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 פעילויות חנוכה לכל המשפחה בגולן

 אתר מורשת לאומית עין קשתותהמרוץ למנורה ב

בואו לגלות את המנורות העתיקות  ?היכן מסתתרת המנורה האבודה   מה?

חידות  בפעילות ייחודית לחנוכה פותרים באתר עין קשתות.החבויות 

מגלים את הקוד ופותחים  רמזים. ואוספיםואתגרים במהלך סיור מודרך 

 בה ממתין הפרס...תיבת אוצר  בעזרתו

של שמעון  ת ענק פרי יצירתויבימי החג תפאר את מבואת עין קשתות חנוכי

קינן אמן המייצר שופרות בבית המלאכה ומרכז המבקרים "קול שופר" 

 ה המרשימה נבנתה מקרני דישון עצומות, עץ וברזל.יהחנוכי במושב גבעת יואב.

שנה ברעידת אדמה הרסנית ושוקם  1,500המורשת הלאומית עין קשתות נמצא בית כנסת שנחרב לפני  באתר

 בטכנולוגיה מרתקת.  

 14:00 -ו 12:00בשעות ,  26-29.12.19ראשון  -חמישי מתי?

ללא  -תושב גולן כניסה לאתר , )בהצגת תעודה( / גמלאי/ סטודנט (5-17)בגילאים  ילד  ₪ 15מבוגר,  ₪ 25 כמה?

 עלות ) בהצגת תעודת זהות(

  (WAZE-)ב אתר מורשת לאומי "עין קשתות" איפה?

 " או בדף הפייסבוק "עין קשתות   www.einkeshatot.org.il פרטים נוספים:ל

קיום כל הפעילויות בכפוף לתנאי מזג |  אין צורך בהרשמה מראש|  מסלול הסיור אינו מותאם לעגלת תינוק הערות:

 וירוהא

 

סדנה להכנת חנוכיות מזכוכית מורנו  -  סטודיו מנדרינה

 מחזיקי נרות חגיגיים לחג החנוכה והכנת

יה מדליקה בחנוכה! ביקור בסטודיו לזכוכית, הדגמות וחו מה?

של ניפוח ופיסול זכוכית והתנסות של כל משתתף בעבודת 

 . מעלות. בואו לשחק באש 1300מבער של 

 סדנאות בתאום מראש, 09:00-14:00ו' -א' מתי?

 למשתתף ₪ 55-החל מ כמה?

 מושב נטור איפה?

  www.mandarina.org.il  |6763619-04 :נוספים לפרטים

  מומלץ להגיע בלבוש נוחהערות: 
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  הגולן מדרשת

 למבוגרים וחוויה נוף תוכן ימי שני, הגולן במדרשת חנוכה סמינר? מה

 . בגולן וגבורה מנורה סביב

 בבית ביקור -'פארג רבת'לח קלה הליכה -בגולן מנורות סיור: בתכנית

 המנורות על נשמע שם קדומים כנסת בבתי לסיור נמשיך, המנורה

 ארוחת, חגיגית חנוכה נרות הדלקת, האחרונות שנה באלפיים בגולן

. ימינו ועד מהחשמונאים בגולן יהודית גבורה על תוכן הרצאת, ערב

 בגולן המכבים קרבות לסיפור ממשיך, י"התנכ בתיאור המתחיל מרתק יום  -במרחב יהודית בגבורה העמקה סיור

 דמויות עם ונפגש מוזיאונים, גבורה אתרי, בתצפיות נבקר היום לאורך. הציונות מימי הגבורה אתרי עם ומסיים

 .ועוד ועוד נפח, טליה תל, הקדומה חספין, נוקייב מצפה, אפק טיילת . מעניינות

  .טבת' ב-'א 29-30/12' ב-'א ימים? מתי

 זוגית בתפוסה זוגי בחדר לאדם ₪ 374? כמה

  חיספין ?איפה

  hazmanot@mhg.org.il|  (אילנית) www.mhg.rgl.org.il  |6678803-04 : נוספים לפרטים

 פרטיים ברכבים הסיור|  מראש בהרשמה השתתפות :הערות

 

 

 יציע תחנות יצירה לילדים ברוח חג החנוכה-  יקב אורטל

 -בנוסף ,תחנות יצירה לילידם הקשורות לעולם התוכן של חנוכה ושל היקב ה?מ

ברנצ'ים בהזמנה מראש הכוללות תוצרת מקומית, סופגניות חמות סלסלאות 

 (. סופ"ש טעימות בלבד)ב סיורים וטעימות במהלך השבוע. ובקבוק יין של היקב

פתוחים מראשון ועד שבת, שעות הפתיחה של המרכז מבקרים הן בין  מתי?

סלסאות  .13:00-15:00ה' בין השעות -, תחנות יצירה בימים א10:00-16:00

 . רנצ'ים לאורך כל ימות השבוע בתיאום מראשב

, לאדם ₪ 15 -סטודנטים/חיילים/פנסיונרים,  לאדם ₪ 25 -סיור וטעימות כמה?

