנים מאד.
תודה על הארגון, המדריכות 

של ו‘ היו נהדרות והמסלול 
 מהנה.

שמחה על שיתוף הפעולה 
 בינינו.

 מיכל רכזת טיולים 
התבור חולון

 המסלול שנבחר היה נהדר
 המדריכים מעולים
 מזג האויר מוצלח 

 בקיצור טיול מושלם!

 אסנת רכזת טיולים 
ביאליק רוגוזין.

לבעז המדריך תודה לך 

על  שלקחת אותנו לדיונה 

 והתגלגלנו , היה כיף. 
נהננו מהשירים והמשחקים 

 באוטובוס 
תודה 

כיתה ב'2 צהלה תל אביב

 הדר המדריכה נהדרת,
ריתקה את התלמידים

 בסיפורים והסברים.
מיוחד מקוים לראות אותך ועשתה את הטיול כל כך 

 בטיול הבא.

 מחנכת כיתה ג' 3 
כצנלסון חולון



 טיולים | ימי גיבוש
 אירועים | נופשים | ימי כיף

סיורים עירוניים

 טלפון. 08-6801020, 050-5583689
office@hatiulim.co.il ארז, 7915000, דוא"ל