 לילד ₪ 15-החל מ -תחנות יצירה לילדים

 קיבוץ אורטל איפה?

  ortalwinery | "04-6960770פייסבוק ואינסטגרם: " :נוספים לפרטים

  הגעה למרכז מבקרים באמצע השבוע ובסוף השבוע בתיאום מראש הערות:
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 טיול עששיות ביער אודם -בשביל היער 

אגדות יער הם חלק חשוב ובלתי נפרד מהילדות של כולנו. פחד,  מה?

יער אודם  .הם רק חלק קטן ממה שלמדנו דרכם -אומץ, סקרנות, טוב ורע

השופע בחי וצומח, רק מזמין ומעודד לחוות ולייצר מציאות אגדתית 

משלכם. העששיות אומנם יאירו לנו את הדרך, אך החושך מסביב יכריח 

את שאר חושינו להתחדד ולהתייעל. לפתע נריח, נשמע, נחוש את 

ו של יער אלונים מרשים מגלה לנו שביל קסום באמצע כר לחוויה בלתי רגילה.הנשימה ונתחיל לצעוד בשביל לא מו

תופעת טבע מרשימה ומיוחדת בשם הג'ובה הגדולה. במהלך הסיור נשתף ונסביר על האזור, היער, החיות הסקרניות, 

 נדבר על הכוכבים וגם על איך ביער מתעורר לו איזשהו רגש שם בפנים. 

 ה איטית בתוך תוואי היער.הסיור יוצא כרבע שעה לפני השקיעה ואורכו כשעה וחצי של הליכ מתי?

 .3לאדם, החל מגיל  ₪ 45 כמה?

 "עששיות ואגדות -בשביל היער"או בפייסבוק:  www.odemforest.com|  6894560-050 פרטים:

 . 3מנשא לילדים מתחת לגיל ונוחות, נעליים סגורות  , מומלץ להצטייד בלבוש חם הערות:

 

 

 יקב בזלת הגולן

 בימי החנוכה.  ביקור במרכז המבקרים וטעימות יין מה?

עד שעתיים לפני כניסת  9:00 'יום ו, 9:00-15:00 'ה-'ימים א מתי?

 )רצוי לתאם מראש( השבת

 לאדם ₪ 25 כמה?

 קדמת צבי איפה?

  hagolan.com-www.bazelet  |6965010-04  :נוספים לפרטים
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 דה קרינהחנוכה ב

קרינה. סדנאות -מסע מרתק וקסום אל תוך עולם השוקולד המופלא של דה מה?

שוקולד לילדים למבוגרים: פעילות מלהיבה וטעימה בה גם הילדים וגם המבוגרים 

יצירה מתוקה מעצבים, מקשטים, מתלכלכים, טועמים, מצלמים, ויוצרים בעצמם 

שוקולד באווירת חג  -שנשארת איתם גם לאחר שהסדנה מסתיימת. ולקינוח

 החנוכה...

וערבי חג, ו' ימי , 17:00 – 09:00, בין השעות: 'ה-'ימים א,  22-29.10.19 מתי?

 15:00 – 09:00בין השעות: 

 סגור בשבתות.

השתתפות  - ₪ 69עלות סדנה: ילד / מבוגר  עלות.הסיור הינו ללא  3עד גיל  )מבוגר/ילד( ₪ 25עלות סיור:  כמה?

 ומעלה בלבד. 3בסדנה מגיל 

 קיבוץ עין זיוון איפה?

  karina.co.il-www.de  |6993622-04  |karina.co.il-info@de :נוספים לפרטים

 

 

  אינסיידאווט חדרי בריחה

חדרי בריחה בקצרין הבנויים כסט ריאליסטי שנועד להטמיע  2 מה?

את המשתתפים באופן מוחלט אל תוך האווירה והסיפור. המשתתפים 

יעברו בין חללים שונים, תוך כדי שהם נדרשים לבצע משימה עלומה. 

 לאורך הדרך המשתתפים יחוו אין ספור הפתעות.

אום י)בת 00:00עד  9:00ימות השבוע מהשעה פתוחים כל  מתי?

 מראש(

 110משתתפים  4, (₪ 360לאדם )סה"כ  ₪ 120משתתפים  3 , (₪ 260לאדם )סה"כ  ₪ 130משתתפים  2 כמה?

 ,(₪ 540לאדם )סה"כ  ₪ 90משתתפים  6(, ₪ 500לאדם )סה"כ  ₪  100משתתפים   5 , (₪ 440לאדם )סה"כ  ₪

 8הנחה לילדים עד גיל  50%סטודנטים, ו הנחה לחיילים בחובה 10%. (₪ 630לאדם )סה"כ  ₪ 90משתתפים  7

 . ₪ 90כל משתתף נוסף בתוספת של 

  4" אינסיידאווט קצרין"WAZE 444 -ב איפה?

  www.insideoutroom.co.il  |3970344-072  |insideoutrp.info@gmail.com :נוספים לפרטים
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 בסנדלים: סיורי בוטיק בנהיגה עצמית 

חוויה אינטימית  תנו לעצמכם לחוות את הגולן! אבל קצת אחרת... מה?

 4*4משתתפים(, ללא שיירות ומטיילים נוספים, בכלי  5ואישית )עד 

מוסמך, בסיור קסום ואיכותי אשר נמשך כשעתיים פתוח, עם מורה דרך 

וחצי ומשלב ערכים, טבע, נוף, היסטוריה ועוד, לצד עצירות מפנקות 

 בנקודות מיוחדות ונסתרות, יחד עם צמחים, עוגיות ועוד...

כל יום, כולל שבת וחג, גם בבוקר וגם בערב, בהתאמה אישית  מתי?

  ובתיאום מראש.

כשעתיים וחצי בשטח בנהיגה עצמית.  לסיור פרטי של ₪ 640 כמה?

 משתתפים. 5עד , הסכום מתייחס לסיור הקלאסי

 מושב מעלה גמלא איפה?

  besandalim@gmail.com|  7826073-050" | תיירות ערכית בגולן בפייסבוק " :נוספים לפרטים

 רצוי להביא ביגוד חם|  בתוקףהנהיגה עם רישיון נהיגה  הערות:

 

 מעלהש'

. מאפים, פיצות, פוקאצ'ות, עוגיות, למהדרין הכשר תחלבי, מסעדת בוטיק מה?

 עוגות ועוד.... 

 (רצוי בתאום מראש) 8:00-14:30שישי , 10:00-22:00ראשון עד חמישי  מתי?

 מעל כפר האומנים ,מושב אניעם איפה?

|  04-9524206|  050-5365218" | ש'מעלהבפייסבוק: " :נוספים לפרטים

Shimon875@gmail.com 

 

  העדי שבמטבח-סדנאות שוקולד

בסדנת השוקולד מרגישים, טועמים, יוצרים ונהנים משוקולד איכותי  מה?

כל משתתף יוצא עם מארז עשיר ומפנק של פרלינים וממתקי  ומיחס אישי. 

 כשר למהדרין שוקולד מעשה ידיו.

 . . בתיאום מראש9:00-13:00 -, ו'9:00-19:00ה' -א' מתי?

 ש"ח לאדם, הנחה לקבוצות 79 כמה?

 חיספין  איפה?

  www.theadi.co.il  |4422390-058 | פייסבוקבחפשו ''העדי שבמטבח''  :נוספים לפרטים

mailto:tour@golan.org.il
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http://www.theadi.co.il/


 12900קצרין  175ת.ד. 

 6961844-04פקס  | 8510106-04טלפון 

 tour@golan.org.il |  www.tourgolan.org.il 

  

  

 

 

 

 מרכז מבקרים "בראשית" 

. סיור מחכים המלמד על דרך   חקלאית מרתקת  חוויה מה?

סרט הממחיש  כולל : הסיור. הפרי בדרכם מהמטע ועד למדף

מערכי מיון , ך שהפירות עןברים מהמטע ועד המדףאת הדר

אוטומטי: שורות ארוכות וצבעוניות של תפוחים צפים 

סיור בחדרי קירור : מבט מקרוב על , וממוינים ללא מגע אדם

המשוכללים    האריזההטכנולוגיה המתקדמת ומערכי 

 חנות מרכז המבקרים : פירות טריים ואיכותיים, בראשית  של

 דהכניסה למרכז היא בתיאום מראש בלב. . סגור בשבתות וחגים08:30-15:30  'ה-'אמתי? 

 קבוצות גדולות תינתן הנחה נוספת. לאיש 15מעל  קבוצהו חייל סטודנט, ילד, גמלאי   ₪ 23  ,למבוגר  ₪ 26 כמה?

 אתר פירות גולן, בסמוך לקיבוץ מרום גולן  איפה?

 beresheet.co.il-Visitor@pri |  4071700-050|  3359901-072 :נוספים לפרטים

 

 

 הארכאולוג המפוזר מגיע לתל דן

בחורף הקרוב מגלים את העיר העתיקה בתל דן ומגלים  מה?

את העבר. נלמד על ארכאולוגיה בעזרת משחקים וחידות, נצא 

לחפש את כתובת תל דן ונפענח את החידות העתיקות 

 שכתובות בכתב עברי קדום. 

 10-14בין השעות  28/12יום שבת   מתי?

 למנויים.ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם  כמה?

 שמורת טבע תל דן איפה?

 * 3639 :נוספים לפרטים

   04-6951579במקרה של מזג אוויר סוער יש להתקשר לשמורה ולבדוק האם הפעילות מתקיימת. הערות: 

 

 

 

 

 -, מסעדות ומסלולי טיולהמלצות על לינהלפרטים נוספים, 
 04-6962885מרכז מידע תיירות גולן  

tour@megolan.org.il-Info 
www.tourgolan.org.il 
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